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_____________________________________________________________     
 
Č. 3/2011 
 
25.mezinárodní kartografická konference a 15.valné shromážd ění ICA 

Ve dnech 4. až 8.července 2011 se konala v Paříži 25.mezinárodní kartografická 
konference, jejíž součástí bylo i 15.zasedání Valného shromáždění Mezinárodní 
kartografické asociace (ICA). Těmto akcím předcházela zasedání několika komisí a 
pracovních skupin ICA, která se uskutečnila v období mezi 30.červnem až 
2.červencem 2011. Jednání konference se konalo v sálech 2.poschodí Kongresového 
paláce (Palais des Congrès) na náměstí Porte Maillot. Základní vložné na konferenci 
bylo stanoveno ve výši 450,-Euro. 

 
     15.zasedání Valného shromáždění ICA, které je nejvyšším orgánem asociace, 
proběhlo ve dvou jednacích dnech; první z nich bylo celodenní a uskutečnilo se 
v neděli 3.července 2011.  Prvního dne jednání Valného shromáždění ICA se za ČR 
zúčastnili předseda Kartografické společnosti ČR doc.Ing.Miroslav Mikšovský, CSc. a 
místopředseda KS doc.plk.Ing.Václav Talhofer, CSc. Na program bylo Výkonným 
výborem ICA zařazeno celkem 25 bodů, které se týkaly činnosti asociace v období od 
14.zasedání, tj. v letech 2007 – 2011, jejího hospodaření, návrhů na změny členství a 
změny statutu asociace a dalších organizačních otázek. Jednání řídil president ICA 
prof. Wiliam Cartwright (Austrálie), který též přednesl hlavní referát o činnosti asociace 
za uplynulé funkční období. Jeho zprávu doplnil  generální tajemník a pokladník ICA 
prof. David Fairbairn (V.Británie) o plnění úkolů asociace a o rozpočtu. Poté 
následovala zpráva auditorů (prof.H.Moellering, USA a prof.N.Komedchikov, Rusko), 
kteří doporučili Valnému shromáždění přednesené zprávy a plnění rozpočtu schválit. 
Následovalo předložení návrhu rozpočtu pro období 2011 – 2015 a projednání změn 
statutu asociace, které se týkaly změn článku 27 statutu a byly zaměřeny na funkci 
publikačního komitétu asociace. 
 
     Dále byla projednána zpráva o činnosti publikačního komitétu, kterou přednesl jeho 
předseda prof. F.J.Ormeling (Holandsko) a podána informace o prezentaci národních 
zpráv, kterou přednesl generální tajemník a pokladník prof. D.Fairbairn. Národní 
zprávy členských zemí byly zčásti vydány tiskem, většina z nich však byla zaslána 
generálnímu tajemníkovi v digitální podobě, v níž budou zveřejněny na webových 
stránkách asociace http://www.icaci.org. Za ČR připravili národní zprávu předseda 
Kartografické společnosti ČR doc. Mikšovský spolu s místopředsedou 
doc.plk.Talhoferem; tato zpráva je k dispozici i na webové stránce společnosti 
http://www.czechmaps.cz.  
 
     Podle programu následovala zpráva o aktivitách komisí a pracovních skupin ICA 
v období 2007 – 2011, kterou přednesl dosavadní past-president ICA prof. RNDr. 
Milan Konečný, CSc. (ČR) a návrh na schválení komisí a pracovních skupin ICA, 
jejich programů a nominaci jejich předsedů, kterou přednesl dosavadní vicepresident 
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ICA prof. Georg Gartner (Rakousko). Následovala zpráva o výzkumných aktivitách, 
realizovaných v rámci ICA, kterou přednesl dosavadní vicepresident ICA prof. Menno-
Jan Kraak (Holandsko) a představení kandidátů na funkce v novém Výkonném výboru 
ICA pro období 2011 – 2015, které provedl dosavadní vicepresident ICA prof. Zhiling 
Li (ČLR). Na závěr tohoto zasedání představila dosavadní vicepresidentka ICA Dr. 
Anne Ruas (Francie) kandidátské země, které projevily zájem o uspořádání 27. 
mezinárodní kartografické konference ICA a 16. zasedání Valného shromáždění ICA 
v r.2015; o tyto akce projevily zájem USA (Washington) a Brazílie (Rio de Janeiro). 
Zástupci obou kandidátských zemí pak pozvali členské země k účasti a promítli 
připravené propagační materiály. 
 
     Druhá část 15. zasedání Valného shromáždění ICA se uskutečnila v pátek 
8.července 2011 v dopoledních hodinách a byla vyhrazena hlasování o dokumentech, 
projednávaných na předchozím zasedání. Tuto část řídili střídavě president ICA prof. 
W.Cartwright a generální tajemník a pokladník ICA prof.D.Fairbairn. Za ČR se jednání 
zúčastnili doc. Mikšovský a prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. Na tomto zasedání Valné 
shromáždění ICA 
- schválilo zprávu o činnosti ICA, hospodaření ICA za období 2007 – 2011 a 

rozpočet ICA na léta 2011 – 2015, 
- zvolilo presidenta ICA pro období 2011 – 2015 , jímž se stal prof. Georg Gartner 

(Rakousko), 
- zvolilo generálního sekretáře a pokladníka ICA pro období 2011 – 2015, jímž se 

stal prof. Laszlo Zentai (Maďarsko), 
- zvolilo vicepresidenty ICA pro období 2011 – 2015, jimiž se stali Paulo Menezes 

(Brazilie), Sukendra Martha (Indonézie), Menno-Jan Kraak (Holandsko), Tim 
Trainor (USA), Derek Clarke (Jihoafrická republika), Anne Ruas (Francie) a Liu 
Yaolin (ČLR); funkci past-presidenta bude podle stanov vykonávat odstupující 
president prof. W.Cartwright (Austrálie), 

- schválilo ustavení komisí a pracovních skupin ICA pro období 2011 – 2015 a 
zvolilo jejich předsedy; dosavadní pracovní skupina Cartography in Early 
Warning and Crisis Management, řízená prof. Konečným, byla ustavena jako 
nová komise ICA a do jejího čela zvolen prof. Konečný (ČR), 

- přijalo za řádného člena ICA Uruguay, kterou bude vůči ICA reprezentovat State 
Authority for Geodetic Works, 

- schválilo změnu v zastoupení Bulharska, které namísto dosavadní Union of 
Surveyors and Land Management bude vůči ICA reprezentovat nově utvořená 
Bulgarian Cartographic Association, 

- přijalo nové přidružené členy ICA, a to Chinese Society of Cartography (Taiwan), 
Land Information New Zealand (New Zealand), Polish Cartographical Society 
(Polsko), United Nations Cartographic Section (OSN) a US Geological Survey 
(USA), 

- schválilo navržené změny statutu ICA a 
- rozhodlo, že zasedání 16. Valného shromáždění a 27.mezinárodní kartografické 

konference ICA se bude konat v roce 2015 v Rio de Janeiru (Brazílie). 
 

V závěru zasedání vystoupil odstupující past-president ICA prof. Konečný 
s poděkováním za podporu při výkonu své funkce jak předsedovi Kartografické 
společnosti ČR doc. Mikšovskému, tak jmenovitě i řadě významných funkcionářů a 
spolupracovníků z vedení ICA. Zasedání bylo zakončeno projevem nově zvoleného 
prezidenta ICA prof. G.Gartnera (Rakousko), který byl zaměřen na další programové 
cíle asociace. 
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25.mezinárodní kartografická konference ICA byla v pondělí 4.července 2011 
zahájena dopoledním slavnostním ceremoniálem v hlavním sále Kongresového 
paláce, na němž vystoupili se svými projevy presidentka Francouzského 
kartografického komitétu H. Richard, prezident ICA prof. W.Cartwright a představitel 
francouzského Ministry of Sustainable Development. S úvodním referátem na téma 
„Mapy jako pomůcka pro výuku, obyvatelstvo a politiku“ pak vystoupil prof. J. C. Victor 
(Francie). Ceremoniál byl zakončen vystoupením předsedkyně organizačního výboru 
konference a vicepresidentky ICA Anne Ruas (Francie).   

 
     Jednání konference pokračovalo po polední přestávce v osmi sekcích. Obdobně 
pokračovalo jednání i v následujících dnech až do pátku 8.července 2011 odpoledne. 
Celkem bylo do programu konference zařazeno 500 referátů a 200 posterů, které byly 
umístěny na chodbách Kongresového paláce a probíhaly souběžně s přednáškami. 
 

 
 

Paříž – Palais des Congrès 
 

     Do programu ústního přednesu na konferenci bylo zařazeno celkem 15 referátů 
připravených v České republice, a to : 

 
Kubíček,P., Sašinka,C.: Selected issues of geodata uncertainty visualization efficienty 
Janata,T., Zimová,R.: On improvement of the web map portals for tourism: the use of    

adaptive cartography 
Bláha,J.D., Hátle,J. a kol.: Cartographic research of mental maps at Charles 

University in Prague 
Talhofer,V., Hofmann,A. a kol.: Spatial data quality and decision making process 
Friedmannová,L., Staněk, K.: A map in a movie – the role and the usage 
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Bláha,J.D.: Aesthetic aspects of early maps – inspiration from notes by Univ.Prof. 
Karel Kuchař 

Stachoň, Z., Kozel, J.: Map archive accessibility using thesauri 
Brychtová,A., Voženílek, V.: 3discworld : Automatic preparation and visualization of 

3D spatial data with use of planar data 
Veverka,B.: Cartometric analysis and georeferencing of special (1:75000) and general 

(1:200 000) scale sheets of the third military survey 
Přidal,P.: Maptiler: tile map publishing à la Google maps 
Cajthaml, J.: Methods of georeferencing old maps on the example of Czech early 

maps 
Přidal,P.: Georeferencer online service and maprank search 
Voženílek,V., Hájková,L. a kol.: Project of Phenological atlas of Czechia 
Vondráková, A., Voženílek, V.: Advanced semi-automatic visualization of spatial data 

using instant atlas 
Voženílek,V.: Cartometric analysis of Jaume Olives´ portolan atlas of 1563  
 
      Do posterů byly zařazeny příspěvky českých autorů 
Čerba, O.: Ontologies in cartography : power of reasoning 
Kubík, T.: The use of Internet services and recources in geospatial context 
 
     V rámci konference která se konala ve večerních hodinách i speciální zasedání. 
K nim patřila beseda kolem kulatého stolu o práci a vlivu Jacques Bertina na rozvoj 
teoretické kartografie,  zasedání mladých vědců - kartografů, celodenní zasedání 
národní a regionálních mapových agentur Francie a celodenní konference 
geoinformatiků SAGEO. Dále se konaly po ukončení referátů v sekcích každý den od 
17 do 18 hodin zasedání komisí a pracovních skupin ICA. Po celou dobu jednání byly 
pro účastníky otevřeny v Kongresovém paláci výstavní stánky komerčních firem, 
zpřístupněna mezinárodní výstava tištěných a digitálních map a atlasů a výstava 
dětských kreseb, dodaných členskými zeměmi v rámci mezinárodní soutěže o cenu 
Barbary Petchenikové. Po dobu jednání konference byla též pro její účastníky 
otevřena výstava historických map, která byla umístěna v Estival africaines, BnF 
François Mitterrand a výstava Art & Cartographie v Mairie de Saint-Mandé, place 
Digeon. 

 
    Na mezinárodní výstavě map a atlasů patřila česká část expozice k jedné 
z největších. Výstavu připravila z pověření Kartografické společnosti ČR katedra 
geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Palackého univerzity v Olomouci pod vedením 
prof. Voženílka. Vystaveno bylo celkem 42 českých map a atlasů, jejichž popis a 
technické údaje byly uvedeny ve výstavním katalogu. Na výstavě dětských kreseb 
bylo představeno 6 českých prací, které byly rovněž uvedeny ve výstavním katalogu. 
Dětské kresby byly vybrány z národní soutěže, kterou z pověření společnosti 
zorganizovala rovněž olomoucká katedra geoinformatiky pod vedením prof. Voženílka. 

 
    Pro delegáty konference byly připraveny exkurze do National Geographic Institute 
(IGN France), National Library of France (BnF) a French Institute for Development 
(IRD), jejichž návštěva byla hrazena z vložného na konferenci. Dále byla 
organizována jako předkonferenční akce dvoudenní návštěva French Naval 
Hydrographic and Oceanographic Service (SHOM), pro níž bylo stanoveno 
samostatné vložné 250,- Euro. 

 
    Ze sportovních aktivit pořádaných pro účastníky v době konání konference lze 
uvést „Chůzi po poledníku“, která se uskutečnila ve středu 6.července 2011 v ranních 
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hodinách a dále „Orientační běh“, uspořádaný v Parc du Tremblay v pátek 8.července 
v dopoledních hodinách. 

 
    Ke společenským událostem pak patřil aperitiv, uspořádaný v úterý 5.července 
večer v Musée National de la Marine (v blízkosti Eiffelovy věže) pro přihlášené 
účastníky (vložné 10,-Euro) a gala večer v National Library of France (vložné 80,-
Euro), kde byly vystaveny kopie Coronelliho obřích glóbů. Dopravu na tyto akce si 
museli účastníci zajistit sami. 

 
    Program konference byl uzavřen závěrečným ceremonielem, který se uskutečnil 
v odpoledních hodinách v pátek 8.července v jednom z jednacích sálů, v nichž 
probíhala zasedání sekcí. Účastníci zde byli seznámeni s výsledky jednání 
15.Valného shromáždění ICA a s nově zvoleným Výkonným výborem ICA. Poté 
vystoupili předsedové poroty pro vyhodnocení výsledků mezinárodní soutěže o 
nejlepší mapu a atlas výstavy a o nejlepší dětskou kresbu. V kategorii atlasů se na 
prvním místě umístil Atlas krajiny České republiky, vydaný   Ministerstvem životního 
prostředí ČR, který zvítězil i v naší národní soutěži Mapa roku 2010. V kategorii 
dětské kresby se námi zaslané práce neumístily. 

 
    Program závěrečného ceremonielu  pokračoval udělováním členských 
vyznamenání ICA. Čestné členství v asociaci obdrželi prof. Yasuo Masai (Japonsko), 
Dr. Monique Pelletier (Francie) a prof. Michael P.Peterson (USA). Návrh na udělení 
Carl Mannerfeltovy zlaté medaile odstupujícímu past-presidentovi ICA prof. RNDr. 
Milanu Konečnému, CSc. za jeho dvacetiletou obětavou práci v asociaci, který 
předložila Kartografická společnost ČR komisi ICA pro udělování členských 
vyznamenání, a která jej jednomyslně doporučila, nebyl  odstupujícím Výkonným 
výborem ICA bez vysvětlení udělen. 

 
     V závěru ceremonielu vystoupili zástupci přípravného výboru 26. mezinárodní 
kartografické konference ICA, která se bude konat v roce 2013 v Drážďanech, 
s pozváním na tuto akci, doplněným promítnutím propagačního filmu o tomto městě – 
hostiteli budoucí konference. 

 
     25. mezinárodní kartografická konference ICA přinesla řadu zajímavých poznatků 
jak z oblasti teorie tak i kartografického výzkumu a praxe. Konferenční sborník spolu s 
katalogy výstav byl pořadateli připraven na flash-disku a předán všem účastníkům 
spolu s dalšími konferenčními materiály. Konference se zúčastnilo namísto 
předpokládaných 3500  pouze cca 1100 delegátů, z toho 17 z České republiky. To se 
pravděpodobně nepříznivě odrazilo i v úsporách, které pořadatelé promítli do kvality i 
kulturní úrovně poledního stravování delegátů. 

 
     Vlastní průběh odborného jednání konference byl velmi dobrý a připravený 
program byl pečlivě dodržován. Nevhodný byl pouze neočekávaný přesun 
závěrečného ceremonielu z hlavního sálu do podstatně menšího konferenčního sálu, 
takže řada účastníků zde nenalezla místo k sezení a ceremoniel sledovali ve stoje. 
Jako nedostatek lze pořadatelům konference též  vytknout, že vznikly problémy 
s transportem účastníků jednání na odborné exkurze, jako např. do IGN France, kam 
místo přistavených autobusů museli účastníci použít pařížské metro. 
 
                                                                                                                  - mm - 
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19.kartografická konference 
 
Ve dnech 8.-9.září 2011 se bude konat v Bratislavě 19.kartografická konference, 
kterou společně organizují Kartografická spoločnosť SR a Kartografická společnost 
ČR. Hlavní motto konference je „Kartografie a geoinformatika ve světle dneška“. 
 
      Konference se uskuteční na Stavební fakultě Slovenské technické univerzity, 
Bratislava, Vazovova 1. Program konference, do něhož bylo vybráno 64 referátů, je 
podrobně uveden na webové stránce akce http://www.19kk.stuba.cz. Vybrané referáty 
budou zveřejněny zčásti v Geodetickém a kartografickém obzoru a v Kartografických 
listoch, vydávaných Geografickým ústavem SAV. Ostatní referáty budou zveřejněny 
v konferenčním sborníku. 
 
      Součástí programu akce je komerční výstava PLANstudia, s.r.o. a MBKart- 
European Map Centre International, s.r.o. a nekomeční výstavy Střední geodetické 
školy Bratislava, Západočeské univerzity v Plzni, Stavební fakulty STU Bratislava a 
Univerzity Palackého v Olomouci. Dále bude připravena výstava studentských 
vysokoškolských prací a výstava dětské kresby. 
 
       Vložné na akci bylo stanoveno pro členy obou pořádajících společností ve výši 
70,- €/osobu a pro nečleny 80,- €/osobu. 
 
 
Konference Geografie a geoinformatika - výzva pro p raxi a vzd ělávání 
 
Ve dnech 8.-9.září 2011 se na Pedagogické fakultě MU v Brně uskuteční 19. 
mezinárodní konference pořádaná Katedrou geografie PedF MU. Termín bohužel 
koliduje s výše uvedenou kartografickou konferencí, věříme, že se nám podaří se toho 
příště vyvarovat. Více informací na stránkách http://www.geoconference-mu.eu/.  
 
 
Příprava 2.seminá ře o digitalizaci mapových archiv ů 
 
Kartografická společnost ČR připravuje ve spolupráci s Ústředním archivem 
zeměměřictví a katastru při Zeměměřickém úřadu v Praze na pátek 4. listopadu 2011  
2.seminář o digitalizaci mapových archivů. Akce bude navazovat na předchozí 
seminář, který se uskutečnil v listopadu 2010. Program bude tentokrát zaměřen 
zejména na technologie digitalizace mapových archiválií, zpracování digitalizovaných 
dat a možnosti jejich zpřístupnění na internetu, 
 
       Podrobnější informace o semináři budou zveřejněny na webových stránkách 
Kartografické společnosti ČR http://www.czechmaps.cz. 
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