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Slavnostní vyhlášení výsledků 16. ročníku soutěže Mapa roku se blíží
V pondělí 17. února 2014 se sešla hodnotící komise Kartografické společnosti ČR pro soutěž Mapa
roku 2013. O titul Mapa roku 2013 bojovalo celkem 123 produktů, které do soutěže přihlásilo
rekordních 39 producentů (v případě studentských prací autorů) z celé České republiky. Členové
odborné komise také prvně využili možnost tzv. „divoké karty“, kdy mohli do hodnocení po dohodě
s vydavatelem zahrnout i takové dílo, které nebylo v řádném termínu do soutěže přihlášeno.
Nominace na ocenění Mapa roku 2013 jsou:
Kategorie Atlasy, soubory a edice map
• Edice Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 – Geopark UNESCO Český Ráj (Česká geologická služba)
• Atlas činnosti speciálně pedagogických center v České republice (Univerzita Palackého v Olomouci)
• Atlas měsíce (Nakladatelství Aventinum, spol. s r. o.)
• Praha 1 : 15 000 Velký atlas (Kartografie PRAHA, a. s.)
• Historický atlas měst ČR, Praha Smíchov: Svazek č. 24 (Historický ústav AV ČR)
Kategorie Samostatná kartografická díla
• Plzeňský kraj – Vodácká mapa Berounka 1 : 50 000 (Plzeňský kraj)
• Zimní mapa Lužické hory, Žitavské hory 1 : 35 000
a Cykloturistická mapa Lužické hory, Žitavské hory 1 : 35 000 (Geodézie On Line, spol. s r. o.)
• Pražská památková rezervace – Plán města 1 : 6 500 (Hlavní město Praha)
• Ručně malovaná mapa regionu Českolipsko (Malované mapy, s. r. o.)
• Jezdíme na plyn, mapa plnících stanic CNG 1 : 730 000 (PLAN Studio, spol. s r. o.)
Kategorie Studentské kartografické kvalifikační práce - nominace nebyly vyhlášeny
Kategorie Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu
• Mapy ČÚZK – mobilní aplikace (ČÚZK)
• Zimní mapa Mapy.cz (Seznam.cz)
• Hrady, zámky a kaštiele Slovenska na Google Earth (3D model, s. r. o.)
• Plán BotanGIS (Univerzita Palackého v Olomouci)
Kategorie Kartografická díla pro školy
• Školní atlasy pro ZŠ a víceletá gymnázia – Austrálie, Amerika, ČR (Kartografie PRAHA, a. s.)
• Atlas světa pro každého (Kartografie PRAHA, a. s.)
• Planeta Země od pólu k pólu (Kartografie PRAHA, a. s.)

Historie a pravidla soutěže jsou k dispozici na adrese http://www.czechmaps.cz/maparoku
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Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční netradičně v rámci Kartografického dne
v Olomouci, při příležitosti konání mezinárodní konference CARTOCON2014 v pátek 28. února 2014
od 12 hodin v NH Congress centru v Olomouci. Registrace na Kartografický den je k dispozici na
adrese http://cartocon2014.org/registration
Při registraci, prosím, uveďte účast pouze v pátek a do Special requirements uveďte, prosím,
poznámku „Mapa roku“ v případě, kdy budete chtít přijít pouze na vyhlášení. Slavnostní vyhlášení
proběhne v anglickém jazyce, protože účastna bude i exekutiva Mezinárodní kartografické asociace a
přední světoví kartografové (účastníci konference CARTOCON2014). Samozřejmě budou k dispozici
překladatelé do českého jazyka.

Hodnotící komise
soutěže Mapa roku (zleva):
doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D. (ČVUT),
Mgr. Lucie Friedmannová, Ph.D. (MU
Brno), doc. Ing. Ladislav Plánka, CSc.
(VUT Brno), Ing. Zdena Roulová,
Ing. Petr Skála, prof. RNDr. Vít
Voženílek, CSc. (UPOL), PhDr. Ondřej
Roubík
omluven: doc. Ing. Václav Čada, CSc.
(ZČU Plzeň)

Uskuteční se konference CARTOCON2014 a 8. ročník Kartografického dne v Olomouci
Poslední únorový týden se Olomouc stane dějištěm významné mezinárodní kartografické
konference. Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci zde
totiž pořádá konferenci CARTOCON2014, která je vyvrcholení realizace dvouletého projektu
„Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace – NeoCartoLink“ spolufinancovaného
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Konference je nejvýznamnější kartografickou akcí, jaká se kdy v České republice konala, a to nejen
plánovaným počtem 350 účastníků, ale především díky velkému množství významných zahraničních
hostů. Konference CARTOCON2014 se zúčastní Executive Committee Mezinárodní kartografické
asociace (ICA – International Cartographic Association), tj. prezident, sekretář a sedm viceprezidentů,
zasedání zde budou mít čtyři odborné komise ICA a jedna pracovní skupina ICA, přítomna bude řada
čelních světových představitelů kartografie a geoinformatiky. Na konferenci vystoupí s příspěvkem
přes padesát zahraničních hostů z celého světa a další desítky odborníků z České republiky.
Tematické zaměření příspěvků je velmi variabilní a směřuje do řady oborů, které kartografii
a geoinformatiku využívají, zastoupení zde proto budou mít nejen akademická pracoviště, ale také
veřejná správa, složky záchranného systému, komerční firmy a další. Konference tak podpoří hlavní
cíl projektu NeoCartoLink, kterým je podpora vzniku národní kartografické sítě
a navázání produktivního partnerství mezi odborníky z institucí terciárního vzdělávání (univerzity
a výzkumná a vývojová pracoviště) a aplikační sféry (společnosti podnikající v oblasti kartografie
a tvorby map) z celého světa.
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Konference se koná v termínu 25.–28. února 2014 v Olomouci v prostorách NH Olomouc Congress,
přičemž součástí konference je řada doplňkových aktivit. Mezi ty nejvýznamnější patří doprovodná
výstava Kouzlo starých map ve Vlastivědném muzeu v Olomouci (informace v další zprávě). Součástí
konference je i tradiční seminář Kartografický den, který se v Olomouci uskuteční již poosmé,
prezentace nejmodernějších technologií 3D tisku, varhanní koncert a další.
V pořadí 8. kartografický den proběhne netradičně v anglickém jazyce a zaměřen bude tentokrát na
statistiku. Předběžný program konference a kartografického dne (oficiální program vychází jako
publikace) jsou k dispozici na www.neocartolink.cz v sekci Novinky.
Podrobnosti o konferenci a registrace jsou k dispozici na www.cartocon2014.org, podrobnosti
k projektu, v rámci něhož akce probíhají, jsou na www.neocartolink.cz.

Výstava Kouzlo starých map a doprovodné přednášky
Od pátku 21. února 2014 do 27. dubna 2014 se koná unikátní výstava Kouzlo starých map. Výstavu
pořádají Vlastivědné muzeum v Olomouci a Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci, ve spolupráci s Muzeem Komenského v Přerově, Vědeckou
knihovnou v Olomouci, Masarykovou univerzitou a Univerzitou Karlovou v Praze. Právě spojení takto
významných institucí, které poskytly ty nejzajímavější exponáty ze svých sbírek, činí expozici velice
zajímavou. Některé z vystavovaných exponátů jsou unikáty, které běžně veřejnosti dostupné nejsou,
a v takovémto rozsahu, který vytváří ucelenou sbírku, zatím nikdy nebyly veřejnosti prezentovány.
Výstava nabídne odborné a laické veřejnosti známé i méně známé mapy, atlasy a glóbusy, a to
včetně odborných přednášek a komentovaných prohlídek. Vystavované exponáty, které vznikly
v průběhu několika staletí na mnoha místech Evropy, bezpochyby návštěvníky zaujmou svým
pozoruhodným obsahem, velkými rozměry, způsobem provedení nebo zvláštním osudem.
Návštěvníci s hlubším zájmem (nejen) o kartografii, geografii a historii budou mít příležitost
zhlédnout například repliku nejstarší dosud nalezené mapy světa (Pavlovská mapa, stáří cca 25 tisíc
let), nejvýznamnější mapy z dílny Jana Amose Komenského, staré mapy světa, unikátní barokní
globusy i portolánový atlas Jaume Olivese z roku 1563, nalezený až počátkem 21. století v archivech
Vědecké knihovny v Olomouci. Propojením starých map a moderních technologií pak vnikla i digitální
aplikace „Zobrazení Olomouce na starých mapách“, která bude návštěvníkům k dispozici
prostřednictvím dotykových obrazovek.
Komentované prohlídky budou probíhat dvakrát denně, přičemž průvodci po výstavě budou studenti
Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci. Komentovaných prohlídek tak mohou
využít všichni zájemci, pro školy je navíc připraven zajímavý edukační program.
Jedinečným doplněním výstavy jsou doprovodné přednášky, které se uskuteční vždy ve středu od
15.30 do 17.00 hodin (výjimkou je první přednáška, která se koná již od 15 hodin). S příspěvky přitom
vystoupí nejvýznamnější odborníci na historickou kartografii v České republice, například doc. RNDr.
Milan V. Drápela, CSc. (Masarykova univerzita, Brno), prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (Historický
ústav AV ČR), PhDr. et Mgr. Eva Novotná (Univerzita Karlova v Praze) a další. Výstavu rovněž
doprovází reprezentativní česko-anglický katalog.
Podrobný rozpis přednášek je k dispozici na http://www.kouzlostarychmap.cz/prednasky
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Slavnostní vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 20. února 2014 v 17 hodin v sále Václava III.
Vlastivědného muzea v Olomouci, za účasti zástupců vystavovatelů a významných hostů.
Výstava Kouzlo starých map se koná při příležitosti významné mezinárodní kartografické konference
CARTOCON2014, která je vyvrcholení realizace dvouletého projektu „Podpora tvorby národní sítě
kartografie nové generace – NeoCartoLink“ spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
Podrobnosti o výstavě jsou k dispozici na www.kouzlostarychmap.cz, podrobnosti ke konferenci
CARTOCON2014 jsou k dispozici na www.cartocon2014.org a podrobnosti k projektu, v rámci něhož
akce probíhají, jsou na www.neocartolink.cz.

Národní kolo soutěže Dětské mapy Barbary Petchenik bylo zahájeno
Bylo zahájeno nové národní kolo soutěže Dětské mapy Barbary Petchenik. Při této příležitosti byly
vytvořeny nové internetové stránky soutěže, kde je nyní i kompletní historie české účasti v soutěži
(obrázky od roku 1995).
Internetové stránky jsou zatím k dispozici na http://geoinformatics.upol.cz/mapa_roku/barbara
a v nejbližší době bude nastaveno přesměrování přímo ze stránek Kartografické společnosti ČR.
V březnu pak proběhne opět masivní kampaň – rozeslání avíza na všechny základní školy v České
republice (emailem), oslovení veřejnosti letáky a prostřednictvím médií. Předběžná uzávěrka
letošního ročníku je 31. 12. 2014 tak, aby byly obrázky včas vyhodnoceny pro zaslání do
mezinárodního kola do Brazílie.
Národní koordinátorkou soutěže je za Českou republiku RNDr. Alena Vondráková, Ph.D. V případě
dotazů nebo připomínek proto, prosím, pište na alena.vondrakova@upol.cz

Geoinformace ve veřejné správě 2014
Česká asociace pro geoinformace (CAGI) srdečně zve k účasti na 7. ročníku výroční konference, která
se uskuteční na Novotného lávce 5 v Praze v termínu 15. – 16. 5. 2014. Abstrakty do 15.3.2014.
Podrobné informace ke konferenci jsou na http://www.cagi.cz/konference-givs-2014

2014 AutoCarto International Symposium on Automated Cartography
Společnost pro kartografii a geografické informace (Cartography and Geographic Information Society
- CaGIS) pořádá ve dnech 6.-8.10.2014 v americkém Pittsburghu mezinárodní sympozium zaměřené
na „cartography, geospatial science and visualization“. Abstrakty do 1.3.2014.
Podrobné informace o sympoziu jsou na http://www.cartogis.org/autocarto.php
Redakce:
Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc., Ing. Růžena Zimová, Ph.D., RNDr. Alena Vondráková, Ph.D.
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