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_____________________________________________________________     
 
Č. 3/2012 
 

Proběhl 14. ro čník sout ěže Mapa roku 

Kartografická společnost ČR v letošním roce uspořádala již 14. ročník soutěže Mapa roku. 
Odborná komise ve složení prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. (UP Olomouc, předseda 
komise), Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D. (ČVUT), doc. Ing. Václav Čada, CSc. (ZČU Plzeň), Mgr. 
Lucie Friedmannová, Ph.D. (MU Brno), doc. RNDr. Jaromír Kaňok, CSc. (člen KS ČR), doc. 
RNDr. Ladislav Plánka, CSc. (VUT Brno), Ing. Petr Skála (člen KS ČR), PhDr. Ondřej 
Roubík (člen KS ČR) a Ing. Zdena Roulová (členka KS ČR) zhodnotila na své schůzce 
přihlášená kartografická díla vydaná v roce 2011 a určila nominace a vítěze v jednotlivých 
kategoriích. Zároveň komise udělila zvláštní ocenění. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže 
proběhlo ve čtvrtek 17. května 2012 v rámci veletrhu Svět knihy na Výstavišti Praha 
v Literárním sále. 

O titul Mapa roku 2011 bojovalo celkem 101 produktů, které do soutěže přihlásilo 26 
producentů (autorů) z celé České republiky. 

Počet přihlášených produktů dle kategorií: 

Kategorie Počet přihlášených produktů 
Atlasy, soubory a edice map  17 
Samostatná kartografická díla  62 
Kartografická díla pro školy 9 
Kartografické výsledky studentských prací 8 
Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu 5  

  

NOMINACE A DÍLA OCEN ĚNÁ TITULEM MAPA ROKU 2011: 

V kategorii Atlasy, soubory a edice map byla nominována díla: 

• Edice Dálková cyklotrasa (SHOCart, spol. s r. o.) 
• Soubor cyklomap Praha a okolí 1 : 50 000 (TRASA, spol. s r. o.) 
• Základní mapa ČR 1 : 200 000 (ČÚZK) 
• Socioekonomický atlas Ostravy (ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.) 

Vítězem se stala Základní mapa ČR 1 : 200 000 (ČÚZK). 

V kategorii Samostatná kartografická díla: 

Cyklovýlety na Jižní Moravě – týdenní kalendář s tipy na cyklovýlety (SHOCart, spol. s r. o.) 
Turistická mapa Ústeckého kraje (Freytag&Berndt, spol. s r. o.) 
Krkonoše 1 : 25 000 (KARTUM, spol. s r. o.) 
Rybářská mapa Jižní Čechy 1 : 190 000 (SHOCart, spol. s r. o.) 
Vojenské památky ČR 1 : 500 000 (Kartografie PRAHA, a. s.) 

Vítězem se stala mapa Vojenské památky ČR 1 : 500 000 (Kartografie PRAHA, a. s.) . 
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Kategorie Kartografická díla pro školy: 

Školní atlas světa (Kartografie PRAHA, a. s.) 
Starověké Řecko a Starověký Řím – nástěnné mapy (Kartografie PRAHA, a. s.) 
Školní atlas dnešního světa (TERRA-KLUB, o.p.s.) 

Vítězem se stal Školní atlas sv ěta (Kartografie PRAHA, a. s.) . 

V kategorii Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu:  

USE-IT Prague 2011 – mapa pro mladé cestovatele (Jůzit o. s.) 
Mapa outdoorových sportovních aktivit v Praze a okolí (GIScom, v. o. s.) 
Školní atlas dnešního světa (TERRA-KLUB, o.p.s.) 

Vítězem se stal Školní atlas dnešního sv ěta (TERRA-KLUB, o.p.s.) . 

V kategorii Kartografické výsledky studentských prací: 

Sestavení znalostní báze expertního systému pro znázorňování relativních hodnot jevu  
(Peter Karvaš) 
Percepce znakových sad školních atlasů světa (Petra Morkesová) 
Časová analýza vývoje parků Filosofické fakulty UP v Olomouci (Ondřej Sadílek) 

Vítězem se stal Ondřej Sadílek  s prací Časová analýza vývoje parků Filosofické fakulty UP 
v Olomouci. 

Hodnotící komise soutěže udělila nad rámec cen udělovaných v jednotlivých kategoriích 
jedno zvláštní ocenění společnosti SHOCart s. r. o. za netradi ční způsob propagace 
kartografie mezi cykloturisty . 

Cenu čtenářů GISportal.cz  získala internetová aplikace USE-IT Prague 2011  – mapa pro 
mladé cestovatele občanského sdružení Jůzit. 

Věříme, že 15. ročník soutěže bude stejně úspěšný a těšíme se na setkání při vyhlášení 
jeho výsledků. 

      RNDr. Alena Vondráková 
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Informace o vydávání časopisu Kartografické listy 
 
Kartografická společnost Slovenské republiky nám zaslala informaci o připravované změně 
při vydávání odborného časopisu Kartografické listy v následujícím znění : 
 
Od vydania prvých Kartografických listov v roku 1993 (periodickej ročenky Kartografickej 
spoločnosti Slovenskej republiky) uplynulo už 19 rokov, v priebehu ktorých sa postupne 
etablovali na vedecko-odborné periodikum v národnom, ale aj širšom nadnárodnom 
kontexte. Dôvody ich vzniku a zameranie predznačili jej zakladatelia – Milan Hájek a Ján 
Pravda v Predhovore, ktorý je dostupný v plnom znení na 
 http://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty/.  

V snahe zachovať ciele zakladateľov a zároveň zvýšiť kvalitu a atraktivitu Kartografických 
listov pre slovenskú a českú, ako aj ostatnú zahraničnú kartografickú komunitu, budú od 
jubilejného 20. čísla roku 2012 vychádzať už nie ako ročenka 1x ročne, ale ako časopis 
Kartografickej spoločnosti SR s medzinárodnou redakčnou radou 2x ročne s ambíciou 
zaradiť sa do citačných indexov (SCOPUS apod.). Vydavateľom a distribútorom 
Kartografických listov ostáva Kartografická spoločnosť SR v spolupráci s Geografickým 
ústavom Slovenskej akadémie vied. On-line verzia časopisu je lokalizovaná na webovej 
stránke Katedry kartografie, GIS a DPZ Prírodo- vedeckej fakulty Univerzity Komenského      
v Bratislave: http://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty/ spolu s ďalšími informáciami pre 
prispievateľov a odberateľov. Okrem uvedených inštitúcií sa môžu podieľať na príprave a 
vydávaní časopisu aj ďalšie inštitúcie a jednotlivci, ktorí súhlasia s jeho zameraním.  

Redakcia akceptuje originálne a aktuálne vedecké štúdie, odborné príspevky a informácie    
z oblasti kartografie, fotogrametrie, diaľkového prieskumu Zeme, geoinformatiky, geomatiky 
a ďalších príbuzných disciplín, týkajúcich sa najmä územia Slovenska a Českej republiky, 
ale aj ďalších štátov. O uverejnení príspevku v slovenčine a češtine, resp. angličtine             
s rozšíreným sumárom v angličtine (resp. slovenčine) rozhodne redakčná rada na základe 
jedného, resp. dvoch nezávislých posudzovateľov. Rukopisy príspevkov treba redakcii 
doručiť do 15.7. resp.15.1. v súlade s pokynmi redakcie.   
 
Za redakciu Kartografických listov  
Dagmar Kusendová  
Bratislava, jún 2012  
 
Pokyny pro autory Kartografických list ů : 
 
Rukopis článku sa prijíma v predpísanej šablóne programu MS WORD (DOC, RTF), ktorá je pre autorov k 
dispozícii na http://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty/SablonaKL.doc.  
K rukopisu treba priložiť tlačovú verziu príspevku vo formáte PDF a súbory obrázkov v rastrovom formáte 
BMP alebo TIFF v rozlíšení 300-600 DPI vo farbe a aj v šedotóne. Kompletný text príspevku má 
nasledujúce usporiadanie: názov článku, meno autora (autorov), anglický názov článku, abstrakt (10 – 20 
riadkov v angličtine stručne charakterizujúci ciele a výsledky článku), keywords (7 – 10 kľúčových slov v 
angličtine), text pod čiarou pre prvú stranu príspevku obsahujúci: meno autora (autorov) s titulmi, presný 
názov a adresu pracoviska (prípadne súkromnú adresu) a elektronickú (e-mailovú) adresu, samotný text 
článku v rozsahu 4-8 strán šablóny, literatúru, summary (skrátený text článku na 0,5 až 1 stranu), text k 
obrázkom a tabuľkám. Členenie textu na časti s hierarchickým číslovaním, používanie veľkých a malých 
písmen, uvádzanie literatúry v texte a jej usporiadanie na konci príspevku, ako aj ďalšie detaily sú 
uvedené v šablóne. Preklady do angličtiny si zabezpečuje sám autor. Redakcia neprijíma články, ktoré 
nespĺňajú uvedené pokyny. Autor garantuje, že rukopis nebol a nebude publikovaný inde, aj v inom 
jazyku, že prezentované vedecké výsledky, ako aj všetky prílohy (obrázky a tabuľky) sú pôvodné a nové, 
s výnimkou informácií. Kópie príloh z iných publikácií musia mať legalizované práva na publikovanie. 
Exkluzívne právo na vydanie rukopisu sa prenáša na vydavateľa jeho prijatím a publikovaním v časopise 
Kartografické listy. Príspevky zasielajte na e-mail adresu: benova@fns.uniba.sk alebo 
kusendova@fns.uniba.sk. Termín dodania rukopisov je každoročne 15.1. a 15.7.  
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Výro ční konference České geografické spole čnosti   
 
Ve dnech 3.-7.září 2012 se uskuteční v Brně (v prostorách Pedagogické fakulty Masarykovy 
univerzity) již tradiční konference České geografické společnosti, tentokrát s názvem Nové 
výzvy pro geografii. Bližší informace na  http://geokonference.ped.muni.cz/ 
 

Seminá ř Autorské právo v kartografii  

Možnosti ochrany autorských práv a jejich uplatňování v praxi budou tématem odborného 
semináře, který se koná pod záštitou Kartografické společnosti ČR v úterý 11. zá ří 2012 od 
9.00 hodin v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 
souřadnice 49°35'32.641"N, 17°15'48.600"E. Na programu jsou následující prezentace: 

Autorské právo (JUDr. M. Hudeček) 

Autorské právo v komerční kartografii (Ing. M. Svobodová, Kartografie PRAHA a. s.) 

Podmínky užití státních mapových děl a dalších produktů poskytovaných Zeměměřickým 
úřadem a uplatňování autorského práva (Ing. J. Černohorský, Zeměměřický úřad) 

Uplatňování a porušování autorského práva v kartografii a geoinformatice (RNDr. Alena 
Vondráková) 

Účast na semináři je bez poplatku, seminář je podpořen projektem CZ.1.07/2.4.00/31.0010 
NeoCartoLink. Bližší informace a registrace účastníků na www.neocartolink.cz/seminar-
autorske-pravo do 5. září 2012, kapacita semináře omezená (140 osob). 
 

Seminá ř Aktivity v kartografii  
 
Kartografická společnost Slovenské republiky a Geografický ústav Slovenské akademie věd 
pořádají ve čtvrtek  11. října 2012  seminář Aktivity v kartografii věnovaný památce Ing. Jána 
Pravdy, DrSc. Odborná akce se koná v prostorách Stavební fakulty Slovenské technické 
univerzity v Bratislavě. Předpokládané vložné 20 €, přihlášky mailem na adresu: 
feranec@savba.sk. 
 

Studentská v ědecká konference Digitální technologie v kartografi i, geoinformatice a 
dálkovém pr ůzkumu Zem ě 
 
2. ročník této akce se uskuteční v úterý 23. října 2012  na ČVUT – Fakultě stavební v Praze 
6. Cílem je prezentace vědeckých a výzkumných výstupů z prací studentů magisterského a 
doktorského studia se zaměřením na kartografii, geoinformatiku a DPZ. Termín pro registraci 
účastníků včetně zaslání příspěvků je 30. 9. 2012, vložné se neplatí. Bližší informace na 
http://gkinfo.fsv.cvut.cz. 
 

26. mezinárodní kartografická konference ICA – Dráž ďany 2013  
 
Konference se uskuteční ve dnech 25. - 30. srpna 2013. Druhý cirkulář je dostupný na 
webové stránce ICC na adrese http://www.icc2013.org/ - uvádíme pouze základní 
termíny: 
dodání abstraktu referátu do 1. listopadu 2012, potvrzení o přijetí referátu 14. ledna 2013, 
plná verze referátu a registrace autorů  do 15. března 2013. 

Podrobnější informace k přípravě konference uvedeme ve 4. čísle Zpravodaje. 
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Osobní zprávy 
 
PhDr. Ond řej Roubík slaví  p ětaosmdesátiny 
 
Dne 4. září 2012 se náš vzácný kolega PhDr. Ondřej Roubík dožívá 85 let.¨ 
 

Narodil se 4.9.1927 v Praze. Po maturitě vystudoval dějepis a 
zeměpis na Univerzitě Karlově v Praze a absolvoval i knihovnické 
kurzy na Filosofické fakultě UK. V roce 1951 nastoupil do 
kartografické redakce nakladatelství Orbis. Po soustředění čs.karto-
grafické služby přešel v roce 1955 do Ústřední správy geodézie a 
kartografie, kde pracoval v kartografickém odboru úřadu zprvu jako 
redaktor v redakci map pro školy a veřejnost, od roku 1958 jako 
vedoucí této redakce. 
 
Po vzniku samostatného Kartografického nakladatelství byl 
jmenován do funkce hlavního redaktora tohoto nakladatelství a po 

jeho sloučení s Kartografií Praha, n.p., přešel do Výzkumného ústavu geodetického, 
topografického a kartografického, kde zastával až do odchodu do důchodu funkci vedoucího 
kartografického oddělení. 
 
Veškerou svoji odbornou činnost věnoval rozvoji kartografie. Významně se zasloužil o rozvoj 
ediční činnosti resortu v oblasti map pro školy a veřejnost. V době jeho působení ve 
vedoucích funkcích vznikla mimořádná kartografická díla světového významu, jakými byly 
např. Atlas Československé socialistické republiky (národní atlas), Atlas československých 
dějin, 30dílný soubor map Poznáváme svět i nejpopulárnější české mapové dílo – Kapesní 
atlas světa. V oblasti školské kartografie významně přispěl k realizaci Jednotné soustavy 
školních kartografických pomůcek, která byla aplikací výsledků vědecko-výzkumné činnosti 
VÚGTK. 
 
Aktivně působil v býv. ČSVTS; jako člen Čs. národního kartografického komitétu se účastnil i 
řady akcí Mezinárodní kartografické asociace (ICA). V roce 1990 se zasloužil o vznik 
samostatné Kartografické společnosti ČSFR; byl jedním ze signatářů její zakládací listiny. 
Od roku 1993, kdy došlo k rozdělení federace a ke vzniku Kartografické společnosti ČR, je 
předsedou revizní komise společnosti. Za aktivní činnost mu bylo uděleno čestné členství ve 
společnosti. 
 
Do dalších let přejeme jubilantovi vše nejlepší, dobré zdraví a životní optimismus. 
 
                                                                                                            Redakce 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                   
 
 
Redakce : 
Doc. Ing. Miroslav Mikšovský,CSc., Ing. Růžena Zimová, Ph.D. 
 


