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     Č. 1/2007  
 
17.kartografická konference 
 
Ve dnech 6.-7.září 2007 se uskuteční na Stavební fakultě Slovenské technické 
univerzity v Bratislavě 17. kartografická konference, jejímiž pořadateli jsou Karto- 
grafická spoločnosť  SR, Kartografická společnost ČR a Stavebná fakulta STU v 
Bratislavě. Ústřední téma této konference je Současné trendy v kartografii . 
 
     Plánovaný program konference je následující : 
 
čtvrtek 6.září 2007  :   
 
08,30 – 09,30  prezence 
09,30 – 09,45  zahájení konference 
09,45 – 11,00  referáty v plénu 
11,30 – 13,00  referáty v plénu 
14,30 – 16,00  panelové diskuze 
16,30 – 17,30  referáty v plénu 
17,30 – 18,30  plenární zasedání KS SR 
19,00     společenský večer 
 
pátek 7.září 2007 : 
 
08,30 – 10,00  panelové diskuze 
10,30 – 12,00  referáty v plénu 
13,30 – 15,00  referáty v plénu 
15,00 – 16,00  diskuze a ukončení konference 
 
      Tematické okruhy přednášek : 

• teoretická kartografie a geoinformatika 
• DPZ a digitální fotogrammetrie v kartografii 
• školní kartografie 
• tematická kartografie a její uživatelské aspekty 
• standardizace v kartografii 
• kartografická terminologie 
• kartografické technologie 
• výchova v kartografii 

 
Odborným garantem akce je Doc.RNDr. Ján Feranec, PhD. 
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Účastnický poplatek   je plánován ve výši 
• 1000,- Sk/osobu pro členy KS SR nebo KS ČR 
• 1200,- Sk/osobu pro nečleny 
•   300,- Sk/osobu pro studenty vysokých škol 

 
V účastnickém poplatku jsou zahrnuty náklady na organizování konference, sborník 
konference + zvláštní číslo Geodetického a kartografického obzoru + Kartografické 
listy, občerstvení v průběhu přestávek konference, 2x oběd a společenský večer. V 
poplatku není zahrnuta doprava a ubytování, které si účastníci zajistí individuálně. 
 
Organizátoři konference doporučují pro ubytování tyto hotely: 
• Hotel Nivy, Liščie nivy 3, 821 08 Bratislava 

        hotel@hotelnivy.sk 
• Hotel Arcus, Moskovská ul.5, 811 08 Bratislava 

        bratislava@hotelarcus.sk 
• Hotel Ústavu vzdelávania a služieb, s.r.o., Bárdošova 33,   

        813 12 Bratislava 
        obchod@uvs.sk 

• Hotel Kyjev, Rajská 2, 814 48 Bratislava 
                         marketing@kyjev-hotel.sk 

• Hotel Club, Odbojárov 3, 831 04 Bratislava 
                         club@oreahotels.sk 

 
 

Výzva autorům : 
 
Autoři přihlásí své příspěvky na konferenci společně s předběžnou p řihláškou , 
která je přiložena k tomuto číslu Zpravodaje, a se stručnou anotací p říspěvku (do 
200 slov) nejpozd ěji do 20.února 2007. 
 
Příspěvky budou zveřejněny v plném znění ve sborníku referátů konference a 
zároveň i na CD. Vybrané příspěvky budou uveřejněny v časopisu Geodetický a 
kartografický obzor popř. v ročence Kartografické listy, kterou vydává Geografický 
ústav SAV ve spolupráci s Kartografickou společností SR. 
 
Kontaktní adresa :  
Přípravný výbor 17. kartografické konference 
Doc.Ing.Jozef Čižmár,PhD., Ing. Róbert Fencík, PhD. 
Katedra mapovania a pozemkových úprav 
Stavebná fakulta STU v Bratislavě 
Radlinského 11, 
813 68 Bratislava 
Slovenská republika 
Tel.: 00421-2-52494330, -59274347 
e-mail: jozef.cizmar@stuba.sk 
            robert.fencik@stuba.sk 
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Soutěž "Mapa roku 2006" 
 
Kartografická společnost České republiky vyhlašuje 9. ročník kartografické soutěže 
 

MAPA ROKU 2006 
 

Do soutěže může být přihlášeno mapové dílo, které 
 

• bylo vydáno na území České republiky, 
• bylo vydáno v 1.vydání 
• neporušuje autorský zákon 

 
Každý účastník může do soutěže přihlásit libovolný počet svých produktů.  
Soutěž probíhá v těchto kategoriích : 
 

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

 
Kartografická díla se do soutěže přihlašují písemně. Přihlášené exponáty zašle 
účastník v jednom exempláři nejpozději do 15.února 2007 na adresu 
 
Doc.RNDr. Vít Voženílek, CSc. 
Univerzita Palackého Olomouc 
katedra geoinformatiky 
tř. Svobody 26 
771 46 Olomouc 
 
Podrobnější informace na www.geoinformatics.upol.cz/mapa_roku 
Přihlášku do soutěže je možno též stáhnout z uvedených webových stránek. 
 
Vyhodnocení výsledků soutěže bude provedeno na veletrhu Svět knihy 2007 v 
Praze dne 4.května 2007 v odpoledních hodinách. Vítězná kartografická díla v 
jednotlivých kategoriích získají kromě mediální reklamy diplom Kartografické 
společnosti České republiky. 
 
 
 
 
XXIII. mezinárodní kartografická konference a 14. v alné shromážd ění ICA 
 
XXIII. Mezinárodní kartografická konference ICA se bude konat ve dnech 6. až 9. 
srpna 2007 v Moskvě. 14. valné shromáždění je svoláváno na sobotu 4.srpna a 
čtvrtek 9.srpna 2007. Podrobné informace k oběma akcím je možno nalézt na 
adrese www.icc2007.com 
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     Z nejdůležitějších termínů přípravy konference připomínáme : 
 
- rukopisy vybraných referátů na konferenci je třeba odeslat do 15.února 2007 
přípravnému výboru konference (autoři měli být ruskými pořadateli vyzváni do 
15.1.2007) 
 
-  požadavky na prostor pro exponáty české části mezinárodní kartografické výstavy 
je třeba zaslat přípravnému výboru nejpozději do 1.března 2007 a exponáty do 
25.dubna 2007 (organizuje za všechna nakladatelství Kartografická společnost ČR) 
 
- účastníci se registrují do 30.dubna 2007  ; registrační poplatek do tohoto data činí 
490,-€ (senioři a studenti 245,-€), po tomto termínu 550,-€ (resp.245,-€) 
 
- pro účast na konferenci je třeba si zajistit turistická víza. 
 
 
 
 
1. KARTOGRAFICKÝ DEN 
 
na téma Moderní pojetí tematického mapování v geov ědních oborech 
se zaměřením na tematickou kartografii v klimatologii a hydrologii 
 
se koná v pátek 23. února 2007 od 9.30 na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci, 
tř. Svobody 26, Olomouc 771 46. 
 
Předběžný program: 
Tolasz, R.: Využití mapové tvorby v meteorologii a klimatologii 
Voženílek, V.: Kartograf při tvorbě Atlasu podnebí Česka 
Daňhelka, J.: Hydrologická data v mapové tvorbě 
Absalon, D.: GIS Application on Hydrological and Environmental Maps of Poland 
Kaňok, J.: Nejčastější chyby na klimatických a hydrologických mapách 
 
Akci pořádají Česká geografická společnost, Kartografická společnost ČR, CAGI, 
Katedra geoinformatiky PřF UP v Olomouci. 
 
Pracovní setkání je bez vložného.  
Bližší informace Vám sdělí Doc. RNDr. Jaromír Kaňok, CSc. 
(Jaromir.Kanok@upol.cz)                          www.geoinfromatics.upol.cz 
 
 
Vydává Kartografická společnost ČR. Redakce : Ing. Růžena Zimová, PhD.,  
Doc.Ing. Miroslav Mikšovský, CSc. 
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