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     Č. 2/2007  
 
 
XXIII. mezinárodní kartografická konference a 14.va lné shromážd ění  ICA 
 
Ve dnech 4 – 8.srpna 2007 se konala v Moskvě XXIII.mezinárodní 
kartografická konference ICA, spojená se zasedáním 14.valného 
shromáždění. Konference se zúčastnila poměrně početná česká delegace 
v čele s prof. RNDr. Vítem Voženílkem, CSc., který při neúčasti současného 
předsedy společnosti Doc. Ing. Miroslav Mikšovského, CSc. byl výborem 
pověřen funkcí národního delegáta na zasedání Valného shromáždění ICA. 
      
     Na konferenci byly předneseny referáty a postery připravené českými 
účastníky. Byly vystaveny české mapy a atlasy a vítězné dětské kresby 
s kartografickou tématikou, vybrané z národní soutěže. V mezinárodní soutěži 
o nejlepší mapy a atlasy jsme získal druhé místo Cykloatlas Česka (vyd. 
SHOCart, s.r.o.) a dvě třetí místa, a to za Reliéfní mapu Beskyd (vyd. 
SHOCart, s.r.o. ve spolupráci s Kartografií HP, s.r.o.) a za Topomapu – 
Základní mapu ČR 1:25 000 (vyd. Český úřad zeměměřický a katastrální). O 
průběhu konference a výstav bude podána podrobnější zpráva v odborném 
tisku. 
 
     14.valné shromáždění ICA zvolilo nový Výkonný výbor ICA pro období 
2007 až 2011. Do funkce presidenta po odstupujícím doc.Konečném byl 
zvolen William Cartwright (RMIT University, Austrálie), do funkce generálního 
tajemníka a pokladníka David Fairbairn (Newcastle University, V.Británie). 
Dále bylo zvoleno 7 vicepresidentů, a to Derek Clarke (Surveys and Mapping, 
JAR), Georg Gartner (Technische Universität Wien, Rakousko), Pablo Gran 
(Instituto Geografico Militar, Chile), Menno-Jan Kraak (ITC Enschede, 
Holandsko), Zhilin Li (Hong Kong Polytechnic University, ČLR), Anne Ruas 
(IGN, Francie) a Timothy Trainor (Census Bureau, USA). Členem Výkonného 
výboru po další čtyřleté funkční období zůstává ve funkci past-presidenta 
doc.Konečný (MU Brno). Do funkce editora ICA News byl zvolen Igor Drecki 
(University of Auckland, Nový Zéland). 
 
     Valné shromáždění dále schválilo ustavení 20 komisí a 5 pracovních 
skupin ICA a provedlo volbu jejich předsedů (popř. i místopředsedů). 
Ustaveny pro období 2007 – 2011 byly: 

- komise Cartography and Children (Kartografie a děti) – Jesus 
Reyes Nunez (Eőtvős Loránd University, Maďarsko) a Temenoujka 
Bandrova (University od Architecture, Bulharsko) 
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- komise Digital Technologies and Cartographic Heritage (Digitální 
kartografie a kartografické dědictví) – Evangelos Livieratos (Aristotel 
University of Thessaloniki, Řecko) 

- komise Education and Training (Výchova a výcvik) – David Fraser 
(RMIT University, Austrálie) 

- komise Generalisation and Multiple Representation – (Generalizace 
a vícenásobné znázornění) – William Meckaness (University of 
Edinburgh, V.Británie), Sebastien Mustière (IGN, Francie) 

- komise Geospatial Analysis and Modelling (Geoprostorová analýza 
a modelování) – Bin Jiang (Hőgskolan i Gävle, Švédsko) 

- komise Geospatial Data Standards (Standardy geoprostorových 
dat) - Anthony Cooper (Council for Scientific and Industrial 
Research, JAR) 

- komise Geovisualization (Geovizualizace) – Gennady Andrienko 
(Fraunhofer IAIS, SRN) 

- komise History of Cartography (Historie kartografie) – Elri 
Liebenberg (Pretoria, JAR) 

- komise Management and Economics of Map Production (Řízení a 
ekonomika výroby map) – Philippe de Mayer (Universiteit Gent, 
Belgie), Erkki-Sakari Harju (Karttakeskus, Finsko)  

- komise Map Projections (Kartografická zobrazení) – Daan Strebe 
(Mapthematics, USA) 

- komise Mapping from Satellite Imagery (Mapování pomocí 
družicových snímků) – Graciela Metternicht (University of South 
Australia, Austrálie) 

- komise Maps and Graphics for Blind and Partially Sighted People 
(Mapy a grafika pro slepé a slabozraké) – Dan Jacobson (University 
of Calgary, Kanada) 

- komise Maps and Society (Mapy a společnost) – Chris Perkins 
(University of Manchester, V. Británie) 

- komise Maps and the Internet (Mapy a Internet) – Michael Peterson 
(University of Nebraska, Omaha, USA) 

- komise Marine Cartography (Námořní kartografie) – Patricio 
Carrasco (Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de 
Chile, Chile) 

- komise Mountain Cartography (Kartografie velehor) – Karel Kriz 
(Universität Wien, Rakousko) 

- komise National and Regional Atlases (Národní a regionální atlasy) 
– Peter Jordan (Ost. und Südosteuropa-Institut, Rakousko) 

- komise Planetary Cartography (Kartografie planet) – Kira 
Shingareva (Moscow State University for Geodesy and 
Cartography, Rusko) 

- komise Theoretical Cartography (Teoretická kartografie) – 
Alexander Wolodtschenko (Technische Universität Dresden, SRN) 

- komise Ubiquitos Mapping (Současné mapování) – Takashi Morita 
(Hosei University, Japonsko) 

- pracovní skupina Gender in Cartography (Uplatnění žen 
v kartografii) – Wiesława Żyszkowska (Uniwersytet Wrocławski, 
Polsko) 
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- pracovní skupina Use and User Issues (Užívání a uživatelské 
výstupy map) – Corné van Elzakker (ITC, Holandsko) 

- pracovní skupina Art and Cartography (Umění a kartografie) - 
William Cartwright (RMIT University, Austrálie) 

- pracovní skupina Early Warning and Crisis Management (Včasné 
varování a krizové řízení) – Milan Konečný (Masarykova univerzita 
Brno, ČR) 

- pracovní skupina Mapping Africa for Africa (Mapování Afriky pro 
Afriku) – Derek Clarke (Surveys and Mapping, JAR) 

 
      XXIV. Mezinárodní kartografická konference ICA se bude konat 
v Santiagu de Chile ve dnech 15. – 21.listopadu 2009. Podrobnější informace 
lze získat na adrese http://www.icc2009.cl/html/home.html  nebo na interne-
tových stránkách ICA  http://www.icaci.org. 14. Valné shromáždění ICA 
v závěru svého jednání rozhodlo, že XXV. Mezinárodní kartografická 
konference ICA spojená s 15. Valným shromážděním ICA se uskuteční v roce 
2011 v Paříži. 
                                                                                               - mm -       
 
Historický úsp ěch české kartografie 
 
Historického úspěchu dosáhla česká kartografie, když na Mezinárodní výstavě 
map konané v rámci XXIII. Mezinárodní kartografické konference v Moskvě, 
získala Česká republika celkem tři ocenění a stala se tak třetí nejúspěšnější 
zemí na konferenci. Po zisku jednoho ocenění na XXI. Mezinárodní kartografi- 
cké konferenci v Durbanu (Jihoafrická republika) se tak jedná o velký úspěch. 
Kartografická společnost České republiky oslovila vybrané účastníky soutěže 
Mapa roku, aby poskytli své produkty k účasti na Mezinárodní výstavě map. 
Česká expozice tak představovala celkem 53 kartografických děl od 14 
vydavatelů. 
 
     Stříbrnou plaketu získal Cykloatlas Česko od společnosti SHOCart, 
bronzovou plaketu Plastická mapa Beskydy od společností Kartografie HP a 
SHOCart a druhou bronzovou plaketu získala Topomapa – Základní mapa ČR 
1:25 000, kterou vydal Český úřad zeměměřický a katastrální. 
 
     V rámci konference byla také vyhodnocena Cena dětské mapy Barbary 
Petchenik, která byla založena Mezinárodní kartografickou asociací ICA 
v roce 1993 jako památka na Barbaru Petchenik, bývalou viceprezidentku ICA 
a kartografku, která se po celý život zabývala mapami ve vztahu k dětem. 
Cílem Ceny dětské mapy je zlepšit tvůrčí představivost dětí o světě. Do 
užšího výběru se taktéž dostalo i dílo z České republiky, avšak ocenění 
nakonec nezískalo. 
 
     Slavnostní předání plaket autorům oceněných produktů proběhlo v pondělí 
10.září 2007 v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci za účasti představitelů Kartografické společnosti České republiky, 
oceněných firem a v neposlední řadě delegáta za Českou republiku na XXIII. 
Mezinárodní kartografické konferenci v Moskvě Prof. RNDr. Víta Voženílka, 
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vedoucího Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci. 
                                                             Alena Vondráková, Bc. 
                                                             Prof.RNDr. Vít Voženílek, CSc. 
 
Tisková konference k dosaženým úsp ěchům české kartografie na XXIII. 
Mezinárodní kartografické konferenci ICA 
 
Dne 10.září 2007 proběhlo v  zasedacím sále Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci slavnostní předání ocenění a plaket, které 
byly českým kartografickým nakladatelstvím uděleny u příležitosti XXIII. Mezi- 
národní kartografické konference v Moskvě. Úvodní slovo měl děkan 
Přírodovědecké fakulty UJEP prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. S činností 
Kartografické společnosti ČR seznámil přítomné hosty a novináře předseda  
společnosti doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc. Předání plaket za umístění 
kartografických nakladatelství v mezinárodní soutěži provedli vedoucí české 
delegace na mezinárodní konferenci ICA prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. 
společně s předsedou Kartografické společnosti ČR. 
 

 
 

Předávání plakety představiteli SHOCartu, s.r.o. Ing. Bohumilu Hájovi 
 

     Plaketu udělenou mezinárodní porotou za 2.místo v kategorii atlasové 
tvorby, která byla nakladatelství udělena za titul Cykloatlas Česka,  převzal za 
nakladatelství SHOCart, s.r.o. Zádveřice Ing. Bohumil Háj. Plaketu za 3.místo 
v soutěži  mapové  tvorby  za  titul  Topomapa – Základní  mapa  ČR  1:25000  
přebíral za Český úřad zeměměřický a katastrální ředitel Zeměměřického 
úřadu Praha Ing. Jiří Černohorský. Plaketu za 3.místo udělené titulu Plastická 
mapa Beskyd v kategorii trojrozměrných kartografických pomůcek převzali za 
nakladatelství SHOCart, s.r.o. Ing. Bohumil Háj a za Kartografii HP Ing. Jan 
Prášil. 
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     Po slavnostním ceremoniálu následovala tisková konference, kterou 
moderoval prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. V úvodu seznámil přítomné 
novináře s výsledky XXIII. Mezinárodní kartografické konference ICA, která se 
 

 
 

Ředitel ZÚ Praha Ing. Jiří Černohorský po převzetí diplomu 
 

 
 

Zástupce SHOCartu Ing. Bohumil Háj a představitelé Kartografie HP            
Ing. Jan Prášil a Mgr. Helena Prášilová 

 



 6 

 
konala v srpnu 2007 v  Moskvě.  K dispozici pro novináře byla jak tisková 
zpráva, tak i informace o Kartografické společnosti ČR, o soutěži Mapa roku 
pořádané každoročně společností a vítězná kartografická díla. Česká televize 
– program ČT 1 -  natočila  v průběhu  tiskové  konference  shot, který  
 

 
 

Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. při interview pro ČT 1 
 
kromě ukázek vítězných kartografických děl obsahoval i interview 
s přítomnými představiteli Kartografické společnosti ČR a s vedoucími 
pracovníky odměněných kartografických nakladatelství. 
 
Fotografie:  Ing. Jana Rudolfová, Ph.D. 
                                                                                      - mm- 
 
 
 
Výzva všem členům Kartografické spole čnosti ČR 
 
Pokud máte zájem o aktivní práci v některé z komisí nebo pracovních skupin 
Mezinárodní kartografické asociace (ICA), sdělte to laskavě (nejlépe e-
mailem) nejpozději do konce října 2007 předsedovi Kartografické společnosti 
doc.Ing.Miroslavu Mikšovskému,CSc.na adresu miksovsky20@seznam.cz 
  
 
Vydává Kartografická společnost ČR. Redakce: Ing. Růžena Zimová, PhD., 
Doc.Ing. Miroslav Mikšovský, CSc. 


