Č. 1/2006

Významný úspěch českého kartografa

Prezident Mezinárodní kartografické asociace (ICA) a
vedoucí laboratoře geoinformatiky Přírodovědecké
fakulty Masarykovy univerzity v Brně
doc.RNDr.Milan Konečný,CSc.
při slavnostním aktu v Rio de Janeiro

1

V pátek dne 5. května 2006 byl doc. RNDr. Milan KONEČNÝ, CSc., prezident
Mezinárodní kartografické asociace (ICA), dlouholetý člen a místopředseda
Kartografické společnosti ČR, vedoucí Laboratoře geoinformatiky a kartografie na
Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, dekorován v Riu de Janeiro
titulem „Rytíř brazilské kartografie“.
Slavnostní ceremoniál se uskutečnil při západu Slunce se všemi vojenskými
poctami na námořní vojenské základně v Niteroi, části Rio de Janeiro, za
spoluúčasti desítek kartografů, geodetů a fotogrammetrů z celé Brazílie. Účasten
byl i generální konzul České republiky v Sao Paulu Ing. Josef Maršíček. Osobní
blahopřání doc. Konečnému k tomuto vzácnému vyznamenání zaslal i český
velvyslanec v Brazílii Dr. Václav Hubinger.
Rytířský titul byl doc.RNDr. Milanu Konečnému, CSc. udělen za dlouholetou
významnou činnost v rozvoji světové kartografie, zejména v Brazílii a v Jižní
Americe.
Upřímně blahopřejeme !
Redakce
Poznámka redakce :
Doc.RNDr.Milan Konečný,CSc. je prvním českým kartografem, kterému byl
udělen rytířský titul. V oblasti geodézie a kartografie tak navazuje na rytířské tituly,
které byly uděleny v 19.století profesoru Pražské polytechniky Karlu Františku
Edvardovi Kořistkovi, členu Královské české společnosti nauk, České akademie,
císařské Akademie věd ve Vídni a autoru řady významných kartografických
publikací a ve 20.století Ing.Václavu Slabochovi,CSc. řediteli Výzkumného ústavu
geodetického, topografického a kartografického ve Zdibech za významné zásluhy o
rozvoj zeměměřictví na Maltě.

XXIII. mezinárodní kartografická konference ICA
Ve dnech 4. – 10.srpna 2007 se uskuteční v Moskvě XXIII. Mezinárodní kartografická konference ICA spojená se XIV.zasedáním Valného shromáždění asociace.

•
•
•
•
•
•
•

Na program konference byly zařazeny následující tematické okruhy :
Teorie kartografie
Kartografická zobrazení
Zpracování a výroba map
Výchova a výcvik kartografů. Internetové zdroje.
Digitální kartografie a geografické informační systémy pro udržitelný rozvoj
území
Geoinformační systémy
Prostorové infrastruktury dat (NSDI. GSDI a SDI). Vývoj a normy.
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Obnova a interpretace datových struktur
Kartografická generalizace a prezentace
Kartografie a družicové snímky pro využití přírodních zdrojů a životní prostředí
Mapy a Internet
Internetové mapové služby, mobilní mapování a navigační systémy
Námořní kartografie, navigace a mapování oceánů
Národní a regionální atlasy. Elektronické atlasy. Tematická a multimediální
kartografie
Autorská práva a přístup ke kartografickým datům
Virtuální modelování, vizualizace a animace v kartografii
Historie kartografie
Kartografie map světa a leteckých map. Vojenské mapy
Horská kartografie
Turistické mapy
Mapy pro děti. Produkty pro výchovu
Mapy pro slepé a slabozraké
Kartografie planet
Výzkum a vývoj : nové produkty a kartografické systémy
Různé : Kartografie a propagace. Mapy v médiích. Kartografie pro sčítání
obyvatelstva. Katastrální mapy. Trojrozměrné mapy. Nové koncepce
v kartografické symbolice. Prostor a čas v GIS. Toponymie. Analytická
kartografie. Kartografie a zdraví. Kartografie proti chudobě.
Přihlášky referátů na konferenci předloží účastníci na tiskopisu, který je možno
stáhnout z webové stránky na adrese
http://www.icc2007.com/pages.php?id=15&pid=5&sid=28,
na níž jsou rovněž uvedeny pokyny pro autory. Přihlášky referátů je třeba odeslat
ruskému organizačnímu výboru konference nejpozději do 1.listopadu 2006.
Sobota 4.srpna a neděle 5.srpna jsou vyhraženy pro registraci účastníků, předkonferenční semináře a zasedání komisí a pracovních skupin ICA. Odborný
program proběhne ve dnech 6.až 9.srpna, v pátek 10.srpna je vyhražen pro
závěrečný ceremoniál a pokonferenční akce.
Součástí akce bude mezinárodní výstava map, kterou – jako již tradičně – bude
obesílat českými exponáty, které se umístí v soutěžích „Mapa roku 2005“ a „Mapa
roku 2006“ Kartografická společnost ČR. Dále bude uspořádána mezinárodní
technická výstava, mezinárodní výstava dětské kresby o cenu Barbary
Petchenikové a ruská národní výstava map.
Spojení na sekretariát konference : Technical Secretary ICC 2007,
14, korp.2, Krzhizhanovskogo str. 117997, GSP-7, Moscow, Russia
www.icc2007.com , e-mail : info@icc2007.com
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Vyhodnocení soutěže Mapa roku 2005
Dne 5.května 2006 proběhlo v Literárním sále Pražského výstaviště v rámci
mezinárodního veletrhu Svět knihy 2006 vyhodnocení soutěže Mapa roku 2005.
Vítězné práce v jednotlivých kategoriích :
•
•
•
•
•
•

Atlasy, soubory a edice map : Kladsko – proměny středoevropského
regionu (historický atlas autorů z Univerzity Hradec Králové a z
Historického ústavu Akademie věd ČR)
Samostatná kartografická díla : Pardubický kraj – Národní kulturní
památky (vyd. SHOCart Zádveřice, s.r.o.)
Kartografická díla pro školy : Česká republika a Evropa – školní
zeměpisný atlas (vyd. SHOCart Zádveřice, s.r.o.)
Kartografické výsledky studentských prací : Pracovní sešit ke Školnímu
atlasu světa (Mgr. Jana Návratová)
Kartografické aplikace na Internetu : Mapový server Centra pro regionální rozvoj ČR (Společnost T-MAPY)
Digitální produkty – cena nebyla udělena

Zvláštní ocenění udělila porota Společnosti TRANIS, s.r.o. za dlouhodobý vývoj
kartografického produktu Kilometrovník Evropy.
Bližší údaje o nominacích a vítězných pracích budou uvedeny na webové stránce
Kartografické společnosti ČR - www.czechmaps.cz

Vydává Kartografická společnost ČR. Redakce:
Ing. Růžena Zimová, PhD.,
Doc.Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.
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