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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. 1/2003
PŘIPRAVUJEME ČESKOU ÚČAST NA 21. KONFERENCI ICA

lečnosti SR, která se jedn án í neú častní (tj. budeme mít 2 hlasy). Do funkcí v ICA budou
voleni dva kandidáti z ČR, a to doc. RNDr. Milan Konečný, CSc. (dosud po dvě funkční
obdob í vicepresident ICA) na funkci presidenta ICA a doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
(dosud člen komise ICA pro výchovu a vzdělávání kartografů) do funkce předsedy této
komise.
Kartografická společnost ČR předloží Valnému shromáždění ICA zprávu o své činnosti
a o stavu rozvoje oboru v České republice. Zpráva bude zahrnovat jak vlastn í činnost
(konference, semin áře apod.) naší společnosti, tak i informace z oblasti státní mapové
slu žby (civilní i vojenské), z oblasti školství, vědy a techniky. Přípravou zprávy byl výborem
pověřen předseda společnosti, část z oblasti vojenské geografické služby a vojenského
školství zpracoval plk. doc. Ing. Václav Talhofer, CSc., místopředseda společnosti. Zpráva
bude vydána v angličtin ě a rozmnožena ve 150 v ýtiscích, které jsou určeny pro vedení
ICA a pro národn í delegáty.

Ve dnech 10. - 16. srpna 2003 se bude konat v Durbanu (Jihoafrická republika)
21. mezinárodní kartografická konference ICA. Její součástí bude - jako již obvykle mezinárodní kartografická výstava nejvýznamnějších kartografických děl, vydaných v
členských zemích ICA v letech 2001 - 2002, dále technická výstava komerčních firem a
výstava historických map z území Jihoafrické republiky. Součástí akce je i soutěž dětských
kreseb s kartografickou tematikou o cenu Barbary Petchenikové. V době kon án í konference dále proběhne zasedání 12. valného shromáždění asociace, které projedná navržené zm ěny stanov a další závažné dokumenty a zvolí nové vedení asociace. Sou částí
programu jsou té ž zasedání komisí a pracovních skupin ICA, která budou hodnotit
výsledky své práce za uplynulé čtyřlet é období a vytýčí nové úkoly.
Pořadatel é akce připravili dále celou řadu před- a pokonferenčních exkurzí (5 až 9
denních) do Kapského Města a národn ích parků Jihoafrické republiky. V době jednání
konference je dále připraveno 6 polo- nebo celodenn ích exkurzí. Speciáln í programy jsou
připraveny pro doprovázející osoby a pro jejich d ěti. Sou částí akce je i společenský
program pro delegáty konference.

Komerční výstavy se firmy z ČR neú častní. Výstavu dětské kresby v rámci sout ěže o
cenu Barbary Petchenikové obe šle Kartografická společnost ČR vzhledem k malé ú časti
škol pouze jedin ým expon átem.

a) Odborný program konference

e) Účastníci konference z České republiky

V ýbor Kartografické společnosti ČR zahájil přípravy na tuto akci již v loňském roce.
Podle pokynů pořadatelské země byly připraveny abstrakty nab ídnutých referátů, které
byly odeslány přípravn ému výboru akce v listopadu 2002. Do programu jednán í konference byl zatím zařazen pouze referát doc. RNDr. Víta Vo ženílka, CSc. na téma „Tematické mapování: integrace GPS a mobilního GIS“. Připraven byl referát doc. Ing. M.
Mikšovského, CSc. na téma „Nejstarší české mapy“, který je zat ím zařazen mezi referáty
v náhradním programu. Podle předb ěžného vědeckého a technického programu konference, který jsme obdrželi koncem dubna 2003, budou odborn é referáty přednášeny ve
čtyřech paraleln ě probíhajících sekcích, jejichž zasedání jsou plánována na čtyři dny (úterý
12. 8. až pátek 15. 8. 2003). Soub ěžně budou po v šechny čtyři dny probíhat postery a
zasedání komisí a pracovních skupin ICA. Do předběžného programu bylo zatím zařazeno
256 referátů a 159 posterů. Všechny referáty budou publikovány ve sborníku konference
a budou rovn ěž k dispozici na CD-ROM, které obdrží všichni deleg áti akce.

Jednán í konference se zú častní pěti členná delegace, v níž budou zastoupeny tyto
organizace:

b) Valné shromáždění ICA
Valné shromáždění ICA bude mít úvodní zasedání v ned ěli 10. 8. 2003. Na jeho
program je zařazeno vyhodnocení činnosti asociace za obdob í 1999 - 2003, projednání
zprávy o hospodaření asociace, revizn í zprávy a návrhy na přijetí nov ých členů popř. na
vyškrtnutí členských zemí (zejm éna z důvodu nečinnosti v asociaci a neplacení členských
příspěvků). Zásadn í dokumenty (zm ěna stanov, výše členských příspěvků, program
asociace a jejích komisí a pracovn ích skupin, přímá volba nového vedení ICA a předsed ů
komisí) budou schvalovány na závěre čném zasedání Valného shrom áždění, které se
bude konat v sobotu 16. srpna 2003 dopoledne. Kartografická společnost ČR bude na
Valn ém shrom á žd ění zastoupena předsedou společnosti doc. Ing. Miroslavem
Mikšovským, CSc., který zde bude rovněž hájit z pověření i zájmy Kartografické spo-

c) Mezinárodní kartografická výstava
Kartografická společnost ČR provedla výběr a připravila výstavu kartografických děl,
která zahrnuje celkem 19 titulů map a atlasů, vydaných v r. 2002 a přihlá šených do soutěže
Mapa roku 2002. Jde o 5 titulů ve skupině „Topografické mapy“, 1 titul ve skupině „Vědecké
mapy“, 2 tituly ve skupině „Mapy měst“ a 11 titulů ve skupin ě „Mapy pro účely rekreace“.
Ke všem vystavovaným map ám byly připraveny doc. RNDr. Vítem Voženílkem, CSc.
krátké anotace s vydavatelsk ými údaji (v angličtině), které budou publikovány ve
výstavním katalogu.
d) Ostatní výstavy

- Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni (Ing. Jiří Šíma, CSc.)
- Fakulta stavební ČVUT v Praze (doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.)
- Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně (doc. RNDr. Milan Konečný,
CSc.)
- Přírodovědecká fakulta Palackého univerzity v Olomouci (doc. RNDr. Vít Voženílek,
CSc.)
- Vojenská akademie v Brn ě (pplk. doc. Ing. Marian Rybanský, CSc.)
f) Informace o průběhu a výsledcích jednán í
Bezprostřední informace budou podány na 15. kartografické konferenci, kterou pořádají společně Kartografická společnost SR a Kartografická spole čnost ČR ve dnech 4. 5. září 2003 ve Zvolenu. V písemné form ě budou informace publikovány jednak ve
Zpravodaji Kartografické spole čnosti ČR, jednak v Geodetickém a kartografickém obzoru.
Sborník konference bude k dispozici v knihovn ě Výzkumného ústavu geodetického,
topografického a kartografického ve Zdibech u Prahy a dále u všech účastníků na jejich
pracovištích.

Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.
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VYHLÁŠENY VÝSLEDKY SOUTĚŽE MAPA ROKU 2002
V ýsledky ji ž pátého ročníku soutě že Kartografické společnosti ČR byly slavnostn ě
vyhl ášeny 25. dubna 2003 na veletrhu Svět knihy v Praze. Po uzávěrce přihlášek do
soutě že bylo hodnoceno v jednotlivých kategoriích celkem 55 titulů:
●
●
●
●
●
●

Atlasy, soubory a edice map Samostatná kartografická díla Kartografická díla pro školy Kartografické výsledky studentských prací Digitální produkty Kartografické aplikace na internetu -

11 titulů
34 tituly
1 tituly
3 tituly
1 tituly
5 tituly

Komise s potě šením konstatovala, že se česká kartografická produkce v roce 2002 z
odborného pohledu výrazně posunula k čitelnějším, přesnějším a celkově kvalitn ějším
kartografickým produktům a zařadila se k předním kartografickým velmocím v evropském
i světovém měřítku. O to obtížněj ší bylo vybrat mezi dobrými ty nejlepší.
Po pe člivém posouzení byly na ocenění Mapa roku 2002 nominovány následující tituly:
Kategorie Atlasy, soubory a edice map

Kategorie Kartografické výsledky studentsk ých prací
Austrálie - tematický atlas

Darina Folt ýnová (PdF MU Brno)

Městská pam átková rezervace Olomouc

Jana Návratová (PřF UP Olomouc)

Zpracován í kartogramů a kartodiagramů
v programovém prostředí Adobe

Markéta Kupková (FSv ČVUT Praha)

Ocenění Kartografické společnosti České republiky Mapa roku 2002 v kategorii
Kartografické výsledky studentských prací nebylo z důvodu malého počtu přihlá šených
produktů uděleno.
Kategorie Digitáln í produkty
INFOMAPA 10.0

ZM ČR 1:50 000 vyhotovená digitální metodou na podkladě Zem ěměřický úřad Praha
ZABAGED
Vojenská topografická mapa 1:50 000

VTOPÚ Dobruška

Region ální atlasy ČR

Geodézie ČS a.s.

Turistický autoatlas Česko 1:100 000

SHOCart s.r.o.

Cykoturistické mapy 1:75 000

SHOCart s.r.o.

Ocenění Kartografické společnosti České republiky Mapa roku 2002 v kategorii Atlasy,
soubory a edice map získal Turistický autoatlas Česko 1:100 000 vydavatele SHOCart
spol. s r.o.
Kategorie Samostatn á kartografická d íla
Evropa - družicová mapa

GISAT Praha s.r.o.

Česko - n ástěnná mapa

SHOCart spol. s r.o.

Cykloturistická mapa Moravskoslezské Beskydy 1:75 000

SHOCart spol. s r.o.

Atlas Praha - Pra žská integrovan á doprava

Geodézie ČS. a.s.

Ocenění Kartografické společnosti České republiky Mapa roku 2002 v kategorii
Samostatná kartografická díla získal Atlas Praha - Pražská integrovaná doprava vydavatele Dopravního podniku hl. města Prahy, kartografické zpracování Geod ézie ČS a.s.
Kategorie Kartografická díla pro školy
Česká republika - vlastivědná mapa

Ocenění Kartografické společnosti České republiky Mapa roku 2002 v kategorii
Kartografická díla pro školy nebylo z důvodu malého počtu přihlá šených produktů uděleno.

PJsoft s.r.o.

Ocenění Kartografické společnosti České republiky Mapa roku 2002 v kategorii
Digit ální produkty nebylo z důvodu malého po čtu přihlášených produktů uděleno.
Kategorie Kartografické aplikace na internetu
www.laduv-kraj.cz/mapa/index.html

PLANstudio spol. s r.o.

www.praha14.cz/planstudio/praha14/praha14.php

PLANstudio spol. s r.o.

www.webmapy.cz

PLANstudio spol. s r.o.

www.mapyonline.cz

SHOCart s.r.o.

www.cykloatlas.cz

SHOCart s.r.o.

Ocenění Kartografické společnosti České republiky Mapa roku 2002 v kategorii
Kartografické aplikace na internetu získala aplikace pro m ěstskou část Praha 14
http://www.praha14.cz/planstudio/praha14/praha14.html spole čnosti PLANstudio,
spol. s r.o.
Odborná komise Kartografické společnosti České republiky pro soutě ž MAPA ROKU
2002 udělila zvlá štní ocenění kartografickému vydavatelstv í Geodézie ČS a.s. za
přínos k tvorbě komplexních kartografických děl pro region ální ú čely.
Kompletní galerie přihlá šen ých, nominovaných a ocen ěných titulů je vystavena na
adrese http://www.geoinformatics.upol.cz/kartoCGS/mapa_roku/mapa02/. Většina soutěžních titulů bude vystavena v rámci české expozice na výstavě 21. kongresu mezinárodn í kartografické asociace ICA v jihoafrickém Durbanu v srpnu 2003. Kartografická
společnost ČR blahopřeje ocen ěným a d ěkuje za ú čast v soutě ži!

Doc. Dr. V ít Voženílek, CSc.
Kartografie Praha a.s.
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Ro ční členský individuální příspěvek zůstává i pro letošní rok 100,- Kč. Upřednostňujeme přímou platbu při účasti na některé akci, pořádané Kartografickou spole čností nebo
platbu přes člena výboru KS (nemusí to být vždy jen pokladn ík). Příspěvek lze uhradit i
bankovním převodem. Při zasílání příspěvku poštou nám obvykle na bankovním v ýpisu
chybí jm éno plátce! Proto nepřikládáme složenku na úhradu příspěvku. Někteří z vás
nemají zaplacené příspěvky ani za rok 2001 a 2002, věříme, že tyto skluzy obratem
vyrovn áte.
Připomínáme číslo účtu u ČSOB: 166791914/0300 - Pobo čka Praha - Ke St írce.
K 30. 4. 2003 činí stav účtu Kartografické společnosti ČR 21 637,- Kč a stav hotovosti
6 720 Kč.

Ing. Jiří Kučera, pokladník
SEMINÁŘ „DIGIT ÁLNÍ KARTOGRAFIE 3"
Kartografická společnost ČR uspořádá ve spolupráci s katedrou mapování.a kartografie Fakulty stavebn í ČVUT v Praze polodenní seminář Digitální kartografie 3. Semin ář se
uskute ční ve středu 4. června 2003 na Fakult ě stavebn í ČVUT v Praze, Th ákurova 7,
Praha 6 - Dejvice od 9 hod. v u čebně B 880 (8. podla ží budovy B).
Program semináře:
- Bayer, T.: Nový kartografický software
- Bořík, M.: Varia ční typ zobrazení
- Karasová, M.: 3D mapy na Internetu
- Pe št’ák, J.: Nové druhy značek pro OCAD
- Mikšovský, M., Zimová, R.: Sou časná výuka digitální kartografie na FSv ČVUT
Vložn é ve výši 100,- Kč platí pouze nečlenové KS ČR. Vložné neplatí přednášející,
pracovníci fakulty, studenti a členové KS ČR.

Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, Csc.
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