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_____________________________________________________________     
 
Č. 4/2011 
 
19. kartografická konference  

Ve dnech 8. až 9.září 2011 se konala v Bratislavě 19.kartografická konference, jejímiž 
pořadateli byly Kartografická spoľočnosť SR, Kartografická společnost ČR a Stavebná 
fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislavě, v jejíž budově konference 
probíhala. Hlavním motto konference bylo „Kartografie a geoinformatika ve světle 
dneška“. 
 
     Konferenci zahájil předseda Kartografické společnosti SR doc.Ing.Jozef Čižmár, 
PhD. Poté účastníky konference pozdravili děkan Stavební fakulty STU prof. Ing. Alois 
Kopáčik, PhD. a předseda Kartografické společnosti ČR doc.Ing. Miroslav Mikšovský, 
CSc. 
 

      
 
Obr.1 – Představitelé Kartografických společností SR a ČR  spolu s  prezidentem ICA 

(zleva: doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc., doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.,  
prof. Dr. Georg Gartner, Ing. Róbert Fencík, PhD., doc. Ing.Jozef Čižmár, PhD.) 
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      Konference se zúčastnil na pozvání Kartografické společnosti SR jako čestný host 
nově zvolený prezident Mezinárodní kartografické asociace (ICA) prof. Dr. Georg 
Gartner, který vystoupil s úvodním referátem na téma „Moderní kartografie a úloha 
ICA“. V úvodu poděkoval organizátorům konference za pozvání s tím, že tato 
konference je jeho první zahraniční cestou ve funkci prezidenta ICA. V referátu 
podrobně seznámil účastníky konference s hlavními úkoly ICA v nejbližším období, 
zejména v oblasti zavádění moderních technologií, v získávání prostorových dat a 
v jejich interpretaci. Dále se zabýval  moderními výstupy informací vč.internetových 
aplikací, využíváním mobilních přístrojů a GPS, iPadu a 3D modelováním. Zdůraznil, 
že kartografie není jenom věda a technika, ale i umění, neboť umělecký dojem mapy 
lze dosahovat i v éře digitální kartografie. V oblasti strategie působení ICA vyzdvihl 
výchovu a profesionalizaci kartografů a spolupráci členských zemí při předávání 
znalostí a zkušeností. V závěru pak pojednal  o výzkumných programech, řešených 
v rámci ICA, o práci komisí a pracovních skupin ICA a o jejich publikační činnosti. 
 
      Vlastní odborný program konference uvedl předseda tematické komise  a odborný 
garant konference doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc. Vybrané referáty byly v úvodní den 
jednání rozděleny do tří bloků. Na závěr 2. a 3.bloku přednášek byly zařazeny  
prezentace firem GISTA, s.r.o., Prešov a G-Base, s.r.o., Bratislava. 
 
      Po ukončení 3.bloku přednášek proběhlo plenární zasedání Kartografické 
společnosti SR, na němž bylo zvoleno nové vedení společnosti. Předsedou 
společnosti se stal Ing. Róbert Fencík, PhD., vedoucí katedry mapování a 
pozemkových úprav Stavební fakulty STU Bratislava.  
 
      První den konference byl zakončen společenským večerem s bohatým 
pohoštěním, který probíhal na výletní lodi při její plavbě po Dunaji do Devína a zpět. 
Program byl zpestřen vystoupením jazzové skupiny a tancem. 
 
      Druhý den jednání konference byl zahájen přednáškami při 18 panelech, které 
byly vystaveny v samostatném sále budovy. Poté následovaly další dva bloky 
přednášek v plénu.  
 
      Celkem na akci odeznělo 30 odborných referátů a 2 firemní prezentace. Referáty 
byly publikovány zčásti v 8.čísle Geodetického a kartografického obzoru (6 příspěvků) 
a zčásti ve svazku č.19/2011  Kartografických listů (14 referátů). Z akce byl vydán 
sborník „Kartografia a geoinformatika vo svetle dneška“ (ISBN 978-80-89060-19-1), 
který obsahuje zbývající referáty a referáty při panelech. Nepodařilo se bohužel 
prosadit vydání dvojčísla Geodetického a kartografického obzoru, které by umožnilo 
publikování více referátů v tomto prestižním odborném časopisu, jako tomu bylo u 
příležitosti  několika předchozích kartografických konferencí. 

 
     Součástí odborného programu akce byla 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 byla připravena výstava 
studentských vysokoškolských prací a výstava dětské kresby. Tradiční výstava map a 
atlasů slovenských a českých kartografických nakladatelství a neuskutečnila 
vzhledem k nezájmu vystavovatelů. 
 
     Na závěr 19.kartografické konference byla přijata následující doporučení pro další 
vývoj oboru a pro činnost obou společností : 
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- koncepci a výzkumné projekty Mezinárodní kartografické asociace (ICA) 
přenášet do slovenské a české kartografické praxe, 

- pořádat národní a mezinárodní odborné akce zaměřené na problematiku 
kartografie a geoinformatiky, 

- orientovat výuku kartografie a geoinformatiky na využívání informačních 
technologií v návaznosti na tradiční kartografické a polygrafické postupy, 

- kartografickou tvorbu orientovat na vydávání nových typů tematických map 
s možností jejich rozšiřování pomocí webových služeb, 

- dodržovat etické a právní aspekty vydávaných kartografických děl ve smyslu 
autorského zákona, 

- z pořádaných odborných akcí vydávat pokud možno recenzované výstupy, 
indexované v uznatelných databázích, 

- uspořádat 20.kartografickou konferenci v roce 2013 v  České republice. 
 
 
 
Seminář „Digitalizace mapových sbírek a archivů II“ 
 
Kartografická společnost ČR připravila ve spolupráci s Ústředním archivem 
zeměměřictví a katastru při Zeměměřickém úřadu v Praze a s katedrou mapování a 
kartografie Stavební fakulty ČVUT v Praze seminář „Digitalizace mapových sbírek 
a archivů II.“  
 
      Akce se uskuteční v pátek 4.listopadu 2011 od 9 hodin v konferenčním sále v 
6.patře budovy zeměměřických a katastrálních úřadů,  Pod sídlištěm 9,  Praha 8-
Kobylisy; akce bude navazovat na předchozí úspěšný seminář, který se uskutečnil 
v listopadu 2010, a její program bude zaměřen zejména na technologie digitalizace 
mapových archiválií, na zpracování digitalizovaných dat a na možnosti jejich 
zpřístupnění na internetu. 
 
      Přihlášky účastníků lze formou e-mailu zasílat nejpozději do 25.října 2011 na 
adresu miroslav.kronus@cuzk.cz. V přihlášce je třeba uvést jméno účastníka, 
pracoviště a e-mailovou adresu, a to s ohledem na kapacitu sálu (cca 100 účastníků) 
co nejdříve. Registrace účastníků bude prováděna na místě v den konání akce od 
8,15 hod. Vložné na akci se neplatí; v jídelně budovy je možnost poledního 
stravování.       
 
      Podrobnější informace o semináři a připraveném programu jsou zveřejněny na 
webových stránkách Kartografické společnosti ČR http://www.czechmaps.cz. 
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