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_____________________________________________________________     
 
Č. 2/2012 
 
6.kartografický den v Olomouci 
 
Česká geografická společnost, sekce kartografie a geoinformatiky uspořádala dne 
24.února 2012 ve spolupráci s Kartografickou společností ČR, Českou asociací pro 
geoinformace a Katedrou geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci 6.kartografický den – seminář o moderním pojetí tematického mapování 
v geovědních oborech na téma „Kartografie a krajina“.  
 

 
 

Obr.1 – Prof.RNDr. Vít Voženílek, CSc. při zahájení semináře 
 
 

Byly předneseny následující referáty : 
 
- Prof. RNDr. Mária KOZOVÁ, CSc., RNDr. Eva PAUDIŠTOVÁ : Současné směry 

výzkumu krajiny a jeho výzvy pro tvorbu tematických map 
-       Prof. RNDr. Taťána HRNČIAROVÁ, CSc. : Atlas krajiny Slovenské republiky 
- RNDr. Peter MACKOVČIN, Ph.D., RNDr. Ladislav PLÁNKA, CSC., RNDr. Petr 
        KUBÍČEK, CSc.: Atlas krajiny České republiky  
-       Ing. Lenka HÁJKOVÁ, Mgr. Aleš VÁVRA, RNDr. Alena VONDRÁKOVÁ: Atlas    
        fenologických poměrů Česka 
 
V programu oznámený referát Ing. Romana Bukáčka na téma „Digitální mapy o 
krajině a životním prostředí, mapové služby CENIA“ pro nepřítomnost autora odpadl.  
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Obr.2 – Ing.Hájková, Mgr.Vávra a RNDr.Vondráková při přednesu referátu 
 

      6.kartografický den byl zaměřen především na požadavky a spolupráci odborníků 
na daná témata a kartografů – specialistů při tvorbě tematických map. 
 
      Přednesené příspěvky jsou zveřejněny a k dispozici ke stažení na webové stránce 
katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Palackého univerzity  

http://www.geoinformatics.upol.cz/ext/cgs/kart_dny/kart_den12/sesty.html 
 

      Kladem akce byla především dosud největší účast na kartografickém dni (cca 130 
účastníků) a široká diskuze k předneseným tématům, zejména k Atlasu krajiny ČR, k 
jeho zpracování a k jeho probíhající distribuci, kterou zajišťuje (více než rok po 
vydání)  ministerstvo životního prostředí České republiky.  
 
 
Ohlasy 19. kartografické konference 
 
Bezprostředně po 19.kartografické konferenci zaslal RNDr.Ing. Michal Traurig, člen 
Kartografické společnosti ČR, otevřený dopis předsedovi společnosti doc.Ing. 
Miroslavu Mikšovskému, CSc. tohoto znění : 

  
Vážený pane předsedo,  

     rád bych touto formou otevřeného dopisu sdělil své rozčarování nad náplní 
kartografických konferencí pořádaných kartografickými společnostmi České a 
Slovenské republiky, které vyvrcholilo minulý týden na 19. Kartografické konferenci v 
Bratislavě.  

     Jako člen KS ČR se účastním společných konferencí od roku 2001 pravidelně a 
proto se pokusím i stručně bilancovat. Toto své ohlédnutí za deseti lety 
kartografických konferencí jsem chtěl rovněž přednést v Bratislavě, příspěvek však byl 
odmítnut z důvodu nepublikování článku v odborném časopise či sborníku. Snažil 
jsem se vybavit, co si z jakých konferencí pamatuji a co mi přinesly. Bohužel musím 
konstatovat, že mi v hlavě utkvěly pouze dvě – „moje první„ v Plzni roku 2001 a v roce 
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2009 v Olomouci. Ta plzeňská však spíše (i pochopitelným) nezájmem posluchačů o 
přednášky a listováním novin den po teroristickém útoku v USA, ta v Olomouci 
prostředím a zajímavým nápadem ukázat vědeckou konferenci i dětem při exkurzích 
olomouckých škol v kongresovém centru.  

     Poslední konference v Bratislavě byla pro mne vyvrcholením zmaru. Při pohledu na 
předběžný program jsem dokonce zvažoval zrušit svoji účast na konferenci, a kdybych 
neměl příspěvek, asi bych nikam nejel. Pokud nebudu počítat dvě přednášky 
sponzorů, pak pouze další dva příspěvky byly z kartografické praxe. A i toto je nutno 
brát s rezervou, jelikož se jednalo o příspěvky Zeměměřického úřadu a Geodetického 
a kartografického ústavu. Z komerční sféry nic. Jsem upřímně přesvědčen, že 
smyslem kartografických konferencí by měly být i praktické příspěvky a ne pouze 
teoretické úvahy, které – jak patrno z (ne)účasti komerční sféry – jsou v praktické 
kartografii velmi špatně uplatnitelné.  

     Dovolím si malou odbočku a vzpomenout na svoji loňskou účast na obdobné 
konferenci ve Varšavě. I zde byly referáty spíše teoretického rázu, ale bylo jich méně, 
byly delší a v tematicky zaměřených konkrétních blocích po třech až pěti příspěvcích, 
po kterých následovala dlouhá diskuze s autory příspěvků. A právě na tuto diskuzi byl 
kladen důraz. Z toho bychom si měli vzít příklad.  

     Vrátím se zpět k programu poslední kartografické konference. Roztříštěnost 
referátů neumožňovala jakoukoliv moderovanou diskuzi a neměla šanci někam náš 
obor posunout. Zde bych chtěl vyzdvihnout příspěvek RNDr. Aleny Vondrákové na 
téma autorskoprávní ochrany kartografických děl. Tento příspěvek snad jako jediný 
vyvolal opravdovou diskuzi a je jen škoda, že na ní nebylo dáno předsedajícím více 
času. Odkaz na další diskuzi v kuloárech je to samé, jako její definitivní ukončení. 
Rovněž samotné moderování především posledního bloku přednášek bylo 
nedůstojné. Předsedající opakovaně vyzval přednášející ke zkrácení příspěvku a to 
dost nevybíravým způsobem („pán kolega, stačí Vám 10 minút, hej?„), přičemž sám 
opakovaně zdržoval diskutováním s někým z pléna. Zkrátit připravenou čtvrthodinovou 
přednášku o třetinu je nemožné, to už je lepší ji nepřednést vůbec. Navíc byl do této 
sekce zařazen příspěvek mimo program, aniž by k němu byl časový prostor. Zde si 
dovolím připomenout, že jsem nebyl sám, komu byl řádně přihlášený příspěvek 
zamítnut právě i z důvodu časového. 

     Přímo otřesné však bylo prostředí konání konference. Uspořádat v roce 2011 při 
vložném 70€ resp. 80€ takovouto konferenci v místnosti bez zajištění cirkulace 
vzduchu a jakékoliv audio techniky je pomalu až urážlivé. Zvlášť to kontrastuje s 
celkem opulentním společenským večerem. Organizátoři jistě mohli omezit výdaje na 
společenský večer ve prospěch zaplacení odpovídajících prostor pro konferenci, jak 
tomu bylo například v roce 2009 v Olomouci. 

     Osobně se domnívám, že kartografická konference našich společností by se měla 
více věnovat ne teoretickým otázkám, ale praktickým zkušenostem a inovacím. 
Neměla by se jich bát, ale naopak dávat prostor tématům kontroverzním a 
specifickým. Zde opět narážím na příspěvek kolegyně Vondrákové. Mezi odbornou 
veřejností se rovněž vedou diskuze kolem používání různých pojmů – příkladem budiž 
„kartografický znak„ a „kartografická značka„. Kde je nějaká odborná diskuze? Proč 
věnovat tolik kvantitativního prostoru příspěvkům akademické obce? Opravdu 
nemáme žádná ožehavá témata, která je potřeba prodiskutovat, vyslechnout si názory 
a příspěvky z více stran a vyvolat diskuzi? Plně chápu, že vysoké školy jsou 
existenčně závislé na publikování a přednáškách, ale to lze jistě řešit jinak (viz. 
Kartografické dny na Univerzitě Palackého, Gisáček apod.) a „naší„ konferenci 
věnovat opravdovému rozvoji kartografie a jejím praktickým uplatněním. Jinak 
kartografie zanikne pod náporem geoinformačních technologií. 
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     Vážený pane předsedo, jsem si plně vědom, že možnost zásahu do průběhu 19. 
Kartografické konference byla ze strany KS ČR omezená, ale i tato konference 
proběhla pod její hlavičkou. Proto si závěrem dovolím vyslovit přání, aby si KS ČR při 
pořádání následující 20. konference vzala z té poslední příklad, a po vzoru Járy 
Cimrmana si řekla „tudy ne, přátelé„.  

V úctě  

RNDr. Ing. Michal Traurig 

 
     Dopis pana RNDr.Ing. Michala Trauriga projednal výbor společnosti a zaujal 
k němu stanovisko, které bylo odesláno ve formě otevřeného dopisu předsedy 
společnosti, tohoto znění : 
 
Vážený pane doktore, 

     podle příslibu, který jsem Vám sdělil e-mailovou poštou, jsem projednal na schůzi 
výboru Kartografické společnosti České republiky dne 24.února 2012 v Olomouci Váš 
otevřený dopis k 19.kartografické konferenci, která se konala ve dnech 8. až 9.září 
2011 v Bratislavě. 

     Kartografické  konference  jsou  svolávány   již  od  roku 1967,  kdy  se  uskutečnila 
1.kartografická konference, uspořádaná tehdy odbornými skupinami pro kartografii 
býv.ČSVTS  ve  spolupráci s Geografickým ústavem ČSAV v zámku ČSAV v Liblicích. 
Kartografické konference byly poté pořádány pod patronací ČSVTS střídavě               
v Čechách, na Moravě a na Slovensku až do r.1990. Toho roku vznikla po rozpadu 
ČSVTS samostatná Kartografická společnost ČSFR, která uspořádala ustavující sjezd 
v Prešově a následně v r.1993 ještě 10.kartografickou konferenci v Brně. Na ní došlo 
k ustavujícím sjezdům Kartografické společnosti ČR a Kartografickej spoľočnosti SR, 
které se dohodly vzájemně i nadále úzce spolupracovat a pořádat ve dvouletých 
intervalech společné kartografické konference střídavě v Česku a na Slovensku. 

     Program  kartografických  konferencí   vždy   ovlivňuje   společnost,  která  je  jejím 
hlavním pořadatelem. Ta  pro výběr  témat  ustavuje odborný tým – tematickou komisi, 
do níž deleguje spolupořádající společnost jednoho svého člena. Je jen škoda, že tato 
komise  –  jak ve svém dopisu uvádíte  –  odmítla  zařadit  na program  Váš příspěvek, 
týkající se  hodnocení kartografických konferencí, pořádaných  v posledních 10 letech, 
neboť  mohl  vyvolat  širší  diskuzi  o  dalším  směřování  těchto  akcí  přímo  na plénu 
konference. 

     Tematická  komise  rovněž  rozhoduje  o  tom,   zda   přihlášené  příspěvky  budou 
předneseny  v plénu  nebo pouze ve formě posteru. To vedlo v některých případech    
k tomu, že došlý příspěvek byl autorem stažen a na programu konference se 
neobjevil. 

     V posledních letech  bohužel dochází  k tomu,  že na programu  konferencí chybějí 
příspěvky  z praxe  a  zejména  z  komerční  sféry. Je  to  nesporně  ovlivněno  tím, že 
komerční kartografická nakladatelství  si jednak chrání své „know-how“, jednak nejsou 
ochotna  z důvodů  konkurence  na trhu  sdělovat předem své záměry v ediční oblasti.  

     Nedostatkem  19.kartografické konference  byla  i  skutečnost, že  se  pořadatelům 
nepodařilo realizovat  výstavu  vydávaných map a atlasů  pro nezájem kartografických 
nakladatelství;  ten byl pravděpodobně ovlivněn jejich současnou ekonomickou situací 
– účast  odmítl  např. i Vojenský  kartografický  ústav  v Harmanci, a.s.,  který je t.č. na 
Slovensku   největším   kartografickým  nakladatelstvím  a   vydavatelstvím   s   vlastní 
výrobní základnou.  Tato  organizace  se  v r.2011 poprvé nezúčastnila ani mezinárod-
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ního  knižního  veletrhu  v Praze,  kde  měla  až doposud  jednu z největších kartogra-
fických expozic. 

     Souhlasím  s  Vámi,  že program  poslední  kartografické  konference  byl poněkud 
roztříštěný  a  byly  do  něj  zařazeny  referáty  spíše teoretického rázu. Je to důsledek 
toho, že hlavními  nositeli programu se stávají v důsledku výše uvedených skutečností 
především  pracovníci akademické sféry a do programu bývají přednostně zařazovány 
referáty  jejich  doktorandů.   Osobně to  nevidím  jako  nedostatek –  je to charakte-
ristickým  znakem  i  mezinárodních  konferencí,  pořádaných  např.  v rámci 
Mezinárodní kartografické  asociace.  Problém  vidím  spíše  v  kvantitě  přijímaných  
příspěvků  ve vztahu   k  časovému   omezení  délky   konání  konference.  Řešením  
by  mohlo  být rozdělení  referátů  do  sekcí;  tím  by  se  zvýšil  jak  počet  přijatých  
příspěvků,  tak  i prodloužil  čas  pro  jejich  přednesení  a  pro diskuzi. Uvážit je 
možné i zaměření další konference pouze na vybraná aktuální témata. 

     Kartografická společnost ČR se kromě kartografických konferencí věnuje i přípravě 
odborných akcí, zaměřených  na specifická témata,  kde je větší prostor jak pro referu-
jící tak i  pro diskuzi.  Příkladem  byly  semináře  „Digitální kartografie I. až IV.“  a v po-
sledních letech  pak „Digitalizace mapových sbírek a archivů“ i Vámi zmiňované Karto-
grafické dny na  Univerzitě Palackého  v Olomouci, kde je naše společnost spolupořa-
datelem. Obdobným akcím se budeme věnovat i v následujících letech. 

     Pokud  jde  o prostředí, zvolené  pro jednání konference, je toto  plně v kompetenci 
hlavního  pořadatele.  Bývá  ovlivněno  snahou  minimalizovat  náklady  akce,  a  proto 
převážná  většina  kartografických  konferencí se koná v areálech univerzit. Nefunkční 
audiotechnika  na  19.kartografické  konferenci  byla  závadou,  která  by se na dalších 
konferencích již neměla vyskytovat. 

     Věřím, že  20. kartografická  konference, která  se bude konat v r.2013 na Západo-
české univerzitě v Plzni, bude připravena k plné spokojenosti naší odborné veřejnosti. 
Z tohoto důvodu budeme organizátory o obsahu Vašeho dopisu i o našem stanovisku 
informovat. 

     S pozdravem 

    Doc.Ing.Miroslav Mikšovský, CSc. 
 

     Kopie obou otevřených dopisů byly zaslány rovněž redakcím Geodetického a 
kartografického obzoru a časopisu Zeměměřič a novému předsedovi Kartografické 
společnosti Slovenské republiky panu Ing. Robertu Fencíkovi, Ph.D. 
 
      Velmi bychom přivítali, kdyby se k pořádání našich společných kartografických 
konferencí a k jejich budoucnosti vyjádřili i další členové obou spolupořádajících 
společností s cílem dále zlepšovat jejich poslání a kvalitu. 
 
 
 
 
Výsledky sout ěže Mapa roku 2011 
 
Vyvrcholením tradiční soutěže o nejlepší kartografická díla roku bylo slavnostní 
vyhlášení výsledků, které proběhlo 17. května 2012 od 13 hodin v Literárním sále na 
pražském Výstavišti, v rámci veletrhu Svět knihy. Výsledky jsou k nahlédnutí 
prostřednictvím stránek Kartografické společnosti (www.czechmaps.cz) v rubrice 
Aktivity společnosti – Soutěž Mapa roku. Podrobněji se k letošnímu ročníku vrátíme 
v dalším čísle Zpravodaje. 
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OSOBNÍ ZPRÁVY 
 
Doc. RNDr. Ludvík Mucha zem řel 
 

Narodil se dne 29.6.1927 v Ervěnicích. Po absolvování 
střední školy vystudoval dějepis a zeměpis na 
Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po 
studiu, které ukončil v roce1952, působil jako odborný 
asistent a od roku 1983 jako docent na katedře 
kartografie fakulty, kde přednášel kartografii a 
matematický zeměpis; zabýval se i regionální geografií 
a dějinami kartografie. V průběhu dlouhých let byl 
blízkým spolupracovníkem jednoho 
z nejvýznamnějších českých geografů a kartografů 
prof. RNDr. Karla Kuchaře. 

     K jeho významným pracím patří dokumentace 
života a díla Jana Felkla, Josefa Brunclíka a Václava 
Merklase. Dílo řady dalších osobností oboru 
zdokumentovali ve svých diplomových pracích i jeho 

žáci. Učil na fakultě až do poloviny 90.let minulého století, kdy odešel do důchodu; 
poté působil na fakultě ještě několik let jako externista. 

     Byl zakladatelem Čs. národního kartografického komitétu při ČSVTS, který 
reprezentoval býv. Československo v Mezinárodní kartografické asociaci (ICA). Po 
několik období byl členem stálé komise ICA pro historii kartografie. Aktivně se účastnil 
i projektu ICA, jehož výsledkem byl 14jazyčný slovník technických termínů 
v kartografii. Za tuto jeho významnou činnost mu bylo Kartografickou společností ČR 
uděleno v r.1993 čestné členství ve společnosti. 

    K jeho koníčkům patřila i vexilologie a filatelie. Byl autorem Filatelistického atlasu 
známkových zemí světa, který vydala v 80.letech Kartografie Praha.Vydal i publikaci o 
vlajkách zemí světa a dlouhodobě spolupracoval s časopisem Lidé a země. 

    Doc. RNDr. Ludvík Mucha, CSc. zemřel po delší nemoci 13.května 2012 ve věku 
nedožitých 85 let. Budiž čest jeho památce ! 
                                                                                                                            - mm – 
 
 
Ing. Aleš Hašek zem řel 
 

Narodil se 26.5.1931 ve Strážnici na Moravě. Po 
absolvování geodeticko-kartografické specializace 
Zeměměřické fakulty ČVUT v Praze roku 1954 prošel 
bohatou praxí na různých kartografických pracovištích 
resortu včetně VÚGTK (1967–1972) a ČÚGK (1972 –
1975).  

     Byl jedním z tvůrců souboru základních map 
středních měřítek, autorem řady technických předpisů 
a výzkumných zpráv. Od roku 1976 do roku 1992 byl 
hlavním redaktorem Geodetického a kartografického 
podniku v Praze (později Kartografie Praha), kde pod 
jeho vedením byla vydána řada nových 
kartografických děl a edic. Významně se zasloužil i o 
export našich map a atlasů do zahraničí.  
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     Dlouhá léta byl předsedou odborné skupiny pro kartografii tehdejší ČSVTS, 
organizátorem nebo garantem mnoha odborných akcí a spoluzakladatelem tradice 
celostátních kartografických konferencí. Spolu s Ing. Antonínem Koláčným, CSc. 
založil v roce 1968 komisi pro komunikaci kartografické informace při Mezinárodní 
kartografické asociaci (ICA) a v letech 1968 – 1972 byl jejím tajemníkem. Za aktivní 
činnost mu bylo v roce 1993 uděleno čestné členství v Kartografické společnosti ČR. 

    Soustavně spolupracoval i s oborem geodézie a kartografie Fakulty stavební ČVUT 
v Praze, kde byl členem komise pro státní závěrečné zkoušky. V roce 1992 odešel do 
důchodu a dále se podle svých zdravotních možností účastnil práce v naší 
Kartografické společnosti.  

    Ing. Aleš Hašek zemřel po dlouhé nemoci 24. května 2012 ve věku nedožitých 81 
let. Budiž čest jeho památce !   
                                                                                                                           - mm - 
 
                                                                          
Miroslav Mikšovský osmdesátiletý 
 
Byl jsem požádán  Ing. Růženou Zimovou Ph.D., mojí dlouholetou kolegyní z katedry 
mapování a kartografie Fakulty stavební ČVUT v Praze a členkou výboru 
Kartografické společnosti ČR, o sepsání kratšího textu do Zpravodaje KS u příležitosti 
významného životního jubilea doc. Ing. Miroslava Mikšovského, CSc., a dlouholetého 
a dosavadního předsedy této společnosti. 
     Přiznávám, úkol přetěžký. V několika málo odstavcích postihnout životní běh a 
hlavně přínos pro českou i mezinárodní kartografii,  pro tak neskutečně  výkonnou, 
pracovitou a přitom lidskou a troufnu si říci přímo renesanční osobnost, jakou je Mirek 
Mikšovský, je úkol téměř nezvládnutelný.   
 

Doc. Miroslav Mikšovský se narodil 3.6.1932 v Praze, 
kde vystudoval v roce 1950 s vyznamenáním reálné 
gymnázium Dr. J. Masaryka. S vyznamenáním rovněž 
absolvoval v roce 1954 Zeměměřickou fakultu ČVUT. 
Oboru geodézie a kartografie na této škole zůstal věrný  i 
při dalším vědeckém postupu, kdy roku 1967 získal titul 
kandidáta technických věd – CSc., a roku 1993 
v habilitačním řízení obhájil před vědeckou radou 
docenturu v oboru Geodézie a kartografie. 

     Z profesního hlediska lze odbornou dráhu doc. 
Mikšovského charakterizovat nejen jako odborníka 
zejména přes polygrafické technologie, ale  především 
jako významného manažera na vrcholových postech 

v centrálních orgánech resortu zeměměřictví a katastru. Zmapovat podrobně veškerá 
místa působení je v rámci tohoto příspěvku nereálné, pro bližší zájemce lze pouze 
uvést odkaz na weby katedry mapování a kartografie a časopisu Zeměměřič. Stručně 
lze zmínit jeho pozici výrobního náměstka v podnicích Kartografie n.p. a Geodetický a 
kartografický podnik, n.p. v letech 1971-1982.  V období 1985-1990 střídá postupně 
ředitelské posty ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém 
(VÚGTK), dále v Geodetickém a kartografickém podniku (GKP), kde po oddělení 
Kartografie a.s. působí dva následující roky opět jako technicko-výrobní náměstek. 

     Jistým významným zlomem v jeho profesní kariéře je rok 1992 kdy nastupuje na 
katedru mapování a kartografie ČVUT v Praze, kde se již následující rok habilituje 
v oboru geodézie  a kartografie. Zde si dovolím osobní poznámku, kolegu 
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Mikšovského jsem tehdy přijímal jako čerstvého šedesátníka. Řada mých kolegů, 
převážně ze sousedních geodetických kateder našeho oboru, se tehdy nechala slyšet, 
proč beru na katedru pracovníka v té době již téměř penzijního věku. Mirek Mikšovský 
přitom patřil po mnoho dalších let k respektovaným oporám naší alma mater. Jenom 
pro zajímavost tehdy opatrní kolegové, s věhlasem doc. Mikšovskému se zdaleka 
nerovnajícím,  se sami snažili prodloužit své pobyty na fakultě daleko přes tuto 
věkovou hranici.  

     Doc. Mikšovský byl oblíbeným pedagogem, specializovaným na oblast 
kartografické polygrafie,  kde kromě výuky vedl i na svou dobu velmi kvalitně  
vybavenou laboratoř. Zde se tiskly nejen výukové materiály ale i prestižní tisky pro 
potřeby vedení fakulty. Zajímavostí může být, že pedagogická dráha vůbec nezačíná 
rokem 1992, ale  např. já osobně jsem se setkal s jeho pedagogickým působením ve 
svých cca 16 letech na Střední průmyslové škole zeměměřické (SPŠZ), tehdy ještě 
v Malé Štupartské 8, Praha 1. Jmenovaný zde učil kartografickou polygrafii  a zřejmě 
jsme v té době já a ani můj spolužák a předčasně zesnulý celoživotní přítel  Jaroslav 
Uhlíř, jsme v té době netušili, že nás všechny kartografie bude provázet celým 
životem. Jenom pro zajímavost jubilantovi bylo v té době kolem třiceti let  a naše 
pubertální a místy klackovité chování,  zvládal s naprostým přehledem. 

     Doc. Mikšovský byl a v řadě případů ještě je členem mnoha vědeckých rad, 
státních zkušebních komisí, kolegia děkana, akademického senátu  a vysokým 
funkcionářem mnoha odborných organizací z oblasti zeměměřictví. Zde začíná podle 
mého názoru další a rovněž velmi záslužná část jeho aktivit.   

     Jedná se o členství a činnost v tehdejší Společnosti geodézie a kartografie ČSVTS 
kde byl   v letech 1972-1976 předsedou společnosti, kde následovalo jeho působení 
v Národním kartografickém komitétu ČSVTS kde do roku 1990 střídavě vykonával 
předsednickou funkci. V roce 1990 se kartografická sekce osamostatnila a spolu se 
slovenskými kolegy  byla  založena Kartografická společnost ČSFR. Významným 
mezníkem  pro české kartografy byl vznik Kartografické společnosti ČR v roce 1993, 
kde doc. Mikšovský vykonává funkci jejího předsedy dosud, tj. po dobu několika 
funkčních obdob. 

     Kromě domácí scény spolupracuje jubilant celoživotně s International Cartographic 
Association – ICA (Mezinárodní kartografická asociace), kde působí od roku 1972 
dosud v komisi Standing Commission on Map Production Technology, v letech 1991-
1995 jako předseda. Jako předseda společnosti se pravidelně zúčastňuje domácích i 
zahraničních významným akcí kartografické povahy. Z četných zahraničních jeho 
pobytů jmenujme pouze mimoevropské – viz USA, Kanada, Mexiko, Austrálie, Čína, 
Kuba, JAR, Etiopie, Libye aj.   

     Zde si dovolím ukončit příval dat a funkcí doc. Mikšovského, jak již bylo řešeno 
v úvodu vše, či většinu lze nalézt  na webových stránkách. Co se ale na webech 
nepíše je o úctě a vážnosti, které se tato výjimečná osobnost těší nejen mezi českými 
a slovenskými a  mnoha světovými  kartografy, geodety, geoinformatiky.  Proto nelze 
jinak než poděkovat panu předsedovi za vše co pro svůj obor vykonal a popřát mu 
mnoho zdaru na jeho další pouti jak osobní tak i odborné. 

Milý Mirku, vychoval jsi několik generací kartografů, kterým jsi byl vzorem lidským i 
odborným. Dovoluji se Ti jejich jménem i jménem svým za to vše veřejně poděkovat a 
popřát mnoho zdraví nejen Tobě ale i Tvým blízkým. A jak bys jako vynikající 
angličtinář jistě podotkl last but not least  - Tvoje profesní kariéra ještě zdaleka 
nekončí ☺. 

Bohuslav Veverka    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


