ZPRAVODAJ
Kartografické společnosti České republiky

Č. 3/2009
18.kartografická konference
Ve dnech 30. září až 2. října 2009 se v Olomouci uskutečnila 18. kartografická
konference s mottem Quo vadis, kartografie, nad kterou převzali záštitu rektor
Univerzity Palackého v Olomouci prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc., hejtman
Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík a poslanec Evropského parlamentu Ing. Jan
Březina. Po 12 letech se tak opět do starobylé Olomouce vrátilo setkání odborníků z
kartografie, geoinformatiky, geodézie a dalších příbuzných oborů z Česka, Slovenska
a Polska.
V rámci konference, které se zúčastnilo 175 registrovaných účastníků, bylo
předneseno 83 odborných referátů v 9 tematických blocích a vystaveno 28
posterových příspěvků. Technické výstavy se zúčastnilo 12 vystavovatelů a své
závěrečné diplomové práce představilo 7 vysokých škol. Veřejné části výstav
navštívilo také přes 500 žáků a studentů základních a středních škol a řada dalších
návštěvníků z řad široké veřejnosti.
V současné době každodenního používání moderních kartografických produktů ve
vědě, veřejné správě i běžném životě hrají mapy, plány, atlasy, snímky a analýzy
nezastupitelnou roli. Proto účastníci konference prezentovali své výsledky, čerpali
nové myšlenky, uváděli nejnovější produkty, kontaktovali nové partnery a konzultovali
své záměry. Konference se zaměřila na mladou generaci s cílem pokračovat ve
vědeckých a praktických kartografických činnostech dosažených za dlouhé období
svého vývoje a podpořit spolupráci s dalšími vědními disciplínami a technologiemi
vedoucích k tvorbě kvalitních kartografických děl.
Na závěr účastníci konference přijali následující doporučení:
o
Pořádat národní a mezinárodní odborné akce ve smyslu schválené
koncepce International Cartographic Association.
o
Orientovat výuku kartografie na využívání informačních technologií
v návaznosti na tradiční kartografické a polygrafické postupy v technice,
přírodovědních a společenskovědních předmětech škol.
o
Dodržovat právní a etické zásady vydávání kartografických děl ve smyslu
autorského zákona.
o
Kartografickou tvorbu orientovat na vydávání nových tematických produktů
s možností rozšiřovat prostřednictvím webových služeb.
o
Využívat současný potenciál datových vrstev o krajině k tvorbě tematických
map.
o
Podporovat kartografické aktivity na jiných odborných akcích s cílem
eliminovat chyby a nesprávná rozhodnutí při tvorbě map.
o
V roce 2011 uspořádat 19. kartografickou konferenci ve Slovenské
republice.
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Více informací, včetně fotografií z konference a z plenárního zasedání Kartografické
společnosti ČR, je k dispozici na www.18kk.upol.cz.
Za organizační výbor 18. kartografické konference:
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., doc. RNDr. Jaromír Kaňok, CSc.
8.plenární zasedání Kartografické společnosti ČR
30.září 2009 se uskutečnilo 8.plenární zasedání Kartografické společnosti České
republiky, které projednalo zprávu o činnosti společnosti a revizní zprávu za období
2005 až 2009 a zvolilo nové orgány společnosti na období 2009 – 2013.
Základní dokumenty projednávané na 8.plenárním zasedání společnosti jsou
uvedeny v plném znění.

Zpráva o činnosti Kartografické společnosti ČR za období říjen 2005 až srpen
2009
1.

Úvod

7. plenární zasedání Kartografické společnosti České republiky se uskutečnilo dne
8.září 2005 v Brně v době konání 16.kartografické konference. Plenární zasedání
zvolilo výbor společnosti ve složení :
Doc. Ing. Václav Čada, CSc. (ZČU Plzeň),
Ing. Bohumil Háj (SHOCart Zádveřice, s.r.o.),
Doc.RNDr.Milan Konečný, CSc. (MU Brno),
Doc. Ing. Miroslav Mikšovský,CSc.(ČVUT Praha),
Ing. Bedřich Němeček (Zeměměřický úřad Praha, prac. Sedlčany),
Ing. Jiří Šumbera (spolupracovník Kartografie Praha, a.s.),
Plk.doc.Ing. Václav Talhofer, CSc. (UO Brno),
Doc.RNDr. Vít Voženílek, CSc. (UP Olomouc),
Ing. Růžena Zimová, Ph.D. (ČVUT Praha).
Jako náhradníci byli zvoleni :
Ing. Milada Svobodová (B.A.T.Program Rožnov p.Radh.),
Ing. Petr Skála (ČZU Praha),
Mgr. Lucie Friedmannová, Ph.D. (MU Brno),
Ing. Danuše Svobodová (Zeměměřický úřad Praha)
Na ustavující schůzi výboru, konané téhož dne, byli ve smyslu stanov společnosti,
zvoleni do funkce předsedy společnosti doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc., do
funkce místopředsedy plk. doc. Ing. Václav Talhofer, CSc., do funkce sekretáře
společnosti Ing. Bohumil Háj a do funkce pokladníka Ing. Růžena Zimová.
Plenární zasedání dále zvolilo revizní komisi ve složení :
Ing. Miroslav Benischek, Zeměměřický úřad Praha, pracoviště Sedlčany,
Ing. Petr Buchar, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze,
PhDr. Ondřej Roubík, VÚGTK Zdiby
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Na ustavující schůzi revizní komise byl zvolen předsedou revizní komise PhDr.
Ondřej Roubík.
V průběhu funkčního období došlo ve výboru společnosti ke dvěma změnám:
Z funkce člena výboru odstoupil na vlastní žádost v r.2008 Ing.Jiří Šumbera; namísto
něho byl do výboru kooptován z náhradníků Ing.Petr Skála. Počátkem r.2009
odstoupil z výboru na vlastní žádost Ing.Bohumil Háj, který do té doby vykonával
funkci tajemníka společnosti; po projednání ve výboru byl jeho funkcí pověřen Ing.Petr
Skála a na uvolněné místo člena výboru kooptována z náhradníků Ing.Danuše
Svobodová, která byla zároveň kooptována do přípravného výboru 18.kartografické
konference.
7. plenární zasedání uložilo výboru Kartografické společnosti ČR
•
•
•
•
•
•
•
•
•

organizovat každoročně soutěž „Mapa roku“
zorganizovat národní soutěž dětské kresby o cenu Barbary Petchenik a vítězné
kresby zaslat na mezinárodní výstavu dětské kresby ICA v Moskvě v roce 2007
a v Santiago de Chile v roce 2009
zajistit representativní českou účast na XXIII. mezinárodní kartografické
konferenci ICA v roce 2007 v Moskvě včetně výstavy českých map a atlasů
zajistit ve spolupráci s Kartografickou společností SR konání 17. kartografické
konference v roce 2007 ve Slovenské republice
dopracovat plán vědecko-technických akcí pro období 2005-2007; uspořádat ve
4. čtvrtletí 2005 seminář o výsledcích XXII. mezinárodní kartografické
konference, konané v červenci 2005 v La Coruñi
pokračovat ve vydávání Zpravodaje Kartografické společnosti ČR (pro zájemce
v tištěné podobě, jinak jej vystavovat na Internetu)
zajišťovat aktuální informace o činnosti společnosti na vlastní webové stránce
rozšiřovat členskou základnu společnosti, zejména získáváním mladé generace
kartografů
prohlubovat spolupráci s kartografickými firmami a zpracovat pro ně konkrétní
nabídky pro jejich kolektivní členství ve společnosti

Plnění jednotlivých úkolů je uvedeno v následujících odstavcích zprávy.

2.

Činnost výboru společnosti

Výbor společnosti měl v uplynulém čtyřletém funkčním období celkem 8 řádných
zasedání, běžné úkoly řešil stykem pomocí e-mailu. Zabýval se především přípravou
vnitrostátních akcí společnosti, přípravou a účastí na činnosti ICA, soutěží „Mapa
roku“ a přípravami 17. a 18. kartografické konference.
.
Členové společnosti byli průběžně informováni o činnosti jednak prostřednictvím
internetové stránky společnosti http://www.czechmaps.cz, jednak prostřednictvím
Zpravodaje Kartografické společnosti ČR, který je na této internetové stránce
vyvěšen.
3.

Odborné akce společnosti

Kartografická společnost ČR uspořádala v uplynulém volebním období několik
samostatných akcí a u řady dalších akcí byla spolupořadatelem.
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a) Soutěž „Mapa roku“
Vyhodnocení soutěže „Mapa roku 2005“ se konalo jako samostatná
doprovodná akce programu Pražského knižního veletrhu 2006 na Pražském
výstavišti za účasti zástupců kartografických nakladatelství v květnu 2006;
soutěž probíhala v 5 kategoriích a bylo do ní přihlášeno celkem 73
kartografických děl,
-

Vyhodnocení soutěže „Mapa roku 2006“ se konalo jako samostatná
doprovodná akce programu Pražského knižního veletrhu 2007 na Pražském
výstavišti za účasti zástupců kartografických nakladatelství v květnu 2007.
Soutěž byla vypsána v šesti kategoriích a bylo do ní přihlášeno celkem 107
kartografických děl,

-

Vyhodnocení soutěže „Mapa roku 2007“ – jubilejního 10.ročníku - se konalo
jako samostatná doprovodná akce programu Pražského knižního veletrhu 2008
na Pražském výstavišti v květnu 2008 za velké účasti zástupců kartografických
nakladatelství a odborné veřejnosti. Soutěž byla vypsána v 6 kategoriích a bylo
do ní přihlášeno celkem 135 kartografických děl a diplomových prací.

-

Vyhodnocení soutěže „Mapa roku 2008“ se konalo jako samostatná
doprovodná akce programu Pražského knižního veletrhu 2009 na Pražském
výstavišti za účasti zástupců kartografických nakladatelství v květnu 2009.
Soutěž byla vypsána v 6 kategoriích a bylo do ní přihlášeno celkem 148
kartografických děl a diplomových prací.

b) Národní soutěže dětské kresby s kartografickou tematikou
Tato soutěž proběhla během funkčního období celkem dvakrát. Do soutěže konané
v r.2007 byly přihlášeno dětské práce ve všech 3 věkových kategoriích, které byly
posouzeny porotou v dubnu 2007; 5 vítězných kreseb bylo odesláno sekretariátu ICA
do soutěže o cenu Barbary Petchenikové, která byla pořádána v rámci XXIII.
Mezinárodní kartografické konference ICA, konané v roce 2007 v Moskvě.
V r.2009 byla uspořádána další soutěž, do níž byl přihlášen rekordní počet dětských
prací (celkem 227 kreseb ve třech věkových kategoriích). 5 vítězných prací bylo
odesláno sekretariátu ICA do soutěže o cenu Barbary Petchenikové, která bude
uspořádána v listopadu 2009 v rámci XXIV.mezinárodní kartografické konference
konané v Santiagu de Chile.
c) Kartografické konference
V průběhu funkčního období byly ve spolupráci s Kartografickou společností SR
připraveny dvě kartografické konference.
-

17.kartografická konference se uskutečnila ve dnech 6.-7.září 2007 na
Stavební fakultě Slovenské technické univerzity v Bratislavě a jejím pořadatelem
byla Kartografická společnost SR. Mottem konference byly „Současné trendy
v kartografii“. Jednání probíhalo jednak v plánu (celkem 5 bloků přednášek),
jednak ve dvou blocích posterů. Součástí akce byla výstava, na níž byly
prezentovány výsledky kartografických prací, nové technologie a práce studentů.
Na program jednání bylo tematickou komisí zařazeno celkem 25 referátů a 27
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posterů; z toho 11 referátů bylo publikováno v 7. – 8. dvojčísle Geodetického a
kartografického obzoru a 14 referátů v Kartografických listoch č.15/2007.
-

18.kartografická konference, jejímiž jste účastníky, probíhá právě v těchto
dnech v Olomouci. Program konference byl připraven přípravným výborem v čele
s prof.RNDr. Vítem Voženílkem.CSc., vedoucím katedry geoinformatiky
Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

d) Mezinárodní kartografické konference ICA
V průběhu funkčního období se uskutečnila pouze jediná celosvětová akce ICA, a to
XXIII. Mezinárodní kartografická konference, která se konala spolu se zasedáním
XIV. Valného shromáždění ICA ve dnech 4.-10.září 2007 v Moskvě. Vedením české
delegace na konferenci byl výborem společnosti pověřen prof.RNDr.Vít
Voženílek,CSc. Mezinárodní kartografická výstava, pořádaná v rámci konference, byla
obeslána vybranými kartografickými díly z národních soutěží Mapa roku 2005 a 2006.
V mezinárodní soutěži o nejlepší mapy získala Česká republika bronzovou plaketu za
Základní mapy ČR 1:25 000.
XIV.Valné shromáždění ICA zvolilo nový Výkonný výbor ICA. Dosavadní prezident
ICA doc.RNDr. Milan Konečný,CSc. do funkce nekandidoval a zůstává po období
2007 až 2011 členem Výkonného výboru ICA ve funkci past-prezidenta. Novým
prezidentem ICA byl zvolen prof. Cartwright (Austrálie).
Pro zasedání Valného shromáždění ICA připravili předseda spolu
s místopředsedou naší společnosti národní zprávu na období 2003 až 2007; zpráva je
zveřejněna na webové stránce ICA.
Na Valném shromáždění byla z iniciativy doc.Konečného zřízena v rámci ICA nová
pracovní skupina Early Warning and Crisis Management, do jejíhož čela byl
doc.Konečný zvolen. Tato pracovní skupina uspořádala v lednu 2009 v Praze
mezinárodní konferenci, jejímž spolupořadatelem byla i naše společnost.
V červnu 2009 se uskutečnilo v Bernu slavnostní zasedání ICA, jehož se za ČR
zúčastnil předseda společnosti. Toto zasedání se uskutečnilo k 50.výročí vzniku této
celosvětové organizace kartografů (vznikla 8.6.1959 v Bernu).
Příští, v pořadí již XXIV.mezinárodní kartografická konference ICA, je
připravována na listopad 2009; místem konání konference bude Santiago de Chile.
Vedením české delegace bude pověřen při neúčasti předsedy společnosti opět prof.
RNDr.Vít Voženílek, CSc. V požadovaných termínech byly do Chile zaslány exponáty
pro mezinárodní kartografickou výstavu, vybrané z map a atlasů ze soutěží „Mapa
roku 2007 a Mapa roku 2008 a dále vybrané dětské kresby z národní soutěže 2009.
Mezinárodní kartografická asociace vydává pololetně bulletin ICA News, který je
zasílán i naší společnosti. Bulletin je pro naši kartografickou veřejnost k dispozici
v knihovně VÚGTK ve Zdibech u Prahy.
e) Jiné odborné akce
V říjnu 2005 proběhlo slavnostní shromáždění na kartografickém pracovišti Geodézie
CS v Praze, na němž předseda společnosti předal vedení pracoviště zlatou plaketu,
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kterou Geodézie CS získala v mezinárodní soutěži na XXII. Konferenci ICA v La
Coruni za titul Praha – atlas městské hromadné dopravy.
V prosinci 2005 se uskutečnil na Stavební fakultě ČVUT seminář k výsledkům
XXII. Mezinárodní kartografické konference ICA konané v r.2005 v La Coruni
(Španělsko).
V září 2007 proběhlo na Přírodovědecké fakultě Palackého univerzity v Olomouci
slavnostní zasedání společnosti, na němž byly předány plakety získané za oceněné
české mapy a atlasy za mezinárodní soutěži uspořádané u příležitosti XXIII.
Mezinárodní kartografické konference ICA v Moskvě. Stříbrnou plaketu zde získal
Cykloatlas ČR (vyd.SHOCart, spol. s r.o. Zádveřice), bronzovou plaketu Základní
mapy ČR 1:25 000 (vyd.ČÚZK) a reliéfní mapa Beskyd (vyd.SHOCart, spol. s r.o. ve
spolupráci s Kartografií HP). Akce byla spojena s tiskovou konferencí.
e) Zpravodaj Kartografické společnosti ČR
Redakci Zpravodaje zajišťují pro společnost Doc.Ing.Miroslav Mikšovský,CSc. a
Ing.Růžena Zimová. Od minulé plenární schůze bylo vydáno celkem 11 čísel tohoto
informačního bulletinu. Zpravodaj je nyní zpracováván pouze v elektronické podobě a
je zveřejňován na webových stránkách společnosti.
f) Ostatní aktivity
V r.2006 byla z iniciativy předsedy společnosti a plk.Ing.Mirka Dušátka,CSc.
vytvořena pracovní skupina pro prezentaci starých map na Internetu. V letech 2007 až
2009 se uskutečnilo několik schůzek této pracovní skupiny, na nichž byla zpracována
rámcová koncepce tohoto záměru. V r.2008 byla ustavena redakční rada této webové
stránky, kterou řídí prof.Ing.Bohuslav Veverka,DrSc., byla zpracována její ukázka
předpokládaným webmasterem Mgr.Ing.Otou Čerbou ve spolupráci s doc.Ing.
Václavem Čadou, CSc. (oba ZČU Plzeň) a vyhotovena ukázka jedné z kapitol. Ukázky
jsou k dispozici na adrese http://gis.zcu.cz/Stare_mapy/
V r.2007 bylo v zámku ve Velkých Opatovicích zřízeno Moravské kartografické
centrum. Jde o stálou expozici, zahrnující kromě starých map též historické
geodetické a fotogrammetrické přístroje a kartografické pomůcky. Ústředním
exponátem této stálé výstavy je reliéfní mapa Moravy a části Slezska v měřítku 1:25
000, která postupně vznikala v rámci vojenské kartografie převážně z map třetího
vojenského mapování koncem 19. a začátkem 20.století. Slavnostní otevření centra
proběhlo dne 26.října 2007.za účasti představitelů Jihomoravského kraje a předsedy
Kartografické společnosti ČR.
Od r.2007 jsou pořádány katedrou geoinformatiky Přírodovědecké fakulty
Palackého univerzity v Olomouci za spoluúčasti naší společnosti Kartografické dny..
1.kartografický den se konal v únoru 2007 na téma „Moderní pojetí tematického
mapování v geovědních oborech. 2.kartografický den, zaměřený na oblast
demografického mapování, proběhl v únoru 2008. 3.kartografický den se zaměřením
na mapy v územním plánování se konal v únoru 2009. Podrobnější informace o těchto
seminářích byly zveřejněny ve Zpravodaji naší společnosti.
V r.2008 se uskutečnila v sedlčanském muzeu výstava map, kterou uspořádal
v rámci oslav 35 let vzniku kartografického pracoviště v Sedlčanech Zeměměřický
úřad v Praze za spoluúčasti naší společnosti.
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V r.2008 – 2009 uskutečnila katedra mapování a kartografie FSv ČVUT v Praze za
spoluúčasti naší společnosti tři výstavy starých map, a to v Kulturním středisku
v Praze-Kolovratech, kulturním středisku v Benešově u Prahy a v Podblanickém
ekocentru ve Vlašimi. Akce byly organizovány prof.Ing.Bohuslavem Veverkou,DrSc.,
který na nich měl zahajovací projev.
V lednu 2009 se uskutečnil v Praze mezinárodní seminář Early Warning and Crisis
Management, jehož pořadatelem byla pracovní skupina ICA, vedená
prof.RNDr.Milanem Konečným, CSc. Spolupořadatelem akce byla i naše společnost.
Počátkem r.2009 došlo k inovaci webové stránky společnosti http://www.
czechmaps.cz. O tuto inovaci se významně zasloužili Ing. Jiří Cajthaml, PhD.,
Ing.Růžena Zimová, PhD. a doktorand katedry mapování a kartografie Ing. Tomáš
Janata.

4.

Činnost členů společnosti v ICA

V letech 2003 - 2007 vykonával člen výboru společnosti doc. RNDr. Milan
Konečný, CSc. funkci presidenta Mezinárodní kartografické asociace, pro období
2007 až 2011 zůstává členem Výkonného výboru ICA ve funkci past-prezidenta.
Naše společnost byla ve čtyřletém funkčním období ICA 2003 - 2007 zastoupena
svými členy v řadě komisí ICA, a to ve funkci členů popř. členů-korespondentů takto
komise pro výchovu kartografů – doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
komise pro technologii výroby map – doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.
komise pro historii kartografie – doc. RNDr. Milan Drápela, CSc.
komise pro prostorové informace – doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
komise pro teorii kartografie – doc. RNDr. Jaromír Kaňok, CSc.
komise pro vizualizaci – prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.
komise pro mapy na Internetu – Ing. Josef Hnojil, Ph.D.
komise pro generalizaci – RNDr. Karel Staněk, PhD.
komise pro družicové mapování – RNDr. Eduard Muřický
komise pro regionální atlasy – Mgr. Lucie Friedmannová, Ph.D.
komise pro kartografická zobrazení – Ing. Petr Buchar, CSc.
komise pro práci žen v kartografii – Ing. Jarmila Váňová
komise pro kartografii pro děti – RNDr. Eva Klímová
V období 2007 – 2011 zde došlo k některým změnám, a to :
-

do komise pro výchovu kartografů byl nominován plk.doc.Ing.Václav
Talhofer,CSc.
komise pro technologii výroby map se přejmenovala na komisi pro řízení a
ekonomiku výroby map – v komisi zůstává doc.Ing.Miroslav Mikšovský, CSc.
komise pro vizualizaci – do práce v komisi se přihlásil Mgr.Tomáš Ošulák (UJEP
Ústí n.L.)
komise pro mapy na Internetu – nově delegován Mgr.Ing.Ota Čerba (ZČU Plzeň)
do komise pro národní a regionální atlasy byl nominován prof.RNDr.Vít
Voženílek,CSc
do nově zřízené komise pro digitální technologie v kartografickém dědictví byl
delegován Ing.Jiří Cajthaml, PhD. (ČVUT Praha)
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-

do nově zřízené pracovní skupiny Umění a kartografie byla nominována
Mgr.Lucie Friedmannová, PhD. (MU Brno) a
do nově zřízené pracovní skupiny Včasné varování a krizové řízení, kterou vede
doc.RNDr.Milan Konečný,CSc., byl dále nominován doc.Ing.Marian
Rybanský,CSc. (UO Brno)

Zastoupení členů naší společnosti v ostatních komisích a pracovních skupinách ICA
se oproti období 2003 – 2007 nemění. Činnost komise pro družicové mapování, v níž
nás zastupoval RNDr.Eduard Muřický, byla v r.2007 v rámci ICA ukončena.
Práce v komisích ICA se vzhledem k finančním možnostem soustředila především
na písemný styk s vedoucími komisí a na účast na jejich zasedáních konaných
v rámci mezinárodních kartografických konferencí.
V březnu 2009 byl dosavadní předseda společnosti doc.Ing.Miroslav Mikšovský,
CSc. jmenován Výkonným výborem ICA do komise pro udělování členských
vyznamenání ICA.
Kartografická společnost ČR je od r.1999 členem Evropské kartografické unie,
v jejímž výboru je zastoupena předsedou společnosti. Tato organizace, která má
vlastní webovou stránku, nepořádá však samostatné akce.
5.

Hospodaření společnosti

Kartografická společnost ČR je neziskovou organizací. Příjmy společnosti sestávaly
z výběru členských příspěvků individuálních členů ve výši Kč 150,- za rok, z příspěvků
kolektivních členů společnosti, stanovených v uzavřených dohodách, a z bankovních
úroků. Do příjmů společnosti byl zahrnut a přebytek prostředků ze 16.kartografické
konference, pořádané v roce 2005 v Brně. Hlavními položkami výdajů společnosti byly
příspěvky za členství v ICA, jejíž výše je 250,- EUR ročně, náklady na pořádání
soutěže Mapa roku a výdaje na cestovné.
Celkové jmění společnosti ke konci srpna 2009 bylo 94 901,41 Kč, z toho na účtu u
ČSOB v Praze 8 částka 94 403,41 Kč, zbytek 498,- Kč je uložen v hotovosti
v pokladně společnosti.
Kartografická společnost ČR není plátcem daně.
6.

Spolupráce s jinými organizacemi

Na základě dohody s Kartografickou společností SR, uzavřené v r.1992,
probíhá i nadále vzájemná spolupráce se slovenskými kartografy, která se odráží
především v konání společných kartografických konferencí. Členové naší společnosti
jsou pravidelně zváni na akce pořádané touto společností ve Slovenské republice.
V souladu s dohodou s Českým svazem geodetů a kartografů jsou představitelé
obou organizací vzájemně zváni na plenární zasedání organizací a na další akce a
členům obou organizací jsou vzájemně poskytovány členské výhody (např. nižší
vložné na akce).
Pokračovala spolupráce se sekcí geografického vzdělávání České geografické
společnosti, s níž byly pořádány porady vedoucích kateder geografie a kartografie
českých vysokých škol. Na program těchto akcí byly pravidelně zařazovány zprávy o
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činnosti České geografické společnosti a Kartografické společnosti ČR a o výhledu
akcí na další období.
.
7. Členská základna
Kartografická společnost má ke dni konání tohoto plenárního zasedání 99 členů,
z toho 10 čestných členů. U dalších asi 20 evidovaných jmen je třeba ověřit trvání
jejich zájmu o členství vzhledem k dlouhodobějšímu neplacení členských příspěvků.
Pozitivní skutečností je, že v době od posledního plenárního zasedání přibylo do
společnosti 23 nových členů. V průběhu uplynulého období zemřel dlouholetý člen a
významný bývalý funkcionář naší společnosti Ing. Bohumil Šídlo, čestný člen
společnosti; dále zemřeli členové naší společnosti Doc. Ing. Dalibor Moravec, DrSc. a
Ing. Jitka Kadlecová. Uctěme prosím jejich památku minutou ticha.
Kolektivními členy Kartografické společnosti ČR byly na počátku čtyřletého
funkčního období Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, Zdiby,
Kartografie Praha, a.s., Geodézie ČS, a.s., SHOCart Zádveřice, spol. s r.o. a
B.A.T.Program, s.r.o., Rožnov p. Radhoštěm. V důsledku organizačních změn došlo
ke zrušení kolektivního členství B.A.T.Programu (od r.2006) a Geodézie ČS (od
r.2009). Novým kolektivním členem společnosti je od r.2008 katedra geografie
Pedagogické fakulty MU v Brně. Ke dni konání toho plenárního zasedání má tedy
Kartografická společnost 4 kolektivní členy.
Kartografická společnost ČR je od r. 2000 kolektivním členem České asociace
pro geoinformace.
8. Výhled další činnosti
Výbor Kartografické společnosti ČR se v dalším dvouletém funkčním období
zaměří zejména na přípravu 19. kartografické konference, která by se měla konat
v r.2011 ve Slovenské republice a jubilejní 20.kartografické konference, která by se
měla konat v r.2013 v České republice. Dále se zaměří na důstojnou reprezentaci
české kartografie na
mezinárodních kartografických konferenci ICA a na
zasedání Valného shromáždění ICA, které se bude konat v r.2011 v Paříži.
Pro období 2009-2013 připraví výbor další odborné akce a zorganizuje
každoročně soutěž „Mapa roku“ a ve dvouletých cyklech soutěž dětské kresby
s kartografickou tematikou pro výstavy ICA konané v době mezinárodních
kartografických konferencí ICA.
Bude i nadále zajišťována informovanost členské základny vydáváním
Zpravodaje Kartografické společnosti ČR a udržováním webové stránky
společnosti http://www.czechmaps.cz.

Zpráva revizní komise Kartografické společnosti ČR za období
srpen 2009

září 2005 –

Revizní komise Kartografické společnosti ČR sledovala činnost výboru
Kartografické společnosti ČR po celé funkční období, průběžně se zúčastňovala jeho
zasedání a neshledala v práci výboru žádné závady.

9

Při revizi hospodaření lze konstatovat, že k 31.8.2009 je na účtu Kartografické
společnosti ČR 94.403,41 Kč a v pokladně hotovost ve výši 498.-Kč. Celkové jmění
společnosti tedy činí 94.901,41 Kč. Hospodaření společnosti je pověřenou členkou
výboru vedeno přehledně a pečlivě a revizní komise proto doporučuje plenární schůzi
Kartografické společnosti ČR vyslovit s hospodařením souhlas.
Stejně jako v minulých letech nemůžeme být však příliš spokojeni s příspěvkovou
kázní členů naší společnosti, jak individuálních tak i kolektivních. Vzhledem k tomu, že
předcházející konference se konala mimo území ČR mohou být nedoplatky větší.
Doporučujeme proto, aby naši členové využili účast na dnešní plenární schůzi ke
splnění této členské povinnosti a současně také podle možnosti složili svůj členský
příspěvek i na příští rok. V této souvislosti by bylo zapotřebí u dlouhodobě neplatících
členů naší společnosti ověřit zda mají zájem o další členství. Z tohoto důvodu není
možné vyslovit přesný stav členů naší společnosti.
Činnost Kartografické společnosti byla v uplynulém funkčním období bohatá, jak
vyplývá z přednesené zprávy o činnosti. Také zastoupení společnosti v řadě komisí
ICA je rozsáhlé (členové naší společnosti jsou členy nebo členy-korespondenty v
komisích ICA). O náplní práce těchto komisí a případných aktivitách našich členů jsme
však informováni minimálně. Pokládáme za vhodné v elementárních případech
informovat výbor a prostřednictvím Zpravodaje poskytnout informace členům
společnosti. Informovanost členské základny prostřednictvím internetu se jeví jako
vyhovující.
Závěrem je vhodné vyslovit výboru Kartografické společnosti poděkování za jeho
činnost v uplynulém období.
Usnesení 8.plenárního zasedání Kartografické společnosti ČR
8.plenární zasedání Kartografické společnosti ČR
A.

vzalo na vědomí

•
•

zprávu o činnosti Kartografické společnosti ČR za období říjen 2005 až srpen
2009
zprávu revizní komise

B.

zvolilo

•

nový výbor společnosti pro období 2009 až 2013 ve složení : doc.Ing.Václav
Čada,CSc., prof.RNDr. Milan Konečný, CSc., doc.Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.,
Ing. Danuše Svobodová, Ing. Milada Svobodová, plk.doc.Ing. Václav Talhofer,
CSc., prof.Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., prof.RNDr. Vít Voženílek, CSc., Ing.
Růžena Zimová, Ph.D. a jako náhradníky Ing. Petra Skálu a Ing. Jiřího
Cajthamla, Ph.D.
revizní komisi ve složení : Ing. Miroslav Benischek, Ing. Petr Buchar, CSc.,
RNDr. Ondřej Roubík

•
C.

schválilo

•

hospodaření společnosti za období říjen 2005 až srpen 2009
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•
•

udělení čestného členství ve společnosti doc.Ing.Miroslavu Mikšovskému, CSc.
výši individuálních členských příspěvků na období 2010 až 2013 v nezměněné
výši 150,-Kč/rok

D.

ukládá výboru společnosti

•
•
•

pokračovat v každoroční soutěži Mapa roku,
zorganizovat národní soutěže dětské kartografické kresby v r.2011 a 2013
zajistit reprezentativní účast na mezinárodních kartografických konferencích ICA
v r.2011 a 2013 včetně národní výstavy map a atlasů a mezinárodní soutěže
dětské kartografické kresby o cenu Barbary Petchenikové,
zpracovat národní zprávu pro 15. Valné shromáždění ICA a publikovat ji na
webu,
připravit na 1.čtvrtletí 2010 seminář o výsledcích XXIV.mezinárodní kartografické
konference ICA v Santiagu de Chile,
pokračovat v iniciativě vytvoření webové stránky prezentující historii české
mapové tvorby,
dále rozšiřovat členskou základnu společnosti, zejména se zaměřením na
mladou generaci kartografů,
zvýšit aktivitu ve vyhledávání kolektivních členů (firem) Kartografické společnosti,
více popularizovat obor kartografie na veřejnosti,
připravit v dohodě s Kartografickou společností SR 19.kartografickou konferenci
v roce 2011 ve Slovenské republice a přípravu 20.kartografické konference
v roce 2013 v České republice.
- mm-

•
•
•
•
•
•
•

Osobní zprávy
Dne 18.září 2009 jmenoval prezident republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
současného past-prezidenta ICA a dlouholetého člena a funkcionáře naší společnosti
doc. RNDr. Milana Konečného, CSc. profesorem geodézie a kartografie. Upřímně
panu profesoru Konečnému blahopřejeme !

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