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Z P R A V O D A J 

Kartografické spole čnosti České republiky  

Č. 1/2010   
 
 
24. mezinárodní kartografická konference ICA, 15. -  21. listopad 2009, Santiago 
de Chile 
 
Konference byla zabezpečována lokálním organizačním výborem v čele s ředitelem 
Vojenského zeměpisného ústavu plk. Juanem Vidalem. Jako místo konání konference 
byla zvolena Vojenská škola v Santiagu v místě nové výstavby chilského hlavního 
města. Konference se zúčastnilo několik set delegátů z celého světa, bohužel nikde 
nebyl uveden jejich přesný počet. Z ČR se účastnila početná delegace 9 kartografů a 
geografů, složená především z akademických pracovníků vysokých škol. 
 
    Jednání konference byla rozdělena do 31 sekcí, které v podstatě pokryly všechny 
oblasti, kterými se současná kartografie zabývá. Všichni delegáti z republiky měli na 
akci vystoupení v různých sekcích.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Účastníci mezinárodní konference ICA 
Santiago de Chile, 2009 

 
 
     Kromě vlastního odborného programu byla akce doplněna jednak technickou 
výstavou, na níž se prezentovaly především místní firmy a společnosti, jednak 
mezinárodní výstavou map a atlasů. Bohužel na této výstavě chyběly exponáty z naší 
republiky, které se cestou do Chile někde ztratily a do současné doby o nich výbor  
naší společnosti nemá zprávy. 
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     V rámci programu konference byla uspořádána i zasedání odborných komisí a 
pracovních skupin ICA. Jedním z velice úspěšných byla návštěva výcvikového 
střediska Geografické služby Chilské armády a Integrovaného záchranného systému, 
který zorganizovala pracovní skupina ICA „Kartografie pro včasné varování a 
záchranné systémy“ v čele s prof. RNDr. Milanem Konečným, CSc.  
 
     V rámci konference proběhla i schůze národních delegátů, na které byly schváleny 
Drážďany jako pořadatel 26. mezinárodní kartografické konference ICA v roce 2013. 
Byl potvrzen termín následující 25.konference ICA, která se bude konat ve dnech 3. 
až 11. července 2011 v Paříži. Součástí této konference bude i zasedání Valného 
shromáždění ICA spojené s volbou nového presidenta ICA a Výkonného výboru a 
schválením komisí a pracovních skupin ICA a jejich programu pro další čtyřleté 
období. 
 

Plk.doc.Ing.Václav Talhofer. CSc. 
 

 
 
Seminá ř k výsledk ům mezinárodní kartografické konference ICA, Santiag o de 
Chile, 2009 
 
Kartografická společnost ve spolupráci s katedrou mapování a kartografie Fakulty 
stavební ČVUT v Praze uspořádala dne 8.února 2010 v učebně C 206 fakulty seminář 
k výsledkům mezinárodní kartografické konference ICA, konané v listopadu 2009 
v Santiagu de Chile. Hlavní referát  přednesl vedoucí české delegace na této akci 
plk.doc.Ing.Václav Talhofer, CSc., místopředseda Kartografické společnosti ČR.  
Referát byl doplněn bohatým obrazovým materiálem přednášejícího, a to jak z  vlastní 
akce, tak i z následné poznávací cesty po Chile. Koreferát, doplněný záběry ze 
studijní cesty po Chile, přednesl další z účastníků jednání konference Ing. Jiří 
Cajthaml, Ph.D. 
 

 
 
4. kartografický den – Olomouc 2010 
 
Dne 26.února 2010 se uskutečnil v Olomouci 4.kartografický den, který byl zaměřen 
na moderní pojetí tematického mapování v geovědních oborech se zvláštním 
zaměřením na kartografii ve školství. Pořadatelem akce byly sekce kartografie České 
geografické společnosti, Kartografická společnost ČR, Česká asociace pro 
geoinformace a katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci. Seminář moderoval prof.RNDr.Vít Voženílek, CSc. vedoucí  katedry 
geoinformatiky.  
 
Na program semináře byly zařazeny tyto referáty : 
• Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. : Porovnání staré a nové koncepce výuky geografie a 

kartografie na SŠ 
• Ptáček Jan, RNDr.: Školní kartografie a tvorba kartografických pomůcek pro 

výuku na ZŠ a SŠ 
• Kaňok Jaromír, doc.RNDr.CSc.: Hodnocení školních atlasů 
• Hudeček Tomáš, RNDr., Ph.D.: Kartografické hodnocení učebnic zeměpisu; 

učivové a kognitivní mapy 
• Pászto Vít a kol.: Neformální zapojení geoinformatických technologií do výuky 
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Prof.RNDr.Vít Voženílek,CSc. při moderování 4.kartografického dne Olomouc 
 
 

     Úplná znění referátů budou účastníkům semináře k dispozici na CD, která jim 
budou dodatečně rozeslána. 
                                                                                                                      -mm- 
 
 
 
Soutěž Mapa roku 2009  
 
V letošním roce probíhá již 12. ročník prestižní kartografické soutěže pořádané naší 
Společností. Podle informací od Mgr. Aleny Vondrákové z Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci bylo k termínu uzávěrky (28.2.) do soutěže 
přihlášeno celkem 107 produktů od 20 přihlašovatelů, které hodnotící komise nyní 
posuzuje v 5 kategoriích: 

• Atlasy, soubory a edice map – 15  

• Samostatná kartografická díla  – 79 

• Kartografické výsledky studentských prací – 6 

• Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu – 5 

• Kartografická díla pro školy – 2 
 

     Slavnostní vyhlášení výsledků a předání ocenění za nejlepší kartografické produkty 
se uskuteční v rámci veletrhu Svět knihy ve čtvrtek 13. 5. 2010 v čase od 13 do 13.50 
hodin v Literárním sále - pravé křídlo Průmyslového paláce na pražském Výstavišti. 
Srdečně zveme! 
 

- rzi -  
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Osobní zprávy 
 
Zemřel Ing. Ján Pravda, DrSc. 
 
Dne 17.února 2010 ve věku 75 let zemřel přední slovenský 
kartograf Ing.Ján Pravda, DrSc. 
 
     Ing. Ján Pravda, DrSc. se narodil 12.prosince 1934 
v Šenkvicích. Po ukončení vysokoškolských studií pracoval 
v býv. Kartografickém a reprodukčním ústavu v Modre-
Harmónii jako redaktor map. V letech 1967 až 1970 byl 
ředitelem bratislavské pobočky Kartografického 
nakladatelství Praha, n.p. V letech 1971 až 1975 pracoval 
ve VÚGK Bratislava a od r.1976 až do odchodu do důchodu 
v r.2007  byl vědeckým pracovníkem Geografického ústavu SAV v Bratislavě. 
 
     Hlavním přínosem jeho vědecké činnosti bylo rozpracování teoretické koncepce 
mapového jazyka; v této oblasti se dočkal uznání i na mezinárodní úrovni. Významně 
se podílel na zpracování a vydání Atlasu SSR (1980) a Etnografického atlasu 
Slovenska (1990). Byl jedním ze zakladatelů ročenky Kartografické listy, vydávané 
Kartografickou společností SR ve spolupráci s GÚ SAV, kde vykonával 11 let 
předsedu redakční rady. 
 
     Bohatá byla jeho publikační činnost; publikoval více jak 150 vědeckých studií a 60 
odborných a vědecko-populárních příspěvků. Byl autorem dvou vysokoškolských 
učebních textů a dvou slovníků, a spoluautorem řady monografií. 
 
     Čest jeho památce. 

- mm -  
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