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Z P R A V O D A J 

Kartografické spole čnosti České republiky  

Č. 1/2009   
 

Výstava „Staré mapy – historická pam ěť krajiny“ v Benešov ě a Vlašimi 
 
Výstava „Staré mapy – historická paměť krajiny“, kterou připravila katedra mapování 
FSv ČVUT ve spolupráci s Kartografickou společností ČR a která měla při své 
premiéře v  Praze – Kolovratech velký úspěch, byla po ukončení další výstavy 
v Benešově u Prahy v lednu 2009 přemístěna do Podblanického ekocentra ve Vlašimi. 
Výstava starých map zde byla přístupna veřejnosti od 28. ledna do 6. března 2009.  
 

 
 
    Dne 17.února 2009 zde byla uspořádána přednáška prof.Ing.Bohuslava Veverky, 
DrSc. z katedry mapování a kartografie Stavební fakulty ČVUT v Praze, v níž se autor 
zabýval vývojem kartografie od jejích prvopočátků až po současnost. Akce se 
zúčastnil i předseda Kartografické společnosti ČR. 
 

3. kartografický den – Olomouc 2009 
 
Dne 27.února 2009 se uskutečnil v Olomouci 3.kartografický den, který byl zaměřen 
na moderní pojetí tematického mapování v geovědních oborech se zvláštním 
zaměřením na územní plánování. Pořadatelem akce byly sekce kartografie České 
geografické společnosti, Kartografická společnost ČR, Česká asociace pro 
geoinformace a katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci. 
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     Seminář moderoval doc.RNDr.Jaromír Kaňok, CSc. z katedry geoinformatiky. O 
akci byl mimořádný zájem (přihlášeno bylo 106 účastníků). 
 

 
 

Doc.RNDr.Jaromír Kaňok,CSc. při zahájení 3.kartografického dne Olomouc 
 

     Na programu semináře byly následující přednášky : 
 
• Severa, E. (Krajský úřad – Moravskoslezský kraj): Územní plán  vydaný formou 

opatření obecné povahy 
• Maier, K. (Fakulta architektury ČVUT v Praze): Interakce územního plánování a 

GIS 
• Hiess, J. (Česká asociace pro geoinformace): Realita využívání GIS v plánovací 

praxi : poučení ze seminářů ÚP-GIS 
• Šťávová, Z. (Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci) : (Ne)provázanost karto- 

grafie a územně plánovací dokumentace 
• Voženílek, V., Burian, J. (Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci) : Atlasové 

pojetí územního plánování 
 
Úplná znění referátů budou účastníkům semináře k dispozici na CD, která jim budou 
dodatečně rozeslána. 
 

Příprava 18. kartografické konference 
 
18. kartografická konference, konaná pod heslem „Quo vadis, kartografie“, se 
uskuteční ve dnech 30.září až 2.října 2009 v kongresovém centru v Olomouci.  
Součástí akce bude  plenární zasedání Kartografické společnosti ČR spojené s volbou 
nových orgánů společnosti. 

     K datu redakční uzávěrky programu konference (1.3.2009) bylo přihlášeno celkem 
79 referátů; z nich bylo 26 nabídnuto k publikování v Kartografických listech, 25 
v Geodetickém a kartografickém obzoru, 15 v Geografii – sborníku ČSG, 7 v Moravian 
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Geographic Report, 5 v Geografickém časopisu a 1 v časopisu GeoBusiness; 
příspěvky, které nebudou redakcemi přijaty, budou zveřejněny ve formě abstraktů ve 
sborníku konference. 
 
     V rámci konference se uskuteční 7 výstav, a to 
• technická výstava, které se zúčastní kartografická nakladatelství a 

geoinformační firmy, 
• výstava dětské kresby na téma „Mnoho zemí, jeden svět“, na níž budou 

vystaveny kresby z národní soutěže o cenu Barbary Petchenikové, pořádané 
v rámci ICA, 

• 11 let Mapy roku, na níž bude prezentována historie této soutěže, pořádané 
každoročně od roku 1998 Kartografickou společností ČR 

• 18 kartografických konferencí, kde bude podán průřez historie těchto konferencí 
• 50 let Mezinárodní kartografické asociace, kde bude uvedena historie této 

celosvětové nevládní organizace kartografů  
• vzdělávání v kartografii, kde budou prezentovány naše vysoké školy s ukázkami 

sylabů, studentských prací a projektů 
• prezentace Moravského kartografického muzea ve Velkých Opatovicích. 

 
     Záštitu nad konferencí převzal rektor Univerzity J.E.Purkyně v Olomouci spolu 
s hejtmanem Olomouckého kraje. 

      Součástí akce bude i galavečer a prohlídka varhan v kostele sv. Mořice. 
Podrobnější údaje o přípravě konference a přihlášky k účasti jsou uvedeny na webové 
stránce akce http://www.18kk.upol.cz/. 
 
 
       
Mapa roku 2008 – slavnostní vyhlášení výsledk ů kartografické sout ěže 
 
Ocenění za nejlepší česká kartografická díla roku 2008 budou předána jejich autorům 
na slavnostním vyhlášení výsledků 11. ročníku prestižní soutěže, které proběhne 
v rámci veletrhu Svět knihy ve čtvrtek 14. kv ětna 2009 od 13 hodin  v Literárním sále 
(pravé křídlo Průmyslového paláce na pražském Výstavišti). 
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Osobní zprávy 
 
 
Doc. RNDr. Milan Kone čný, CSc.  šedesátníkem 

 
Jeden z nejvýznamnějších českých geografů, kartografů a 
geoinformatiků, vsetínský rodák doc. RNDr. Milan Konečný, 
CSc., vedoucí Laboratoře geoinformatiky a kartografie 
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, se dožil 
15.prosince 2008 šedesáti let.  

 K tomuto významnému životnímu jubileu mu gratulujeme a 
přejeme, aby i v dalších letech pokračoval úspěšně jak ve své 
úspěšné pedagogické dráze tak i ve vědecké činnosti a            
v aktivitě v Mezinárodní kartografické asociaci, kde působí již 
od roku 1995 ve Výkonném výboru postupně ve funkcích vice-

presidenta, presidenta (2003 až 2007) a v současné době past-presidenta asociace.  
 
 
 
Zemřel Ing. Bohumil Šídlo 
 
Dne 2.dubna 2009 nás ve věku 76 let navždy opustil významný český kartograf a 
bývalý hlavní redaktor Zeměměřického ústavu v Praze pan Ing. Bohumil Šídlo.  

      Ing. Šídlo se narodil  4.října  1932 v Kutné Hoře, kde v r.1951 absolvoval i reálné 
gymnázium. Studium na Zeměměřické fakultě ČVUT v Praze úspěšně dokončil 
v r.1956. Po studiu nastoupil do Kartografického a reprodukčního ústavu v Praze, 
v letech 1962 až 1972 působil na bývalé Ústřední správě geodézie a kartografie, poté 
až do r.1990 pracoval ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a 
kartografickém v Praze a ve Zdibech. V r.1991 byl jmenován hlavním redaktorem 
Zeměměřického úřadu v Praze, kde řídil jeho kartografický odbor; v této funkci působil 
až do odchodu do důchodu.  

      Ing. Šídlo se za své aktivní činnosti věnoval především koncepci a přípravě tvorby 
základních a tématických map středních měřítek. Byl členem Názvoslovné a 
Terminologické komise ČÚZK a řady dalších edičních a  poradních orgánů. Aktivně 
působil i v Mezinárodní redakční radě Mapy světa 1:2 500 000. V letech 1966 až 1972 
a poté znovu po roce 1990 vykonával funkci technického redaktora Geodetického a 
kartografického obzoru. 

      Dlouhodobě a velmi aktivně působil v orgánech bývalé Čs.vědeckotechnické 
společnosti – Společnosti pro geodézii a kartografii, kde byl tajemníkem její odborné 
skupiny 1702 – kartografie. Zde se podílel na přípravě řady odborných akcí, zejména 
pak národních i mezinárodních kartografických konferencí. Za tuto činnost byl 
několikrát vyznamenán a po vzniku Kartografické společnosti ČR byl jmenován jejím 
čestným členem. 
 
     Čest jeho památce ! 
 
 * * * * * * *        
 
 
Redakce : 
Doc. Ing. Miroslav Mikšovský,CSc., Ing. Růžena Zimová, Ph.D. 


