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15. ročník soutěže Mapa roku je úspěšně za námi
Prestižní kartografická soutěž Mapa roku zná své vítěze. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo ve čtvrtek 16.
května 2013 za účasti předsedy Kartografické společnosti doc. Ing. Miroslava Mikšovského, CSc., členů odborné
hodnotící komise pro soutěž Mapa roku, všech oceněných i dalších hostů ve 13 hodin v Literárním sále v rámci
veletrhu Svět knihy na Výstavišti Praha. Moderování akce se ujala RNDr. Alena Vondráková.
O titul bojovalo celkem 104 produktů, které do soutěže přihlásilo 25 producentů (autorů) z celé České
republiky. Přehled produktů nominovaných odbornou porotou jsme uvedli v minulém čísle Zpravodaje.
TITUL MAPA ROKU 2012 získali:
Kategorie Atlasy, soubory a edice map (20 přihlášených produktů):
•

Atlas fenologických poměrů Česka
(Český hydrometeorologický ústav a Univerzita Palackého v Olomouci)

Kategorie Samostatná kartografická díla (70 přihlášených produktů):
•

Stavební a dekorační kameny Prahy a Středočeského kraje
(Česká geologická služba)

Kategorie Kartografické výsledky studentských prací (10 přihlášených produktů): nebyl určen celkový vítěz
z důvodu obtížné srovnatelnosti přihlášených prací. Práce měly zcela odlišnou formu zpracování a
všechny byly kvalitní. Autoři byli odměněni Nominačními diplomy Kartografické společnosti ČR.
Kategorie Kartografická díla pro školy (1 přihlášený produkt): z důvodu nízkého počtu přihlášených produktů
nebyly nominace vyhlášeny. Cena nebyla udělena.
V kategorii Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu (1 přihlášený produkt): z důvodu nízkého
počtu přihlášených produktů nebyly nominace vyhlášeny. Cena nebyla udělena.
Kromě cen v rámci jednotlivých kategorií udělila hodnotící komise tři zvláštní ocenění:
• společnosti Kartografie PRAHA, a. s. za kvalitní zpracování autoatlasů ČR a plánů Prahy v různých měřítkách
v jednotném stylu
• Mgr. Vlastě Smékalové a společnosti Kartografie PRAHA, a. s. za netradiční způsob propagace kartografie
mezi turisty formou mapových šátků
• společnosti Geodézie On Line, spol. s r. o. za dlouhodobou kvalitní kartografickou produkci turistických map
Divácká cena Mapa roku – Miss sympatie čtenářů GISportal.cz byla udělena za dílo Mapa na šátku –
Beskydy Mgr. Vlastě Smékalové a společnosti Kartografie PRAHA, a. s.
Další informace, historie a pravidla soutěže jsou k dispozici na adrese
http://www.czechmaps.cz/maparoku
RNDr. Alena Vondráková
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foto Petr Skála

Konference Geoinformatics – 11.-12.7.2013 v Praze
Již osmý ročník odborné akce věnované „free and open source software“ v geoinformatice pořádá Katedra
mapování a kartografie FSv ČVUT v Praze (Ing. Martin Landa, prof. Aleš Čepek). Termín pro registraci aktivní
účasti 11.6., podrobnější informace na http://geoinformatics.fsv.cvut.cz/gwiki/Geoinformatics_FCE_CTU_2013.
Příspěvky mohou být publikovány v recenzovaném elektronickém časopise Geoinformatics FCE CTU journal. Na
konferenci navazuje 4th GRASS Developer and Power User Meeting, aka 'GRASS Community Sprint 12.-18.7.
2013, blíže viz http://grasswiki.osgeo.org/wiki/GRASS_Community_Sprint_Prague_2013.

20. kartografická konference – 5.-6.9. 2013 v Plzni
Na organizaci nejvýznamnější domácí odborné akce, v pořadí již dvacáté kartografické konference, se podílejí
Kartografická společnost České republiky a Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, hlavním
organizátorem je Západočeská univerzita v Plzni, oddělení geomatiky.
Akce je pokračováním dlouholeté tradice česko-slovenských odborných konferencí, zahájené v roce 1967
v Liblicích u Mělníka. Od roku 1995 jsou kartografické konference pořádány společně kartografickými
společnostmi ČR a SR, a to střídavě v České republice a na Slovensku. Přehled dosavadních konferencí s odkazy
na webové stránky a na dostupné informace naleznete na http://www.czechmaps.cz/konference.htm.
Témata konference:
• Současná kartografická tvorba
• Kartografické aspekty vizualizace geodat
• Moderní kartografické metody
• Aplikace kartografie ve vědecko-výzkumných aktivitách
• Studentské příspěvky

Logo konference (plzeňská dvacítka)

Abstrakty příspěvků budou vydány ve sborníku, vybrané příspěvky budou publikovány v odborných
recenzovaných časopisech: Geodetický a kartografický obzor, Kartografické listy, Geografické rozhledy,
Geoinformatics FCE CTU.
Součástí programu konference bude 19. plenární zasedání Kartografické společnosti ČR (podrobněji viz
níže) a společenský večer v Plzeňském pivovaru.
Vložné – zvýhodněné (do 31.5.2013) / základní / platba na místě:
•
•
•

pro členy KS ČR, KS SR, CAGI: 1700 / 1900 / 2000 Kč
pro nečleny KS ČR, KS SR, CAGI: 1900 / 2200 / 2500 Kč
pro studenty (prezenční Bc., Mgr., Ph.D.): 600 / 700 /800 Kč
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Důležité termíny:
•

do 31.5. – možnost včasné registrace za zvýhodněné vložné

Na konferenci srdečně zveme všechny členy Kartografické společnosti ČR i další zájemce. Přijeďte do Plzně
diskutovat, prezentovat, podpořit odborné kartografické dění u nás! Další informace, včetně nabídky ubytování,
jsou dostupné na webové stránce konference.
Mediálními partnery konference jsou GEOINFORMATIKA.sk, GISportal.cz a časopis Zeměměřič.
- ruzi -

9. Plenární zasedání Kartografické společnosti ČR
V rámci programu 20. kartografické konference se ve čtvrtek 5. září 2013 uskuteční v Plzni 9. Plenární zasedání
Kartografické společnosti ČR. Na programu bude mimo jiné projednání a schválení Zprávy o činnosti KS ČR za
období 2009-2013 a volba výboru a revizní komise společnosti na další funkční období. Všechny členy
Kartografické společnosti ČR srdečně zveme k účasti!

ICA Komise pro mapy a internet – 22.-24.8.2013 v Plzni
V druhé polovině srpna, těsně před termínem 26. Mezinárodní kartografické konference v Drážďanech, se koná
v Plzni mítink Komise pro mapy a internet, která působí v rámci Mezinárodní kartografické asociace ICA.
Součástí mítinku bude odborná konference a další doprovodné akce (představení posterů, exkurze). Hlavním
řečníkem bude prof. Michael Peterson (USA), účast dále předběžně přislíbili R. Cammack (USA), Pyry Ketunen
(Finsko) nebo prezident ICA Georg Gartner (Rakousko). Do 31.5. je možné zaregistrovat abstrakt příspěvku
(vybrané příspěvky budou publikovány v rámci řady vycházející v nakladatelství Springer). Veškeré informace
jsou k dispozici na http://gis.zcu.cz/kartografie/ICA_Commission_Meeting/.

Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ – 22.10.2013 v Praze
Třetí ročník studentské konference se uskuteční na Stavební fakultě ČVUT 22.10.2013. Pořadatelem je katedra
mapování a kartografie FSv ČVUT a spolupořadateli Kartografická společnost ČR, Společnost pro fotogrammetrii
a dálkový průzkum Země ČR, Kartografie Praha, a.s. a Geodézie On Line, spol. s r.o. Akce je příležitostí pro
prezentaci prací studentů doktorského i magisterského studia se zaměřením na kartografii, geoinformatiku a
DPZ. Registrace a abstrakty do 10.9., plné verze příspěvků do 30.9.2013 pro elektronický sborník s ISBN.
Vložné se neplatí, akce je podpořena grantem SVK 15/13/F1. Autoři příspěvků vybraných porotou pod
předsednictvím prof. Bohuslava Veverky získají ceny ve formě produktů Kartografie Praha, všichni pak obdrží
ukázky produkce Geodézie On Line a Kartografie Praha. Informace na webu http://gkinfo.fsv.cvut.cz.

Uskutečněné akce
Konference GIVS 2013
Ve dnech 27.-28.5.2013 na Novotného lávce v Praze 1 úspěšně proběhla konference Geoinformace ve veřejné
správě, pořádaná Českou asociací pro geoinformace. Abstrakty příspěvků, věnovaných tématům jako Budování
NIPI a GeoInfoStrategie; Základní registry a DMVS; Implementace INSPIRE; Pasportizace, evidence, efektivní
správa majetku; Geoportály pro veřejnou správu i občany; Autorské právo v geoinformatice; Open source, open
(geo)data, celoživotní vzdělávání jsou dostupné na http://www.cagi.cz/konference-givs-2013?show=abstrakty.

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