ZPRAVODAJ
Kartografické společnosti České republiky

Č. 3/2008
24. mezinárodní kartografická konference ICA
Chilský přípravný výbor zahájil přípravy konání 24.mezinárodní kartografické
konference ICA, která se má uskutečnit ve dnech 15. – 21.listopadu 2009
v Santiagu. Konference bude probíhat v Liberator Bernando O´Higgins Military
School, která je umístěna ve východním sektoru urbanizované zóny Santiaga. Moto
konference je „Geoprostorové řešení světa“ (The World´s Geospatial Solutions).
Na programu je kromě tradičního plenárního zasedání prezentace referátů a
posterů v jednotlivých sekcích konference. Počítá se i se zasedáním komisí ICA, a
to před 15.listopadem nebo po 20.listopadu. Součástí konference bude mezinárodní
výstava map a výstava vítězných prací z národních soutěží o cenu Barbary
Petchenikové. Připraveny budou rovněž technické exkurze na pracoviště, která se
zabývají oblastí geoinformatiky. Součástí programu má být i setkání představitelů
světových kartografických nakladatelství, představení tradičních chilských písní a
tanců, exkurze po Santiagu a gala večer. Pro zájemce bude uspořádán i orientační
běh v okolí města.

Liberator Bernardo O´Higgins Military School, Santiago
Tématika konference je velmi široká; zahrnuje
systémy výroby map, ekonomiku, management a technologii,
námořní kartografii, hydrografické mapování, letecké mapy,
mapování
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vojenská

-

prostorové datové infrastruktury (NSDI, GSDI a SDI); prostorová data, vývoj a
užívání geoprostorových standardů, prostorové databáze a jejich údržba
kartografie pro včasné varování, krizový management
digitální kartografie a GISy pro vývoj krajiny
kartografie a satelitní snímkování pro management přírodních zdrojů a
životního prostředí
historie kartografie a kartografie dějin
mapy pro slepé a zrakově postižené
výzkum a vývoj nových produktů a kartografických systémů
geoprostorová analýza, modelování a geoinformační věda
kartografie a internet, mobilní zařízení a lokačně-navigační zařízení
národní, regionální a elektronické atlasy; multimédia, tématická kartografie a
mapy pro sčítání obyvatelstva
multimédia a trojrozměrná kartografie
copyright, přístup k datům a intelektuální vlastnictví v kartografii
toponyma
využití kartografie
mapová zobrazení
výchova a výcvik v kartografii; pořádání kurzů
kartografická generalizace a prezentace
geovizualizace, vizuální analýzy, mapování v prostoru a času, 3D-mapování
virtuální realita v kartografii
mapy a společnost;
turistické mapy; mapy pro média a propagaci
umění a kartografie; kreativita, symbolizace a prezentace prostoru, mapový
dezén
digitální kartografie pro kulturní dědictví a studie
planetární a vesmírná kartografie
kartografie velehor
kartografie a děti
teoretická kartografie

Účastníci mohou přihlásit své referáty do kteréhokoliv z uvedených témat; uzávěrka
pro dodání abstraktů (pro všechna témata) a plného znění referátů (pro vybraná
témata) - viz podrobnější pokyny na www.icc2009.cl – je 16.leden 2009; výběr a
schválení referátů bude proveden v dubnu 2009, uzávěrka pro dodání plného znění
referátů (pro ostatní témata) je 10.červenec 2009. Abstrakty a plné znění referátů
mohou být připraveny v angličtině nebo francouzštině; při prezentaci je možno
použít rovněž španělštinu (bude zajištěno synchronní tlumočení do angličtiny).
Vložné na konferenci bylo stanoveno takto (údaje v chilských pesos - chp):
- účastníci konference
340 000 (při registraci do 30.6.2009)
380 000 (při registraci po 30.6.2009)
- senioři a studenti
180 000 (při registraci do 30.6.2009)
220 000 (při registraci po 30.6.2009)
- doprovázející osoby
110 000 (při registraci do 30.6.2009)
150 000 (při registraci po 30.6.2009)
Platby je třeba provést v chilských pesos; kurs v březnu byl 1 Euro = 709,95 chp.
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Vložné na konferenci zahrnuje (pro všechny kategorie) účast na jednání, účast na
úvodním a závěrečném ceremoniálu a na ice-break party a přístup na výstavy; pro
účastníky konference, studenty a seniory dále konferenční dokumenty, tašku,
konferenční CD a certifikát o účasti, pro účastníky a doprovázející osoby obědy od
pondělí do pátku a pro doprovázející osoby speciální balíček, turistické brožury,
plán města a přístup do společenských místností v areálu konference.
Pro vybrané mladé kartografy (do 35 let) poskytne ICA cestovní stipendium;
podmínkou je, že dotyčný předkládá svůj první referát na konferenci ICA a má
odpovídající stupeň vzdělání. Žádosti o stipendium se předkládají generálnímu
tajemníkovi ICA a přípravnému výboru konference nejpozději do 15.12.2008;
žádost musí obsahovat abstrakt a plné znění referátu, doporučení některého
významného kartografa a podrobné osobní a profesní informace o žadateli.
Staré mapy – historická paměť krajiny
Infocentrum s knihovnou v Praze – Kolovratech ve spolupráci s Kartografickou
společností ČR a Maestro Clubem Kolovraty uspořádalo dne 10.6.2008 akci na
téma „Staré mapy – historická paměť krajiny“. Na programu byly přednášky
prof.Ing.Bohuslava Veverky, DrSc. z katedry mapování a kartografie Fakulty
stavební ČVUT v Praze a p. Františka Kavky z Podblanického vědeckotechnického
klubu železničního v Benešově.

Ze zahájení akce v Kolovratech – zleva : prof.Veverka, paní Blanka Oujezdská
(vedoucí Infocentra), doc.Mikšovský
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Součástí akce bylo otevření výstavy starých map, atlasů a měřických instrumentů,
kterou připravili pracovníci katedry mapování a kartografie FSv ČVUT v Praze pod
vedením prof.Veverky (na 17 panelech a na stolcích knihovny).
Výstava bude otevřena do poloviny července 2008, vstup je volný.
Osobní zprávy
Doc.RNDr.Milan Konečný,CSc., současný past-president Mezinárodní kartografické
asociace a člen výboru Kartografické společnosti ČR, obdržel dne 9.4.2008 za
přínos pro rozvoj kartografie v Bulharsku titul „doctor honoris causa“, který mu
udělili rektor a Akademický senát Univerzity architektury, stavebního inženýrství a
geodézie a kartografie v Sofii. Slavnostního aktu, který se konal na bulharské
univerzitě dne 9.dubna 2008, se zúčastnil i velvyslanec České republiky
v Bulharsku jeho excelence Martin Klepetko; u příležitosti předání čestného titulu
byl uspořádán téhož dne v Českém domě při našem velvyslanectví slavnostní večer
za účasti předních přestavitelů vědy a kultury.
Upřímně blahopřejeme !

• červen 2008
Redakce :
Doc. Ing. Miroslav Mikšovský,CSc., Ing. Růžena Zimová, Ph.D.

4

