ZMĚNA NÁZVU SPOLEČNOSTI
Ve spolkovém rejstříku je již oficiálně zapsán nový název spolku – Česká kartografická společnost (ČKS). Platná je
také nová korespondenční adresa spolku, a to Františka Křížka 362/1, Holešovice, 170 00 Praha 7. Prosíme proto
o používání nového názvu při příležitosti pořádání akcí a veřejné osvěty.
Výpis z Veřejného rejstříku
na www.justice.cz

SOUTĚŽ O NOVÉ LOGO SPOLEČNOSTI
Do konce roku 2015 mohli zájemci zasílat své návrhy na nové logo České kartografické společnosti. Celkem se
zúčastnilo 14 autorů s 35 návrhy. Výbor společnosti vybral 7 návrhů, které postoupily do druhého kola výběru.
Konečné rozhodnutí bude učiněno na dalším plánovaném setkání výboru, a to na konci února. O výsledcích
soutěže a novém vizuálním stylu České kartografické společnosti bude veřejnost informována prostřednictvím
webových stránek a Zpravodaje.
Výbor České kartografické společnosti byl velmi potěšen zájmem autorů a velkým počtem zúčastněných návrhů.

AKTIVITY ČESKÉ KARTOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI V ROCE 2016
V letošním roce se bude konat řada akcí pod záštitou České kartografické společnosti nebo přímo akce, které ČKS
organizuje. Kalendárium bude průběžně aktualizováno na webu Czechmaps.cz a informace budou distribuovány
členům prostřednictvím Zpravodaje.
Z pravidelně konaných akcí se bude jednat především o soutěž Mapa roku 2015 a národní kolo Dětské kresby
Barbary Petchenik. Z odborných akcí se jedná například o 10. kartografický den (organizuje Katedra
geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci). Připravována bude také 22. kartografická konference, která se
bude konat v roce 2017 v Liberci. V letošním roce také proběhne řada akcí v rámci oslav Mezinárodního roku
mapy.
Výbor společnosti vyzývá všechny zájemce, kteří by chtěli zorganizovat akci ve spolupráci s Českou kartografickou
společností, aby se obrátili na jeho předsedu doc. Talhofera (vaclav.talhofer@unob.cz).

POZVÁNKA

10. KARTOGRAFICKÝ DEN
Tradiční setkání kartografů se uskuteční v pátek 26. února 2016 v Aule Přírodovědecké fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci (mapa ZDE) od 9.30 do 14 hodin. Tématem letošního jubilejního 10. ročníku je krizové
řízení. Vystoupí zástupce Ministerstva vnitra České republiky, zástupci Hasičského záchranného sboru
a pracovníci Masarykovy univerzity v Brně. Podrobný program semináře je k dispozici ZDE. Vzhledem
k omezenému počtu míst v učebně prosíme o včasnou registraci ZDE.
Krizové řízení je každodenní součástí běžného života, ačkoliv jeho hlavní význam se projevuje především při
řešení mimořádných událostí. Jedná se o proces strategického plánování a řízení s řadou dílčích činností od
monitorování potenciálních rizik a nebezpečí, jejich analýzy, až po návrh a realizaci preventivních opatření.
S krizovým řízením souvisí krizový plán, krizová připravenost, krizový management a mnoho dalších pojmů. Na
krizovém řízení, jehož hlavním cílem je zajištění bezpečnosti občanů a státu, se podílí řada organizačních složek
státu. Zcela zásadní význam mají pro krizové řízení a všechny související aktivity kvalitní a dostupná prostorová
data. Jejich správná analýza a interpretace jsou nutným předpokladem efektivního řešení krizových situací.
Aktuálním tématem současné české společnosti je proto využívání prostorových dat v krizovém řízení a potenciál
vzájemného propojení s dalšími aplikacemi.
ODBORNÁ SOUTĚŽ ČESKÉ KARTOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI

MAPA ROKU 2015
V letošním roce probíhá již 18. ročník prestižní kartografické soutěže Mapa roku, která bude hodnotit díla
vytvořená na území České republiky, splňující pravidla a přihlášené svými autory nebo vydavateli. Uzávěrka
soutěže je 29. února 2016. Soutěž probíhá v tradičních kategoriích Atlasy, soubory a edice map, Samostatná
kartografická díla, Kartografická díla pro školy, Studentské kartografické kvalifikační práce a Digitální
kartografické produkty a aplikace na internetu.
Více informací a on-line přihláška jsou k dispozici na stránkách soutěže ZDE.
ODBORNÁ SOUTĚŽ ČESKÉ KARTOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI

SOUTĚŽ DĚTSKÉ KRESBY BARBARY PETCHENIK
Cena Barbary Petchenik byla založena Mezinárodní kartografickou asociací ICA v roce 1993 jako památka na
Barbaru Petchenik, bývalou viceprezidentku ICA a kartografku, která se po celý život zabývala mapami ve vztahu k
dětem. Cílem Ceny je zlepšit tvůrčí představivost dětí o světě. Cena je udělována každé 2 roky na konferenci ICA
jejími nejvyššími zástupci vždy alespoň jedné práci z každého kontinentu se zvláštním důrazem na věk
zúčastněných dětí. Oceněné práce jsou navrženy k prezentaci UNICEF na pohlednicích.
Cílem soutěže je rozvinout tvůrčí vyjadřovaní dětí o světě pro zlepšení jejich grafického uvědomění a prohloubit
jejich hlubšího vnímání o životním prostředí. ICA využívá přihlášené práce i k výzkumným účelům, obrázky se
objevují na summitech Organizace spojených národů nebo na plakátech UNICEF. Děti z českých zemí se soutěže
pravidelně účastní od roku 1995, v loňském ročníku se zúčastnilo rekordních více než 700 autorů z celé České
republiky.
Uzávěrka letošního kola je 31. 12. 2016, nicméně je vhodné zasílat kresby průběžně. O pořádání soutěže jsou
informovány prostřednictvím kontaktních emailů všechny základní školy v České republice. Více informací
o soutěži a výsledky minulých ročníků jsou k dispozici ZDE.
V případě, že máte možnost zajistit jakékoliv ceny pro účastníky nebo vítěze soutěže, kontaktujte, prosím,
koordinátorku Alenu Vondrákovou (alena.vondrakova@upol.cz). Sponzory loňského ročníku byli: Český úřad
zeměměřický a katastrální (pracoviště Zeměměřický úřad Praha), společnosti ARCDATA PRAHA, spol. s r. o.,
KARTOGRAFIE PRAHA, a. s., Geodézie On Line, spol. s r. o., CLEVER MAPS, a. s. a Katedra geoinformatiky
Univerzity Palackého v Olomouci. Díky sponzorům bylo možné ocenit všechny účastníky soutěže drobnými
cenami a vítěze pěknými hodnotnými odměnami. Bylo by skvělé, kdyby se totéž podařilo i v letošním roce, protože
zájem ze strany škol je značný.

AKTIVITY ČESKÉ KARTOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI

OSLAVA MEZINÁRODNÍHO ROKU MAPY – KOUZLO STARÝCH MAP
V rámci oslav Mezinárodního roku mapy probíhá řada aktivit,
mezi jiným výstava Kouzlo starých map. Tato výstava je
společnou aktivitou Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého
v Olomouci a Geografického ústavu Masarykovy univerzity v Brně
(ve spolupráci s dalšími partnery).
V tuto chvíli jsou tři sady výstavních panelů – první sadu půjčuje
Katedra geoinformatiky UP, druhou sadu Geografický ústav MUNI
a třetí sadu si v současné době nechává vyrobit ČVUT v Praze.
Pokud byste měli zájem o výrobu nebo zapůjčení panelů,
kontaktujte, prosím, prof. Voženílka (vit.vozenilek@upol.cz).
Více informací o výstavních panelech a možnosti zápůjčky je
k dispozici ZDE.
DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKTIVITY

NÁRODNÍ DELEGÁTI V KOMISÍCH ICA
Za Českou kartografickou společnost je v komisích Mezinárodní kartografické asociace (International
Cartographic Association – ICA) řada národních delegátů. Tito delegáti byli osloveni předsedou ČKS
doc. Talhoferem, aby se snažili o propagaci oboru formou odborných a propagačních aktivit. Pokud budete
jakoukoliv akci pořádat, kontaktujte, prosím, předsedu společnosti doc. Talhofera (vaclav.talhofer@unob.cz).

ZAJÍMAVÉ AKCE
11. sjezd Českého svazu geodetů a kartografů se koná 30. ledna 2016 v Praze, v budově ČSVTS na Novotného
lávce, sál 319, od 10 do 17 hodin. Rada ČSGK srdečně zve všechny členy. Více informací ZDE
51. geodetické informační dny v Brně se konají ve dnech 24.–25. února 2016 v hotelu Avanti v Brně. Více
informací ZDE
13. ročník sympozia GIS Ostrava 2016 se bude konat ve dnech 16.–18. března 2016 v Nové aule VŠB-TUO
v Ostravě. Konference se již tradičně skládá ze dvou dílčích konferencí: česká konference Geoinformatika pro
společnost a anglická konference The Rise of Big Spatial Data. Více informací ZDE
11th ICA Conference Digital Approaches to Cartographic Heritage & 20 th MAGIC Conference „The one who wants to
last is the one who is willing to change“: old maps for new user profiles se konají 20.–22. dubna 2016 v Rize. Více
informací ZDE
Česká asociace pro geoinformace pořádá 9. ročník výroční konference Geoinformace ve veřejné správě 2016.
Konference se uskuteční na Novotného lávce 5 (sál č. 217) v Praze v termínu 2.–3. 5. 2016. Tématy pro letošní rok
jsou GeoInfoStrategie, Významné projekty státní správy, GIS a geoportály pro veřejnou správu a uživatele,
Doprava v moderních technologiích, UAV, Autorské právo v geoinformatice, Otevřená data, GIS a kybernetická
bezpečnost, Vývoj a nasazení mobilních aplikací, Vzdělávání v GIS, Inovace a technologické novinky, Aplikace GIS.
Více informací a registrace jsou k dispozici ZDE
6th International Conference on Cartography and GIS se koná 13.–17. června 2016 v Albeně v Bulharsku. Před
konferencí jsou i zajímavé semináře ICA komisí. Více informací ZDE
Výroční konference České geografické společnosti se uskuteční 5.–7. 9. 2016 v Českých Budějovicích.

