Č. 2/2009
11.ročník soutěže Mapa roku 2008
Do soutěže Mapa roku 2008 bylo kartografickými nakladatelstvími a dalšími
subjekty přihlášeno celkem 148 kartografických děl.
V kategorii Kartografická díla pro školy byl přihlášen pouze jediný titul.
V kategorii Kartografické výsledky studentských prací bylo do soutěže přihlášeno
22 bakalářských a magisterských prací, v kategorii Digitální kartografické produkty a
aplikace na Internetu bylo přihlášeno 9 produktů, v kategorii Samostatná
kartografická díla 92 titulů a v „královské kategorii“ Atlasy, soubory a edice map 24
titulů.
Hodnotící komise Kartografické společnosti ČR vyhlásila nominace na udělení
cen v jednotlivých kategoriích takto :

Foto: Ing.Petr Skála
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V kategorii Kartografické výsledky studentských prací byly komisí nominovány
tyto práce (vítězná práce v kategorii je vytištěna polotučně):
•
•
•
•

Tvorba turistické mapy – mapová příloha k bakalářské práci (Tomáš Janata,
Bc., Fakulta stavební ĆVUT v Praze)
Atlas Chráněné krajinné oblasti Pálava (Jan Miklín. Přírodovědecká fakulta
Ostravské univerzity, Ostrava)
Atlas životního prostředí v Ostravě (kolektiv studentů Přírodovědecké fakulty
Ostravské univerzity, Ostrava)
Proces kartografické generalizace vrstev datového skladu ÚHUL do měřítka
1:500 000 (Kateřina Smolková, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého,
Olomouc)

V kategorii
nominovány
•
•
•
•

Digitální kartografické produkty a aplikace na Internetu byly

Portál ÚAP a územních plánů Zlínského kraje JUAP (Krajský úřad Zlínského
kraje)
Mapový portál Máchův kraj (PLAN Studio, s.r.o.)
SmartMaps Office (PLAN Studio, s.r.o.)
Cykloatlas on-line (SHOCart, s.r.o.) – http://www.cykloserver.cz
V kategorii Samostatná kartografická díla byly nominovány

•
•
•
•
•

Turistická mapa Slavkov – Ždánický les – Hodonínsko 1:70 000 (Kartografie
Praha, a.s.)
Lentikulární 3D mapa Hrubý Jeseník a Kralický Sněžník 1:275 000 (Kartografie
HP, s.r.o.)
Mapa moderní architektury Pardubického kraje (SHOCart, s.r.o.)
Česko – rozhledny a vyhlídková místa 1:500 000 (SHOCart, s.r.o.)
Chráněná krajinná oblast Broumovsko – 4 jazykové verze (nakladatelství
ROSY)
V kategorii Atlasy, soubory a edice map byly nominovány

•
•
•
•
•

Soubor turistických map 1:50 000 (Kartografie Praha, a.s.)
Baťův kanál . industriální zakázka (Kartografie Praha, a.s.)
Soubor turistických a cykloturistických map 1:25 000 (Geodézie On Line,
s.r.o.)
Městský atlas Praha 1:15 000 (VZU CZ, s.r.o.)
Atlas životního prostředí Libereckého kraje (Krajský úřad Libereckého kraje)

V kategorii Kartografická díla pro školy nebyly z důvodu nízkého počtu
přihlášených děl nominace vyhlášeny.
Hodnotící komise Kartografické společnosti ČR udělila zvláštní ocenění
Univerzitě Palackého v Olomouci za přínos k hlubšímu poznání regionu
prostřednictvím produktu Hranicko – atlas rozvoje mikroregionu.
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Foto: Ing.Petr Skála

Slavnostní vyhlášení výsledků v pořadí již 11.ročníku této soutěže se konalo ve
čtvrtek 14.května 2009 od 13 hodin v Literárním sále Pražského výstaviště jako
jeden z doprovodných programů mezinárodní výstavy Svět knihy Praha. V úvodním
vystoupení vzpomenul předseda Kartografické společnosti ČR doc.Ing.Miroslav
Mikšovský,CSc. 50 let od založení Mezinárodní kartografické asociace (ICA), jejímiž
jsme členy od r.1968. Vyhlášení výsledků soutěže moderoval předseda hodnotící
komise společnosti prof.RNDr.Vít Voženílek, CSc. V závěru pořadu uvedl, že
vítězné práce ze soutěží Mapa roku 2007 a 2008 budou vystaveny v rámci české
expozice na Mezinárodní kartografické konferenci ICA, která se uskuteční
v listopadu 2009 v Santiagu de Chile.
mm –
Cena dětské kresby Barbary Petchenik
V letošním roce opět proběhlo národní kolo dětské výtvarné soutěže o Cenu dětské
kresby Barbary Petchenik, která je každé dva roky pořádána Mezinárodní
kartografickou asociací ICA a organizací UNICEF. Soutěž byla založena 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 této soutěže je zlepšit tvůrčí představivost dětí o světě. Tématem kreseb
letošního ročníku bylo heslo „Living in a Globalized World“ a v národním kole se
oproti minulým letům zúčastnilo rekordních 227 kreseb z 15 základních, mateřských
a základních uměleckých škol. Kresby byly podle věku autorů rozděleny do tří
kategorií (výherci jednotlivých kategorií jsou uvedeni níže).
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Všechny zaslané práce byly vyhodnoceny na půdě Katedry geoinformatiky
Univerzity Palackého v Olomouci. Hodnotící komisi tvořili prof. RNDr. Vít Voženílek,
CSc. (předseda komise), doc. RNDr. Jaromír Kaňok, CSc., doc. Ing. Miroslav
Mikšovský, CSc. a Mgr. Zdeňka Víchová. Z devíti vítězných kreseb bylo následně
vybráno pět, které budou Českou republiku reprezentovat v mezinárodním kole
soutěže, které proběhne spolu s vyhlášením vítězů na 24. konferenci ICA, letos
v chilském Santiagu v listopadu tohoto roku.
V jednotlivých kategoriích zvítězili :
I. kategorie (do 9 let)
1. místo – Michael HECHT (6 let), 91. Jesenická 11, 323 00 Plzeň
2. místo – Ladislav ČECHURA (4 roky), 91. Jesenická 11, 323 00 Plzeň,
postup do mezinárodního kola
3. místo – Sára MACHOVÁ (7 let), ZUŠ Františka Sušila Rousínov, Sušilovo
nám. 14, 683 01 Rousínov u Vyškova, postup do mezinárodního kola

Autor: Michael Hecht, 6 let

II. kategorie (9 – 12 let)
1. místo – Zuzana PLECHATÁ (11 let), ZUŠ Blatná, J. P. Koubka 4, 388 01
Blatná, postup do mezinárodního kola
2. místo – Patrik KOZEL (12 let), ZŠ a MŠ Bolatice, příspěvková
organizace, Školní 9, 747 23 Bolatice, postup do mezinárodního kola
3. místo – Věra KOLLARCZIKOVÁ (12 let), ZŠ a MŠ Bolatice, příspěvková
organizace, Školní 9, 747 23 Bolatice
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Autorka: Zuzana Plechatá, 11 let
III. kategorie (13 – 15 let)
1. místo – Jana KORTLOVÁ (13 let), ZŠ Demlova, Demlova 18, 779 00
Olomouc
2. místo – Lukáš BUDÍNSKÝ (14 let), ZŠ Chabařovice, Masarykova 559,
403 17 Chabařovice, postup do mezinárodního kola
3. místo – Pavlína BERANOVÁ (15 let), ZUŠ Blatná, J. P. Koubka 4, 388 01

Autorka: Jana Kortlová, 13 let
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Více informací o soutěži lze najít na http://children.library.carleton.ca/index.htm.
Prof.RNDr.Vít Voženílek, CSc.
50 let Mezinárodní kartografické asociace
Dne 8.června 2009 tomu bylo rovných 50 let od vzniku celosvětové organizace
kartografů – Mezinárodní kartografické asociace (International Cartographic
Association – ¨dále jen ICA). Zástupci býv. Československa se účastnili akcí ICA od
r.1964, v r.1968 pak bylo přijato Československo, reprezentované Čs.národním
kartografickým komitétem při ČSVTS za jejího člena na 3. Valném shromáždění
ICA, které se konalo v Dillí (Indie). Po rozpadu Československa v r.1993 byla Česká
republika, reprezentovaná Kartografickou společností ČR, přijata za člena ICA
v r.1995 na 11. Valném shromáždění ICA konaném v Barceloně (Španělsko).
K tomuto výročí uspořádala ICA slavnostní zasedání, které se uskutečnilo
v Bernu (Švýcarsko), kde byla v r.1959 ICA založena, ve dnech 8.-9.června 2009.
Za ČR se tohoto zasedání zúčastnili na osobní pozvání současný past-president
ICA doc.RNDr.Milan Konečný,CSc. a předseda Kartografické společnosti ČR doc.
Ing.Miroslav Mikšovský,CSc. Slavnostního zasedání se zúčastnilo 70 delegátů,
především bývalých a současných funkcionářů ICA a představitelů národních
kartografických společností.

Prezidenti ICA – účastníci slavnostního zasedání
(zleva : Mike Wood, William Cartwright, Fraser Taylor, Berndt Rystedt,
Milan Konečný)
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Slavnostní zasedání se konalo v budově Eidgenısische Landestopographie ve
Wabern-Bernu. Na programu prvního dne jednání vystoupili s referáty prezident ICA
William Cartwright, předseda švýcarské kartografické společnosti Stefan Arn, syn
prvního prezidenta ICA Walter Imhof, býv.prezident ICA (1999-2003) Bengt Rystedt,
zakladatel stále komise ICA Map Production Technology Ernst Spiess, dlouholetý
generální tajemník ICA Jean-Philippe Grelot, významný britský kartograf
Christopher Board a profesor kartografie na curyšské univerzitě Lorenz Hurni.
Součástí akce bylo otevření výstavy kartografických prací prof.Eduarda Imhofa.
Večer uspořádala ICA slavnostní večeři v bernském Casinu.
Na druhý den jednání byly připraveny referáty, týkající se budoucnosti a
kartografického výzkumu v Evropě a ve světě (Dietmar Grũnreich, Anne Ruas,
Menno-Jan Kraak), aktivit vybraných komisí ICA (Elri Liebenberg, Evangelos
Livieratos, Philippe de Mayer, Michael Peterson, Chris Parkins) a prezentace
národních mapových agentur V.Británie (Vanessa Lawrence), Finska (Jarmo Ratia),
USA (Karen Siderelis) a Švýcarska (Fridolin Wicki). Slavnostní zasedání ukončil
závěrečným projevem současný prezident ICA William Cartwright. .
mm –
8. plenární zasedání Kartografické společnosti ČR bude v Olomouci
Nejvýznamnější česko-slovenská odborná akce kartografů se uskuteční na přelomu
září a října v Olomouci (30. 9. – 2.10.2009). Součástí programu bude též plenární
zasedání KS ČR, na kterém bude předložena zpráva o činnosti a hospodaření
společnosti od září 2005 a proběhnou volby výboru a revizní komise na další
čtyřleté období.
Na plenární zasedání jménem výboru srdečně zveme všechny členy KS ČR.
Návrhy na kandidáty do výboru a revizní komise mohou členové společnosti zasílat
do 15.září 2009 na adresu předsedy společnosti doc. Ing. Miroslava Mikšovského,
CSc. - nejlépe e-mailem na adresu : miksovsky20@
@ seznam.cz.
K účasti na 18. kartografické konferenci je možné se ještě přihlásit – viz
http://www.18kk.upol.cz.

Nové webové stránky společnosti
Na známé adrese http://www.czechmaps.cz byla začátkem května 2009 zveřejněna
inovovaná verze webových stránek společnosti, o jejichž tvorbu se zasloužil
doktorand Ing. Tomáš Janata z katedry mapování a kartografie FSv ČVUT ve
spolupráci s Ing. Jiřím Cajthamlem, Ph.D. a Ing. Růženou Zimovou, Ph.D. z téhož
pracoviště. Náplň jednotlivých sekcí stránek bude postupně doplňována, nově je
zde ke stažení např. přihláška ke členství v Kartografické společnosti ČR.
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Osobní zprávy
Doc.Ing.Miroslav Mikšovský,CSc. jmenován do ICA Awards Committee
V březnu 2009 byl jmenován Výkonným výborem ICA předseda Kartografické
společnosti ČR a čestný člen ICA (1997) doc.Ing. Miroslav Mikšovský,CSc. členem
ICA Awards Committee (komise ICA pro udělování členských vyznamenání).
Předsedou této komise ICA byl jmenován Dr.Ramón Lorenzo Martinez
(Španělsko), býv. vicepresident ICA. Dalšími členy komise jsou prof.Elri Liebenberg
(Jihoafrická republika), býv.vicepresidentka ICA, Dr.Bob McMaster (USA) a prof.
Kira Singhareva, DrSc. (Rusko). Bližší informace o činnosti této komise jsou na
http//cartography.tuwien.ac.at/ica/index.php/TheAssociation/ICA-award.

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

8

