Č. 1/2004
Vážené odběratelé,
redakce Zpravodaje Kartografické společnosti České republiky Vám přeje
vše nejlepší v novém roce 2004, zejména pevné zdraví a dobrou životní
pohodu.
Obracíme se na vás všechny s následujícím návrhem : Vzhledem k
tomu, že v posledních letech trvale narůstají náklady společnosti na
poštovné, uvažujeme o snížení tiskového nákladu Zpravodaje s tím, že
tento spolkový časopis bude pravidelně zveřejňován na webových
stránkách Kartografické společnosti České republiky
http://www.czechmaps.info
s možností stažení jeho obsahu. Tiskový náklad bychom rádi omezili jen
na nezbytný počet členů společnosti, kteří nemají přístup na Internet.
Prosíme vás proto, abyste laskavě vyplnili vložený letáček a zaslali jej
redakci Zpravodaje na adresu :
Kartografická společnost ČR, redakce Zpravodaje – Ing. Benischek,
Zeměměřický úřad Praha, pracoviště Sedlčany
Nad přehradou 863, 26401 Sedlčany
Zpravodaj společnosti by byl v tištěné podobě zasílán od č.2/2004 pouze
těm členům společnosti, kteří o to projeví zájem.
Děkujeme vám za porozumění.
Redakce časopisu

Zpráva
o činnosti Kartografické společnosti České republiky
za období září 2001 až prosinec 2003
(zpráva pro 6. plenární zasedání společnosti, Praha 11. 12. 2003)
1.

Úvod

5. plenární zasedání Kartografické společnosti České republiky se
uskutečnilo dne 11. září 2001 na Západočeské univerzitě v Plzni v době
konání 14. kartografické konference. Plenární zasedání zvolilo výbor
společnosti ve složení :
Ing. Václav Čada, CSc., Fakulta aplikovaných věd ZČU Plzeň
Ing. Oldřich Kafka, Katastrální úřad Pardubice
Doc. RNDr. Milan Konečný, CSc., Přírodovědecká fakulta MU Brno
Ing. Jiří Kučera, Zeměměřický úřad Praha
Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze
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Ing. Bedřich Němeček, Zeměměřický úřad Praha, pracoviště Sedlčany
Ing. Jiří Šumbera, kart. nakladatelství SHOCart, s.r.o., Zádveřice u Vizovic
plk. Doc. Ing. Václav Talhofer, CSc., Vojenská akademie Brno
Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc., Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého,
Olomouc
Na ustavující schůzi výboru, konané dne 11. září 2001, byli ve smyslu
změny stanov společnosti, schválených 5. plenárním zasedáním, zvoleni do
funkce předsedy společnsti Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc., do funkce
místopředsedy plk. Doc. Ing. Václav Talhofer, CSc., do funkce sekretáře
společnosti Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc. a do funkce pokladníka Ing. Jiří
Kučera.
Plenární zasedání dále zvolilo revizní komisi ve složení :
Ing. Petr Buchar, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze
PhDr. Ondřej Roubík, VÚGTK Zdiby
Doc. RNDr. Richard Čapek, CSc., PřF UK Praha.
Na ustavující schůzi revizní komise byl zvolen předsedou revizní komise
PhDr. Ondřej Roubík.
5. plenární zasedání uložilo výboru Kartografické společnosti ČR
dopracovat podrobný plán akcí společnosti na období 2001-2003,
zajistit aktivní účast ČR na 21. mezinárodní kartografické konferenci a na
11. valném shromáždění ICA, konaném v srpnu 2003 v Durbanu
(Jihoafrická republika),
pokračovat v celostátních soutěžích „Mapa roku“ a v soutěži dětské
kresby o cenu Barbary Petchenikové,
připravit spolu s Kartografickou společností Slovenské republiky v roce
2003 15. kartografickou konferenci, která se uskuteční ve Slovenské
republice,
iniciovat jednání o vydání Národního atlasu České republiky
usilovat ve spolupráci s Českou geografickou společností o zachování
výuky zeměpisu na školách.
Všechny uložené úkoly byly splněny. Podrobnější informace jsou
podávány v další části zprávy.
2.

Činnost výboru společnosti

Výbor společnosti měl v uplynulém období celkem 5 zasedání, z toho
dvě zasedání po Internetu.
Zabýval se především přípravou vnitrostátních akcí společnosti,
přípravou a účastí na činnosti ICA, soutěží „Mapa roku 2001“ a „Mapa roku
2002“ a přípravami společné 15. kartografické konference ve Zvolenu.
Členové společnosti byli průběžně informováni o činnosti jednak
prostřednictvím Zpravodaje Kartografické společnosti ČR, jednak prostřednictvím nové internetové stránky společnosti http://www.czechmaps.info, jejímž
správcem je člen výboru Ing. Jiří Šumbera.
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3.

Odborné akce společnosti

Kartografická společnost ČR uspořádala v uplynulém volebním období
několik samostatných akcí a řady dalších akcí byla spolupořadatelem.
Samostatnými odbornými akcemi společnosti byly :
vyhodnocení soutěže „Mapa roku 2001“ – akce se konala u příležitosti
pražského knižního veletrhu 2002 za účasti zástupců kartografických
nakladatelství v dubnu 2002; do soutěže bylo přihlášeno celkem 58 titulů.
Ocenění společnosti Mapa roku 2001 v kategorii „Atlasy, soubory a edice
map“ získal titul „Základní mapy ČR 1:10 000“ Zeměměřického úřadu
v Praze, které byly vyhotoveny digitálně ze ZABAGED, ocenění
v kategorii „Kartografické aplikace na Internetu“ získalo PLANstudio,
s.r.o. za aplikaci uvedenou na http://mapy.tiscali.cz. Zvláštní ocenění
udělila komise Mgr. Barboře Skácelové (PřF UP v Olomouci) za
zpracování map v diplomové práci „Atlas zemědělských plodin,
vyhodnocení soutěže „Mapa roku 2002“ – akce se konala u příležitosti
pražského knižního veletrhu 2003 za účasti zástupců kartografických
nakladatelství dne 25. dubna 2003; do soutěže bylo přihlášeno 55 titulů.
Ocenění společnosti v kategorii „Samostatná kartografická díla“ získal
titul „Atlas Prahy – Pražská integrovaná doprava“ vydaný ve spolupráci
Dopravního podniku hl.m. Prahy a pražského nakladatelství Geodézie
CS, a.s. Ocenění společnosti v kategorii „Kartografické aplikace na
Internetu“ získalo PLANstudio, s.r.o. za aplikaci pro městskou část Prahy
14 , uvedenou na
http://www.praha14.cz/planstudio/praha14/praha14.html.
seminář „Digitální kartografie 3“, který proběhl na Stavební fakultě ČVUT
v Praze dne 4. června 2003; dva z přednesených referátů byly publikovány ve Zpravodaji Kartografické společnosti ČR č.2-3/2003.
Ve spolupráci s Kartografickou společností SR a Lesnickou fakultou
Technické univerzity Zvolen byla připravena 15. kartografická konference,
která se uskutečnila ve dnech 4.-5. září 2003 ve Zvolenu. Odborná
problematika konference byla ve smyslu doporučení, přijatých 14. kartografickou konferencí v r.2001 v Plzni, zúžena na 5 tematických okruhů (Kartografická teorie a terminologie, Trendy v současné kartografii, Kartografické
informační zdroje, Digitální mapování, Vizualizace geoinformace). Akce byla
spojena s technickou výstavou a s výstavou map a atlasů.
Ve spolupráci se sekcí kartografie a GIS ČGS bylo uspořádáno diskuzní
fórum na téma „Národní atlas ČR – proč není a co dělat, aby byl“. které se
konalo 28. listopadu 2001 na katedře kartografie a geoinformatiky
Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Byla projednána deklarace a přijato
usnesení k vytvoření pracovní skupiny pro návrh projektu pro Grantovou
agenturu ČR. V lednu 2002 byla tato deklarace upřesněna a projednána na
zasedání předsedů odborných společností geodézie, fotogrammetrie,
kartografie, geografie, důlního měřictví a geologie, geoinformací, certifikovaných odhadců majetku a Komory geodetů a kartografů ČR, které se
konalo 24. ledna 2002 na sekretariátu ČSGK na Novotného lávce v Praze 1.
Ve spolupráci se sekcí geografického vzdělávání ČGS a s katedrou
sociální geografie a regionálního rozvoje PřF Ostravské university byla
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uspořádána 13. pravidelná porada vedoucích kateder geografie a kartografie
vysokých škol ČR a akademických funkcionářů – geografů a kartografů, která
se uskutečnila ve dnech 23.-24.ledna 2002 v Ostravě. Cílem této porady bylo
projednat informace o činnosti organizací a institucí, aktuální otázky profesní
vysokoškolské přípravy geografů, kartografů a učitelů geografie a situaci ve
vědeckovýzkumné činnosti kateder a v zahraniční spolupráci.
Ve spolupráci s katedrou mapování a kartografie FSv ČVUT v Praze byl
uspořádán polodenní seminář k výsledkům řešení výzkumného záměru MSM
210000007 za období 1999 až 2003.
Z dalších akcí je třeba se ještě zmínit o aktivní účasti pozvaných
zástupců společnosti (Prof. Veverka, doc. Mikšovský) na semináři Škola kartografyczna, pořádaném v únoru 2002 v Polsku a doc. Mikšovského na semináři
Šwiat mapy – šwiat na mapie, pořádaném v září 2002 ve Wroclawi v Polsku u
příležitosti výročí 300 let založení wroclawské univerzity.
3.

Činnost členů společnosti v ICA

V letech 1999-2003 vykonával člen výboru společnosti doc. RNDr. Milan
Konečný, CSc. již ve druhém volebním období funkci vice-presidenta
Mezinárodní kartografické asociace. Zúčastňoval se pravidelně jako
představitel ICA řady kartografických akcí v zahraničí a všech zasedání
výkonného výboru této asociace. Pro období 2003-2007 byl proto
Kartografickou společností ČR nominován na funkci prezidenta ICA. Tato
nominace byla asociací přijata a ve volbách, konaných na 12. valném
shromáždění ICA v Durbanu doc. Konečný zvítězil nad protikandidátem prof.
Bengtem Rystedem (Švédsko), který funkci presidenta vykonával v období
1999-2003. Zvolení doc. Konečného do funkce presidenta ICA lze chápat jako
významné mezinárodní uznání českých kartografů, které dokladuje i
významnou aktivitu Kartografické společnosti ČR v této nevládní organizaci.
Naše společnost byla zastoupena svými členy v převážné části komisí a
pracovních skupin ICA, a to ve funkci členů popř. členů-korespondentů takto :
komise pro výchovu kartografů – doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
komise pro technologii výroby map – doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.
komise pro historii kartografie – doc. RNDr. Milan Drápela, CSc.
komise pro prostorové informace – doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
komise pro teorii kartografie – doc. RNDr. Jaromír Kaňok, CSc.
komise pro vizualizaci – prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.
komise pro mapy na Internetu – Ing. Josef Hnojil, PhD.
komise pro generalizaci – RNDr. Karel Staněk, PhD.
komise pro družicové mapování – RNDr. Eduard Muřický
komise pro regionální atlasy – RNDr. Tomáš Beránek, CSc.
komise pro planetární kartografii – Ing. Petr Buchar, CSc.
komise pro práci žen v kartografii – Ing. Jarmila Váňová
komise pro kartografii pro děti – RNDr. Eva Klímová
Práce v komisích ICA se vzhledem k finančním možnostem soustředila
především na písemný styk s vedoucími komisí a na aktivní účast na jednání
komisí v době konání mezinárodních kartografických konferencí (Beijing
2001, Durban 2003).
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Pro 12. valné shromáždění ICA v Durbanu připravili předseda společnosti
doc. Mikšovský společně s místopředsedou společnosti plk. doc. Talhoferem
národní zprávu, která byla v tištěné formě zaslánu do Durbanu a je
publikována rovněž na webové stránce společnosti ve formátu .pdf.
Pro 21. mezinárodní kartografickou konferenci ICA připravili členové
společnosti dva referáty, které byly zařazeny do programu konference (doc.
Mikšovský, doc. Voženílek) a dva postery. Mezinárodní kartografická výstava
ICA, konaná u příležitosti konference v Durbanu, byla obeslána 19 exponáty,
vybranými komisí výboru společnosti z map a atlasů přihlášených do soutěže
„Mapa roku 2002“. Exponát Atlas Prahy – Pražská integrovaná doprava, který
zvítězil v naší národní soutěži „Mapa roku 2002“, byl mezinárodní porotou
vyhodnocen ve skupině vystavovaných atlasových děl a obdržel čestné
uznání této poroty, které převzal v Durbanu předseda společnosti na
závěrečném zasedání 12. valného shromáždění ICA. Toto čestné uznání bylo
předáno koncem srpna 2003 na slavnostním zasedání pracovníkům
pražského nakladatelství Geodézie CS, a.s.
Kartografická společnost ČR je od r.1999 členem Mezinárodní evropské
kartografické unie, v jejímž výboru je zastoupena předsedou společnosti.
4.

Hospodaření společnosti

Rozpočet společnosti byl koncipován jako vyrovnaný. Příjmy společnosti
sestávaly z výběru členských příspěvků ve výši Kč 100,- za rok, z příspěvků
kolektivních členů společnosti a z bankovních úroků. Hlavními položkami
výdajů společnosti byly příspěvky za členství v ICA, poštovné za rozesílání
Zpravodaje společnosti a náhrada cestovních výdajů.
Příjmy společnosti za uvedené funkční období činily 25.500,- Kč, výdaje
20.756,- Kč. Celkové jmění společnosti k datu konání plenárního zasedání je
18.064,60 Kč.
5.

Spolupráce s jinými organizacemi

Na základě dohody s Kartografickou společností SR, uzavřené v r.1992,
probíhá i nadále vzájemná spolupráce se slovenskými kartografy, která se
odráží především v konání společných kartografických konferencí (naposledy
v září 2003 ve Zvolenu, SR).
V souladu s dohodou s Českým svazem geodetů a kartografů jsou
představitelé obou organizací vzájemně zváni na plenární zasedání organizací a na další akce a členům obou organizací jsou vzájemně poskytovány
členské výhody (např. nižší vložné na akce). Obě organizace si vzájemně
vyměňují vydávané spolkové časopisy.
Pokračuje spolupráce se sekcí geografického vzdělávání České geografické společnosti, s níž jsou každoročně pořádány porady vedoucích kateder
geografie a kartografie českých vysokých škol. Na program těchto akcí jsou
pravidelně zařazovány zprávy o činnosti České geografické společnosti a
Kartografické společnosti ČR o činnosti a o výhledu akcí na další období.
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Předseda Kartografické společnosti ČR byl oficiálním hostem národního
kongresu České geografické společnosti, který se konal v r.2002 v Ústí n/L.
Z iniciativy Českého svazu geodetů a kartografů byly v uplynulém období
svolávány koordinační schůzky Stálého výboru předsedů České geografické
společnosti, Komory geodetů a kartografů, České asociace pro geoinformace,
Společnosti důlních měřičů a geologů, České společnosti certifikovaných
odhadců majetku, České společnosti pro fotogrammetrii a DPZ a
Kartografické společnosti ČR. Na těchto schůzkách byly diskutovány otázky
vzdělávání, autorského práva v digitální kartografii a v GIS, možnosti vydání
Národního atlasu ČR apod.
Kartografická společnost ČR je od r. 2000 kolektivním členem České
asociace pro geoinformace. V r.2003 byla uzavřena nová smlouva o spolupráci a kolektivním členství v naší společnosti s nakladatelstvím B.A.T.Program, s.r.o., Rožnov p. Radhoštěm.
6.

Výhled další činnosti společnosti

Výbor Kartografické společnosti ČR se v dalším dvouletém funkčním
období zaměří zejména na přípravu 16. kartografické konference, kterou
uspořádá v r.2005 společně s Kartografickou společností SR v České
republice. Dále se zaměří na důstojnou reprezentaci české kartografie na 22.
mezinárodní kartografické konferenci ICA v La Coruna (Španělsko), která se
bude konat v témže roce.
Pro období 2004-5 připraví výbor další odborné akce a zorganizuje
soutěž „Mapa roku 2003“ a „Mapa roku 2004“ a soutěž dětské kresby s kartografickou tematikou pro výstavu ICA v La Coruna v r.2005.
Výbor zajistí nominaci představitelů české kartografie do komisí Mezinárodní kartografické asociace a bude spolupracovat s novým presidentem ICA
doc.RNDr. Milanem Konečným při přípravě zasedání Výkonného výboru ICA
v ČR.
Bude i nadále zajišťována informovanost členské základny vydáváním
Zpravodaje Kartografické společnosti ČR a udržováním webové stránky
společnosti http:\www.czechmaps.info.

Zpráva revizní komise Kartografické společnosti ČR
( pro plenární schůzi dne 11.12.2003 )

Revizní komise Kartografické společnosti ČR sledovala činnost výboru
Kartografické společnosti ČR bedlivě po celé funkční období, účastnila se
většiny jeho zasedání a neshledala v jeho práci žádné závady.
Také hospodaření Kartografické společnosti a všechny jeho účetní
doklady byly vedeny v pořádku. Hlavními položkami výdajů byl členský
příspěvek ICA ( v roce 2002 to bylo 285 EUR, v letošním roce 230 EUR ),
výdaje spojené s vyhlašováním soutěží „Mapa roku“, účast na 15. Kartografické konferenci ve Zvolenu a také poštovné spojené s rozesíláním
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Zpravodaje a pozvánek členům společnosti (jen na poštovném jsme
v letošním roce vydali již 4091 Kč ).
Po revizi hospodaření lze konstatovat, že k 30.11.2003 je na účtu Kartografické společnosti ČR 17.161,70 Kč a v pokladně hotovost ve výši 902,90
Kč.Celkové jmění společnosti tedy činí 18.064,60 Kč.
Revizní komise doporučuje dnešní plenární schůzi Kartografické společnosti ČR vyslovit s hospodařením této společnosti souhlas.
Jako v minulých letech nejsme však příliš spokojeni s příspěvkovou kázní
členů naší společnosti. Členské příspěvky na letošní rok, který již pomalu končí, zaplatilo zatím pouze jen 39 individuálních členů společnosti. Doporučujeme proto, aby naši členové využili účasti na dnešní plenární schůzi, tuto
členskou povinnost nyní splnili a současně také složili svůj členský příspěvek
i na příští rok. Bude to opět 100 Kč a ušetříte tak na poštovném. Pokud
budete zasílat členské příspěvky poštou, připište laskavě své jméno, aby
pokladník společnosti mohl správně zaregistrovat Váš příspěvek.
Při této příležitosti je třeba poděkovat našim kolektivním členům –
B.A.T.Programu, Geodézii CS, SHOCartu Zlín a VÚGTK Zdiby za jejich
členské příspěvky. Bez jejich pomoci by naše společnost byla ve velmi
svízelné finanční situaci. Mezi kolektivními členy bychom však také opět rádi
přivítali Kartografii Praha.
Při kontrole seznamu naší členské základny jsme zjistili, že s některými
členy máme již delší dobu jen jednostranný styk. Všem členům, kteří se před
lety do naší společnosti přihlásili, rozesíláme sice pravidelně náš Zpravodaj,
zveme je na všechny odborné akce, členské schůze i plenární zasedání, ale
nevíme, zda mají o tuto naši činnost i nadále zájem. Navrhujeme proto
novému výboru společnosti, aby k příštímu číslu Zpravodaje připojil dopis,
jímž by bylo možno zjistit zda zájem o naši společnost i nadále trvá a
současně také upozornil na skutečnost, že většina dříve přihlášených členů
již své členské ( zejména finanční ) povinnosti neplní.
Podle ohlasů na takový dopis by bylo možno zvážit, zda máme i nadále
rozesílat naše materiály v dosavadním rozsahu.
Věříme, že zájem o naši společnost mezi odbornou veřejností i nadále
trvá a členský příspěvek, který již několik let nezvyšujeme, neohrozí rodinné
rozpočty našich členů.
Za Revizní komisi Kartografické společnosti ČR:
PhDr. O.Roubík

Usnesení 6. plenárního zasedání Kartografické
společnosti České republiky
6.

plenární zasedání Kartografické společnosti ČR za účasti 22 členů

A.
•

vzalo na vědomí
zprávu o činnosti Kartografické společnosti ČR za období září 2001 až
prosinec 2003
zprávu revizní komise Kartografické společnosti ČR

•
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B.

zvolilo výbor Kartografické společnosti ČR na období 2003 – 2005 ve
složení:
Ing. Václav Čada, CSc., ZČU Plzeň
Mgr. Lucie Friedmannová, Ph.D., MU Brno
Doc. RNDr. Milan Konečný, CSc., MU Brno
Ing. Jiří Kučera, ZÚ Praha
Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc., ČVUT Praha
Ing. Jiří Šumbera, SHOCart, Zádveřice
plk. Doc.Ing. Václav Talhofer, CSc., VA Brno
Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc., UP Olomouc
Ing. Růžena Zimová, Ph.D., ČVUT Praha
jako náhradník byl zvolen Ing. Petr Skála, ČZU Praha

C. zvolilo revizní komisi Kartografické společnosti ČR na období 2003 –
2005 ve složení:
Ing. Miroslav Benischek, ZÚ, prac. Sedlčany,
Ing. Petr Buchar, CSc., ČVUT Praha
PhDr. Ondřej Roubík, VÚGTK Zdiby
C.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

uložilo výboru Kartografické společnosti ČR
zorganizovat soutěže Mapa roku 2003 a Mapa roku 2004,
zorganizovat Soutěž dětské kresby a vítězné exponáty zaslat na
Mezinárodní výstavu dětské kresby ICA v La Coruna v roce 2005,
zajistit representativní českou účast na 22. mezinárodní konferenci ICA
v roce 2005 včetně výstavy českých map a atlasů,
zajistit ve spolupráci s Kartografickou společností SR konání 16. kartografické konference v roce 2005 v České republice,
dopracovat plán vědeckotechnických akcí na období 2004-2005,
pokračovat ve vydávání Zpravodaje Kartografické společnosti ČR
zajistit aktuální informace o společnosti na webové stránce http:// www.
czechmaps.info
projednat s Kartografií Praha, a.s. pokračování kolektivního členství ve
společnosti,
snažit se o větší propagaci kartografie jako oboru a Kartografické
společnosti ČR v médiích.

Informace z ustavující schůze výboru společnosti
konané dne 8. prosince 2003
•

•

nový výbor společnosti zvolil do funkce předsedy společnosti Doc. Ing.
Miroslava Mikšovského, CSc., do funkce místopředsedy společnosti plk.
Doc. Ing. Václava Talhofera, CSc., do funkce tajemníka společnosti Ing.
Růženu Zimovou, Ph.D., a do funkce pokladníka společnosti Ing. Jiřího
Kučeru; soutěže Mapa roku a soutěž dětské kresby bude i nadále
zajišťovat Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc., webové stránky Ing. Jiří
Šumbera,
výbor schválil do funkcí v komisích ICA tyto zástupce
komise pro výchovu kartografů : Doc.RNDr.Vít Voženílek, CSc.
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•
•

komise pro výrobu map a marketing : Ing. Jiří Šumbera – pokud funkci
nepřijme, zůstává členem Doc.Ing.Miroslav Mikšovský, CSc.
komise pro historii kartografie : Doc.RNDr. Milan Drápela, CSc.
komise pro prostorové informace : Doc.Ing. Petr Rapant, CSc.
komise pro teorii kartografie : Doc. RNDr. Jaromír Kaňok, CSc.
komise pro vizualizaci : Prof.Ing. Aleš Čepek, CSc.
komise pro generalizaci : RNDr. Karel Staněk, Ph.D.
komise pro družicové mapování : mjr. Ing. Vladimír Kovařík, MSc.
komise pro regionální atlasy : Mgr. Lucie Friedmannová, Ph.D.
komise pro kartografická zobrazení : Ing. Petr Buchar, CSc.
komise pro práci žen v kartografii : Ing. Jarmila Váňová
komise pro kartografii map pro děti : RNDr. Eva Klímová
předsedou revizní komise byl zvolen na jejím úvodním zasedání PhDr.
Ondřej Roubík
nová adresa sekretariátu Kartografické společnosti ČR je :
Katedra mapování a kartografie Fakulty stavební ČVUT v Praze
(Ing. Růžena Zimová, Ph.D.), Thákurova 7, 16629 Praha 6; sídlo
společnosti se nemění (Pod sídlištěm 9/1800, 18000 Praha 8-Kobylisy)
adresa redakce Zpravodaje – viz str.1

Přehled připravovaných akcí pro rok 2004
březen 2004:
•
6. konference o geovědách pro Střední Východ
Manama, Bahrain, 8.-10.březen 2004, www.aeminfo.com.bh
•
4. mezinárodní symposium o mapování pomocí GPS
Kunming,Čína, 29.-31.března 2004, www.geoict.net/mmt2003/index.htm
•
AAG Centennial – společná akce spacializované kartografické skupiny
geografů a komise ICA pro mapy na Internetu, 14.-19.březen 2004,
Philadelphia, USA, www.aag.org/annualmeetings
•
Veletrh a konference o využití půdy – geoinformace, stavebnictví a
životní prostředí INTERGEO EAST
Bělehrad, Srbsko a Černá Hora, 3.-5. března 2004, www.rgz.co.yu
duben 2004:
•
7. konference AGILE o geografických informačních vědách
Herakleion, Kréta/Řecko, 29.duben-1.květen 2004,
http://agile2004.iacm.forth.gr
•
květen 2004:
•
IV. mezinárodní kongres geomatiky
Havana, Kuba, 10.-15.květen 2004, www. informaticahabana.com
červen 2004:
•
12. mezinárodní konference o geoinformatice 2004
Gävle, Švédsko, 7.-9.červen 2004, www.hig.se/geoinformatics/
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červenec 2004:
•
XX. kongres ISPRS
Instanbul, Turecko, 12.-23. červenec 2004, www.isprs2004-istanbul.com
září 2004:
•
RSPSoc 2004 (Společnost pro DPZ a fotogrammetrii Velké Británie)
Aberdeen, Velká Británie, 7.-10. září 2004, www. rspsoc.org
říjen 2004:
•
Regionální konference FIG pro Asii a Tichomoří
Jakarta, Indonézie, 3.-7. říjen 2004, www.fig.net/figtree/jakarta
•
VIII. mezinárodní kongres o vědách o Zemi
Santiago, Chile, 18. – 22.říjen 2004,
www.igm.cl/Cct2004/english/index.htm
listopad 2004:
•
Asijská konference o dálkovém průzkumu Země 2004
Chang, Mai. Thajsko, 1.-7. listopad 2004, www.aars-acrs.org

Redakce : M.Mikšovský, technická redakce: M. Benischek
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Kartografická společnost ČR

ANKETNÍ LÍSTEK
Redakci Zpravodaje

Protože nemám k dispozici přístup na
Internet,
žádám i nadále o zasílání spolkového časopisu Zpravodaj Kartografické společnosti ČR v tištěné formě na moji adresu :
Jméno :

...............................................................................................

Adresa : ...............................................................................................
...............................................................................................
Datum :

..............................................................................................

Podpis :

..............................................................................................

Prosíme o oddělení a odeslání anketního lístku na adresu :
Kartografická společnost ČR, redakce Zpravodaje – Ing. .Benischek,
Zeměměřický úřad Praha, pracoviště Sedlčany
Nad přehradou 863, 26401 Sedlčany
Členům Kartografické společnosti ČR, kteří anketní lístek
neodešlou do 31.3.2004, nebude nadále Zpravodaj poštou
zasílán.
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