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č. 1/2013 

15. ročník soutěže Mapa roku je vyhlášen 

Přihlášky do soutěže mohou zasílat autoři a producenti kartografických děl až do 28. února 2013, a to na adresu: Soutěž 

Mapa roku, prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., Univerzita Palackého Olomouc, Katedra geoinformatiky, 17. listopadu 50, 771 46 

Olomouc společně s výtiskem přihlašovaného díla.  

Soutěží se v tradičních 5 kategoriích: Atlasy, soubory a edice map, Samostatná kartografická díla, Kartografická díla pro 

školy, Kartografické výsledky studentských prací a Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu. Slavnostní 

vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční tradičně v rámci veletrhu Svět knihy na Výstavišti Praha, a to ve čtvrtek 16. května 

2013 od 13 hodin v Literárním sále. 

Podrobnosti, podrobná pravidla, přihláška k vytištění a on-line přihláška pro digitální kartografické aplikace na internetu 

jsou k dispozici na http://www.czechmaps.cz/maparoku 

RNDr. Alena Vondráková 

Probíhá národní kolo soutěže Dětské mapy Barbary Petchenik 

Kartografická společnost České republiky pořádá ve spolupráci s Katedrou geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci 

národní kolo umělecko-kartografické soutěže Dětská mapa světa, tentokrát se zaměřením na téma Moje místo v dnešním 

světě. Soutěžit mohou děti ve věkových kategoriích: 4–9 let, 9–12 roků, 13–16 roků. Hodnocenými kritérii jsou 

srozumitelnost tématiky (hlavní poselství obrázku, vztah k tématu), kartografický obsah (propojení prvků mapy s tématem 

soutěže, jako mapa mohou být znázorněny kontinenty, oceány, konkrétní mapy, apod. – přiměřeně věku), kvalita provedení 

a celková estetická hodnota. 

Maximální velikost obrázku: A3 (420 x 297 mm), povrch plochý, při koláži výška max. 5 mm.Při tvorbě je možné použít 

jakékoliv nerozbitné a trvanlivé materiály (papír, textil, apod.). Umělecké výtvory nesmí být pohyblivé ani rozkládací (obrazy 

budou skenovány). Při tvorbě hranic kontinentů, států, apod. není dovoleno používat šablony.Práce mohou být vyhotoveny 

tradičními metodami (pastelky, vodové a temperové barvy, pastely, voskovky, apod.) nebo s použitím počítačové grafiky. 

Na každém obrázku musí být zezadu umístěn ŠTÍTEK s následujícími údaji: jméno autora, věk autora, adresa (domů nebo 

adresa školy), stát, název obrázku v českém jazyce a v anglickém jazyce (pokud nebude uveden, překlad zajistíme). Autoři 

prací poskytují všechna práva k publikování a uveřejnění svých děl v rámci materiálů ICA, a to bezplatně po neomezenou 

dobu. 

Výkresy zašlete nejpozději do 28. 2. 2013 na adresu: Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci, 17. 

listopadu 50, 771 46 Olomouc. Obálku označte: Dětská mapa Barbary Petchenik. Vybraná díla budou odeslána do 

mezinárodního kola soutěže a budou vystavena v rámci Mezinárodní kartografické konference v Drážďanech! 

V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, obraťte na alena.vondrakova@upol.cz 

RNDr. Alena Vondráková 

7. ročník Kartografického dne v Olomouci a další semináře 

V pátek 22. února 2013 od 9.30 do 13 hodin (registrace od 8.30) se uskuteční 7. ročník Kartografického dne v Olomouci, 

tentokrát se zaměřením „Kartografie a zdravotnictví“. Akce je spoluorganizována Kartografickou společností České 

republiky. 

V průběhu semináře vystoupí Michael Vít (Státní zdravotnický ústav) s příspěvkem Územní aspekty zdravotnických dat v 

České republice, Radim Štampach (MU Brno) s příspěvkem Mezinárodní zdroje dat a mapy se zdravotní tématikou: jejich 

srovnání a potenciál, Zdeněk Stachoň a Petr Kubíček (MU Brno) s příspěvkem Uživatelské aspekty kartografické vizualizace 
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zdravotních data tým Vít Voženílek, Alžběta Brychtová, Alena Vondráková a Jan Michalík s příspěvkem Atlas činnosti 

speciálně pedagogických center v ČR. 

Upozorňujeme na místo konání: Aula PřF UP na tř. 17. listopadu 12. Registrace je na emailu kartograficky.den@seznam.cz.  

Více informací je na http://www.geoinformatics.upol.cz/ext/cgs/kart_dny/kart_den12/ 

V rámci projektu NeoCartoLink se ve čtvrtek 21. února 2013 v čase od 8.30 do 13 hodin (registrace od 8.00 hodin) uskuteční 

v prostorách Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci odborný seminář „Aspekty vizualizace v kartografii“. 

V pátek 22. února 2013 (po skončení 7. kartografického dne) se uskuteční prezentační seminář „OCTOPUS“, kde budou 

představeny stáže a konference absolvované s rámci projektu NeoCartoLink. Cílem prezentace je sdílení získaných 

zkušeností a kontaktů k umožnění další spolupráce a rozvíjení mezinárodních kartografických aktivit. 

Podrobnosti o programu a registrace na semináře konané v rámci projektu NeoCartoLink jsou k dispozici na adrese 

http://www.neocartolink.cz/ v sekci Aktuality. 

RNDr. Alena Vondráková 

25. mezinárodní konference historické kartografie 

V termínu 30. června až 6. července 2013 se uskuteční 25
th 

International Conference on the History of Cartography (ICHC 

2013) v Helsinkách. Více informací na http://ichc2013.fi 

 

 

20. kartografická konference v Plzni – aktuální termín!! 

Termín pro odevzdávání plných textů příspěvků na 20. kartografickou konferenci konanou ve dnech 5. a 6. září 2013 v Plzni 

byl prodloužen do neděle 17. února 2013. Tyto příspěvky budou nabídnuty k publikování odborným časopisům. 

Veškeré informace o konferenci jsou na webové stránce http://gis.zcu.cz/kartografie/konference2013/ 

 

Uskutečněné akce  

Seminář k autorskému právu v kartografii 

Semináře NeoCartoLink s tématem Autorské právo v kartografii a geoinformatice (11. září 2012 v Olomouci), se zúčastnilo 

přes 130 účastníků. V rámci dopoledního bloku vystoupil JUDr. Michal Hudeček (právník), Ing. Milada Svobodová 

(Kartografie PRAHA, a. s.) a Ing. Jiří Černohorský (Zeměměřický úřad). V odpoledním bloku vystoupila RNDr. Alena 

Vondráková a následovala dlouhá odborná diskuse. 

             

RNDr. Alena Vondráková 

 

Seminář Aktivity v kartografii 2012 

Dne 11. října proběhl na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě seminář věnovaný památce významného slovenského 

kartografa Ing. Jána Pravdy, DrSc., dlouholetého pracovníka Geografického ústavu Slovenské akademie věd,  který nás 

opustil 17. 2. 2010. Pořadatelem semináře byla Kartografická spoločnosť SR, Geografický ústav SAV a katedra mapovania a 

pozemkových úprav Stavební fakulty STU, v jejíž prostorách se seminář konal.  
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Odbornými garanty byli doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc., za GÚ SAV a Ing. Róbert Fenčík, PhD., předseda Kartografické 

spoločnosti SR a vedoucí katedry mapovania a pozemkových úprav STU. Zúčastnilo se více než 70 slovenských a českých 

kartografů a geoinformatiků, kteří vyslechli 19 přednášek s tematikou nových technologií v kartografii, hodnocení mapových 

prezentací prostorových dat a možností výzkumu kartometrických vlastností starých map. Příjemným dárkem pro účastníky 

byl reprezentativní atlas Obyvatelstva Slovenska v tištěné i elektronické verzi, doplněný přílohou Demografická analýza 

Slovenska. Vydavatelem je Komenského univerzita v Bratislavě, autorský kolektiv prezentují Jozef Mládek, Dagmar 

Kusendová, Jana Marenčáková, Peter Podolák a Boris Vaňo. 

Z českých příspěvků publikovaných ve sborníku jmenujme 

• Bejdová V.: České a slovenské interaktivní mapy 

• Gřundělová T.– Veverka B.:  Analýza geografické sítě na Lotterově mapy Moravy z roku 1758 

• Kubíček P.:  Srovnání vybraných aspektů vizualizace nejistoty 

• Vichrová M.:  Kartografické vyjadřovací prostředky obsahu map třetího vojenského mapování  

• Vondráková A.:  Význam vybraných netechnologických aspektů mapové tvorby v atlasové kartografii 

• Voženílek V. – Vondráková A.:  Kartografie na katedře geoinformatiky UP Olomouc v letech 2010-2012 

Akce byla zakončena přátelským posezením v prostorách fakulty. Účastníci z katedry mapování  a kartografie ČVUT v Praze 

se navíc vypravili k pomníku slovenského kartografa Samuela Mikovíniho a v dlažbě jím zavedeného bratislavského 

poledníku.  

                         

-bove- 

V rámci konference SOMAP ve Vídni proběhla sekce zaměřená na atlasy 

V rámci konference Symposium on Service-Oriented Mapping SOMAP 2012 (22.–23. listopadu 2012 ve Vídni), se uskutečnila 

zvláštní sekce konaná komisí Mezinárodní kartografické asociace Commission on Atlases. Zastoupena zde byla řada českých 

prací, a to v příspěvcích: 

• Ptáček P.: Atlas of the Carpathian Macroregion 

• Bičík I.: Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World, Vol. VII 

• Voženílek V., Brychtová A., Vondráková A., Michalík J.: Atlas of Special Education Centres in the Czech Republic 

• Kupková L.: Atlas of Socio-spatial Differentiation in the Czech Republic 

             

Další zajímavé příspěvky přednesli např. Peter Jordan (předseda komise), Martin Seger (Rakousko), Jan Feranec, Jozef 

Mladek, Dagmar Kusendová a Juraj Majo (Slovenská republika), Károly Kocsis, Anikó Kovács a Norbert Agárdi (Maďarsko), 

Eric Losang a Wolfgang Kreft (Německo).  Příspěvky jsou k dispozici v publikaci: 

Markus Jobst (Ed.), Jobstmedia Management Verlag, Wien, ISBN-13: 978-3-9502039-2-3                    

RNDr. Alena Vondráková 
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Sympozium z dějin geodézie a kartografie v NTM 

V budově Národního technického muzea v Praze proběhl 28. 

listopadu 2012 již 33. ročník výše zmíněného sympozia,  kde 

bylo avizováno 20 příspěvků, z nichž vybrané budou 

publikovány v tradičním sborníku. Účastníci sympozia měli 

volný vstup do všech rozsáhlých expozic NTM, kde se jejich 

značnému zájmu těšil hlavní sál s historickými lokomotivami, 

letadly, auty a motocykly.  

Z odborného hlediska mnohé účastníky zaujaly sály s dějinami 

polygrafie a fotografování. Zlatým hřebem je bezesporu stálá 

expozice astronomie, jejímž ideovým autorem je Ing. Antonín 

Švejda, vedoucí sekce NTM Geodézie a exaktní vědy.                               

Program akce s názvy referátů je zveřejněn na adrese 

http://www.ntm.cz/sites/default/files/aktuality/11/23/2012_-_1037/sympozium_z_dejin_gak_2012.pdf 

 

Na konci roku 2012 vyšla další publikace z edice Rozpravy NTM v Praze, sborník Z dějin geodézie a kartografie 16 – Staré 

mapy a měřické práce, který obsahuje příspěvky ze semináře v r. 2011. Editorem sborníku a garantem sympozia byl Ing. 

Antonín Švejda, recenzentem příspěvků byl RNDr. Tomáš Grim, Ph.D. z Ústředního archivu zeměměřictví a katastru v Praze. 

Radostnou zmínkou může být nejen narůstající počet mladých účastníků  – studentů vysokých škol, ale i počet jejich 

přípěvků.  

Zde uveďme pouze výběr příspěvků s kartografickou tematikou: 

• Ježko J.: Ján Lipský – voják, vzdělanec a kartograf (slovensky) 

• Martínek J.: Kartograf Gustav Süssemilch 

• Vichrová M.: Lehmannova teorie zobrazování topografického povrchu šrafováním  

• Charvát J.: Vývoj mapového obrazu Českých Budějovic 

• Mikšovský M.: Mapa světa 1 : 2 500 000 

• Řezníková I.:  Přehledné mapy střední Evropy 1 : 750 000 

• Valková M.: Studie a hodnocení Palackého mapy Moravy z roku 1874 

• Novotná E.: Geografická bibliografie – nový nástroj pro kartografii 

• Veverka B.- Čechurová M.: Databáze vojenských topografických map USA a SSSR, její struktura a georeference 

-bove- 

Decenium prof. Evy Semotanové 

 

Vila Lanna, dnes reprezentativní objekt Akademie věd ČR, stojí v Bubenči v těsném 

sousedství velvyslanectví ČLR. Nechal ji v roce 1872 postavit jako své letní 

odpočinkové sídlo Vojtěch Lanna, významný průmyslový podnikatel a sběratel 

uměleckých památek, pokračovatel dynastie českobudějovických podnikatelů, 

kteří významně ovlivnili zejména rozvoj vodní dopravy po Vltavě. Budova, 

vyzdobená dle návrhu Josefa Mánese, je vhodným prostředím pro významné 

společenské akce. Jednou z nich byla i oslava významného životního jubilea 

ředitelky Historického ústavu Akademie věd České republiky, prof. PhDr. Evy 

Semotanové, DrSc. Paní ředitelku není třeba kartografické obci představovat, 

jedná se špičkovou odbornici na historickou geografii a kartografii a autorku celé 

řady publikací o starých mapách. 

Součástí oslav, konaných 2. 12. 2012, byl křest publikace „Krajina jako historické 

jeviště“, s dedikací „k poctě Evy Semotanové“, vydané Historickým ústavem AV ČR. 

Knihu lektorovali Vladimír Brůna a Pavel Chromý, uspořádali Eva Chodějovská a 

Robert Šimůnek,  na obsahu se podílelo 28 autorů s 19 příspěvky na 451 stranách textu. Úvodní slovo věnované oslavenkyni 

pronesla její předchůdkyně prof. PhDr. Svatava Raková, CSc., která vyzdvihla nejen odborné, ale zejména  osobní vlastnosti 

prof. Semotanové.  

Z kartografických  příspěvků publikovaných v knize jmenujme  
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• Matoušek V. – Zimová R. – Janata T.: Optický klam generála Kleinträtla. Rytina bojů u Teplé v září 1647 ve světle 

mezioborového studia 

• Šimůnek R.: Velkoplošný obraz krajiny jako reprezentativní dekorace interiéru. Mapa třeboňského panství z roku 1684  

• Čada V. – Vichrová M.: Rukopisné mapy krajů Josefa Kryštofa Müllera. Krajina a sídla v Čechách na počátku 18. století 

• Veverka B. – Čechurová M.: Zaniklé rybníky uhříněveské na mapách O.B. Klausera a J.K. Müllera 

• Chodějovská E.: I. vojenské mapování jako pramen poznání krajiny druhé poloviny 18. století. Komunikace v pražském 

regionu 

• Grim T.: Hlučínsko na starých mapách 

• Talich M.: Trendy výzkumu možností využívání starých map digitálními metodami 

Oslavenkyni Evě Semotanové nelze než popřát do jejího dalšího působení v čele HiÚ AV ČR i v osobním životě  mnoho jejího 

neutuchajícího elánu, pevného zdraví a hodně dalších krásných publikací o starých mapách, vytvářených pod jejím vedením.   

-bove- 

 

Z profesního života  

Ocenění prof. B. Veverkovi 

Na slavnostním vánočním koncertě, pořádaném v prosinci 2012 v pražské Betlémské kapli, byla 

prof. Ing. Bohuslavu Veverkovi, DrSc., známé osobnosti české kartografie a taktéž členu výboru 

Kartografické společnosti ČR, předána vedením fakulty medaile profesora Rektoryse, která je 

nejvyšším oceněním za dlouholetou a úspěšnou vysokoškolskou pedagogickou činnost na 

Fakultě stavební ČVUT v Praze. Medaili převzal prof. Veverka po 38 letech  pedagogického 

působení na katedře mapování a kartografie.   

Srdečně blahopřejeme!  

 

 

 

Redakce: 

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


