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9. plenární zasedání Kartografické společnosti ČR
Dne 5. září 2013 se v Plzni uskutečnilo 9. plenární zasedání Kartografické společnosti ČR s následujícím
programem:
1.

Zahájení

2.

Volba pracovního předsednictva

3.

Volba volební a návrhové komise

4.

Zpráva o činnosti společnosti

5.

Zpráva revizní komise

6.

Návrh nových čestných členů společnosti

7.

Volba nového výboru společnosti a revizní komise

8.

Diskuze k předloženým zprávám, vystoupení hostů

9.

Vyhlášení výsledků voleb

10. Schválení usnesení
11. Závěr
Po zahájení, v němž dosavadní předseda společnosti poukázal na skutečnost, že rok 2013 je 55.výročím
sdružování kartografů, 45.výročím vstupu bývalého Československa do ICA a 20.výročím ustavení Kartografické
společnosti ČR, byl do pracovního předsednictva zvolen dosavadní místopředseda společnosti doc.Talhofer,
který dále řídil jednání schůze. Po volbě členů volební a návrhové komise následovala zpráva o činnosti
společnosti, kterou přednesl její dosavadní předseda doc.Mikšovský.

Zpráva o činnosti Kartografické společnosti ČR za období září 2009 až srpen 2013
1.

Úvod

8. plenární zasedání Kartografické společnosti České republiky se uskutečnilo dne 30. září 2009 v Olomouci
v době konání 18.kartografické konference. Plenární zasedání zvolilo výbor společnosti ve složení: Doc. Ing.
Václav Čada, CSc. (ZČU Plzeň), Prof. RNDr. Milan Konečný, CSc. (MU Brno), Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.
(ČVUT Praha), Ing. Danuše Svobodová (ZÚ Praha), Ing. Milada Svobodová (Kartografie Praha, a.s.), Plk.doc.Ing.
Václav Talhofer, CSc. (UO Brno), Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc. (ČVUT Praha), Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
(UP Olomouc), Ing. Růžena Zimová, Ph.D. (ČVUT Praha).Jako náhradníci byli zvoleni: Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
(ČVUT Praha) a Ing. Petr Skála (ČZU Praha).
Na ustavující schůzi výboru, konané téhož dne, byli ve smyslu stanov společnosti, zvoleni do funkce
předsedy společnosti doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc., do funkce místopředsedy plk. doc. Ing. Václav
Talhofer, CSc., do funkce sekretáře společnosti Ing. Milada Svobodová a do funkce pokladníka Ing. Růžena
Zimová, Ph.D.
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Výbor společnosti měl v uplynulém čtyřletém funkčním období celkem 10 řádných zasedání, běžné úkoly
řešil stykem pomocí e-mailu. Zabýval se především přípravou akcí společnosti, přípravou a účastí na činnosti
ICA, soutěžemi „Mapa roku“ a „Soutěž dětské kartografické kresby“ a přípravami 19. a 20. kartografické
konference.
Plenární zasedání dále zvolilo revizní komisi ve složení: Ing. Miroslav Benischek (ZÚ Praha, pracoviště
Sedlčany), Ing. Petr Buchar, CSc. (ČVUT Praha), PhDr. Ondřej Roubík (VÚGTK Zdiby). Na ustavující schůzi revizní
komise byl zvolen předsedou revizní komise PhDr. Ondřej Roubík. O činnosti revizní komise je podávána
samostatná zpráva.
2. Úkoly společnosti a jejich plnění
8. plenární zasedání uložilo výboru Kartografické společnosti ČR
•

pokračovat v každoroční soutěži Mapa roku,

•

zorganizovat národní soutěže dětské kartografické kresby v r.2011 a 2013,

•

zajistit reprezentativní účast na mezinárodních kartografických konferencích ICA v r.2011 a 2013, včetně
národní výstavy map a atlasů a mezinárodní soutěže dětské kartografické kresby o cenu Barbary
Petchenikové,

•

zpracovat národní zprávu pro 15. Valné shromáždění ICA a publikovat ji na webu,

•

připravit na 1. čtvrtletí 2010 seminář o výsledcích XXIV. mezinárodní kartografické konference ICA v
Santiagu de Chile,

•

pokračovat v iniciativě vytvoření webové stránky prezentující historii české mapové tvorby,

•

dále rozšiřovat členskou základnu společnosti, zejména se zaměřením na mladou generaci kartografů,

•

zvýšit aktivitu ve vyhledávání kolektivních členů (firem) Kartografické společnosti,

•

více popularizovat obor kartografie na veřejnosti,

•

připravit v dohodě s Kartografickou společností SR 19. kartografickou konferenci v roce 2011 ve Slovenské
republice a 20. kartografické konferenci v roce 2013 v České republice.

a) Soutěž „Mapa roku“
Vyhodnocení soutěže „Mapa roku 2009“ se konalo jako již tradiční samostatná doprovodná akce programu
mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy 2010 na Pražském výstavišti za účasti zástupců kartografických
nakladatelství a širší veřejnosti v květnu 2010; soutěž proběhla v 5 kategoriích a bylo do ní přihlášeno celkem
107 kartografických děl od 20 producentů,
V jednotlivých kategoriích zvítězili:
„Atlasy, soubory a edice map“ - Atlas voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje 2000, 2004, 2008 (Univerzita
Palackého v Olomouci)
„Samostatná kartografická díla“ - Vodácká mapa Berounky (vydala Kartografie Praha, a.s.).
„Kartografické výsledky studentských prací“ - magisterská diplomová práce Bezpečnostní mapa Olomouce
(Mgr. Lucie Burianová, Univerzita Palackého, Olomouc).
V kategoriích „Digitální kartografické produkty a aplikace na Internetu“ a „Kartografická díla pro školy“ nebyly
pro nedostatek přihlášek ceny uděleny
Zvláštní ocenění poroty získalo
-

nakladatelství Stiefel Eurocart, s.r.o. za dlouhodobou kvalitní produkci kartografických děl pro školy

-

nakladatelství Trasa, s.r.o. za dlouhodobě vydávaný soubor kvalitních turistických map Klubu českých
turistů.

Vyhodnocení soutěže „Mapa roku 2010“ se konalo jako samostatná doprovodná akce mezinárodního knižního
veletrhu Svět knihy 2011 na Pražském výstavišti v květnu 2011. Soutěž byla vypsána v 5 kategoriích a bylo do ní
přihlášeno celkem 75 kartografických děl od 28 kartografických nakladatelství.
V jednotlivých kategoriích zvítězili:
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„Atlasy, soubory a edice map“ - Atlas krajiny ČR (MŽP ČR, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné
zahradnictví)
„Samostatná kartografická díla“ - Pomezí Krkonoš a Jizerských hor (ROSY).
„Digitální kartografické produkty a aplikace na Internetu“ - Historická ortofotomapa ČR – portál (GEODIS Brno,
s.r.o.).
„Kartografické výsledky studentských prací“ - magisterská diplomová práce Analýza vývoje města Olomouce
pomocí územních plánů a jeho vizualizace (Mgr. Zuzana Zapletalová, UP Olomouc).
V kategorii „Kartografická díla pro školy“ nebyla pro nedostatek přihlášek cena udělena.
Zvláštní ocenění poroty získala
-

společnost SMART GIS, s.r.o. za kvalitní jednotný systém informací o městské hromadné dopravě na
Internetu

-

Národní zemědělské museum v Praze za originální přístup k prezentaci starých lesnických map.

Vyhodnocení soutěže „Mapa roku 2011“ se uskutečnilo jako samostatná doprovodná akce programu
mezinárodního knižního veletrhu 2012 na Pražském výstavišti v květnu 2011 za velké účasti zástupců
kartografických nakladatelství a odborné veřejnosti. Soutěž byla vypsána v 5 kategoriích a bylo do ní přihlášeno
celkem 101 kartografických děl od 26 producentů.
V jednotlivých kategoriích zvítězili:
„Atlasy, soubory a edice map“ – Základní mapa ČR 1:200 000 (ČÚZK)
„Samostatná kartografická díla“ – Vojenské památky ČR 1:500 000 (Kartografie Praha, a,.s.)
„Kartografická díla pro školy“ – Školní atlas světa (Kartografie Praha, a.s.)
„Digitální kartografické produkty a aplikace na Internetu“ – Školní atlas dnešního světa (TERRA-KLUB, o.p.s.)
„Kartografické výsledky studentských prací“ - Ondřej Sadílek s prací Časová analýza vývoje parků (Filosofické
fakulty UP v Olomouci).
Zvláštní ocenění poroty získala
-

společnost SHOCart s. r. o. za netradiční způsob propagace kartografie mezi cykloturisty

Cenu čtenářů GISportal.cz získala internetová aplikace USE-IT Prague 2011 – mapa pro mladé cestovatele
občanského sdružení Jůzit.
Vyhodnocení soutěže „Mapa roku 2012“ (v pořadí již 15.ročník) se konalo jako samostatná doprovodná akce
programu Pražského knižního veletrhu 2013 na Pražském výstavišti za účasti zástupců kartografických
nakladatelství v květnu 2013. Soutěž byla vypsána v 5 kategoriích a bylo do ní přihlášeno celkem 104
kartografických děl a diplomových prací.
V jednotlivých kategoriích zvítězili:
„Atlasy, soubory a edice map“ – Atlas fenologických poměrů Česka (Český hydrometeorologický ústav a
Univerzita Palackého v Olomouci)
„Samostatná kartografická díla“ – Stavební a dekorační kameny Prahy a Středočeského kraje (Česká geologická
služba)
V kategoriích „Kartografická díla pro školy“ a „Digitální kartografické produkty a aplikace na Internetu“ nebyly
pro malý počet přihlášek ceny uděleny. V kategorii „Kartografické výsledky studentských prací“ nebyl určen
celkový vítěz z důvodu obtížné srovnatelnosti přihlášených prací.
Zvláštní ocenění poroty obdržela
-

Kartografie Praha, a. s. za kvalitní zpracování autoatlasů ČR a plánů Prahy v různých měřítkách v jednotném
stylu,

-

Mgr. Vlasta Smékalová a Kartografie Praha, a. s. za netradiční způsob propagace kartografie mezi turisty
formou mapových šátků,

-

společnost Geodézie On Line, spol. s r. o. za dlouhodobou kvalitní kartografickou produkci turistických map.

Diváckou cenu Mapa roku – Miss sympatie čtenářů GISportal.cz získala za dílo Mapa na šátku – Beskydy Mgr.
Vlasta Smékalova a Kartografie Praha, a. s
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b) Národní soutěže dětské kresby s kartografickou tematikou
Soutěž proběhla během funkčního období 2009-2013 celkem dvakrát. Do soutěže konané v r.2011 bylo
přihlášeno více jak 200 dětských prací ve 3 věkových kategoriích, které byly posouzeny porotou v dubnu 2011;
6 vítězných kreseb bylo odesláno sekretariátu ICA do soutěže o cenu Barbary Petchenikové, která byla
pořádána v rámci XXV. Mezinárodní kartografické konference ICA, konané v roce 2011 v Paříži.
V r.2013 byla uspořádána další národní soutěž, do níž byl přihlášeno 157 dětských prací ve třech věkových
kategoriích. 5 vítězných prací bylo odesláno sekretariátu ICA do soutěže o cenu Barbary Petchenikové, která
byla uspořádána v srpnu 2013 v rámci XXVI.mezinárodní kartografické konference v Drážďanech.
c) Mezinárodní kartografické konference ICA
V průběhu funkčního období se uskutečnily celkem tři celosvětové akce ICA, a to:
- XXIV. mezinárodní kartografická konference, která se konala ve dnech 15.-21.listopadu 2009 v Santiagu de
Chile. Jako místo konání akce byla zvolena Vojenská škola v Santiagu v místě nové výstavby chilského hlavního
města. Konference se zúčastnilo několik set delegátů z celého světa. Českou delegaci, kterou tvořilo 9
kartografů a geografů, především akademických pracovníků vysokých škol, vedl místopředseda společnosti
plk.doc.Ing.Václav Talhofer, CSc. Všichni čeští delegáti vystoupili se svými referáty v některé z 31 sekcí
programu konference.
Kromě vlastního odborného programu byla akce doplněna jednak technickou výstavou, na níž se prezentovaly
především místní firmy a společnosti, jednak mezinárodní výstavou map a atlasů. Bohužel na této výstavě
chyběly exponáty z naší republiky, které se cestou do Chile ztratily.
V rámci programu konference byla uspořádána i zasedání odborných komisí a pracovních skupin ICA. Jedním z
velice úspěšných byla návštěva výcvikového střediska Geografické služby Chilské armády a Integrovaného
záchranného systému, který zorganizovala pracovní skupina ICA „Early Warning and Crisis Management“ v čele
s prof. RNDr. Milanem Konečným, CSc.
- XXV.mezinárodní kartografická konference se konala ve dnech 4. až 8. července 2011 v Paříži a její součástí
bylo i 15. zasedání Valného shromáždění Mezinárodní kartografické asociace (ICA). Těmto akcím předcházela
zasedání několika komisí a pracovních skupin ICA, která se uskutečnila v období mezi 30.červnem až
2.červencem 2011.
15.zasedání Valného shromáždění ICA, které je nejvyšším orgánem asociace, proběhlo ve dvou jednacích
dnech; první bylo celodenní a uskutečnilo se v neděli 3.července 2011. Za ČR se jej zúčastnili předseda
společnosti doc. Mikšovský. a místopředseda plk. doc. Talhofer. Na program bylo Výkonným výborem ICA
zařazeno celkem 25 bodů, které se týkaly činnosti asociace v období od 14.zasedání, tj. v letech 2007–2011,
jejího hospodaření, návrhů na změny členství, změny statutu asociace a dalších organizačních otázek. Jednání
řídil president ICA prof. William Cartwright (Austrálie), který též přednesl hlavní referát o činnosti asociace.
Zprávu o aktivitách komisí a pracovních skupin ICA v období 2007–2011 přednesl past-president ICA prof.
RNDr.Milan Konečný, CSc.
XXV.mezinárodní kartografická konference ICA byla v pondělí 4.července 2011 zahájena dopoledním
slavnostním ceremoniálem. Jednání konference pak pokračovalo v osmi sekcích. Celkem bylo do programu
konference zařazeno 500 referátů a 200 posterů, z toho 15 referátů a 2 postery z České republiky.
Součástí konference byla výstava komerčních firem, mezinárodní výstava tištěných a digitálních map a atlasů a
výstava dětských kreseb, dodaných členskými zeměmi v rámci mezinárodní soutěže o cenu Barbary
Petchenikové. Po dobu jednání konference byla též otevřena výstava historických map a výstava Art &
Cartographie.
Na mezinárodní výstavě map a atlasů patřila česká část expozice se 42 exponáty k jedné z největších. Výstavu
připravila z pověření společnosti katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v
Olomouci pod vedením prof. Voženílka. V mezinárodní soutěži se na prvním místě umístil Atlas krajiny České
republiky, vydaný Ministerstvem životního prostředí ČR, který zvítězil i v naší národní soutěži Mapa roku 2010.
Druhá část zasedání Valného shromáždění ICA se uskutečnila v pátek 8.července 2011. Za ČR se jednání
zúčastnili doc. Mikšovský a prof. Vít Voženílek. Na tomto zasedání Valné shromáždění ICA schválilo zprávu o
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činnosti ICA a o jejím hospodaření za období 2007– 2011 a rozpočet ICA na léta 2011–2015, zvolilo presidenta
ICA pro období 2011– 2015, jímž se stal prof. Georg Gartner (Rakousko), generálního sekretáře a pokladníka
ICA, jímž se stal prof. László Zentai (Maďarsko), a 7 vice-presidentů. V závěru zasedání vystoupil odstupující
past-president ICA prof. Konečný s poděkováním za podporu při výkonu své funkce.
Na programu závěrečného ceremonielu byla udělována členská vyznamenání ICA, která obdrželi prof. Yasuo
Masai (Japonsko), Dr. Monique Pelletier (Francie) a prof. Michael P. Peterson (USA). Návrh na udělení Carl
Mannerfeltovy zlaté medaile odstupujícímu past-presidentovi ICA prof. RNDr. Milanu Konečnému, CSc. za jeho
dvacetiletou obětavou práci v asociaci, který předložila naše společnost komisi ICA pro udělování členských
vyznamenání, a která jej jednomyslně doporučila, nebyl odstupujícím Výkonným výborem ICA bez vysvětlení
udělen. Návrh na udělení Carl Mannerfeltovy zlaté medaile prof. Konečnému byl proto naší společností znovu
předložen komisi pro udělování členských vyznamenání ICA počátkem r.2013.
- XXVI.mezinárodní kartografická konference proběhla minulý týden v Drážďanech; její podrobnější
vyhodnocení uvedeme v nejbližším čísle Zpravodaje. Na této konferenci bylo uděleno prof.RNDr. Milanu
Konečnému, CSc. čestné členství v ICA (namísto námi navrhované Mannerfeltovy medaile).
- XXVII.mezinárodní kartografická konference se uskuteční podle rozhodnutí Valného shromáždění ICA v roce
2015 v Rio de Janeiro (Brazílie).
Pokud jde o následující XXVIII.mezinárodní kartografickou konferenci ICA, bylo na jednání výboru
společnosti dne 24.2.2012 v Olomouci rozhodnuto podat přihlášku na její uspořádání v roce 2017 v Praze.
Přípravou byl pověřen místopředseda společnosti doc.Talhofer. Byla navázána úzká spolupráce se společností
Guarant International, která má řadu zkušeností s pořádáním velkých kongresů v Praze a připraven projekt,
který byl odeslán v květnu 2012 presidentovi a generálnímu sekretáři ICA. Na zasedání Výkonného výboru ICA
v Albeně v červnu 2012 bylo projednáno 5 došlých projektů na uspořádání této konference a výbor ICA rozhodl
přijmout projekt, předložený Spojenými státy americkými. Proti tomuto rozhodnutí jsme se odvolali dopisem z
25.9.2012, adresovaným presidentu a generálnímu tajemníkovi ICA s tím, že konečné rozhodnutí by mělo být
podle dosavadních zvyklostí provedeno až na zasedání delegátů členských zemí , které se bude konat u
příležitosti XXVI. mezinárodní konference ICA v Drážďanech. K tomu jsme dostali v říjnu 2012 dopis od
generálního tajemníka ICA, že naše odvolání k rozhodnutí Výkonného výboru ICA o uspořádání konference
v USA bylo zamítnuto.
V rámci ICA pracovala v překrývajících se funkčních obdobích řada členů společnosti v jejích orgánech.
V letech 2007 - 2011 vykonával člen výboru společnosti prof. RNDr. Milan Konečný, CSc. funkci past-presidenta
Mezinárodní kartografické asociace.
V komisích a pracovních skupinách ICA byla společnost zastoupena těmito členy nebo členy-korespondenty :
V období 2007 – 2011 :
komise pro výchovu kartografů – prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
komise pro historii kartografie – doc. RNDr. Milan Drápela, CSc.
komise pro prostorové informace – doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
komise pro teorii kartografie – doc. RNDr. Jaromír Kaňok, CSc.
komise pro vizualizaci – Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D.
komise pro generalizaci – RNDr. Karel Staněk, Ph.D.
komise pro regionální atlasy – Mgr. Lucie Friedmannová, Ph.D.
komise pro kartografická zobrazení – Ing. Petr Buchar, CSc.
komise pro práci žen v kartografii – Ing. Jarmila Váňová
pracovní skupina umění a kartografie – Mgr. Jan D.Bláha, Ph.D.
pracovní skupina pro včasné varování a krizové řízení – prof.RNDr.Milan Konečný, CSc. (předseda pracovní
skupiny)
Pro
-

období 2011 – 2015 byli do komisí a pracovních skupin ICA delegováni:
komise pro umění a kartografii – Mgr. Jan D.Bláha, Ph.D.
komise pro atlasy – prof.RNDr.Vít Voženílek, CSc.
komise pro kartografii pro děti – Mgr. Lucie Friedmannová, Ph.D.
komise pro vizualizaci – Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
komise pro kvalitu dat – Ing. Tomáš Cajthaml
komise pro digitální technologie v kartografickém dědictví- Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.

5

-

komise pro výchovu kartografů - doc.Ing.Václav Talhofer,CSc.
komise pro generalizaci – RNDr. Karel Staněk, Ph.D.
komise pro geoinformační infrastrukturu - doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
komise pro historii kartografie – doc. RNDr. Milan Drápela, CSc.
komise pro výrobu map – Ing. Milada Svobodová
komise pro kartografická zobrazení – Ing. Petr Buchar, CSc.
komise pro družicové mapování – prof. Dr.Ing. Karel Pavelka
komise pro mapy na Internetu – Mgr.Ing. Otakar Čerba,Ph.D.
komise pro geoprostorové technologie – Ing. Jan Ježek, Ph.D.
komise pro planetární kartografii - Ing. Petr Buchar, CSc.
komise pro využití map – RNDr. Alena Vondráková, Ph.D.
komise pro národní a regionální atlasy - prof.RNDr.Vít Voženílek, CSc.
komise ICA pro včasné varování a krizové řízení, kterou vede prof. RNDr. Milan Konečný,CSc.; do komise
byl dále nominován doc.Ing.Marian Rybanský,CSc.

Práce v komisích ICA se vzhledem k finančním možnostem společnosti soustředila především na písemný styk
s vedoucími komisí a na účast na jejich zasedáních, konaných v rámci mezinárodních kartografických
konferencí. Významnou výjimku tvoří úspěšné zasedání komise ICA pro mapy na Internetu, které se z iniciativy
Mgr.Ing. Otakara Čerby, Ph.D. uskutečnilo v srpnu 2013 v Plzni, a dále akce komise ICA pro včasné varování a
krizové řízení, které v uplynulém období zorganizoval její předseda prof.RNDr. Milan Konečný, CSc.
d) Národní zpráva za období 2007 – 2011
Pro 15 Valné shromáždění ICA připravili národní zprávu předseda společnosti doc. Mikšovský spolu
s místopředsedou plk.doc. Talhoferem; zpráva byla publikována na webové stránce společnosti
http://www.czechmaps.cz a dodatečně zveřejněna i na webové stránce ICA.
e) Odborné akce společnosti
V únoru 2010 uspořádala Kartografická společnost ve spolupráci s katedrou mapování a kartografie Fakulty
stavební ČVUT v Praze seminář k výsledkům mezinárodní kartografické konference ICA, konané v listopadu
2009 v Santiagu de Chile. Hlavní referát přednesl vedoucí české delegace na této akci plk. doc. Ing. Václav
Talhofer, CSc., místopředseda společnosti. Referát byl doplněn bohatým obrazovým materiálem
přednášejícího, a to jak z vlastní akce, tak i z následné poznávací cesty po Chile. Koreferát, doplněný záběry ze
studijní cesty po Chile, přednesl další z účastníků jednání konference Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
V prosinci 2010 uspořádala společnost ve spolupráci s Ústředním archivem zeměměřictví a katastru
Zeměměřického úřadu v Praze a katedrou mapování a kartografie FSv ČVUT celostátní seminář na téma
„Digitalizace mapových sbírek a archivů“. Na program bylo zařazeno 12 odborných referátů, které byly
dodatečně publikovány webové stránce společnosti http://www.czechmaps.cz. Seminář se setkal s velkým
ohlasem odborné veřejnosti. Přednáškový sál budovy Zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze-Kobylisích,
který pojme 110 posluchačů, byl zcela zaplněn a některé zájemce o akci, kteří se přihlásili dodatečně, bylo
nutno z technických důvodů i odmítnout.
Vzhledem k zájmu odborné veřejnosti o tuto akci se uskutečnil v listopadu 2011 další celostátní seminář
„Digitalizace mapových sbírek a archivů II.“. Na program bylo zařazeno 9 odborných referátů a akce se
zúčastnilo 96 posluchačů. Obě zmíněné akce významně přispěly k postupu digitalizace mapových sbírek v České
republice.
V září 2012 se konal pod záštitou Kartografické společnosti ČR v prostorách Přírodovědecké fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci seminář Možnosti ochrany autorských práv a jejich uplatňování v praxi.
Semináře se zúčastnilo přes 130 účastníků. Pořadatelem akce byla katedra geoinformatiky PřF UP;seminář byl
podpořen projektem CZ.1.07/2.4.00/31.0010 NeoCartoLink.
Od r.2007 jsou pořádány v posledním únorovém týdnu roku z iniciativy doc.RNDr. Jaromíra Kaňoka, CSc. z
katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Českou
asociací pro geoinformace a pod záštitou naší společnosti semináře Kartografické dny Olomouc. V období 2010
až 2013 byly tyto akce uspořádány s následujícími tématikou :
- 4. kartografický den (únor 2010) : „Kartografie ve školství“

6

- 5. kartografický den (únor 2011): „Kartografie a doprava“
- 6. kartografický den (únor 2012) : „Kartografie a krajina“
- 7. kartografický den (únor 2013) : „Kartografie a zdravotnictví“
V říjnu 2011 se uskutečnila na FSv ČVUT v Praze 1.studentská vědecká konference „Digitální technologie
v geoinformatice, kartografii a DPZ“. Jejím iniciátorem byl prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc. a pořadateli
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, Hornickogeologické 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. V závěru akce byly vyhodnoceny a
odměněny 3 nejlepší studentské práce. Vítězem 1.ročníku této soutěže se stali Ing. Jakub Havlíček a Ing. Jiří
Cajthaml, Ph.D. s prací „Zpřístupnění Müllerových map Čech a Moravy na internetu“ ze Stavební fakulty ČVUT
v Praze. Všechny předložené studentské práce byly publikovány ve sborníku referátů konference a na
webových stránkách katedry mapování a kartografie FSv ČVUT v Praze.
V říjnu 2012 se uskutečnil na FSv ČVUT 2.ročník této studentské vědecké konference „Digitální technologie
v geoinformatice, kartografii a DPZ“. Odbornou porotou v čele s prof.Ing.Bohuslavem Veverkou,DrSc. byly
vyhodnoceny a odměněny 3 nejlepší studentské práce. Vítězkou 2.ročníku se stala RNDr. Alena Vondráková
z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za práci „Význam a možnosti uplatnění moderních
digitálních technologií v oblasti netechnologických aspektů mapové tvorby“.
Připravován je 3.ročník této studentské vědecké konference, který se uskuteční dne 22.října 2013 na Fakultě
stavební ČVUT v Praze; garantem akce je Ing.Růžena Zimová, Ph.D. Bližší informace jsou na webové stránce
http://gkinfo.fsv.cvut.cz.
Oddělení geomatiky katedry matematiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni
uspořádalo v říjnu 2012 na zámku Kozel pod záštitou Kartografické společnosti ČR a České asociace pro
geoinformace konferenci „Geomatika v projektech“. 20 příspěvků bylo předneseno ve třech tematických
sekcích: Geomatika v památkové péči, Geodézie jako součást věd o Zemi a Současná kartografie. Program
zahrnoval též diskusní blok k budoucnosti oborového vzdělávání a exkurzi na pracoviště oddělení geomatiky.
Sborník abstraktů byl zveřejněn na adrese http://gis.zcu.cz/?page=geomatika-v-projektech.
f) Webové stránky společnosti
Členové společnosti byli průběžně informováni o činnosti jednak prostřednictvím internetové stránky
společnosti http://www.czechmaps.cz, jednak prostřednictvím Zpravodaje Kartografické společnosti ČR, který
je na této internetové stránce vyvěšen a je členům společnosti také zasílán e-mailem.
Redakci Zpravodaje zajišťovali pro společnost doc. Mikšovský a Ing. Zimová. Od minulé plenární schůze bylo
vydáno celkem 16 čísel tohoto informačního bulletinu. Zpravodaj je nyní zpracováván pouze v elektronické
podobě.
Již v r.2006 byla z iniciativy předsedy společnosti a plk.Ing.Drahomíra Dušátka,CSc. vytvořena pracovní
skupina pro prezentaci starých map na Internetu. V r.2008 byla ustavena redakční rada této webové stránky
pod vedením prof.Ing.Bohuslava Veverky, DrSc. Na internetu byla vytvořena webová stránka „Staré mapy a
dějiny kartografie v českých zemích“, kterou spravují Mgr.Ing. Otakar Čerba, Ph.D. a doc.Ing.Václav Čada, CSc.
z Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni (http://gis.zcu.cz/Stare_mapy/). Dosud došlo ke
zveřejnění prvních prezentací, a to kapitol
-

Historické měřické postupy při tvorbě nejstarších samostatných map Čech, Moravy a Slezska (autoři :
Dušátko,D., Marek, J.)

-

Mapová tvorba českých zemí založená na geometrických a matematických základech (autoři: Dušátko,D.,
Marek, J.)

-

První systematické mapování Čech, Moravy a Slezska (autor: Mikšovský,M.)

Plnění tohoto úkolu by mělo pokračovat i v dalším volebním období.
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3. Členská základna společnosti
Kartografická společnost má ke dni konání tohoto plenárního zasedání 97 členů, z toho 7 čestných členů.
V době od posledního plenárního zasedání přibylo do společnosti 12 nových členů, více než dvacet jmen
bývalých členů (nejevících zájem a neplatících příspěvky) bylo z členské databáze vyřazeno nebo po dohodě
ukončili členství. V průběhu posledního volebního období zemřeli čestní členové společnosti Ing. Aleš Hašek a
doc. RNDr. Ludvík Mucha, CSc.; uctěme prosím povstáním a minutou ticha jejich památku.
Kolektivními členy společnosti byly na počátku čtyřletého funkčního období čtyři instituce: Výzkumný ústav
geodetický, topografický a kartografický, Zdiby; Kartografie Praha, a.s.; SHOCart, spol. s r.o. a Katedra geografie
Pedagogické fakulty MU v Brně. Dalšími kolektivními členy se v průběhu funkčního období staly: PlanStudio,
spol. s r.o. (2010-2011); T-Mapy, spol. s r.o. (od r. 2010) a Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci (od r. 2013). Po převodu kartografické sekce PlanStudia pod společnost
Mapy.cz (Seznam.cz) skončilo v roce 2012 kolektivní členství firmy PlanStudio. V roce 2013 bylo zahájeno
jednání o kolektivním členství s firmou Mapy.cz, zatím bez konkrétního výsledku. Ke dni konání toho plenárního
zasedání má Kartografická společnost 6 kolektivních členů (VÚGTK Zdiby, Kartografie Praha, SHOCart, T-Mapy,
Katedra geografie PedF MU v Brně, Katedra geoinformatiky PřF UPOL).
Kartografická společnost ČR je od r. 2000 kolektivním členem České asociace pro geoinformace.

4. Popularizace oboru kartografie
V r.2007 bylo v zámku ve Velkých Opatovicích zřízeno Moravské kartografické centrum. Jde o stálou expozici,
zahrnující kromě starých map též historické geodetické a fotogrammetrické přístroje a kartografické a
polygrafické přístroje a pomůcky. Ústředním exponátem této stálé výstavy je reliéfní mapa Moravy a části
Slezska v měřítku
1:25 000, která postupně vznikala v rámci vojenské kartografie převážně z map třetího
vojenského mapování koncem 19. a začátkem 20.století. Moravské kartografické centrum, o jehož vybudování
se svým dílem zasloužila i naše společnost, je ojedinělou evropskou expozicí seznamující s díly a činností našich i
světových zeměměřičů a kartografů.
K popularizaci oboru kartografie významně přispívají jak shora uvedené odborné akce společnosti, kterých se
zúčastňuje řada pracovníků i z jiných oborů, studenti a veřejnost, tak i výstavy pořádané v rámci národních
kartografických konferencí a webové stránky společnosti.
5. Národní kartografické konference
V průběhu funkčního období byly ve spolupráci s Kartografickou společností SR připraveny dvě společné
kartografické konference.
- 19. kartografická konference se uskutečnila ve dnech 8.-9.září 2011 na Stavební fakultě Slovenské technické
univerzity v Bratislavě a jejím pořadatelem byla Kartografická společnost SR. Hlavním mottem konference bylo
„Kartografie a geoinformatika ve světle dneška“. Konference se zúčastnil na pozvání Kartografické společnosti
SR jako čestný host nově zvolený prezident Mezinárodní kartografické asociace (ICA) prof. Dr. Georg Gartner,
který vystoupil s úvodním referátem na téma „Moderní kartografie a úloha ICA“.
Celkem odeznělo na akci 30 odborných referátů a 2 firemní prezentace. Referáty byly publikovány zčásti
v 8.čísle Geodetického a kartografického obzoru (6 příspěvků) a zčásti ve svazku č.19/2011 Kartografických listů
(14 referátů). Z akce byl vydán sborník „Kartografia a geoinformatika vo svetle dneška“ (ISBN 978-80-89060-191), který obsahuje zbývající referáty a referáty při panelech.
Součástí odborného programu akce byla komerční výstava PLANstudia, s.r.o. a MBKart - European Map
Centre International, s.r.o. a nekomerční výstavy Střední geodetické školy Bratislava, Západočeské univerzity
v Plzni, Stavební fakulty STU Bratislava a Univerzity Palackého v Olomouci. Dále byla připravena výstava
studentských vysokoškolských prací a výstava dětské kresby. Tradiční výstava map a atlasů slovenských a
českých kartografických nakladatelství se bohužel neuskutečnila vzhledem k nezájmu vystavovatelů.
- 20. kartografická konference, jejímiž jste účastníky, probíhá právě v těchto dnech v Plzni. Program
konference byl připraven programovým výborem vedeným doc.Ing. Václavem Čadou, CSc. a organizačním
výborem vedeným Ing. Martinou Vichrovou, Ph.D. (oba z katedry matematiky Fakulty aplikovaných věd
Západočeské univerzity v Plzni).

8

6. Jiné iniciativy
Kartografická společnost ČR je od r.1999 členem Evropské kartografické unie, v jejímž výboru je zastoupena
předsedou společnosti. Tato organizace, která má vlastní webovou stránku, nepořádá však žádné samostatné
akce a její činnost je t.č. v útlumu.
Na základě dohody s Kartografickou společností SR, uzavřené v r.1992, probíhá i nadále vzájemná
spolupráce se slovenskými kartografy, která se odráží především v konání společných kartografických
konferencí. Členové naší společnosti jsou pravidelně zváni na akce pořádané touto společností ve Slovenské
republice a naopak. V souladu s dohodou s Českým svazem geodetů a kartografů jsou představitelé obou
organizací vzájemně zváni na plenární zasedání organizací a na další akce a členům obou organizací jsou
vzájemně poskytovány členské výhody (např. nižší vložné na akce). Obdobně pokračuje i spolupráce s Českou
asociací pro geoinformace, jíž je Kartografická společnost ČR kolektivním členem, a se Společností pro
fotogrammetrii a dálkový průzkum. Prohloubila se spolupráce s Českou geografickou společnosti, zejména
v oblasti vzájemné informovanosti o pořádaných akcích.
7. Hospodaření společnosti
Kartografická společnost ČR je neziskovou organizací, jako právnická osoba je registrována u Finančního úřadu
pro Prahu 8. Příjmy společnosti sestávaly z členských příspěvků individuálních členů ve výši Kč 150,- za rok,
z příspěvků kolektivních členů společnosti, stanovených v uzavřených dohodách, a z bankovních úroků.
Hlavními položkami výdajů společnosti byly příspěvky za členství v ICA ve výši 250,- EUR ročně a náklady na
pořádání soutěží.

Celkové jmění společnosti k 30. 6. 2013 bylo 116.187,60 Kč - z toho na účtu u ČSOB v Praze 8 částka
115.507,60 Kč a 680,- Kč hotovost v pokladně společnosti.

8. Výhled další činnosti
Výbor Kartografické společnosti ČR se v dalším čtyřletém funkčním období zaměří zejména na přípravu 21.
kartografické konference, která by se měla konat v r.2015 ve Slovenské republice a 22.kartografické
konference, která by měla proběhnout v r.2017 v České republice. Dále se zaměří na důstojnou reprezentaci
české kartografie na mezinárodních kartografických konferenci ICA (2015 – Rio de Janeiro, 2017 – USA) a na
zasedání Valného shromáždění ICA, které se bude konat v r.2015 v Riu de Janeiro. Zváženo bude i případné
uspořádání Mezinárodní kartografické konference ICA v roce 2019 nebo 2021 v Praze.
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Pro období 2013-2017 připraví výbor společnosti další odborné akce a zorganizuje každoročně soutěž
„Mapa roku“ a ve dvouletých cyklech soutěž dětské kresby s kartografickou tematikou pro výstavy ICA konané
v době mezinárodních kartografických konferencí ICA.. Počítá se i nadále s akcemi Kartografický den Olomouc
a s pokračováním studentských vědeckých konferencí.
Bude i nadále zajišťována informovanost členské základny vydáváním Zpravodaje Kartografické
společnosti ČR a udržování webové stránky společnosti http://www.czechmaps.cz.

Zpráva revizní komise
Plenární zasedání Kartografické společnosti ČR v roce 2009 zvolilo revizní komisi ve složení Ing. Benischek, Ing.
Buchar a dr. Roubík. Revizní komise sledovala v uvedeném období činnost výboru naší společnosti, účastnila se
většiny zasedání výboru a pravidelně kontrolovala hospodaření společnosti včetně příslušných písemných
dokladů.
V práci výboru a v jeho hospodaření neshledala komise po celé funkční období žádné závady. Všechny výdaje
byly projednávány a schvalovány na zasedáních výboru společnosti, schválené i předepsané finanční operace
byly prováděny včas, pečlivě zaznamenávány ve finančních dokladech a doklady ukládány u hospodáře
společnosti. Za příkladné vedení finančních operací i jejich vzornou písemnou dokumentaci je třeba vyslovit
hospodáři plné uznání.
Po revizi finančních dokladů i hotovosti v pokladně lze konstatovat, že k 30.6. 2013 je na účtu Kartografické
společnosti ČR 115.507,60 Kč a v pokladně hotovost ve výši 680,-Kč. Celkové jmění společnosti tedy činí
116.187,60 Kč. Na základě provedených kontrol doporučuje revizní komise, aby plenární schůze Kartografické
společnosti ČR vyslovila s hospodařením společnosti souhlas.
Ve srovnání s obdobím říjen 2005 až srpen 2009 lze konstatovat, že se částečně zlepšila příspěvková kázeň
členů naší společnosti. Přesto výbor společnosti v uplynulém období ověřoval, zda dlouhodobě neplatící
členové mají zájem o pokračování jejich členství ve společnosti. Členský příspěvek, jehož výše se již několik let
neměnila, snad nemohl negativně ovlivňovat finanční situaci našich členů, přesto byly z evidence vyřazeni ti
členové společnosti, kteří již více než 5 let členské příspěvky neplatili. Pokud ještě neztratili definitivně zájem o
kartografii, rádi je opět přivítáme v naší kartografické společnosti. K 30.6.2013 má Kartografická společnost ČR
celkem 97 členů, z toho 7 čestných členů.
Finanční situace společnosti je poměrně příznivá, jmění společnosti se každoročně mírně zvyšuje a bylo by
vhodné alespoň část těchto prostředků efektivněji využívat. Revizní komise proto doporučuje, aby se příští
výbor touto otázkou také zabýval.
Praha, srpen 2013

Za revizní komisi: PhDr. Ondřej Roubík, v.r.

Návrh nových čestných členů společnosti
Výbor Kartografické společnosti předložil 9.plenárnímu zasedání návrhy na udělení čestného členství ve
společnosti těmto členům:
Prof. Ing. Bohuslav Veverka,DrSc., emeritní profesor ČVUT Praha
Čestné členství se navrhuje za dlouholeté členství a aktivní činnost pro společnost, zejména za účast na práci
v komisích ICA, za organizování kartografických výstav s historickou tématikou a za organizování studentských
vědeckých konferencí
Doc. RNDr. Milan V. Drápela, CSc.
Čestné členství se navrhuje za dlouholeté členství ve společnosti, zejména za účast na práci komise ICA pro
historii kartografie a za významný podíl na vybudování Moravského kartografického centra ve Velkých
Opatovicích
Doc. RNDr. Jaromír Kaňok, CSc.
Čestné členství se navrhuje za dlouholeté členství ve společnosti, zejména za účast na práci komisí ICA a za
organizování Kartografických dnů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
Ing. Petr Buchar, CSc.
Čestné členství se navrhuje za dlouholetou aktivní činnost ve společnosti, zejména za práci v revizní komisi
společnosti a za dlouholetou práci v komisi ICA pro kartografická zobrazení
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Usnesení 9. plenárního zasedání Kartografické společnosti ČR
9.plenární zasedání Kartografické společnosti ČR
A. vzalo na vědomí
•
•

zprávu o činnosti Kartografické společnosti ČR za období říjen 2009 až srpen 2013
zprávu revizní komise

B. zvolilo
•

nový výbor společnosti pro období 2013 až 2017 ve složení :
Ing. Jiří CAJTHAML, Ph.D., FSv ČVUT Praha (22 hlasů)
doc. Ing. Václav ČADA, CSc., FAV Plzeň (21 hlasů)
prof. RNDr. Milan KONEČNÝ, CSc., PřF MU Brno (22 hlasů)
doc. Ing. Miroslav MIKŠOVSKÝ, CSc., v důchodu (26 hlasů)
Ing. Josef RANČÁK, Geodézie On Line, s.r.o. (21 hlasů)
Ing. Milada SVOBODOVÁ, Kartografie Praha, a.s. (26 hlasů)
doc. Ing. Václav TALHOFER, CSc., FVT UO Brno (26 hlasů)
prof. RNDr. Vít VOŽENÍLEK, CSc., PřF UP Olomouc (25 hlasů)
Ing. Růžena ZIMOVÁ, Ph.D., FSv ČVUT Praha (25 hlasů)
Náhradníci:
Ing. Danuše SVOBODOVÁ, ZÚ Praha (17 hlasů)
RNDr. Alena VONDRÁKOVÁ, Ph.D., PřF UP Olomouc (16 hlasů)

•

revizní komisi ve složení :
Ing. Petr BUCHAR, CSc., FSv ČVUT Praha (24 hlasů)
Ing. Přemysl JINDRÁK, ZÚ Praha (23 hlasů)
prof. Ing. Bohuslav VEVERKA, DrSc., emeritní profesor ČVUT (21 hlasů)

C.

schválilo

•

hospodaření společnosti za období říjen 2009 až červen 2013

•

udělení čestného členství ve společnosti těmto členům: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., Doc. RNDr.
Milan V. Drápela, CSc., Doc. RNDr. Jaromír Kaňok, CSc., Ing. Petr Buchar, CSc.

•

výši individuálních členských příspěvků na období 2014 až 2017 ve výši 200,-Kč/rok.

D. ukládá výboru společnosti
•

vypracovat koncepci a program další činnosti společnosti pro období 2014 - 2017

•

pokračovat v každoroční soutěži Mapa roku,

•

zorganizovat národní soutěže dětské kartografické kresby v r.2015 a 2017

•

zajistit reprezentativní účast na mezinárodních kartografických konferencích ICA v r.2015 a 2017 včetně
národní výstavy map a atlasů a mezinárodní soutěže dětské kartografické kresby o cenu Barbary
Petchenikové,

•

zpracovat národní zprávu pro 16. Valné shromáždění ICA a publikovat ji na webu,

•

pokračovat ve vydávání Zpravodaje Kartografické společnosti ČR, v průběžné aktualizaci webové stránky
společnosti a v doplňování webové stránky prezentující historii české mapové tvorby,

•

dále rozšiřovat členskou základnu společnosti, zejména se zaměřením na mladou generaci kartografů,

•

dále vyhledávat nové kolektivní členy Kartografické společnosti ČR,

•

vypracovat koncepci a pokračovat v organizaci kartografických konferencí.
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Zápis z ustavující schůze nového výboru Kartografické společnosti ČR
konané 5.9.2013 v Plzni.
Přítomni: všichni členové nově zvoleného výboru.
V souladu se stanovami Kartografické společnosti ČR nově zvolený výbor
A. zvolil vedení společnosti takto:
Předseda: doc. Ing. Václav Talhofer, CSc.
Místopředseda: prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
Tajemnice: Ing. Milada Svobodová
Hospodářka: Ing. Růžena Zimová, Ph.D.
B. rozhodl:
• Správou internetových stránek byl pověřen Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
• Redakci Zpravodaje bude dále zajišťovat doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.
• Redakční radu pro web „Staré mapy“ bude řídit doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.
C. vzal na vědomí, že předsedou revizní komise byl zvolen prof.Ing.Bohuslav Veverka,DrSc.
Zapsala: Milada Svobodová

Výstava map ve Varšavě
Velvyslanectví České republiky v hlavním městě Polské republiky Varšavě se rozhodlo představit polské
veřejnosti vybrané ukázky staré a nové české mapové tvorby prostřednictvím větší střednědobé samostatné
výstavy. Již v létě roku 2012 velvyslanec J. E. Ing. Jan Sechter a rada velvyslanectví Ing. Karel Kysilka požádali o
pomoc ředitele Zeměměřického úřadu Ing. Jiřího Černohorského. Ten žádosti ochotně vyhověl a spolupráci
přislíbil. Byla vytvořena základní pracovní skupina, kterou vedl Ing. Jiří Černohorský a jejíž členové (podle
abecedy) byli: RNDr. Tomáš Grim, Ph.D. a RNDr. Miroslav Kronus za Ústřední archiv zeměměřictví a katastru
(ÚAZK), Petr Mach a Ing. Stanislav Meissner za odbor správy a užití geoinformací a RNDr. Ing. Michal Traurig za
odbor kartografie a polygrafie.
Měly být představeny staré i nové mapy. Staré mapy vzniklé prací a v zájmu soukromých osob a mapy vzniklé
v zájmu státu, nové mapy přednostně coby státní mapové dílo a z nich nejnovější především z tvorby
Zeměměřického úřadu. Tomu odpovídal i název výstavy:
Staré a nové mapy z území České republiky - Výstava ze sbírek Ústředního archivu zeměměřictví a katastru
Zeměměřického úřadu v Praze
Partnerem Velvyslanectví ČR ve Varšavě byl geodeticko-kartografický podnik Warszawskie Przedsieborstwo
Geodezyjne S.A. (WPG S.A.) a jeho předseda Ing. Ryszard Brzozowski a zástupce předsedy Ing. Jacek Uchański.
WPG S. A. nabídlo a také později zcela bezplatně poskytlo výstavní prostory a potřebné vybavení.Všechny mapy
mohly být vystaveny jen jako reprodukce. Bylo ale rozhodnuto, že budou vyhotoveny v původní velikosti. To
přispělo k výslednému účinku výstavy, v tomto ohledu možná ojedinělé. Vystavené mapy nebyly odborné
veřejnosti zcela neznámé, ale i mnozí z přítomných znalců je takto viděli zcela poprvé, nikoli jen zmenšené
v rámci různých publikací. Všechny mapy byly reprodukovány na tmavém podkladu, doplněny barevným
pruhem podle druhu mapy (nejstarší mapy českých zemí, staré katastrální mapy, staré vojenské mapy,
soukromá kartografie, moderní státní mapy, atlasy), opatřeny číslem a QR kódem.
Výstava bude pravděpodobně putovní a zavítá i na jiná místa v Polsku a možná i zcela mimo českou a polskou
jazykovou oblast. Mapy proto nejsou na panelech doplněny žádnými popisky. Byly vydány vícestránkové
průvodce výstavou se základními informacemi k jednotlivým mapám, zatím v českém a polském jazyce.
Návštěvník si může podle čísla mapy vyhledat příslušný komentář, a aby nedošlo k záměně, ke komentáři jsou
připojeny i drobné reprodukce těchto map, takže omyl je vyloučen. Výstava předkládá celkem 51 položek.
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Jako předlohy posloužily mapy původní, kvalitní reprodukce nebo faksimile, v případě moderních map byly
tištěny přímo z dat. Ve třech případech využil ÚAZK laskavosti Biskupství litoměřického, Antikvariátu Karel
Křenek v Praze a PhDr. Pavla Wodeckého, CSc. Ti dali souhlas s vystavením reprodukcí map v jejich vlastnictví. K
mapám Prahy první poloviny 19. století byly pro lepší představu o její tehdejší podobě připojeny soudobé
pohledy na město předních kreslířů oné doby. K získání více informací mohly napomoci vystavené reprodukce
obalů nebo titulních stran vybrané literatury především o starých, ale i nových mapách. Reprodukční, tiskařské
a knihařské práce byly zajištěny na pracovišti odboru kartografie a polygrafie v Sedlčanech. Vedl je Ing. Miroslav
Benischek.
Vernisáž výstavy proběhla dne 6. 3. 2013 za účasti výše uvedených zástupců velvyslanectví ČR, přítomen byl
předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Ing. Karel Večeře, Zeměměřický úřad zastupovala pro
nemoc jeho ředitele Ing. Jiřího Černohorského zástupkyně ředitele Ing. Danuše Svobodová.

Výstavě byla z polské strany věnována mimořádná pozornost. Svou přítomností ji poctilo několika desítek
představitelů polského odborného i veřejného života. Návštěvníkům výstavy byly k dispozici výše uvedený
průvodce výstavou, soubor reprodukcí vybraných starých i nových map a navíc i soubor mapových pohlednic
s obrazem map ze sbírek ÚAZK.
Zahájení výstavy proběhlo velmi úspěšně a všechna dosavadní hodnocení výstavy jsou jednoznačně pochvalná.
V zásadě novým a jednotným způsobem se podařilo předložit polské veřejnosti to podstatné ze starého i
nového mapového obrazu českých zemí a představit ÚAZK jako významnou archivní instituci a Zeměměřický
úřad jako moderního a progresivního původce velmi dobrých výsledků zeměměřických i kartografických
činností všeho druhu.
RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.
Zeměměřický úřad, Praha

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