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     Č. 3/2005  
 

  
16. KARTOGRAFICKÁ KONFERENCE  
 
Ve dnech 7. až 9. září 2005 se konala v  Brně společnou konferenci Kartografických 
společností České a Slovenské republiky. Hostitelskou organizací byla katedra 
vojenských informací Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany. Akce se 
konala pod záštitou děkana fakulty podplukovníka prof. Ing. Zdeňka Vintra, CSc. Na 
jejím zabezpečení se podílel i Geografický ústav Přírodovědecké fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně. 
 
Ústředním tématem konference byla „Mapa v informační společnosti“. Ve shodě s 
tímto mottem se většina přednášejících zabývala rolí soudobé kartografie v 
prostředí moderních komunikačních a informačních technologií. Konference 
prokázala, že se kartografie stále vyvíjí jako samostatná věda, jejímž hlavním cílem 
je zdokonalit metody a postupy vizualizace prostorové informace tak, aby si 
uživatelé klasických map i digitálních produktů mohli udělat co nejlepším představu 
o modelovaných objektech a jevech krajiny.  
 
153 registrovaných uživatelů  vyslechlo 34 referátů. Připraveno bylo 22 posterů. 
Odborný program byl rozčleněn do pěti bloků s tematikou „Vizualizace prostorových 
dat“, „Kartografické technologie I a II“, „Tematická kartografie a její uživatelské 
aspekty“ a „Standardizace a legislativa v kartografii a teoretická kartografie“, které 
následovaly po hlavním referátu presidenta Mezinárodní kartografické asociace 
doc. RNDr. Milana Konečného,CSc., v němž se věnoval novým  úkolům a jejich 
řešení v soudobé světové kartografii.  
 
Všechny přednesené referáty i příspěvky, které v plénu nebyly prezentovány, jsou 
uveřejněny v materiálech konference – tištěném sborníku abstraktů a sborníku 
přednášek na CD, v Kartografických listech č.13/2005 a v Geodetické a 
kartografickém obzoru č.6-7/2005 věnovaném této konferenci.  
 
Informace o konferenci byly pravidelně sdělovány na její webové adrese 
(http://www.kk-brno2005.geogr.muni.cz/), která je stále k dispozici a kde je možné 
nalézt i úplný program akce. 
 
Konferenci doprovázela výstava firem, diplomových prací některých škol a 
úspěšných prací dětí, které se zúčastnily  soutěže dětské kresby s kartografickou 
tematikou jak z České, tak i ze Slovenské republiky. 
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Na závěr konference účastníci přijali doporučení, jehož plné znění je zveřejněno 
v tomto čísle Zpravodaje a bude zveřejněno i na internetových stránkách 
Kartografické společnosti ČR (http://www.czechmaps.info/).  
 
K zabezpečení celé konference přispěly i sponzorské firmy ARCDATA Praha, 
INTERGRAPH, SHOCart a T-mapy, mediálním partnerem bylo vydavatelství 
Klaudian a odborným partnerem byla Geografická služba AČR. Ke zdaru 
konference jistě přispělo i neformální setkání většiny účastníků na společenském 
večeru v Templářských sklepech v Čejkovicích. 
 
                                                               Plk.Doc.Ing.Václav Talhofer, CSc. 
                                                               místopředseda Kart.společnosti ČR 
                                                               garant akce 
 
Doporu čení účastník ů 16. kartografické konference 
 
    16. kartografická konference „Mapa v  informační společnosti“, kterou uspořádaly 
ve dnech 7. - 9.září 2005 na Univerzitě obrany v Brně Kartografická společnost ČR 
a Kartografická spoĺočnosť SR, přijala ve svém závěru tato doporučení : 
 

- přenášet koncepce rozvoje kartografie, přijaté Mezinárodní kartografickou 
asociací (ICA) , do české a slovenské kartografické praxe pořádáním 
odborných konferencí a seminářů na národních i na mezinárodní úrovni, 

 
- sledovat a podporovat nové technologické směry, zaměřené na tvorbu a 

vizualizaci prostorových databází a map z nich vytvářených, 
 
- orientovat výuku kartografie na využívání informačních technologií při 

respektování tradičních kartografických zásad , 
 

- prosazovat etické a správní aspekty vydávaných map s důrazem na 
důsledné dodržování autorských práv, 

 
- podporovat využívání historických kartografických dokumentů při studiu 

vývoje a plánování rozvoje krajiny, 
 

- uspořádat 17. kartografickou konferenci obou národních kartografických 
společností v roce 2007 ve Slovenské republice. 

 
        

7. PLENÁRNÍ  ZASEDÁNÍ  KARTOGRAFICKÉ  SPOLE ČNOSTI  ČR 

 

Dne 8. září 2005 proběhlo na Univerzitě obrany v Brně 7. plenární zasedání 
Kartografické společnosti České republiky s tímto programem : 
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1. Zahájení, schválení programu 7.plenární schůze 
2. Volba pracovního předsednictva, volební a návrhové komise 
3. Zpráva o činnosti společnosti za období 2003-2005 
4. Zpráva revizní komise za období 2003-2005 
5. Zpráva volební komise k přípravě voleb 
6. Přestávka – s provedením voleb 
7. Diskuze k předneseným zprávám 
8. Různé – návrhy a náměty 
9. Zpráva volební komise o výsledcích voleb 
10. Projednání návrhu a přijetí usnesení plenární schůze 
11. Závěr 

 
 
 
Zpráva o činnosti Kartografické spole čnosti ČR za období prosinec 
2003 až září 2005   
 
   
1. Úvod 
 
    6. plenární zasedání Kartografické společnosti České republiky se uskutečnilo 
dne 11. prosince 2003 na Stavební fakultě ČVUT v Praze v době konání 
závěrečného veřejného semináře výzkumného záměru „Komplexní inovace 
technologií v geodézii a kartografii“ pořádaného katedrou mapování a kartografie 
Fakulty stavební ČVUT v Praze ve spiolupráci s Kartografickou společností ČR.. 
Plenární zasedání zvolilo výbor společnosti ve složení : 
 
Doc. Ing. Václav Čada, CSc., Fakulta aplikovaných věd ZČU Plzeň 
Mgr. Lucie Friedmannová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU Brno 
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 
Ing. Jiří Šumbera, kartografické nakladatelství SHOCart, s.r.o., Zádveřice u Vizovic 
plk. Doc. Ing.  Václav Talhofer, CSc., Vojenská akademie Brno 
Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc., Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc 
Ing. Růžena Zimová, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze 
Jako náhradník byl zvolen Ing. Petr Skála, ČZU Praha 
 
     Na ustavující schůzi výboru, konané téhož dne, byli ve smyslu  stanov 
společnosti,  zvoleni do funkce předsedy společnosti  Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, 
CSc., do funkce místopředsedy plk. Doc. Ing. Václav Talhofer, CSc., do funkce 
sekretáře společnosti Ing. Růžena Zimová, Ph.D.. a do funkce pokladníka Ing. Jiří 
Kučera. 
 
     Plenární zasedání dále zvolilo revizní komisi ve složení : 
Ing. Miroslav Benischek, Zeměměřický úřad Praha, pracoviště Sedlčany 
Ing. Petr Buchar, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze 
PhDr. Ondřej Roubík, VÚGTK Zdiby 
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     Na ustavující schůzi revizní komise byl zvolen předsedou revizní komise PhDr. 
Ondřej Roubík. 
 
     6. plenární zasedání 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. karto- 

grafické 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. 
 

 
2. Činnost výboru spole čnosti 
 

Výbor společnosti měl v uplynulém funkčním období  3 řádná zasedání, běžné 
úkoly řešil stykem pomocí e-mailu. Zabýval se především přípravou vnitrostátních 
akcí společnosti, přípravou a účastí na činnosti ICA, soutěží „Mapa roku 2003“ a 
„Mapa roku 2004“ a přípravami společné 16. kartografické konference v Brně. 

. 
     Členové společnosti byli průběžně informováni o činnosti jednak prostřednictvím 
internetové stránky společnosti www.czechmaps.info , jednak prostřednictvím 
Zpravodaje Kartografické společnosti ČR, který je na této internetové stránce 
vyvěšen. 
 
3. Odborné akce spole čnosti 
 
      Kartografická společnost ČR uspořádala v uplynulém volebním období několik 
samostatných akcí a  řady dalších akcí byla spolupořadatelem. 
 
      Samostatnými odbornými akcemi společnosti byly : 
 
- vyhodnocení sout ěže „Mapa roku 2003“  – akce se konala na Pražském 

výstavišti u příležitosti pražského knižního veletrhu 2004  za účasti zástupců 
kartogra-fických nakladatelství v květnu 2004; do soutěže bylo přihlášeno 
celkem 58 titulů. Ocenění společnosti Mapa roku 2003  
v kategorii nejlepší kartografické dílo získal Soubor státního mapového díla 
Standardizované topografické mapy 1:25 000 a 1:50 000 ČR Vojenský 
geografický a hydrometeorologický úřad v Dobrušce, 
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v kategorii samostatné kartografické dílo získalo ocenění za titul Národní park 
Podyjí – Nationalpark Thayatal nakladatelství ROSY Mělník 
v kategorii aplikace kartografických sděl na Internetu získala ocenění za 
„Aplikace Mapy. Centrum.cz společnost T-mapy 
Zvláštní ocenění porota udělila Zeměměřickému úřadu v Praze za titul „Silniční 
mapa České republiky 1:50 000“ a Laboratoři geoinformatiky Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí n.L. za prezentaci I. A II. Vojenského mapování na 
Internetu. 
 

- seminá ř „Digitální kartografie IV“,  který se uskutečnil v září 2004 
v Sedlčanech; seminář se konal v přednáškovém sále Městského muzea a byl 
zaměřen na digitální zpracování státních mapových děl a na jejich tisk. Na 
programu semináře byly čtyři přednášky, semináře se zúčastnilo 38 
posliuchačů. Součástí semináře byla exkurze na pracoviště Zeměměřického 
úřadu v Sedlčanech, kde se účastníci seznámili s digitálním tiskem map na 
stroji DICOpress. 

 
- vyhodnocení sout ěže „Mapa roku 2004“  – akce se konala v květnu 2005 u 

příležitosti pražského knižního  veletrhu 2005 za účasti zástupců 
kartografických nakladatelství. Soutěž byla vypsána v šesti kategoriích. 
V kategorii „Atlasy, soubory a edice map“ byl jako mapa roku vyhodnocen 
Historický atlas měst ČR, sv.č.12 – Trutnov, vydaný Historickým ústavem 
Akademie věd. V kategorii „Samostatná  kartografická díla“ bylo ocenění 
uděleno reliéfní mapě Beskydy 1:100 000, vydané v kooedici Kartografií HP a 
SHOCartem. 
V kategorii „Kartografická díla pro školy“ byl na prvním místě vyhodnocen 
soubor školních nástěnných map, vydaný Kartografií Praha, a.s. 
V kategorii „Digitální produkty“ byly jako nejlepší vyhodnoceny Informapa 
k Street atlasu ČR, SR – Complete edition zpracované společností PJ Soft. 
V kategorii „Kartografické výsledky studentských prací“ zvítězil Zdeněk 
Fröhlich z Ostravské univerzity s diplomovou prací Atlas velmi malého území – 
střední část údolí říčky Radůňky. 
V kategorii „Kartografické aplikace na Internetu nebyla cena udělena. 
Komise dále udělila dvě zvláštní ocenění, a to GEODISu Brno za ortografiucké 
zobrazení ČR v měřítku 1:100 000 a SHOCartu Zádveřice za kvalitní 
kartografické zpracování rozsáhlého turistického atlasu ČR v měřítku 1:50 000. 
 

- Seminá ř k námětu na uspo řádání stálé výstavy kartografie a 
zeměměřictví , který se uskutečnil v květnu 2005 na Fakultě stavební ČVUT; 
cílem semináře bylo posoudit možnosti uspořádání stálé výstavy české 
historické i současné mapové tvorby. Akce se zúčastnili zástupci vybraných 
pracovišť, která mají vlastní mapové archivy. Další seminář k této aktivitě se 
uskuteční v září 2005. 

 
- Národní sout ěž dětské kresby s kartografickou tematikou ; do soutěže byly 

přihlášeny dětské práce ve všech 3 věkových kategoriích, které byly 
posouzeny porotou v dubnu 2005. … 
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Vítězných 5 kreseb bylo odesláno sekretariátu ICA do soutěže o cenu Barbary 
Petchenikové, která byla pořádána v rámci XXII. Mezinárodní kartografické 
konference ICA v A Corune v červenci 2005. 

 
Ve spolupráci s katedrou mapování a kartografie uspořádala naše společnost 

v dubnu 2004 vědecký seminá ř, na jehož program byly zařazeny úspěšné 
habilitační přednášky doc. Čady a doc. Šímy ze Západočeské univerzity 
s kartografickou tématikou. 
 
     Společnost se v uplynulém období zaměřila dále na přípravu 16. kartografické 
konference , která probíhá ve dnech 7. až 9. září 2005 na Univerzitě obrany v Brně 
a jejímiž jste účastníky. Program konference byl připraven přípravným výborem, 
v jehož čele byl dosavadní místopředseda společnosti plk.Doc.Ing. Václav Talhofer, 
CSc.; práce v přípravném výboru se účastnil i zástupce spolupořadatele, jímž je již 
tradičně Kartografická spoľočnosť Slovenskej republiky. 
 
     XXII. mezinárodní konference ICA  se za ČR zúčastnilo celkem 14 delegátů a 
doprovázejících osob.  Na program konferenci byly zařazeny 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.: 
„Příroda, klima a přírodní jevy – 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“ , a 
poster Řezník,T.: „Interaktivní mapy“. Na mezinárodní výstavu bylo odesláno 21 
map a atlasů, jejichž výběr byl proveden z titulů zaslaných do soutěže „Mapa roku“. 
Seznam těchto map byl uveden ve výstavním katalogu, mapy se však na poště 
mezi Olomoucí a La Coruñou ztratily, takže na výstavě nebyly umístěny. Na 
mezinárodní výstavě dětské kresby s kartografickou tématikou bylo prezentováno 5 
kreseb – vítězných prací z naší národní soutěže. 
 
     Představitelé společnosti jsou zváni na různé mediální akce , jako např. na 
křtění nových map a atlasů (např. SHOCart – nový Školní atlas světa, 9.6.2004 – 
doc. Talhofer, Kartografie Praha  - turistický atlas Česká republika 1:100 000, 
22.6.2005 – doc. Mikšovský). Akce konané společností jsou publikovány 
v odborném tisku (GaKO, Zeměměřič), ale i v denním tisku (např. ocenění ICA 
Atlasu městské hromadné dopravy – deník Metro). Pravidelnou publikovanost má 
dnes již tradiční akce „Mapa roku“. 
 
4. Činnost členů spole čnosti v ICA 
 
     V letech 2003 - 2007 vykonává člen výboru společnosti doc. RNDr. Milan 
Konečný, CSc. funkci presidenta Mezinárodní kartografick é asociace .     
 
     Naše společnost byla zastoupena svými členy v řadě komisí 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. 
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- 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 – 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 pro děti – RNDr. Eva Klímová 
Práce v komisích ICA se vzhledem k finančním možnostem soustředila především 
na písemný styk s vedoucími komisí a na účast na jejich zasedáních konaných 
v rámci mezinárodních kartografických konferencí. 
 
     Kartografická společnost ČR je od r.1999 členem Mezinárodní evropské 
kartografické unie , v jejímž výboru je zastoupena předsedou společnosti 
 
5. Hospoda ření spole čnosti 
 
     Rozpočet společnosti byl koncipován jako vyrovnaný. Příjmy společnosti 
sestávaly z výběru členských příspěvků ve výši Kč 100,- za rok, z  příspěvků 
kolektivních členů společnosti, stanovených v uzavřených dohodách, a 
z bankovních úroků. Hlavními položkami výdajů společnosti byly příspěvky za 
členství v ICA, jejíž výše je 250,-USD ročně.  

 
     Celkové jmění společnosti ke konci srpna 2005  je  6294,42 Kč, z toho na účtu u 
Komerční banky v Praze 8 je 3570,52 Kč, zbytek 2723,90 Kč je uložen v hotovosti 
v pokladně společnosti. Nižší stav jmění společnosti oproti prosinci 2003, kdy byla 
podávána minulá zpráva (18064,60 Kč) vyplývá ze skutečnosti, že někteří kolektivní 
členové (ale i členové individuální) dosud nezaplatili členské příspěvky. 

 
     Kartografická společnost ČR není plátcem daně. 
 
 
6. Spolupráce s jinými organizacemi 
 
      Na základě dohody s  Kartografickou spole čností 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 geodet ů a kartograf ů 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 
spole čnosti , s níž jsou každoročně pořádány porady vedoucích kateder geografie 
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a kartografie českých vysokých škol. Na program těchto akcí jsou pravidelně 
zařazovány zprávy o činnosti České geografické společnosti a Kartografické 
společnosti ČR  a o výhledu akcí na další období.  
 
     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 fotogrametrii 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. V roce 
2004-2005 se dosud obdobná schůzka nekonala. 
 
7. Členská základna  
 
     Kartografická společnost má ke dni konání tohoto plenárního zasedání 104 
členů, z toho 7 čestných členů. V průběhu uplynulého období zemřeli 4 dlouholetí 
členové naší společnosti, a to Ing. Jiří Kánský, RNDr. Olga Kudrnovská, CSc. a 
doc. RNDr. Ing.  Václav Novák, CSc., všichni tři čestní členové společnosti, a RNDr. 
Ing. Jaroslav Uhlíř, CSc., bývalý  tajemník společnosti. Uctěme prosím jejich 
památku minutou ticha.  
 
     Kolektivními členy  Kartografické společnosti ČR jsou Výzkumný ústav 
geodetický, topografický a kartografický, Zdiby, Kartografie Praha, a.s., SHOCart 
Zádveřice, spol.s.r.o. a nakladatelství B.A.T.Program, s.r.o., Rožnov  p. Radhoštěm. 
 
     Kartografická společnost ČR je od r. 2000 kolektivním členem  České asociace 
pro geoinformace.  
 
8. Výhled další činnosti 
 

Výbor Kartografické společnosti ČR se v dalším dvouletém funkčním období 
zaměří zejména na přípravu 17. kartografické konference , kterou uspořádá 
v r.2007 společně s Kartografickou společností SR ve Slovenské republice. Dále se 
zaměří na důstojnou reprezentaci české kartografie na 23. mezinárodní 
kartografické konferenci ICA a na zasedání Valného shromážd ění ICA , které se 
budou konat v témže roce v Moskvě. 

 
Pro období 2005-2007 připraví výbor další odborné akce  a zorganizuje 

sout ěž „Mapa roku 2005“ a „Mapa roku 2006“ a sout ěž dětské kresby 
s kartografickou tematikou  pro výstavu ICA v Moskvě v r.2007. 

 
Bude i nadále zajišťována informovanost členské základny vydáváním 

Zpravodaje Kartografické spole čnosti ČR a udržováním webové stránky 
společnosti http:\\www.czechmaps.info . 
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Zpráva revizní komise Kartografické spole čnosti ČR za období    
prosinec 2003 – zá ří 2005 
 
      Revizní komise Kartografické společnosti ČR sledovala činnost výboru 
Kartografické společnosti ČR po celé funkční období, účastnila se jeho zasedání a 
neshledala v práci výboru žádné závady. 
 
     Hospodaření Kartografické společnosti a všechny jeho účetní doklady byly 
vedeny v pořádku. Po revizi hospodaření lze konstatovat, že k 30.7.2005 je na účtu 
Kartografické společnosti ČR 3 570,-Kč a v pokladně hotovost ve výši 2 724,-Kč. 
Celkové jmění společnosti tedy činí 6 294,-Kč. 
 
     Revizní komise proto doporučuje plenární schůzi Kartografické společnosti ČR 
vyslovit s hospodařením souhlas. 
 
     Jako v minulých letech nemůžeme být příliš spokojeni s příspěvkovou kázní 
členů naší společnosti, jak individuálních tak i kolektivních. Doporučujeme proto, 
aby naši členové využili účast na dnešní plenární schůzi ke splnění této členské 
povinnosti a současně také složili svůj členský příspěvek i na příští rok. Ušetříte tak 
na poštovném. Pokud ale budete zasílat členské příspěvky poštou, připište laskavě 
své jméno, aby pokladník společnosti mohl správně zaregistrovat Váš příspěvek. 
 
     Činnost Kartografické společnosti byla v uplynulém funkčním období bohatá, jak 
vyplývá z přednesené zprávy o činnosti. Také zastoupení společnosti v řadě komisí 
ICA je rozsáhlé (členové naší společnosti jsou členy nebo členy-korespondenty ve 
13 komisích ICA), o náplní práce těchto komisí a aktivitách našich členů v nich jsme 
však informováni minimálně. Revizní komise doporučuje příštímu výboru zvážit 
možnosti většího informování o zaměření a činnosti komisí ICA. 
 
Usnesení 7. plenárního zasedání Kartografické spole čnosti ČR  
konaného dne 8. zá ří 2005 v Brn ě 
 
7. plenární zasedání Kartografické společnosti České republiky 
 

A. vzalo na v ědomí 
• zprávu o činnosti Kartografické společnosti ČR za období prosinec 

2003 až září 2005 
• zprávu revizní komise Kartografické společnosti ČR 
 

B. zvolilo 
• výkonný výbor Kartografické společnosti ČR na další období ve 

složení : doc. Ing. Václav Čada, CSc. (ZČU Plzeň), Ing. Bohumil Háj 
(SHOCart Zádveřice, s.r.o.), doc.RNDr.Milan Konečný, CSc. (MU 
Brno), doc. Ing. Miroslav Mikšovský,CSc.(ČVUT Praha), Ing. Bedřich 
Němeček (Zeměměř. úřad Praha, prac. Sedlčany), Ing. Jiří Šumbera 
(spolupracovník Kartografie Praha, a.s.), plk.doc.Ing. Václav 
Talhofer, CSc. (UO Brno), doc.RNDr. Vít Voženílek, CSc. (UP 
Olomouc), Ing. Růžena Zimová, Ph.D. (ČVUT Praha); jako 
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náhradníci byli zvoleni v tomto pořadí : Ing. Milada Svobodová 
(B.A.T.Program Rožnov p.Radh.), Ing. Petr Skála (ČZU Praha), Mgr. 
Lucie Friedmannová, Ph.D. (MU Brno), Ing. Danuše Svobodová 
(Zeměměř.úřad Praha) 

• revizní komisi Kartografické společnosti ČR na další období ve 
složení : Ing. Miroslav Benischek (Zeměměř.úřad Praha, prac. 
Sedlčany), Ing. Petr Buchar, CSc. (ČVUT Praha), PhDr. Ondřej 
Roubík (VÚGTK Zdiby) 

  
C. schválilo 

• udělení čestného členství ve společnosti Prof. Ing. Františku 
Miklošíkovi, DrSc. a Ing. Zdeně Roulové 

• zvýšení ročních členských příspěvků individuálních členů 
společnosti z dosavadních 100,-Kč na 150,-Kč počínaje rokem 2006 

 
D. uložilo 

• organizovat každoročně soutěž „Mapa roku“  
• zorganizovat národní soutěž dětské kresby o cenu Barbary 

Petchenik a vítězné kresby  zaslat na mezinárodní výstavu dětské 
kresby ICA v Moskvě v roce 2007 a v Santiago de Chile v roce 2009 

• zajistit representativní českou účast na XXIII. mezinárodní 
kartografické konferenci ICA v roce 2007 v Moskvě včetně výstavy 
českých map a atlasů 

• zajistit ve spolupráci s Kartografickou společností SR konání 17. 
kartografické konference v roce 2007 ve Slovenské republice 

• dopracovat plán vědecko-technických akcí pro období 2005-2007; 
uspořádat ve 4. čtvrtletí 2005 seminář o výsledcích XXII. 
mezinárodní kartografické konference, konané v červenci 2005 v La 
Coruñi 

• pokračovat ve vydávání Zpravodaje Kartografické společnosti ČR 
(pro zájemce v tištěné podobě, jinak jej vystavovat na Internetu) 

• zajišťovat aktuální informace o činnosti společnosti na webové 
stránce http://www.czechmaps.info 

• rozšiřovat členskou základnu společnosti, zejména získáváním 
mladé generace kartografů 

• prohlubovat spolupráci s kartografickými firmami a zpracovat pro ně 
konkrétní nabídky pro jejich kolektivní členství ve společnosti 

 
                                                                                                    - mm - 
 
Redakční sdělení : 
Kartografická společnost ČR ve spolupráci s katedrou mapování a kartografie FSv 
ČVUT v Praze uspořádá 

v pond ělí 5. prosince 2005 od 15 hod. 
seminá ř  

k výsledk ům 22. mezinárodní kartografické konference ICA v A Coruña 
na Stavební fakultě ČVUT v Praze 6, Thákurova 7  v zasedací místnostii B 868. 
Členové společnosti mají vstup volný, nečlenové platí vložné 100,-Kč. 


