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Z P R A V O D A J 

Kartografické společnosti České republiky

Č. 2/2010 

 
12. ročník soutěže Mapa roku 
 
Odborná komise, ustavená  Kartografickou společností ČR, provedla vyhodnocení  
kartografických děl a ostatních kartografických produktů, přihlášených do soutěže Mapa 
roku 2009. Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny ve čtvrtek 13.května 2010 na 
mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy  2010 v Praze. 
 

 
Představitelé společnosti a nakladatelství s diplomy  soutěže Mapa roku 2009 

 
     Soutěž Mapa roku 2009 probíhala - jako již tradičně – v pěti kategoriích. Celkem bylo 
do soutěže přihlášeno 107 kartografických produktů od 20 producentů.  
 
     V kategorii „Atlasy, soubory a edice map“ z 15 přihlášených děl obsadil první místo 
tutil Atlas voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje 2000, 2004, 2008, který byl dílem 
Univerzity Palackého v Olomouci. Na dalších místech se umístily tituly Tematický atlas 
Karlovarského kraje (vydala Kartografie Praha, a..s.), Cykloturistické mapy 1:70 000 
(vydala Kartografie Praha, a.s.),  Poznávejme Česko  (vydal SHOCart,  s.r.o.) a Na kole 
krajem Českobudějovicka (vydala Nadace Jihočeské cyklostezky). 
 
     V kategorii „Samostatná kartografická díla“ ze 79 přihlášených děl byl na prvním 
místě vyhodnocen titul Vodácká mapa Berounky (vydala Kartografie Praha, a.s.). Na 
dalších místech se uimístily tituly  Labské pískovce – Národní park České Švýcarsko 
1:25 000 (vydala Geodézie On Line, s.r.o.), Pivovary České republiky (vydala 
Kartografie Praha, a.s.), Podzemí České republiky (vydala Kartografie Praha, a.s.) a 
Mapa kulturních atraktivit – Moravskoslezský kraj (vydal SHOCart, s.r.o.). 
 
     V kategorii „Kartografická díla pro školy“ byly přihlášeny pouze 2 tituly a z důvodu 
malého počtu titulů nebyla cena udělena. Obdobně nebyla cena udělena ani v kategorii 
„Digitální kartografické produkty a aplikace na Internetu“ (přihlášeno 5 produktů). 
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     V kategorii „Kartografické výsledky studentských prací“ došlo k poklesu počtu 
přihlášených  studentských prací v důsledku změny pravidel soutěže pro rok 2009. 
Přijímány pro tento rok nebyly studentské semestrální práce, ale pouze bakalářské, 
magisterské a doktorské práce, které byly úspěšně obhájeny v roce 2009. Z došlých 6 
studentských prací byla na prvním .místě vyhodnocena magisterská diplomová práce 
Bezpečnostní mapa Olomouce (Mgr. Lucie Burianová, Univerzita Palackého, Olomouc). 
Na druhém a třetím místě se umístily bakalářské práce Plán parků Filosofické fakulty 
UP Olomouc (Bc. Ondřej Sadílek, Univerzita Palackého, Olomouc) a Chřiby – 
severovýchodní část, turistická mapa  1:25 000 (Bc. Zdeněk Sovadina, ČVUT Praha). 
 
      Hodnotící komise udělila ještě dvě zvláštní ocenění, a to 

- nakladatelství  Stiefel Eurocart, s.r.o. za dlouhodobou kvalitní produkci 
kartografických děl pro školy a 

- nakladatelství Trasa, s.r.o. za dlouhodobě vydávaný soubor kvalitních 
turistických map  Klubu českých  turistů 

 
     Podrobnější informace o soutěži jsou k dispozici na webové stránce společnosti na 
internetové adrese http://www.czechmaps.cz/maparoku. 
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Přípravy 25. mezinárodní kartografické konference ICA 
 
Přípravný výbor 25.mezinárodní kartografické konference ICA rozeslal počátkem května 
2010 první cirkulář této nadcházející nejvýznamnější celosvětové akce kartografů.  
 
       Konference se bude konat ve dnech 3. - 8.července 2011 v Kongresovém paláci 
v Paříži. Před zahájením konference se uskuteční pracovní zasedání některých komisí 
a pracovních skupin ICA, a to 
• Teorie kartografie – 1.července 2011 
• Přístup k datům a intelektuální vlastnictví práv – 1.července 2011 
• Mapy a Internet – 1.- 2.července 2011 
• Generalizace a vícenásobná prezentace – 30.června – 2.července 2011 
• Řízení a ekonomika výroby map – 1.- 2.července 2011 
• Geovizualizace – 2.července 2011 
• Společnost, umění a kartografie – 1.- 2.července 2011 
• Mapování z družicových snímků – 1.- 2.července 2011 
• Národní a regionální atlasy – 1.- 2.července 2011 
• Uživatelské příručky ve veřejné dopravě a geoinformatika – 1.- 2.července 2011 
• Výhled do budoucnosti: mapy pro výuku a pro děti – 1.- 2.července 2011 
• Historie kartografie – 2.července 2011 
 

V neděli 3.července 2011 se uskuteční 1.zasedání Valného shromáždění ICA, 
které bude pokračovat 2.zasedáním v pátek 8.července 2011. Na tomto zasedání 
budou mimo jiné zvoleny nové orgány asociace pro období 2011 – 2015, zvoleni 
vedoucí komisí a pracovních skupin ICA a schváleny jejich programy. V roce 2013 se 
uskuteční 26.mezinárodní kartografická konference ICA v Drážďanech; na uspořádání 
27.mezinárodní kartografické konference ICA je ohlášena kandidatura USA. 

 
Registrace účastníků konference bude probíhat v neděli 3.července 2011 a bude  

pokračovat ještě v dopoledních hodinách v pondělí 4.července 2011. Slavnostní 
zahajovací ceremoniál je plánován na pondělí před polednem, odpoledne již bude 
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probíhat vlastní konferenční program. Ten bude pokračovat v následujících dnech až do 
pátku 8.července 2011, kdy v odpoledních hodinách se uskuteční závěrečný ceremoniál 
konference. Paralelně s konferenčním programem budou probíhat i postery. 

 
Součástí programu konference budou mezinárodní výstavy, a to výstava mapové 

produkce členských zemí ICA z let 2009 až 2011 a výstava dětské kartografické kresby 
(soutěž o cenu Barbary Petchenikové). Výstavy budou otevřeny od pondělí 4.července 
až do pátku 8.července 2011 a budou přístupné i veřejnosti. Na středu 6.července a 
čtvrtek 7.července 2011 budou připraveny pro účastníky akce odborné exkurze; jejich 
seznam bude uveden  ve 2.cirkuláři konference. 

 
V rámci programu konference se uskuteční i zasedání vedoucích komisí a 

pracovních skupin ICA (v úterý 5.července 2011 odpoledne) a zasedání národních 
delegátů z členských zemí ICA (ve středu 6.července 2011 odpoledne). Pokud jde o 
společenský program, je plánován na neděli 3.července 2011 koktail pro účastníky 
Valného shromáždění ICA (národní delegáty), na pondělí 4.července 2011 koktail pro 
všechny účastníky konference a na čtvrtek 7.července 2011 společná slavnostní 
večeře, konaná v Bibliothèque Nationale de France. Budou rovněž organizovány 
exkurze na prohlídky památek, výstup na Eiffelovu věž, návštěva muzea v Louvre, 
pařížských katakomb apod. Připravují se též postkonferenční exkurze do Provence a 
Normandie a do proslulých renesačních zámků na Loiře. 

 
Vložné na konferenci, zaslané před 28.únorem 2011, bylo stanoveno takto (v 

závorce uvedena hodnota tzv.pozdní registrace, tj.  po 1.březnu 2011) : 
 
• delegáti konference    500€  (550€) 
• senioři/studenti   300€  (400€) 
• delegáti z Afriky   300€  (400€) 
• jednodenní poplatek za účast  180€  (200€) 
• doprovázející osoby   160€  (180€) 
• polodenní vstupné na výstavy    40€  ( 40€ ) 
 
       Registrace delegátů a ostatních účastníků konference bude probíhat od 1.listopadu 
2010. Způsob úhrady vložného bude zveřejněn na webové stránce konference 
www.icc2011.fr.  
 
       Ubytování si zajistí účastníci konference sami, informace jsou zveřejněny na 
webové stránce www.icc2011.fr 
 
        Tématické okruhy příspěvků  pro 25.mezinárodní kartografickou konferenci ICA  
byly stanoveny takto : 
 
T1  -  Semiotika, percepce, kognice a znalosti 
T2  -  Barvy, znaky a popis na papírových a digitálních mapách 
T3  -  Geovizualizace, rozšířená a virtuální realita 
T4  -  Mapy a Internet 
T5  -  Umění, kultura a kartografie 
T6  -  SDI, normy, ontologie, integrace 
T7  -  Kvalita dat 
T8  -  Lokální služby a současná kartografie  
T9  -  Volné geografické informace, hromadné prameny a kritická kartografie 
T10 - Geoinformatické rešerše 
T11 - Generalizace a vícenásobná prezentace 
T12 - Časoprostorové modelování a výstupy  
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T13 – Užití map a uživatelské výstupy 
T14 - Mapování a prostorové vnímání pro handicapované osoby 
T15 - Geoprostorové analýzy 
T16 - Mapy, GIS a udržitelný vývoj 
T17 - Mapy, GIS a rizika a katastrofy 
T18 - Mapy, GIS a společnost 
T19 - Mapy, GIS a bezpečnost 
T20 - Mapování z družicového snímkování 
T21 - Mapa a geodatabázové výrobní techniky 
T22 - Otevřené zdroje a webové služby 
T23 - Intelektuální vlastnictví práv a ekonomické výstupy 
T24 - Marketing a vydavatelství 
T25 - Digitální technologie a kartografické dědictví 
T26 - Historie kartografie a geoinformační vědy 
T27 - Národní a regionální atlasy 
T28 - Vysokohorská kartografie 
T29 - Kartografie planet a kosmického prostoru 
T30 - Námořní, vojenská a topografická kartografie 
T31 - Sčítání lidu a ostatní tematická kartografie 
T32 - Toponyma na mapách a v geografických databázích 
T33 - Kartografická zobrazení 
T34 - Výchova a výcvik kartografů 
T35 - Kartografie a děti 
T36 - Kartografická profese 
T37 - Různé 
 
     Přihlášky referátů a posterů lze zasílat po 15.březnu 2010 on-line na webovou 
adresu www.icc2011.fr. Abstrakty a úplné znění referátů je třeba dodat přípravnému 
výboru konference nejpozději do 4.října 2010. O zařazení referátů do programu 
konference budou autoři uvědoměni v prosinci 2010. Konečná uzávěrka referátů je 
stanovena na 15.únor 2011. 
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Seminář „Digitalizace starých map“ 
 
Kartografická společnost ČR ve spolupráci se Zeměměřickým úřadem Praha připravuje 
seminář „Digitalizace starých map“. Seminář se uskuteční v pátek 22.září 2010 
v zasedací místnosti Zeměměřického úřadu v Praze 8 – Kobylisy, Pod sídlištěm 9/1800. 
Bližší informace o programu akce budou zveřejněny na webové stránce Kartografické 
společnosti ČR http://www.czechmaps.cz. 
    
 
Noví kolektivní členové Společnosti 
 
Kartografická společnost ČR vítá spolupráci s novými kolektivní členy – podpisem 
dohody o kolektivním členství se jimi staly tyto organizace: 
     PLANstudio,spol. s r.o., Praha 
     T-MAPY, spol.s r.o., Hradec Králové. 
 
 
 
Redakce : 
Doc. Ing. Miroslav Mikšovský,CSc., Ing. Růžena Zimová, Ph.D.


