Č. 1/2008
2. kartografický den
Dne 29.února 2008 se na Přírodovědecké fakultě Palackého univerzity v Olomouci
uskutečnil 2.kartografický den – seminář o moderním pojetí tématického mapování
v geovědních oborech. Seminář uspořádala Česká geografická společnost, sekce
kartografie a geoinformatiky, Kartografická společnost ČR, Česká asociace pro
geoinformace a katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci. Seminář byl zaměřen na problémy využití kartografie
v demografii a jeho jednání se uskutečnilo v aule fakulty UP na tř.Svobody 26
v Olomouci.
Úvodní referát Ing.Udržalové a Mgr.Popové (Český statistický úřad Praha) měl
název „Využití kartografických metod v přípravě, provedení a prezentaci sčítání lidu,
domů a bytů v r.2011“. Autorky v referátu popsaly stav příprav tohoto plánovaného
sčítání, využití mapových podkladů a vlastních etap realizace sčítání. Výsledky mají
být publikovány v tématickém atlasu a na webu. Bližší informace budou k dispozici
na adrese www.czso.cz.
Ing.Jaroslav Kraus,Ph.D. z katedry demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze se ve svém referátu zabýval využitím
GIS metod pro rozšíření nástrojů demografické analýzy a rovněž prostorovou
analýzou geografických jevů.
Významným příspěvkem k projednávané tématice byl následující referát doc.
RNDr. Dagmar Kusendové, Ph.D. z katedry humánní geografie Přírodovědecké
fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě na téma „Systematizace metod
mapového vyjádření demografických jevů“. Na praktických příkladech v něm
demonstrovala použití různých metod kartografické interpretace statistických jevů
(metoda hustotní, bodová, směrová, diagramová, kvantitativních areálů,
izogradační, anamorfní a jejich kombinacemi). Referát vzbudil u posluchačů velkou
pozornost, která byla dokumentována i rozsáhlou diskuzí.
V následujícím referátu se RNDr.Peter Podolák,Ph.D. (Geografický ústav SAV,
Bratislava) zaměřil na kartografické prezentace prostorového pohybu obyvatelstva
v různých atlasech. Zabýval se jak všeobecnými tak i specifickými problémy
interpretace těchto jevů. Rovněž k tomuto referátu se rozvinula delší diskuze, která
byla zaměřena jak na volbu geometrických tvarů kartografických znaků tak i na
percepci zobrazovaných jevů a s nimi spojených sociologických problémů.
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Doc.RNDr. Dagmar Kusendová ,Ph.D. při prezentaci referátu
Závěrečný referát přednesli doc.RNDr. Jaromír Kaňok, CSc., prof. RNDr. Vít
Voženílek, CSc. a Mgr. Pavel Tuček (všichni z katedry geoinformatiky
Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci) na téma „Detekce,
prokazatelnost a vizualizace extrémních demografických dat ve statistických
souborech“. V příspěvku se autoři zabývali extrémy a způsoby jejich určení
(detekce – prokazování – interpretace – vizualizace). Dále se zabývali metodikou
stanovení a vhodnosti třídních intervalů. Pro lepší názornost doporučují
v kartogramech a kartodiagramech uvádět konkrétní extrémní hodnoty jevů a
způsoby, jaké byly použity při volbě stupnic.
Akce, jejíž součástí byla i výstava, se zúčastnilo více jak 90 posluchačů.
- mm 10.ročník soutěže Mapa roku
Odborná komise Kartografické společnosti ČR vyhodnotila 135 kartografických
výrobků, přihlášených do soutěže Mapa roku 2007, s těmito výsledky :
•
V kategorii „Atlasy, soubory a edice map“ byl z přihlášených 21 titulů jako
nejlepší vyhodnocen titul „Edice cyklomapy Česko 1:60 000“ (vyd.SHOCart,
spol.s r.o.); do užší nominace byly zařazeny tituly „Všeobecný atlas světa“
(vyd.SHOCart, spol.s r.o.), „Atlas podnebí Česka“ (vyd. ČHMÚ/UP Olomouc),
„Satelitní atlas pyramid“ (vyd. Dryada) a „Ottův historický atlas“ (vyd.Ottovo
nakladatelství)
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Doc.Ing.Miroslav Mikšovský,CSc. (předseda společnosti) a
Prof.RNDr. Vít Voženílek (předseda hodnotící komise společnosti)
při zahájení vyhodnocení soutěže Mapa roku 2007
•

•
•

•

V kategorii „Samostatná kartografická díla“ byl z přihlášených 73 titulů jako
nejlepší vyhodnocen titul „Geologická mapa ČR 1:500 000“ (vyd. Česká
geologická služba; do užší nominace byly zařazeny tituly „Krkonoše –
turistická mapa 1:50 000“ (vyd.SHOCart, spol.s r.o.), „Pošumaví – Klatovsko
1:50 000“ (vyd.SHOCart, spol.s r.o.), „Műllerova mapa – plátno (vyd.Geodézie
On Line) a „Vodácký průvodce Otava 1:50 000“ (vyd.SHOCart, spol.s r.o.)
V kategorii „Kartografická díla pro školy“ byly přihlášeny pouze 3 tituly;
z důvodu nízkého počtu přihlášených titulů nebyla cena udělena
V kategorii „Kartografické výsledky studentských prací“ byla ze 24
přihlášených prací vyhodnocena jako nejlepší práce „Florbalové oddíly
České republiky“ studenta Lukáše Pavelce (UP Olomouc); do užší nominace
byly zařazeny studentské práce „Kartografická vizualizace statistických dat
FADN“ (Jan Bojko), „Tvorba hmatové mapy“ (Marie Sekotová), „Úvodní studie
do problematiky EuroRegionalMap ČR“ (Jiří Pejša) a „Dokumentace jeskyně
Kostelík ve střední části Moravského krasu (Petra Vašíčková)
V kategorii „Kartografické aplikace na Internetu“ bylo přihlášeno celkem 7
prací; nominovány byly „Mapy.cz“ – www.mapy,cz (Seznam.cz) , „Městská
část Praha 2 – www.digitalni-mapy.cz/ mapy/praha2“ (PLAN Studio) a „Kudy
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z nudy – Podrobná mapa“ – www.kudyznudy.cz (PLAN Studio); cena v této
kategorii nebyla udělena

Představení vítězů soutěže Mapa roku 2007
•

V kategorii „Digitální produkty“ byl z příhlášených 7 titulů vyhodnocen jako
nejlepší titul „Mapa Prahy a ČR – Infomapa 2007 – Home Edition 2007“
zpracovaný PJ Soft; do užší nominace byl zařazen titul „Kilometrovník Pro“
společnosti TRACKER.

Komise udělila zvláštní ocenění nakladatelství DRYADA za kvalitní zpracování
„Satelitního atlasu pyramid“ a Českému hydrometeorologickému ústavu a
Univerzitě Palackého v Olomouci za kvalitní zpracování „Atlasu podnebí Česka“.
U příležitosti 10.ročníku soutěže „Mapa roku“ bylo uděleno zvláštní ocenění
komise kartografickému nakladatelství SHOCart, spol.s r.o. za největší počet
dosažených ocenění a nominací v soutěži Mapa roku za období 1998 – 2007.
Slavnostní vyhodnocení soutěže Mapa roku 2007 a předání cen bylo provedeno
v pátek 25.dubna 2008 v Literárním sále Výstaviště Praha v rámci veletrhu Svět
knihy 2008.
Ve svém vystoupení předseda hodnotící komise soutěže Mapa roku 2007
Prof.RNDr.Vít Voženílek,CSc., vedoucí katedry geoinformatiky Přírodovědecké
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fakulty Univerzity Palackého v Olomouci mimo jiné uvedl : „Letošní ročník soutěže
Mapa roku 2007 je jubilejní, takže nás o to více těší, že počet hodnocených
produktů byl rekordní. Před deseti lety jsme začínali s 24 přihlášenými produkty a
letos jich bylo více než pětkrát tolik. Rovněž oproti loňskému roku se zvýšil nejen
počet hodnocených produktů ze 107 na 135, ale také počet producentů map, kteří
se do soutěže zapojili, a to z loňských 24 na letošních 30“. Zdůraznil také, že
podobný úspěch byl zaznamenán v kategorii “Kartografické výsledky studentských
prací“, kde se zvýšil jak počet přihlášených prací tak i zastoupených škol.

Dort připravený k výročí soutěže Bc.Alenou Vondrákovou,
studentkou 4.ročníku UP v Olomoucí
Kartografická společnost ČR bude i v dalších letech pokračovat v pořádání soutěže
Mapa roku. Touto soutěží chce podporovat kvalitu kartografických děl, vydávaných
českými nakladatelskými subjekty, a oceňovat ty nejlepší.
- mm Foto: Ing. R.Zimová, Ph.D.

Redakce :
Doc. Ing. Miroslav Mikšovský,CSc., Ing. Růžena Zimová, Ph.D.
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