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     Č. 2/2005  
 

  
SOUTĚŽ DĚTSKÉ KRESBY – Cena Barbary Petchenik za rok 2004 
 
 Vyhodnocení soutěže proběhlo na schůzi výboru Kartografické společnosti ČR 
dne 1.dubna 2005. Do letošního ročníku soutěže – s mottem „One World – Many 
Nations“, kterou vyhlašuje Mezinárodní kartografická asociace ICA a UNICEF, bylo 
zasláno celkem 71 kreseb dětí z různých měst naší republiky. Po nelehkém 
rozhodování sestavila hodnotící komise žebříček nejzdařilejších prací takto:   

• kategorie do 9 let 
 1. místo:  Alena Menšíková  (ZUŠ Orlovská, Rychvald) 
 2. místo:  Kateřina Lisová  (ZUŠ Orlovská, Rychvald) 
 3. místo:  Danuše Mrkvanová (ZUŠ Orlovská, Rychvald) 

• kategorie 9 – 12 let  
 1. místo:  Hana Pinková  (ZŠ Na Příkopech, Chomutov) 
 2. místo:  Kateřina Čížová  (ZŠ Komenského, Vítkov) 
 3. místo:  Kamila Chromková  (ZŠ Komenského, Vítkov) 

• kategorie 13 – 15 let  
 1. místo:  Eva Exnerová (ZŠ Na Františku, Kněžmost) 
 2. místo:  Alexandra Čechová (ZŠ Opavská, Vítkov) 
 3. místo:  Blanka Taisová (ZŠ Na Příkopech, Chomutov) 
 
Vybrané kresby byly zaslány na XXII. Mezinárodní kartografickou konference ve 
španělské A Coruně.  
        

MAPA ROKU 2004 

Výsledky již 7. ročníku kartografické soutěže pořádané Kartografickou společností 
ČR byly vyhlášeny v rámci mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy v Praze v 
pátek 6. května 2005 v Průmyslovém paláci na Výstavišti. Kartografická společnost 
ČR chce prostřednictvím soutěže Mapa roku zhodnotit kvalitu kartografických děl 
vydávaných nadzemí České republiky a ocenit producenty map, kteří dodržují 
zásady tvorby map a jejich díla jsou kvalitní a pro společnost přínosná.  
 
Titul  Mapa roku 2004 získala tato díla: 

•   kategorie Atlasy, soubory a edice map  
o Historický atlas m ěst ČR, sv. č. 12 - Trutnov - Historický ústav AV ČR  

•   kategorie Samostatná kartografická díla  
o Plastická mapa Beskydy 1:100000 - Kartografie HP a SHOCART s.r.o.  
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•  kategorie Kartografická díla pro školy  
o Soubor nást ěnných map - Kartografie Praha a.s.  

•  kategorie Kartografické výsledky studentských prací  
o Atlas velmi malého území - st řední část údolí říčky Fasu ňky                

Zdeněk Frélich (Ostravská univerzita) 
•  kategorie Digitální produkty  

o Infomapa k Street atlas ČR, SR - Complete edition - PJ SOFT s.r.o. 
•  kategorie Kartografické aplikace na internetu  

o titul nebyl ud ělen 
 
Hodnotící komise udělila v letošním ročníku dvě zvláštní ocen ění: 

- společnosti GEODIS Brno s.r.o.  za průkopnický počin pro ortografické 
zobrazení ČR v měřítku 1:100 000  

- společnosti SHOCart s.r.o. za kvalitní kartografické zpracování rozsáhlého 
turistického atlasu ČR v měřítku 1:50 000.   

 
 
SOUTĚŽ TourMap 2005        

Vyhlášení výsledků letošního ročníku soutěže TourMap 2005  navázalo 6. května 
2005 na akci k vyhlášení Mapy roku v rámci mezinárodního knižního veletrhu Svět 
knihy v Praze. Ve třech soutěžních kategoriích byly oceněny následující tituly:  

•   Turisti čtí průvodci   
1. Alpy - Velký turistický průvodce (Marco Polo) 
2. Itinerari del vino (Instituto Geografico De Agostini) 
3. Jižní Čechy (freytag & berndt) 

•  Mapy s turistickým obsahem   
1. Turistický atlas Česko 1:50 000 (SHOCart) 
2. Sardegna (Instituto Geografico De Agostini) 
3. The Rough Guide New Zealand Map (The Rough Guides) 

•  Elektronické mapy a pr ůvodci   
cena poroty: Interaktivní turistický průvodce ČR (PLANstudio) 

Porota rovněž udělila Cenu poroty  dílu Praha - atlas ortofotomap společnosti 
Kartografie Praha. Speciálním a prestižním oceněním je i Cena ředitele 
CzechTourism , kterou si přišel převzít generální ředitel Kartografie Praha RNDr. 
Pavel Červinka, vítězným titulem se stala publikace 444 historických měst a 
městeček. 
 
 
 
XXII. MEZINÁRODNÍ KARTOGRAFICKÁ KONFERENCE 
 
      XXII. mezinárodní kartografická konference ICA se konala ve dnech 11.-16. 
července 2005 ve španělské La Coruñi. Konference byla spojena s technickou 
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výstavou, mezinárodní výstavou map a s výstavou dětské mapové kresby, konanou 
v souvislosti s mezinárodní soutěží ICA o cenu Barbary Petchenik. 
 

1. Jednání konference 
  
Konference se konala v nové moderní kongresové hale COTEXCO blízko 
obchodního přístavu La Coruñi. Konference se účastnilo podle neoficiálních 
zpráv asi 2000 delegátů a doprovodných osob z více jak 80 zemí světa.  
 
Do programu konference byla zařazena následující témata : 
• Teoretická kartografie 
• Kartografická zobrazení 
• Mapový dezén a výroba 
• Výchova a výcvik kartografů, kurzy na Internetu 
• Digitální kartografie a GIS pro podporu vývoje území 
• Prostorové datové infrastruktury. Vývoj, standardy, ceny a copyright 
• Získávání a požadavky na kvalitu prostorových dat 
• Průběžná údržba prostorových databází 
• Kartografická generalizace a prezentace 
• Kartografie a DPZ pro řízení přírodních zdrojů a ochranu životního 

prostředí 
• Mapy a Internet 
• Lokalizační služby na Internetu, mobilní mapování a navigační systémy 
• Námořní kartografie, navigace a mapování oceánů 
• Národní a regionální atlasy, elektronické atlasy, tematická a multimediální 

kartografie 
• Virtuální modely, vizualizace a animace v kartografii 
• Historie kartografie 
• Světová a letecká kartografie, vojenské mapování 
• Vysokohorská kartografie 
• Mapy pro turistiku 
• Mapy pro děti, prostředky pro výchovu 
• Kartografie pro ženy 
• Mapy pro slepé a slabozraké 
• Planetární kartografie 
• Výzkum a vývoj nových produktů a kartografických systémů 
• Historie koloniální kartografie v 19. a 20. století 
• Jiná témata : Kartografie a reklama. Mapy v médiích. Mapy pro sčítání 

obyvatelstva. Katastrální mapy. Trojrozměrné mapy. Nové koncepce 
v kartografické symbolice. Prostor a čas v GIS, Kartografické názvosloví 

• Mapy pro orientační běh 
• Prostorová analýza a modelování 
• Management včasného varování před riziky 
 
Po slavnostním zahájení konference, na němž vystoupili představitelé Galicie, 
starosta města La Coruña a president Mezinárodní kartografické asociace 
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Doc. RNDr. Milan Konečný, CSc. probíhala paralelně jednání v  8 sekcích 
podle programu konference. Celkem bylo do programu zařazeno přednesení 
528 referátů, z nichž se bohužel řada neuskutečnila, zčásti pro nepřítomnost 
autorů na konferenci, zčásti pro neúčast autorů na jednání jednotlivých sekcí. 
Všechny referáty, zařazené do programu, byly zveřejněny na konferenčním 
CD-ROM, který obdrželi  delegáti konference; jejich abstrakty byly vydány 
tiskem v brožuře o 327 stranách, kterou obdrželi rovněž všichni delegáti 
konference.  
 
V rámci konference byly dále uspořádány postery (celkem 192) rozdělené do 8 
skupin, a to celkem k 26 tématům jednání konference, dále 4 tématická 
zasedání, pořádaná komisemi ICA, 17 zasedání odborných komisí ICA a 
mimořádné shromáždění národních delegátů, které proběhlo ve středu 13. 
července 2005 ve večerních hodinách (za ČR se zúčastnili doc. Mikšovský a 
Mgr.Friedmannová). 
 
Pokud jde o českou účast, byly zařazeny do programu konference následují 
referáty : 

• Mikšovský, M., Zimová, R. „Mapování českých zemí v 18.století“,  
• Bořkovcová, J., Svobodová, D.: „Tvorba státních map středních 

měřítek odvozených z GIS v ČR“,  
• Voženílek,  V.: „Krajina, klima a přírodní extrémy – tři témata pro 

projekty atlasů, ale tisíce podobností a rozdílů“,  
• Kudrnovský, E., Létal, A., Sedlák, P.: „Kresba optimálního obsahu a 

symbolizace pro cykloturistické mapy“,  
• Hradec, J.: „Server životního prostředí“  

        Dále byl do programu zařazen poster Řezník, T.: „Interaktivní mapy“. 
 

2. Technická výstava 
 
Technické výstavy, pořádané v rámci konference, se zúčastnilo několik desítek 
firem, převážně španělských. Jednalo se o firmy, které se zabývají především 
výrobou map, leteckým a družicovým snímkováním (např. SPOT a další) a 
vývojem softwaru pro kartografické aplikace, geoinformatiku a pro dálkový 
průzkum Země. Výstavní katalog nebyl vydán. 
 
3. Mezinárodní výstava map 
 
Mezinárodní výstava map byla umístěna v chodbách 1. poschodí 
kongresového paláce COTEXCO a vystavovalo na ní 33 členských zemí ICA. 
Všechny exponáty byly zveřejněny ve výstavním katalogu s bibliografickými 
údaji o jednotlivých mapách a atlasech. Česká republika odeslala na výstavu 
21 exponátů, které byly vybrány z materiálů zaslaných do národní soutěže 
Mapa roku 2005. Tyto exponáty jsou v katalogu uvedeny, nebyly však na 
výstavě vystaveny, protože se údajně ztratily a nebyly poštou do La Coruñi 
doručeny. 
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Samostatnou část mezinárodní výstavy map tvořily hydrografické mapy, které 
vystavovalo 15 členských zemí ICA. Rovněž tyto mapy byly uvedeny 
v samostatné části výstavního katalogu s bibliografickými údaji. 
 
4. Mezinárodní výstava d ětské mapové kresby 

       
      Mezinárodní výstavy mapové dětské kresby, konané v rámci soutěže o cenu   

zesnulé americké geografky a kartografky Barbary Petchenik, se zúčastnilo více 
než 30 členských zemí ICA, každá z nich 5 exponáty, které zvítězily 
v národních soutěžích. Tato soutěž probíhá ve třech věkových kategoriích (do 9 
let, 10 – 13 let a 14 – 16 let) a je pravidelně pořádána Kartografickou 
společností ČR i u nás. ČR reprezentovaly na výstavě 1 kresba v kategorii do 9 
let, 3 kresby v kategoriii od 10 do 13 let a 1 kresba v kategorii nad 14 let.  
 
Vystavené práce nebyly uvedeny ve výstavním katalogu. Výstava dětské 
kresby však byla doplněna vítěznými pracemi z předchozích soutěží, které 
probíhají ve dvouletém cyklu pravidleně již od roku 1993; přehled těchto prací 
s jejich autory, názvy kreseb a formáty kreseb z let 1993 – 2003 byl uveden ve 
výstavním katalogu. ČR se dosud v této soutěži nezvítězila, naopak SR tuto 
soutěž vyhrála v r.1993 a 2001.  
 
Vybrané dětské práce byly zveřejněny i v samostatné publikaci s názvem 
„Children Map the World“, kterou vydalo nakladatelství ESRI Press v roce 
2005 (ISBN:1-58948-125-9, 128 stran, cena $24.95); podrobnější informace o 
této publikaci jsou na www.esri.com/esripress. 
 
5. Výstava historických map 
 
Výstava historických map z období 14.-17. století se konala v době jednání 
konference v budově banky  CAIXAGALICIA. Šlo o unikátní výstavu map ze 
sbírky americko-španělské společnosti, která byla poprvé instalována mimo 
území USA. Převážnou část exponátů tvořily mapy přístavů, portulánové mapy 
a atlasy se zákresy pobřeží Severní Ameriky, Evropy a Afriky. Výstava byla 
pro účastníky konference volně přístupná. 
 
6. Závěr 
 
Mezinárodní kartografická konference v La Coruñi byla sice předem 
organizačně dobře připravena, v samotném jejím průběhu se však vyskytla 
řada nedostatků. Delegáti neměli k dispozici přehled o skutečném průběhu 
zasedání jednotlivých sekcí, kde se program někdy z plánovaných 4 referátů 
v jednom bloku zredukoval pro nepřítomnost autorů na pouhé dva referáty 
(někdy dokonce i na pouhý jediný referát), protože u vchodu do jednacích 
místností nebyly k dispozici programy právě probíhajících referátů. Dobře 
nebyly připraveny ani postery.  
 
Pro účast na společenských akcích, konaných v rámci konference mimo místo 
jejího jednání, nebyla řádně zajištěna doprava (autobusy přijížděly k hotelům 
se 45 až 70 minutovým zpožděním), určité problémy vznikaly i při registraci 
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účastníků a při vyřizování různých  problémů, protože službu konající personál 
neměl mnohdy dostatečnou znalost angličtiny.  
 
Přesto, že jednacími jazyky ICA jsou angličtina a francouzština (ta se 
v posledních letech prakticky nepoužívá a simultánní tlumočení do ní není od 
roku 1997 zajišťováno), byly některé referáty prezentovány ve španělštině, 
aniž na to byli účastníci konference předem upozorněni (simultánní tlumočení 
bylo sice zajištěno, ale přístroje byly umístěny v přízemí budovy, zatímco 
jednání probíhala v 1. – 3.podlaží). 
 
Kladem konference bylo vydání všech referátů na CD-ROM  a jejich abstraktů 
tiskem, a dále vydání katalogu mezinárodní výstavy map a atlasů. Katalog 
vystavovatelů technické výstavy nebyl vydán. 
 
Příští XXIII. Mezinárodní kartografická konference ICA se uskuteční v roce 
2007 v Moskvě a bude spojena s  XI. řádným zasedáním  Valného  
shromáždění ICA. Následující XXIV. Mezinárodní kartografická  konference je 
předběžně plánována v Jižní Americe (Chile). O jejím definitivním konání 
rozhodne až moskevské zasedání Valného shromáždění.      
                                                                                                           - mm - 

 
 
Redakční sd ělení : 
 
Příští číslo Zpravodaje (č.3/2005) bude věnováno výsledkům 16. kartografické 
konference, která se konala ve dnech 7.-9.září t.r. v Brně a 7. plenárního zasedání 
Kartografické společnosti ČR. 
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