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_____________________________________________________________     
 
Č. 1/2012 
 
Studentská v ědecká konference „Digitální technologie v geoinform atice a 
kartografii“ 

18.října 2011 se uskutečnila na Fakultě stavební ČVUT v  Praze studentská vědecká 
konference na téma „Digitální technologie v geoinformatice a kartografii“. Pořadateli 
této konference byly katedra mapování a kartografie FSv ČVUT, Kartografická 
společnost ČR, Společnost pro fotogrammetrii a DPZ ČR a Kartografie Praha, a.s. 
Konání konference bylo podpořeno grantem ČVUT SVK04/11/F1. 

     Na konferenci bylo přihlášeno celkem 12 prací; z toho 8 prací bylo připraveno 
doktorandy nebo studenty Fakulty stavební ČVUT v Praze a po jedné práci studenty 
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Hornicko-geologické fakulty 
Vysoké školy báňské TU Ostrava, Fakulty životního prostředí Univerzity J.E.Purkyně 
v Ústí n/l. a Fakulty prirodných vied Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici. 
 
     Z nich bylo na konferenci prezentováno 9 prací, které posoudila komise zástupců 
pořádajících organizací ve složení :  doc.Ing.Lena Halounová, CSc., doc.Ing.Miroslav 
Mikšovský, CSc. (předseda komise), Ing.Petr Skála, Ing. Václav Slaboch, CSc., Ing. 
Milada Svobodová a prof.Ing.Bohuslav Veverka,DrSc. Posuzována byla vědecká 
úroveň prací, jejich prezentace autorem a přínos pro praxi. 
 
     Na 1.místě se umístila práce „Zpřístupnění Müllerových map Čech a Moravy na 
internetu“ (autoři Ing.Jakub Havlíček, Ing.Jiří Cajthaml,Ph.D., Fakulta stavební ČVUT 
v Praze). Na 2.místě byla vyhodnocena práce „Informační systém Severozápadních 
Čech pro správu historických mapových podkladů“ (autoři Bc.Kamil Novák, Bc.Eliška 
Vajsová, Bc. Johana Zacharová, Fakulta životního prostředí UJEP Ústí n.L.). Na 
3.místě byla vyhodnocena práce „Využití moderních metod kartografie při výzkumu 
historických rytin (autor Ing. Tomáš Janata, Fakulta stavební ĆVUT v Praze). Zvláštní 
cena poroty byla udělena za práci „CityGML – moderní způsob modelování měst“ 
(autor Mgr. Lukáš Herman, Přírodovědecká fakulta MU Brno).  
 
      Všechny předložené práce jsou publikovány ve sborníku referátů konference 
(ISBN 978-80-01-04896-2) a jsou rovněž k dispozici na webových stránkách katedry 
mapování a kartografie Fakulty stavební ČVUT v Praze. 
 
Digitalizace mapových sbírek a archiv ů II. 
 
4.listopadu 2011 se konal v budově Zeměměřických úřadů v Praze 8-Kobylisích 
seminář „Digitalizace mapových sbírek a archivů II.“ Pořadateli akce byly 
Kartografická společnost ČR, katedra mapování a kartografie Fakulty stavební ČVUT 
v Praze a Ústřední archiv zeměměřictví a katastru. 
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Z prezentace Ing.J.Cajthamla,Ph.D. 
 
     Na program semináře bylo zařazeno 9 referátů, a to : 
 
Semotanová, E., Talich, M.: Kartografické zdroje jako kulturní dědictví a formy jejich 

zpřístupňování 
Novotná E., Stachoň, Z.: Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR 
Kronus, M.: Mapy ÚAZK na internetu – další etapa 
Veverka, B., Čechurová, M.: Struktura a obsah mapové sbírky zahraničních 

topografických map při katedře mapování a kartografie ČVUT 
Žabička, P.: Představení projektu Národní digitální knihovna 
Cajthaml, J.: Přehled základních metod georeferencování starých map 
Čada, V.: Metodika lokalizace starých map na vybraných mapových sadách 
Přidal, P.: Online služba Georeferencer 
Přidal, P.: Vyhledávání pomocí MapRank 
 
     Seminář navazoval na obdobnou akci, která se uskutečnila v listopadu 2010. O 
zájmu o projednávanou tématiku svědčila nejen bohatá diskuze, ale především počet 
96 účastníků. Předložené prezentace jsou umístěny na webové stránce Kartografické 
společnosti ČR http://www.czechmaps.cz. 
                                                                                                                             - mm - 

  
10. sjezd Českého svazu geodet ů a kartograf ů 
 
V konferenčním sále Nového Adelbertina v Hradci Králové se uskutečnil 10.sjezd 
Českého svazu geodetů a kartografů (ČSGK), jehož se zúčastnilo 44 delegátů – členů 
svazu a přizvaní hosté.  
 
     Jednání sjezdu moderoval Ing.Josef Holický, předseda pobočky ČSGK Východní 
Čechy. Po zvolení členů mandátové, návrhové a volební komise a schválení 
programu přednesl zprávu o činnosti svazu od jeho 9.sjezdu, který se konal 28.3.2009 
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v Praze, jeho dosavadní předseda Ing.Václav Šanda. V referátu kriticky zhodnotil 
některé úkoly, které se nepodařilo Radě svazu v uplynulém období beze zbytku splnit; 
týkalo se to např. zlepšení a rozšíření obsahu Zeměměřičského věstníku, uskutečnění 
semináře k problematice výuky oboru na odborných školách a koordinačních schůzek  
předsedů odborných společností oboru. Společnost měla ke konci r. 2011 430 
individuálních členů a 4 kolektivní členy, 4 pobočky (Praha, Východní Čechy, Opava a 
ČVUT-FSv-G Praha, která ke konci r.2011 ukončila svoji činnost) a dále dvě odborné 
skupiny (pro inženýrskou geodézii a pro katastr nemovitostí). Součástí ČSGK je 
komitét pro FIG;  pokračuje mezinárodní spolupráce s obdobnými organizacemi na 
Slovensku a v Polsku a účast na činnosti Rady evropských zeměměřičů. 
  

 
 

Předseda ČSGK Ing. Václav Šanda přednáší zprávu o činnosti svazu 
 
     Zprávu o hospodaření ČSGK přednesla tajemnice svazu Ing.Jana Chudobová. 
Poté následovala zpráva revizní komise, kterou přednesl její předseda Ing.Petr Polák. 
V rozpravě k předneseným zprávám vystoupila řada členů ČSGK, mezi jinými i 
předseda ČÚZK Ing. Karel Večeře, který se jednání účastnil jednak jako člen ČSGK, 
jednak jako představitel resortu. Ve svém vystoupení se zaměřil především na 
postavení zeměměřičů v současné společnosti, na jejich vzdělávání a na aktivity, 
které bude třeba zajistit v souvislosti s nově připravovaným katastrálním zákonem. 
 
     Po polední přestávce pokračovalo jednání sjezdu provedením voleb nové Rady 
ČSGK a vystoupením pozvaných hostů. Za Kartografickou společnost ČR přednesl 
informaci o aktivitách společnosti v r.2011 a o připravovaných akcích pro 1.pololetí 
2012 její předseda doc.Ing.M.Mikšovský,CSc. Jednání sjezdu bylo ukončeno 
vyhlášením výsledků voleb a schválením usnesení sjezdu, jehož součástí bylo i 
schválení změn stanov (mimo jiné i prodloužení doby mezi sjezdy ze 3 na 4 roky). 
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6. kartografický den Olomouc         
 
      Česká geografická společnost – sekce kartografie a geoinformatiky ve spolupráci 
s Kartografickou společností ČR, Českou asociací pro geoinformace a s katedrou 
geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uspořádá 
v pátek 24.února 2012 od 9,30 hod. v aule budovy Přírodovědecké fakulty UP 
v Olomouci na tř.Svobody 26 seminář 6. KARTOGRAFICKÝ DEN. Program této již 
tradiční odborné akce je tentokrát zaměřen na téma „Kartografie a krajina“. Připraveno 
je 5 referátů, zaměřených na současné směry výzkumu krajiny, na digitální mapy o 
krajině a životním prostředí a na prezentaci Atlasů krajiny České republiky a 
Slovenské republiky a Atlasu fenologických poměrů Česka. 
 
      Zájemci o účast se mohou přihlásit na adrese kartograficky.den@seznam.cz. 
Program viz http://www.geoinformatics.upol.cz/ext/cgs/kart_dny/kart_den12/ 
Během akce budou vybírány členské příspěvky Kart. spol. ČR – přihlaste se laskavě 
Ing. Zimové. 
        
         

 
Aktivity v kartografii  
 
     Seminář, věnovaný památce významného slovenského kartografa Ing. Jána 
Pravdy, DrSc., proběhne 11. října 2012 v Bratislavě v prostorách Stavební fakulty 
STU. Pořadateli jsou Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav Slovenskej 
akademie vied. Předběžné přihlášky s názvem referátu do 31.3., termín pro zaslání 
referátů 30.6. (výstupem bude recenzovaný sborník). Předpokládané vložné 20 EUR.  
 
     Bližší informace na stránkách Kart. spol. ČR: http:// www.czechmaps.cz 
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