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_____________________________________________________________     
 
Č. 1/2011 
 
5.kartografický den, Olomouc 25.2.2011 
 
Česká geografická společnost, sekce Kartografie a geoinformatiky ve spolupráci 
s Kartografickou společností ČR, Českou asociací pro geoinformace a Katedrou 
geoinformatiky Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci uspořádají v pátek 25.února 
2011 v aule fakulty na tř.Svobody 26 seminář  5.kartografický den  se zaměřením na 
kartografii a dopravu. 
 
     Na programu akce budou předneseny tyto referáty : 
 
HOFHANZL,P.: Dopravní modelování v územním plánování 
BŘEČKA,P., TUČEK,P.: Zastávka v hromadné dopravě osob 
HUDEČEK,T., ŽÁKOVÁ,Z.: Analýzy dopravní dostupnosti a radiální kartografická 
      anamorfóza 
ŽÁKOVÁ,Z.: Schematické mapy v geografii dopravy 
BRYCHTOVÁ,A., VONDRÁKOVÁ,A.: Vývoj kartografického vyjadřování dopravní 
      tematiky; od pochodových map po real-time data visualization 
 
      Zájemci o účast na akci se přihlásí na adrese : kartograficky.den@seznam.cz. 
Akce je bez účastnického poplatku. Případné bližší informace naleznete na adrese : 
http://www.geoinformatics.upol.cz/ext/CGS/.     

 
13.ročník soutěže MAPA ROKU 2010 
 
Kartografická společnost ČR vyhlašuje 13.ročník soutěže MAPA ROKU 2010 v těchto 
soutěžních kategoriích : 
• Atlasy, soubory a edice map 
• Samostatná kartografická díla 
• Kartografická díla pro školy 
• Kartografické výsledky studentských prací 
• Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu 
 

Podrobnější informace, podmínky a přihlášky do soutěže jsou uveřejněny na 
internetové adrese: http://www.czechmaps.cz/maparoku.  
Uzávěrka přihlášek do soutěže je 28.února 2011.  

 
Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny na mezinárodním knižním 

veletrhu Svět knihy v květnu t.r. na samostatné akci, konané na pražském výstavišti. 
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Připravujeme 19.kartografickou konferenci 
 
Kartografická spoločnosť SR ve spolupráci s Kartografickou společností ČR a 
Stavební fakultou Slovenské technické univerzity v Bratislavě zahájila přípravy 19. 
Kartografické konference, která se uskuteční na Stavební fakultě STU, Radlinského 
11,  Bratislava ve dnech 8.-9.září 2011. 
 
     Ústředním tématem konference je kartografie a geoinformatika ve světle 
dneška. Na program konference byly zařazeny tyto tematické okruhy : 
 
• Teoretická kartografie a geoinformatika 
• Trendy v současné kartografii 
• Digitální mapování pro potřeby kartografie 
• Standardizace a legislativa v kartografii 
• Mapy na internetu 
• Výchova v kartografii 
 

Vložné na konferenci bylo stanoveno takto : 
 
- pro členy Kartografické společnosti SR nebo ČR  ............. 70,- EUR/osobu 
- pro nečleny společnosti ...................................................... 80,- EUR/osobu 
- pro studenty 1.a 2.stupně vysokých škol ............................ 15,- EUR/osobu 
 
Ve vložném jsou zahrnuty náklady na organizování konference, sborník konference 
(resp.Kartografické listy + Geodetický a kartografický obzor vydané ke konferenci a 
obsahující přednesené referáty) a pro členy a nečleny společnosti dále občerstvení o 
přestávkách konference, 2x oběd a společenský večer. Ve vložném nejsou zahrnuty 
doprava a ubytování. 
 
      Přihlašování účastníků konference a jimi připravovaných referátů a posterů bude 
probíhat výhradně elektronicky prostřednictvím webové stránky konference 

http://www.19kk.svf.stuba.sk 
Abstrakty je třeba přihlašovat na této webové stránce on-line formou v češtině nebo 
slovenštině v rozsahu cca 150 slov. Termín přihlášek příspěvků i účasti na konferenci 
je stanoven do 18.února 2011. Vybrané příspěvky autorů budou zveřejněny 
v časopise Geodetický a kartografický obzor nebo v ročence Kartografické listy. 
Ostatní přijaté příspěvky budou uveřejněny v plném znění v recenzovaném sborníku 
konference a zároveň v elektronické podobě na konferenčním CD (včetně posterů). 
Jednou z  podmínek přijetí příspěvku je úhrada vložného na konferenci. 
 
       Účastníci konference si dopravu a ubytování zajišťují individuálně. Organizátoři 
konference doporučují pro ubytování použít některou z těchto možností : 
- hotel Nivy, Liščie nivy 3, 821 08 Bratislava, e.mail: hotel@hotelnivy.sk 
- hotel Arcus, Moskovská 5, 811 08 Bratislava, e-mail: bratislava@hotelarcus.sk 
- hotel Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o., Bárdošova 33, 833 12 Bratislava, 

e-mail: recepcia@uvs.sk 
- hotel Kyjev, Rajská 2, 814 48 Bratislava, e-mail: rezervacia@kyjev-hotel.sk 
- hotel Club, Odbojárov 2, 831 04 Bratislava, e-mail: reservation@clubhotel.sk 
- hotel Akademik, Vazovova 1, 811 07 Bratislava,  

e-mail: elena.trochtova@stuba.sk 
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25.mezinárodní kartografická konference ICA 
 
V současné době vrcholí přípravy na 25.mezinárodní kartografickou konferenci 
Mezinárodní kartografické asociace (ICA)  a Valného shromáždění, které se uskuteční 
ve dnech 3.-8.července 2011 v Kongresovém paláci (Palais des Congrès, Place de la 
Porte Maillot 2) v Paříži. 
 

 
 

Kongresový palác, Paříž 
 
       Podrobnější informace o celé akci byly uvedeny ve Zpravodaji č.2/2010. Ve 
druhém cirkuláři, který je vystaven i na adrese http://www.icc2011.fr; jsou zde uvedeny 
i některé další informace o doprovodných akcích, z nichž vyjímáme : 
 
- Mezinárodní výstava tištěných a digitálních map bude otevřena ve dnech 4.až  

8.července, a to přímo v Kongresovém paláci 
- Mezinárodní výstava dětských kreseb na téma „Život v globalizovaném světě“, 

spojená se soutěží o cenu B.Petchenikové, bude otevřena po celou dobu konání 
konference, a to rovněž v Kongresovém paláci 

- Francouzská národní knihovna (Bibliothèque François Mitterand, Quai François 
Mauriac) uspořádá v době konání konference výstavu starých map na téma 
„Kartografické objevování Afriky“; vstup na výstavu je účastníky akce volný 

- Mairie de Saint-Mandé (Place Charles Digeon 10, Saint-Mandé) uspořádá 
výstavu uměleckých děl, které mají vztah k mapám; vstup na výstavu je 
účastníky akce volný 

- Národní námořní museum (Musée National de la Marine) v Paříži (proti Eiffelově 
věži) pořádá výstavu o historii námořní dopravy, spojenou s aperitivem, v úterý 
5.července v době 19 – 20,30 hod.; vstupné 10,-EUR 

- Gala večer účastníků konference se uskuteční ve Francouzské národní 
knihovně, kde budou vystaveny obří Coronelliho glóby; po dobu tohoto setkání 
bude mimořádně otevřena i výstava starých map týkajících se objevování Afriky; 
vstupné 80,-EUR 

- V okolí Kongresového paláce se v pátek 8.července uskuteční orientační běh, 
jehož se mohou zúčastnit i účastníci konference (po předchozím přihlášení); 
vstup volný 

- Pařížský poledník byl v minulosti nultým poledníkem, k němuž se vztahovala 
měření zeměpisných délek; návštěva i s prohlídkou jeho okolí,kde jsou umístěny 
sochy, budovy a kavárny, se uskuteční ve středu 6.července od 18,30 do 20 hod. 

- SAGEO – frankofonní konference o geoinformatice, se uskuteční v průběhu 
jednání konference ICA, a to ve čtvrtek 7.července; zájemci o účast na na tuto 
akci mohou přihlásit u paní Helene Mathian (mathian@parisgeo.cnrs.fr), 
tlumočení do angličtiny bude zajištěno 

- V úterý 6.července od 17 do 19 hod.se uskuteční zvláštní zasedání pro mladé 
vědce, na němž studenti PhD. budou prezentovat své práce; poté se uskuteční 
jejich společný večer v  Paříži; přihlášky při registraci na web stránce konference. 
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Technické exkurze budou uspořádány do 

- Francouzské národní  knihovny (BnF – Richelieu, rue Vivienne 5), termíny: 
5.července, 6.července nebo 7.července, vždy 14,30 – 16hod., 

- IGN (Institute géographique nationale, avenue de Paris 73), termíny 5.července 
nebo 7.července, vždy 14,30 – 16 hod. 
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V době pořádání technických exkurzí uspořádá IRD Bondy prezentaci tří 
vědeckých pracovníků o jejich vizích v oborech zdravotnictví, biodiverzita a město a 
urbanizace; termín: 6.července, 13,30 – 18 hod. 

 
Ve dnech 30.června až 1.července se uskuteční předkonferenční exkurze do 

SHOM (Francouzská námořní hydrografická a oceánografická služba) v Brestu; 
doprava je zajišťována vlakem (cca 4,5 hod.cesty), zajištěno je ubytování a 
stravování; cena zájezdu 250 EUR, přihlášky k účasti při registraci na konferenci. 

 
Vzhledem ke zvýšení registračních poplatků po 1.březnu 2011 je výhodné si 

přihlášení na konferenci a doprovodné akce zajistit ještě v únoru t.r. Registrační 
poplatek zahrnuje přístup na jednání konference, přístup na zahajovací a závěrečný 
ceremoniál konference, přístup na výstavy (pokud není uvedeno jinak, občerstvení 
během přestávek konference (včetně obědů) a konferenční  materiály. Registrace 
zúčastněných bude probíhat od pondělí 4.července od 8,30 hod., zahajovací 
ceremoniál od 10,30 hod., závěrečný ceremoniál pak v pátek od 14,30 do 16,30 hod. 

 
Zasedání Valného shromáždění ICA, jehož se účastní pouze národní delegáti, 

se koná v neděli 3.července od 8,30 do 18 hod. (poté následuje coctail pro národní 
delegáty); závěrečné zasedání Valného shromáždění spojené s volbou nových orgánů 
ICA pro období 2011-2015 se koná v pátek 8.července od 8,30 do 12 hod. 

 
 

Připravujeme 
 
Soutěž dětské kresby „Život v globalizovaním světě“ 
 
Podrobnější informace budou zveřejněny na webových stránkách společnosti  

http://www.czechmaps.cz 
Šest vítězných prací bude odesláno na mezinárodní výstavu dětské kresby, pořáda-
nou v rámci Mezinárodní kartografické konference ICA v červenci 2011 v Paříží. 
 
Seminář „Digitalizace mapových archivů 2“ 
 
Akce bude navazovat na seminář z listopadu 2010 – tentokrát se zaměřením na 
technologie, ukládání a prezentaci dat. Podrobnější informace budou zveřejněny na 
webových stránkách společnosti.  
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