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Slovo prezidenta ČKS
Vážené členky a vážení členové České kartografické společnosti!
Čas prázdnin a dovolených pomalu končí
a většinu z nás čeká návrat do všedních
pracovních dní a k řešení všech úkolů,
které nás na našich pracovištích čekají.
Snad je budeme moci řešit v normálních
podmínkách, a ne pouze na dálku tak,
jak jsme si to prožili letos na jaře a vloni
na podzim. I když se nakonec ukázalo, že
virtuální schůzky, porady, ale i větší akce,
je možné uskutečnit poměrně efektivně
bez nutnosti cestovat a s možností šetřit
tak drahocenný čas.
Toto číslo Zpravodaje se většině z vás dostane prvně do rukou na naší v pořadí již
24. kartografické konferenci v Ostravě.
Upřímně se na ni těším, na odborný program, který připravil programový výbor.
Těším se ale i na to, že se budeme moci
vidět osobně, a navíc v hezkém prostředí
Ostravské univerzity, které nám připravuje
organizační výbor. Podle mých informací
a podle návštěvy místa konference jsem
přesvědčen, že se vám všem, kteří se akce
zúčastníte, bude prostředí líbit a že si
konferenci budete užívat.
Tak, jak jsem vám psal v dopise rozesílaném emailem na adresy členů ČKS,

Výbor společnosti se rozhodl neorganizovat členskou schůzi v rámci programu
konference, ale především z časových
důvodů využijeme online prostředí, včetně
zabezpečeného online hlasování v tajných
volbách nových členů Výboru a Kontrolní
komise. Na konferenci se pouze krátce
sejdeme, abychom si řekli nejdůležitější
informace a abyste všichni přítomní byli
seznámeni s uvedeným virtuálním prostředím. A pak budu jenom doufat, že se
všichni, kteří budou moci, připojí k účasti
na Členské schůzi 16. září 2021 odpoledne a poté i na její druhou část, ve které
budou probíhat tajné volby, a která bude
dostupná po celé dopoledne následující
den, tedy 17. září 2021.
V programu konference je ale zařazeno
i vyhlášení výsledků Mapy roku 2020.
Toto vyhlášení jsme nechtěli dělat virtuálně, ale chtěli jsme se osobně potkat
s vítězi a předat jim ocenění před širokým
auditoriem lidí, kteří mají kartografii ve
všech podobách rádi. V samostatném
článku Zpravodaje je dost podrobných
informací o nominovaných produktech,
ale výsledky se dozvíte až na konferenci.

Tradičně před naší národní konferencí
probíhala i Mezinárodní kartografická
konference a její účastníci vám vždy mohli
sdělovat své dojmy a své zážitky. Letos
tomu tak není, protože italští organizátoři
se rozhodli, že posunou termín konference
až na druhou polovinu prosince. Naše společnost na ní bude mít opět široké zastoupení a budeme na Mezinárodní kartografické výstavě prezentovat jak vítězné
mapy a produkty ze soutěže Mapa roku,
tak vítězné práce ze Soutěže dětské mapy
Barbary Petchenik. Ta byla vyhodnocena
na konci srpna a podrobnosti s vítěznými
obrázky budou součástí dalšího Zpravodaje. Snaha českých organizátorů, kteří
se na přípravě expozice na Mezinárodní
kartografické konferenci podílejí, je, aby
byly vybrány ty nejlepší práce jak z kartografických děl, tak z dětských obrázků,
a aby naše reprezentace na mezinárodním fóru byla na vysoké úrovni tak, jak
tomu vždycky bylo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, doufám, že se v Ostravě s řadou z vás osobně
pozdravím, a že se virtuálně sejdeme na
naší Členské schůzi.
Václav Talhofer
prezident České kartografické společnosti
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MAPA ROKU 2020
odborná soutěž
Česká kartografická společnost

ČKS INFORMUJE

Informace
k 23. ročníku
soutěže
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Organizace soutěže Mapa roku
Stejně jako mnoho dalších aktivit, i organizace soutěže Mapa roku byla v minulém roce
zasažena protipandemickými opatřeními.
Hodnocení produktů sice proběhlo tradičně
na schůzce členů odborné hodnotící komise
pro soutěž Mapa roku, ale její organizace
byla složitější vzhledem k nařízením Vlády ČR
i k opatřením jednotlivých zaměstnavatelů
hodnotitelů. Slavnostní vyhlášení výsledků
soutěže mělo proběhnout v rámci mezinárodního festivalu Academia Film Olomouc,
který ale proběhl online a bez doprovodného
programu. Slavnostní vyhlášení proto bylo
nejprve odloženo a po nepříznivém podzimním vývoji pandemie bylo nakonec odvoláno. Ocenění dostali své diplomy poštou
a zasloužený aplaus odborné komunity
i běžných zájemců o kartografii tak nemohli
slyšet.
O to více jsme rádi, že organizace letošního
ročníku soutěže je ve znamení „návratu
k normálu“.
Odborná hodnoticí komise pro soutěž
Mapa roku 2020, která je jmenována
Výborem České kartografické společnosti,
pracovala ve složení: prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D. (České vysoké učení technické
v Praze), doc. Ing. Václav Čada, CSc. (Západočeská univerzita v Plzni), Ing. Přemysl
Jindrák (Zeměměřický úřad), RNDr. Ladislav
Plánka, CSc. (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava), doc. Ing. Marian
Rybanský, CSc. (Univerzita obrany), Ing. Petr
Skála (člen ČKS), Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň,
Ph.D. (Masarykova univerzita), RNDr. Alena
Vondráková, Ph.D., LL.M. (Univerzita Palackého v Olomouci, předsedkyně Komise),
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. (Univerzita
Palackého v Olomouci).
Uzávěrka pro přihlášení kartografických
děl a výsledků studentských prací byla
31. března 2021 a následující období patřilo
podrobnému hodnocení produktů jednotlivými členy odborné komise. Toto první kolo
hodnocení je zakončeno odborným reportem, kterým každý z hodnotitelů představí
dílo ostatním členům komise.

Ve středu 16. června 2021 se členové odborné hodnotící komise pro soutěž Mapa
roku sešli v Mapovně Geografického ústavu
Masarykovy univerzity v Brně. Na této schůzce proběhlo druhé kolo hodnocení, kdy
po reportu přiděleného hodnotitele mají
možnost dílo hodnotit také všichni ostatní
členové. Na základě odborné diskuze jsou
pak uděleny nominace na ocenění.
Ve třetím kole hodnocení jsou tajnou volbou stanoveny na základě pořadí konečné
nominace a jsou vybráni vítězové jednotlivých kategorií. Jelikož se může stát (a díky
tomu, že jsou členové odborné hodnotící
komise aktivními kartografy, se to reálně
děje), že člen komise je současně autor nebo
spoluautor hodnoceného díla, případně
sám cítí jinou možnou podjatost k hodnocenému produktu, hlasování se v takovém
případě dotyčný člen neúčastní a tajnou
volbu provádí ostatní přítomní hodnotitelé.
Po hodnocení přihlášených produktů ve
všech kategoriích soutěže je rozhodnuto
o udělení zvláštních ocenění komise, která
reflektují i další aspekty, než jen hodnocení
konkrétního díla v rámci kategorie. Může
se jednat o ocenění jedinečnosti produktu,
jeho významnosti nebo prospěšnosti, ale
také o kladné hodnocení vydavatele nebo
ocenění dlouhodobé kartografické produkce v rámci edice apod. Zvláštní ocenění je
od toho, aby bylo možné ocenit i to, co se do
běžného hodnocení v tradičních kategoriích
„nevešlo“.
Diskuze nad produkty byla dlouhá a podnětná, zazněla kritika i četné pochvaly na
adresu producentů
kartografických děl.
A zazněla chvála
na adresu české
kartografie, která
si v mezinárodním
srovnání drží vysokou laťku.
Poslední, co k uzavření v pořadí již
23. ročníku soutěže

Schůzka hodnoticí komise, Geografický ústav Masarykovy univerzity
Diskuze nad hodnocenými produkty. Foto: Petr Skála

Mapa roku chybí, je slavnostní vyhlášení
výsledků soutěže a předání diplomů. To
proběhne za účasti široké kartografické
komunity ve čtvrtek 9. září 2021 na Společenském večeru 24. kartografické konference v Ostravě od 19 hodin. Následně budou
výsledky uveřejněny na webových stránkách
www.cartography.cz.
Na následujících stránkách Zpravodaje se
můžete s nominovanými produkty seznámit. Ke každému dílu je umístěn i stručný
komentář, proč si právě toto dílo nominaci
zasloužilo.
Stejně jako v minulém roce se uskuteční
výstava, která proběhne od 12. září do
3. října 2020 v interaktivním muzeu vědy
Pevnost poznání v Olomouci (podrobnosti
ve Zpravodaji).
Nejzajímavější produkty ze soutěže Mapa
roku, a to jak z letošního, tak z loňského
ročníku, jsou také přihlášeny do expozice
v rámci Mezinárodní kartografické výstavy, která proběhne v rámci Mezinárodní kartografické konference ve Florencii v termínu
14.–18. prosince 2021.
Děkujeme producentům a autorům děl za
přízeň a přejeme vašim dílům úspěch u cílové skupiny čtenářů!
Současně mi dovolte osobní poděkování
všem kolegům z odborné hodnotící komise,
kteří svou kvalitní prací dlouhodobě pomáhají soutěž realizovat.
Alena Vondráková,
předsedkyně hodnoticí komise
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Nominace na ocenění
Mapa roku 2020
O titul Mapa roku 2020 bojovalo celkem 15 producentů
z celé České republiky a 13 autorů studentských prací
ze tří vysokých škol. Členové odborné hodnotící komise
pro soutěž Mapa roku stanovili následující nominace.

ČKS INFORMUJE
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ATLASY, SOUBORY A EDICE MAP

SHOCart, spol. s r. o.
Kompletní sada turistických map Slovenska v měřítku
1 : 40 000 v dárkovém balení vydaná k příležitosti 30.
narozenin firmy SHOCart. Sada obsahuje kompletní řadu
48 map pokrývajících celé území SR, mapy jsou doplněny
cyklotrasami (včetně doporučených tras s rozlišením
povrchů). Všechny mapy v sadě jsou aktualizovány, mají
upraven design, mapy jsou vydány pouze pro tuto sadu,
jednotlivé mapy z této sady jsou neprodejné.

NOMINACE

Sada tyflomap pro nácvik samostatného pohybu
osob se zrakovým postižením
Univerzita Palackého v Olomouci
Sada interaktivních tyflomap, využívající propojení se smart
zařízením s aplikací TactileMapTalk, je určena osobám
s těžkým zrakovým postižení k usnadnění nácviku samostatného pohybu v zájmových lokalitách. Sady map vznikly
jako součást výzkumného projektu TA ČR Rozvoj samostatného pohybu prostřednictvím taktilně-auditivních prvků,
realizovaném Katedrou geoinformatiky a Ústavem speciálněpedagogických studií Univerzity Palackého v Olomouci.

NOMINACE

„Mapy tištěné technologií nízkonákladového 3D tisku
využívají unikátní technologii TouchIt3D. Obsah map je tak
obohacen o zvukové nahrávky, které se spustí po delším
podržení vodivých prvků v mapě. Přínos těchto map lze
spatřovat v teoretické i v praktické rovině.“
Atlas nářečí českého jazyka: krácení vokálů
Univerzita Palackého v Olomouci

Do soutěže může být přihlášeno
kartografické dílo, které bylo vydáno
na území ČR, bylo vydáno v uplynulém
kalendářním roce, kdy pro ročník vyhlašovaný v roce 2021 musí být dílo vydáno
v kalendářním roce 2020, neporušuje
autorský zákon. Počet přihlášek za
jednoho autora nebo producenta není
omezen.
1. kolo
Po uzávěrce soutěže provede předseda
Komise rozdělení exponátů
k prvnímu posouzení jednotlivým
členům Komise, přičemž přihlíží k odbornosti členů a jejich regionální působnosti. Kategorie se vyhodnocuje, jsou-li
do ní přihlášeny alespoň tři produkty,
nicméně hodnocena jsou všechna díla,
i kdyby tato podmínka nebyla splněna.

Dárková sada map Slovensko 1 : 40 000

„Sada je jedinečná tím, že mapy aktualizované k roku 2020
pokrývají celé území Slovenska v jednotném měřítku a ve
stejném znakovém klíči. U uživatelů jsou mapy oblíbené
a nejen z hlediska rozsahu je to cenné kartografické dílo.“

JAK SE OCENĚNÍ
UDĚLUJÍ

NOMINACE

Atlas přibližuje čtenářům problematiku výzkumu krácení samohlásek v nářečích na území
Česka. Atlas je jedinečný svým vizuálním stylem analytických a syntetických nářečních map
v nově sestaveném znakovém klíči. Mapy zachycují prostorové rozložení hláskových variant
v prvním, v některých případech i v jiném pádě, dialektologické typy, oblasti a regiony.
„Celkem 16 nářečních map pro jednotlivá slova a mapy 6 typů a 13 regionů krácení vokálů
představují cennou prostorovou vizualizaci výzkumu realizovaného Ústavem pro jazyk český
Akademie věd ČR. Nový znakový klíč a obohacení dalšími kompozičními prvky oproti původnímu Českému jazykovému atlasu umožňují sdělit čtenáři velké množství informací.“

2. kolo
Na společném zasedání každý z hodnotitelů přednese krátký report o jemu
přiděleném produktu, přičemž současně probíhá hodnocení díla všemi
přítomnými členy komise. Kdokoliv
z hodnotitelů může navrhnout nominaci
předmětného díla na ocenění. Následně
se Komise dohodne na počtu a výběru
nominovaných produktů v rámci hodnocené kategorie.
Každý člen Komise má možnost na
společném zasedání představit produkt,
který do soutěže nebyl ve stanoveném
termínu přihlášen, ale odpovídá pravidlům soutěže a jeho autor/vydavatel
souhlasí s dodatečným zařazením do
hodnocení soutěže. Toto opatření je
nazýváno jako „divoká karta“. Další hodnocení probíhá stejně jako hodnocení
jiných produktů.
3. kolo
Nominované exponáty jsou hodnoceny všemi přítomnými členy Komise
tajným hlasováním. Ocenění Mapa roku
v příslušné kategorii získává exponát
s nejlepším hodnocením, další pořadí se
nezveřejňuje. V případě rovnosti bodů
více produktů na prvním místě hlasuje
komise o dodatečném pořadí těchto
produktů tak, aby mohl být stanoven
jeden vítěz kategorie. Pokud i v tomto
hlasování dojde k rovnosti bodů/
hodnocení, má předseda Komise hlas
s vyšší vahou, tedy určí vítěze.
Více z pravidel na stránkách soutěže
www.cartography.cz/maparoku.
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Krajina a urbanismus na rukopisných plánech z 18. století:
translokační plány židovských obydlí v zemích Koruny české v letech 1727–1728
Národní archiv
Interdisciplinární monografie prezentuje dochované plány židovského osídlení z let 1727–1728.
Budovy a objekty zobrazené na plánech vytvářely a dodnes sehrávají výraznou roli při představě obrazu kulturní krajiny v 18. století. Monografie a všechny výstupy by měly posloužit široké
odborné veřejnosti i studentům primárního a sekundárního vzdělávání k pochopení minulosti
jednotlivých českých regionů.
„Publikace je zajímavá svým tématem a je zpracována na vysoké úrovni, jak co se týče odborného
obsahu, tak z hlediska grafického designu. Přestože se nejedná o tvorbu nového kartografického
díla, má taková publikace v soutěži Mapa roku své místo. Jedná se o soubor kvalitně prezentovaných map s odborným komentářem.“

NOMINACE

Historický atlas měst České republiky, svazek 31 – Jaroměř
Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.
Jaroměř se nachází ve staré sídelní oblasti v dosahu Hradce Králové, spadající do sféry vlivu
Přemyslovců již v 10. století. Vlastní struktura atlasu je analogická jako ve všech předcházejících
svazcích: úvodní historicko-urbanisticky zaměřená studie doprovozená černobílými vyobrazeními,
jádro atlasu tvoří mapové listy, obsahující reprodukce starých map i množství map rekonstrukčních, vedle toho pak i kolmé letecké snímky města od 30. let 19. století nebo aktuální územní plán.
Součástí svazku jsou reprodukce starých vyobrazení města.
„Atlas je 31. svazkem Historického atlasu měst České republiky, přičemž je potřeba vyzdvihnout
význam tohoto díla jako celku i kvalitu zpracování dílčích svazků, v tomto případě svazku Jaroměř.
Atlas obsahuje podrobný seznam publikovaných mapových a obrazových materiálů s komentáři,
navíc je k dispozici i v digitální podobě na webových stránkách http://towns.hiu.cas.cz/.“

NOMINACE

SAMOSTATNÁ KARTOGRAFICKÁ DÍLA
Beskydy, Javorníky 1 : 50 000

Krkonoše 1 : 25 000

Kartografie PRAHA, a. s.

SHOCart, spol. s r. o.

Mapa turisticky atraktivních lokalit Česka,
Beskyd a Javorníků, kde je pro mapu
využit prostor na obou stranách listu.
Turistický obsah zahrnuje hrady, zámky,
zříceniny, rozhledny, přírodní rezervace,
místa dalekého výhledu a mnoho dalších
informací. V mapě je zobrazena také síť
značených cyklotras.

Oboustranná turistická mapa zobrazující v měřítku 1 : 25 000 atraktivní
oblast Krkonoš. Mapa je turistická,
lyžařská i cykloturistická, obsahuje
naučné stezky, cyklotrasy, lyžařské
trasy, bikeparky, běžecké trasy, sjezdové tratě a mnoho dalšího.

„Kromě zajímavého obsahu je mapa kvalitní
také svým kartografickým zpracováním.
Provedení znakového klíče v kombinaci
s kvalitou tisku je na nadstandardní úrovni.“

NOMINACE

„Mapa je v podrobném měřítku, zobrazuje vhodnou formou velké množství
informací, včetně sezónních uzávěr
apod. Je v tradičním SHOCart designu,
který je u uživatelů oblíbený.“

NOMINACE

Evropa – nástěnná obecně zeměpisná mapa
Kartografie PRAHA, a. s.
Přehledná mapa evropského kontinentu, která spojuje to nejdůležitější z politické a fyzické mapy:
hranice a názvy států, všechna hlavní a další významná města, horopis a vodopis zobrazující
významné fyzické tvary pevniny, moří a oceánů, včetně jejich názvů. Výškopis, vyjádřený barevnou hypsometrií je doplněn stínováním, které umožňuje lepší vnímání členitosti reliéfu. Základní
provedení je laminovaná mapa s bílými plastovými lištami.

NOMINACE

„Mapa je graficky zdařilá a najde své využití jistě v mnoha kancelářích a prostorách, kde může
sloužit nejen jako zdroj informací, ale i jako velmi pěkná dekorace. Využití najde také ve školách,
kde může sloužit jako výuková pomůcka.“
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Lerici, city map

Brdy, mapa KČT 1 : 40 000

JN-kart

TRASA spol. s r. o.

Propagační plán města LERICI, San
Terenzo Tellaro, Golfo dei Poeti, který je
určen pro podporu cestovního ruchu,
je vyhotoven ve trojjazyčném provedení
(italština, angličtina, němčina). Vydává
ji malé brněnské nakladatelství JN-kart,
které vede Ing. Jaroslav Němec.

Klub českých turistů ve spolupráci s Vojenskými lesy a statky ČR a se správou CHKO
Brdy vydalo tuto oboustrannou skládanou
mapu celého území CHKO Brdy v přehledném měřítku 1 : 40 000 s aktuálním stavem
značení pěších tras i cyklotras k létu 2020.
Součástí rubové strany mapy je i přehledná
turisticko-vlastivědná textová část s potřebnými kontakty.

„Mapa je zajímavá především tím, že
malá česká firma vydává mapu města
Lerici v provincii La Spezia v Itálii. Jedná
se o kvalitně zpracovanou mapu, přestože se nejedná o produkt tradičních
velkých nakladatelství.“

NOMINACE

NOMINACE
„Tato turistická mapa odpovídá vysokému
standardu, který mapy Klubu českých turistů
mají dlouhodobě. Tato konkrétní mapa má navíc velmi pěkně zpracované
zajímavé území bývalého vojenského újezdu.“

KARTOGRAFICKÁ DÍLA PRO ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ
Vývoj českého státu (v 1. polovině 20. století) – dějepisná nástěnná mapa
Kartografie PRAHA, a. s.
Nové vydání dějepisné nástěnné mapy, která na třech dílčích tematických mapách zobrazuje vývoj
Československa od rozpadu Rakouska-Uherska do roku 1948. Mapky přehledně zobrazují územní
zisky i ztráty během a po obou světových válkách i poválečné uspořádání tehdejšího státu, úpravy
hranic a také hlavní směry postupů cizích vojsk při obsazování Československa v roce 1939. Mapa je
k dispozici i jako příruční mapa pro práci žáků v lavicích.
„Kartografie PRAHA je hlavním producentem v oblasti kartografických produktů pro školy a tato mapa
je jedním z typických příkladů. Jedná se o nové vydání dějepisné nástěnné mapy, která názorně představuje vývoj státu tak, aby byl pro žáky pochopitelný. U těchto „tabulových“ nástěnných map je často
řešena čitelnost žáky ze zadních lavic, což je vyřešeno příručními mapami, které jsou zmenšenou kopií
nástěnné mapy. Tento komplet tak k výuce slouží velmi dobře.“
Evropa – nástěnná obecně zeměpisná mapa
Kartografie PRAHA, a. s.

NOMINACE

Mapa je představena na předchozí straně, je současně nominována v kategorii Samostatná kartografická díla.

NOMINACE
Česká republika – národopisné oblasti
STIEFEL EUROCART, spol. s.r.o.
Nástěnná mapa České republiky – národopisné oblasti vznikla ve spolupráci s Etnologickým ústavem Akademie věd ČR. Jejím cílem je probudit v žácích zájem o minulost naší
země, každodenní i sváteční život na českém, moravském a slezském venkově prostřednictvím výpovědní síly tradiční lidové kultury. Kompozici dominuje mapa České republiky s vyznačenými národopisnými oblastmi, ve kterých lidé do dnešní doby zachovávají
původní lidové zvyky a tradice – kroje,
písně, zvyklosti, nářečí a další. Nejznámější z nich jsou doplněny stručnou
charakteristikou a ukázkami lidových
krojů.

NOMINACE

NOMINACE

„Mapa je zajímavá především svým tématem, kdy na jedné straně znázorňuje národopisné
oblasti společně s typickými znaky tradiční lidové kultury a na straně druhé představuje
deset základních národopisných oblastí (Chebsko, Podkrkonoší, Haná, Plzeňsko, Goralská oblast, Chodsko, Blata, Horácko, Slovácko a Valašsko). Stejně jako u map Kartografie
PRAHA i v tomto případě k mapě náleží sada příručních map pro práci v lavici, jedná se tedy
o vhodnou výukovou pomůcku.“
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Interaktivní atlas světa Atlas.Mapy.cz
Seznam.cz, a. s.
Interaktivní atlas světa Atlas.Mapy.cz je online dostupnou alternativou pro tradičně používané atlasy. V současné době běží jako
betaverze, a to bezplatně. V současnosti (září 2021) obsahuje již
více než 50 map v okruzích Základní, Země a příroda (biosféra,
litosféra, hydrosféra), Počasí a podnebí (atmosféra), Životní
prostředí, Politika a mezinárodní vztahy, Populace a její změny,
Společnost, Kultura, Hospodářství (obecné, zemědělství, těžba
a průmysl, služby). Mapy jsou stále doplňovány a aktualizovány.
Mapy je možné přizpůsobovat preferencím žáka nebo učitele, je
možné interaktivní vyhledávání, srovnávání a mnoho dalšího. Pro
snadnější implementaci do výuky jsou dostupné i materiály pro
ukázkové hodiny zeměpisu.
„Jedná se o velký počin v oblasti školních atlasů, protože tato online
verze obsahuje funkcionalitu, kterou dosud žádný z existujících atlasů
v České republice nenabízel. Aplikace je promyšlená, nabízí i návod
pro učitele, jak s atlasem pracovat v hodině. Tím, že je aplikace
bezplatná, může ji využít široká skupina cílových uživatelů. Tematika
některých map je navíc ve školních atlasech ojedinělá.“

NOMINACE
NOMINACE
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Moravský kras a okolí:
Atlas pro terénní výuku
a outdoorové aktivity

NOMINACE

Masarykova univerzita
Atlas Moravský kras a okolí
zahrnuje oblast, kterou pro
svoje venkovní aktivity navštěvuje řada škol všech stupňů
a typů nejen z Česka. Při výběru
lokality bylo vycházeno z potřeb
terénní výuky v rámci učitelského vzdělávání na PdF MU.
Posláním Atlasu je vyvolat v jeho
uživatelích touhu dozvědět se
něco o tom, co utvářelo a utváří
krajinu Moravského krasu a jeho
okolí. Samotný Atlas se skládá ze dvou částí. První tvoří tematicky
orientované mapy v měřítkách 1 : 160 000 a 1 : 400 000. Jde o celkový přehled zvoleného území a popis jeho základních přírodních
a kulturních charakteristik. Další část tvoří podrobné mapy měřítka
1 : 20 000, které obsahují obrovské množství dalších informací. Jeho
hlavní úloha spočívá v tom, aby jeho uživatelé sami v terénu objevovali to, co si vybrali na základě jednotlivých mapových listů.
„Publikace je svým pojetím unikátní. Může sloužit jak k výuce na
různých úrovních, tak i k poznávání Moravského krasu odbornou
i laickou veřejností, protože své si v ní najde každý čtenář. Atlas je
zpracován velmi kvalitně, obsahuje tematické kapitoly věnující se
dílčím geografickým tématům, jako je Geologie, Geomorfologie,
Reliéf, Půda, Voda, Klima, Vegetace, Krajinný pokryv, Ochrana přírody
a mnoho dalšího.“

DIGITÁLNÍ KARTOGRAFICKÉ PRODUKTY A APLIKACE NA INTERNETU
aplikace
Analýzy výškopisu

NOMINACE

Zeměměřický úřad
Novou generaci aplikací
představili v roce 2020
pracovníci Zeměměřického úřadu. Mezi tyto
aplikace patří především
Geoprohlížeč, Archiv
a Analýzy výškopisu.
Aplikace analýzy výškopisu (https://ags.cuzk.cz/av/) přinesla oproti
minulé verzi mnoho vylepšení, a to především v oblasti uživatelského rozhraní. Jednotlivé widgety, které umožňují nastavení
a spouštění výpočtů, jsou nyní například lépe optimalizované
pro dotyková zařízení a výsledky výpočtu mají kvůli přehlednosti
v každém widgetu svou vlastní záložku. Další, na první pohled viditelnou změnou, je možnost zadávání výpočtů i ve 3D pohledu.
„Aplikace Zeměměřického úřadu jsou velmi důležitým zdrojem informací pro širokou veřejnost. Rozšiřování funkcionality a aktualizace
aplikací je proto velmi důležitá. U nové generace aplikace Analýzy
výškopisu je potřeba vyzdvihnout především to, že se tvůrci zaměřili
na uživatelskou vstřícnost a využitelnost.“

aplikace Archiv

NOMINACE

Zeměměřický úřad
Aplikace Archiv patří do
zmíněné nové generace
aplikací Zeměměřického úřadu. Samotná
aplikace Archiv (https://
ags.cuzk.cz/archiv/)
slučuje prohlížení
Archivních map a Archivu
leteckých měřických snímků. Po umístění bodu či polygonu do mapy
a zvolení kategorie se zobrazí náhledy nalezených archiválií, které
si uživatel může následně otevřít v novém okně prohlížeče. Při zobrazení detailu archiválie jsou k dispozici další relevantní informace
a nástroje – například zobrazení legendy, přechod do e-shopu nebo
vygenerování URL pro sdílení konkrétní archiválie, který je možné
vložit například do webových stránek.
„Staré mapy a plány jsou předmětem nejen studia historiků, ale také
jsou velmi oblíbené mezi odbornou i laickou veřejností. Díky aplikaci Archiv si každý uživatel může jednoduše najít archiválie, které
jsou k dispozici například pro území jeho bydliště nebo jiné zájmové
oblasti. Současně jsou k archiváliím uveřejněny potřebné informace
pro další studium nebo využití.“
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Portál Český historický atlas
Fakulta stavební ČVUT v Praze a Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.
Český historický atlas je projektem aplikovaného výzkumu a vývoje národní
a kulturní identity (NAKI II) Ministerstva kultury (DG16P02H010). V rámci projektu
byl vytvořen Český historický atlas: Kapitoly z dějin 20. století (tento atlas získal
ocenění Mapa roku 2019) a na něj navazuje prezentovaný online portál, který
v digitální podobě zpřístupňuje obsah tištěné publikace.
„Portál Český historický atlas prezentuje historické vědy v kontextu moderní kartografie a přispívá k formování historického vědomí společnosti. Staré mapy přístupné na internetu jsou mezi uživateli velmi oblíbené, hned po spuštění byl proto
portál přímo atakován obrovským množstvím zájemců. Kvalita portálu navazuje
na vysokou kvalitu tištěného atlasu.“
Interaktivní atlas světa Atlas.Mapy.cz
Seznam.cz, a. s.

NOMINACE

NOMINACE

Atlas je představen na předchozí straně, je současně nominován v kategorii Kartografická díla pro školy a vzdělávání.

KARTOGRAFICKÉ STUDENTSKÉ PRÁCE

NOMINACE

Tematický atlas Olomouckého kraje v infografickém provedení
Jakub Žejdlík, Univerzita Palackého v Olomouci
Bakalářská práce se zabývá tvorbou tematického atlasu Olomouckého kraje v infografickém provedení s využitím moderních grafických přístupů. Rešeršní část je věnována studiu problematiky
infografiky a atlasové tvorby, včetně rozboru vybraných metod tematické kartografie a tematických
atlasů vybraných krajů. Nejrozsáhlejší část práce se věnuje samotné tvorbě atlasu. Na základě rešerše
a dostupných dat byl navržen obsah, kartografický projekt a design atlasu. V programu Microsoft Excel
proběhla příprava dat a následně zde byly provedeny některé analýzy a vytvořeny grafy. Úpravy, analýzy a základní vizualizace prostorových dat probíhaly v programu ArcMap ve verzi 10.6 od společnosti
Esri. Grafické zpracování atlasu a jeho dílčích částí, jako jsou mapy, grafy atd. probíhalo v prostředí
programu Adobe Illustrator CS6. Předtisková příprava byla realizována v prostředí Adobe InDesign CS6.
Elektronická verze atlasu ve formátu PDF je dostupná na webových stránkách práce.
Kartografickým výstupem práce je publikace Tematický atlas Olomouckého kraje.

https://www.geoinformatics.upol.cz
/dprace/bakalarske/zejdlik20/

„Atlas je zpracován s využitím moderních infografických prvků a ilustrací. Jedná se v podstatě o hotovou publikaci, přičemž student realizoval
práci od zpracování dat, přes tvorbu všech vizualizací až po finální předtiskovou přípravu. Mapy jsou zpracovány kvalitně a atlas je na bakalářskou práci skutečně rozsáhlý.“
Turistická mapa okolí Pravčické brány se zaměřením na velkoměřítkové mapování pískovcového reliéfu
Markéta Žuravská, Univerzita Karlova
Cílem bakalářské práce bylo vytvořit podrobnou turistickou mapu velkého měřítka zachycující lokalitu Pravčické brány a okolí v NP České
Švýcarsko se zaměřením na znázornění pískovcového reliéfu. Důraz je kladen na využití informací o skalních útvarech z dat podrobného leteckého laserového skenování (LLS), která umožňují znázornit skalní útvary pomocí metody stínování. Ostatní data pro vytvoření
podrobné mapy jsou získána z dostupných starých map Českého Švýcarska, resp.
NOMINACE
Pravčické brány a okolí, a současných prostorových dat uvedené lokality. Výsledná
mapa je zpracována v softwaru ArcGIS Pro. Vytvořená mapa velkého měřítka uvedené
lokality má podobu mapy vývěsní i skládané a je pravděpodobně první takto podrobnou turistickou mapou blízkého okolí Pravčické brány, která využívá ke znázornění
skal data podrobného LLS a zobrazuje jak současné, tak historické objekty, a jejich
české i německé názvy.
Kartografickým výstupem práce je turistická mapa Pravčická brána a okolí.
„Práce je velmi zajímavá celým svým obsahem, například popisem a aktualizací dat
potřebných pro tvorbu mapy. Stejně tak je kartograficky velmi hodnotná výsledná
mapa, která je zpracována na vysoké odborné úrovni a jistě by si v případě rozšíření
našla mnoho spokojených uživatelů.“

https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/120515
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Mapování vybraných aspektů chovu psů v Olomouci
Tomáš Vaníček, Univerzita Palackého v Olomouci
Cílem bakalářské práce bylo integrovat do společného prostředí tři zdroje
informací o pohybu a výskytu psů v Olomouci a provést prostorovou syntézu
vyúsťující ve vizualizaci výsledků. Tři zdroje informací jsou: poplatky městu za
psy, vybavenost městského prostředí pro pejskaře a vlastní terénní mapování.
Nad těmito informacemi byly provedeny vybrané analýzy a výsledky byly vizualizovány formou jednoduchých map. Vizualizace zmapovaných prvků byla
provedena formou několika map: analogovou nástěnnou velkoformátovou
mapou, analogovou příruční maloformátovou mapou a webovou mapou. Za
účelem prezentace bakalářské práce byl zhotoven poster a webová stránka.
Kartografickým výstupem práce je sada analytických map, komplexní
mapa a webová aplikace.
https://www.geoinformatics.upol.cz/dprace/bakalarske/vanicek20/
„V rámci této bakalářské práce bylo vytvořeno mnoho map na základě vlastního
navrženého znakového klíče pro různá měřítka. Současně student prováděl vlastní
terénní mapování a řešil možnosti využití své práce. Kromě kartografických výstupů v podobě analytických map, mapy komplexní a webové
mapové aplikace, jsou cenným výsledkem i provedené analýzy.“

Prostorové vyhodnocení fenoménu brain drain města Olomouce
Jan Chloupek, Univerzita Palackého v Olomouci
Tato práce je zaměřena na časoprostorovou analýzu fenoménu brain drain (odliv mozků) obyvatel města Olomouce. Tímto termínem je
označován fenomén emigrace vysoce kvalifikovaných či zkušených jedinců z dané oblasti kvůli ekonomické či sociální situaci. Teoretická
část této práce podrobně popisuje fenomén brain drain a také související témata
NOMINACE
jako je migrace. Následuje popis a rozbor jednotlivých faktorů ovlivňujících fenomén
brain drain a také analýza migračních statistik města Olomouce. V praktické části je
vyhodnocen fenomén brain drain pro případ vnitrostátní migrace města Olomouce
na úrovni obcí na základě předchozí analýzy. Vedlejším produktem práce je rozbor
statistik zahraniční migrace Olomouce a mobility absolventů UPOL.
Kartografickým výstupem práce je sada map.
„Práce je velmi zajímavá svým tématem i provedenými analýzy s následnou interpretací. Přestože hlavní část práce spočívá v geoinformatické části, kde jsou sledovány
různé faktory a na základě analýz je proveden rozbor získaných výsledků, výsledky jsou
velmi názorně prezentovány i v podobě rozsáhlé sady tematických map. Práce svým
rozsahem převyšuje standardní rozsah.“

https://www.geoinformatics.upol.cz/dprace/bakalarske/chloupek20/

Atlas vybraných demografických charakteristik Česka
David Čihák, Univerzita Palackého v Olomouci
Práce se zabývá tvorbou tematického atlasu zaměřeného na vybrané demografické charakteristiky na území Česka. Hlavním cílem práce
bylo vytvořit tematický atlas s využitím dostupných dat. Práce popisuje celý proces tvorby atlasu od teoretického vymezení základních
pojmů, přes zpracování dat, až po předtiskovou přípravu. Pro lepší přehlednost je práce rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá problematikou demografie, metodami tematické kartografie
NOMINACE
a její součástí je taktéž rešerše existujících kartografických děl. Praktickou část
představuje samotná tvorba atlasu. Hlavním výsledkem práce je tedy tištěný
tematický atlas. Elektronická verze atlasu je spolu s posterem a textem práce
dostupná na webových stránkách bakalářské práce.
Kartografickým výstupem práce je Demografický atlas České republiky.
„Atlas je prezentací vývoje vybraných demografických charakteristik od roku
2001 do roku 2018. Grafický design je vytvořen s pomocí moderních infografických prvků, u každé mapy jsou proto vypsány zajímavosti, jako je minimum nebo
maximum u sledovaného jevu apod. Výsledky práce mohou být využity k dalšímu
studiu demografických jevů a procesů, popřípadě mohou sloužit odborníkům
v praxi k jejich strategickému rozhodování. Atlas je připraven jako hotová publikace a její rozsah je na bakalářskou práci vysoce nadstandardní.“

https://www.geoinformatics.upol.cz/dprace/bakalarske/cihak20/

				

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ

				 Nad rámec uvedených nominací udělila odborná komise dvě zvláštní ocenění Mapa roku 2020.
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30th International Cartographic Conference
is approaching... Zprávy z Executive Committee
Na třídenním zasedání Executive Committee ICA ve Florencii 2. až 4. září 2021 byla na
programu kromě běžné agendy především inspekční návštěva místa 30. mezinárodní
kartografické konference (14.–18. 12. 2021) a jednání s organizačním výborem.
Pro přihlášené účastníky a pro zájemce,
kteří ještě nad účastí váhají, budou zajisté
přínosem nejnovější informace přímo ze
zasedání EC ICA:
• ICC se po letech vrací na univerzitní
půdu – hlavním partnerem je Universitá degli Studi Firenze (www.unifi.it).
• Konference proběhne v hybridním
režimu – část přednášek bude přímo
ve Florencii, část online v prostředí
Cisco WebEx; všechny sekce budou
streamovány a přístup budou mít
všichni registrovaní účastníci.
Program je opět velmi bohatý:
• 8 předkonferenčních workshopů
(včetně jednoho, který pořádá
doc. Čerba, vedoucí komise Maps and
the Internet).
• Opening Ceremony proběhne v úžasném prostředí Palazzo Vecchio, před
jehož vchodem se tyčí slavná socha
Davida od Michelangela Buonarroti;
v Salone dei Cinquecento s výzdobou
od Leonarda da Vinci bude součástí
i koncert smyčcového orchestru.
• V šesti každodenních paralelních
sekcích bude odpřednášeno
484 příspěvků.
• 48 posterů bude vystaveno digitálně
jak online, tak i v prostorách konference.
• Na International Cartographic Exhibition v Galleria Delle Carrozza (Galerie
umění) bude vystavovat 31 zemí (125
panelů s mapami, 44 atlasů, 50 digitálních produktů, 14 digitálních služeb,

24 panelů s námořními mapami,
36 edukačních produktů a 33 dalších
kartografických děl), vč. České republiky, která zde má jednu z největších
výstav.
• Výstava Dětské mapy Barbary Petchenik bude umístěna v Geografickém
vojenském institutu.
• Closing Ceremony bude hostit Palazzo
Guadagni Strozzi Sacrati hned vedle
úchvatné katedrály.
• O místě Gala Dinner není rozhodnuto.
• Z důvodu světové pandemie nebude
součástí programu Technical Exhibition.
• Účastnící se mohou těšit na řadu
Technical Tours, například do Muzea
Galileo, kde se téměř dotknou glóbů
Blaeua a Cornelliho a uvidí jedinečné
kartografické výtvory.

Všichni účastníci Mezinárodní kartografické
konference obdrží knihu Menno-Jan Kraaka.

• A myslí se i na orientační běžce...
• Každý účastník ve Florencii obdrží
výtisk knihy M.J. Kraaka MAPPING
FOR A SUSTAINABLE WORLD.
Florencie je nádherné město a účastníci
nebudou litovat jediné minuty strávené
uprostřed historických památek. Město má
letiště s přímým spojem z Prahy, nádraží
v centru s přímým spojem z Vídně, hustou
síť MHD a několik sdílených služeb s elektrickými koly a koloběžkami.
Kdo je již přihlášený, měl by potvrdit registraci. Kdo ještě váhá, měl by se zaregistrovat
na www.icc2021.net.
Vít Voženílek
vice-president ICA

INFO Covid-19
Nelze dopředu říci, jak režim
ve Florencii ovlivní protipandemická
opatření. V tuto chvíli platí, že při
vstupu do všech budov i restaurací
je potřeba prokázat se potvrzením
GreenPass, u kterého
se plně osvědčila
aplikace Tečka.
Fotografie z provedené inspekční návštěvy
místa konání ICC. Foto: Vít Voženílek
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Geografický ústav Masarykovy univerzity informuje
o vybraných kvalifikačních pracích obhájených v červnu 2021.
Plné texty závěrečných prací jsou dostupné
prostřednictvím univerzitního informačního
systému https://is.muni.cz/thesis/.
Diplomové práce
Geoinformační přístupy k omezení
degradace půdy zemědělskou činností
Autor: Damián Hruban
Využití dat dálkového průzkumu Země
v agendě obce s rozšířenou působností
Autor: Pavel Kubíček

Mobilní aplikace pro podporu správy budov
Autor: Rostislav Hořava
Automatická tvorba mapových rámů ZTM
Autor: Aneta Ryglová
Kvalita dat OpenStreetMap
a její závislost na charakteristikách území
Autor: Jakub Řehák
Možnosti prediktivního modelování
lesních požárů pomocí GIS
Autor: Petr Vodička
Zdeněk Stachoň

Univerzita obrany informuje o obhájených kvalifikačních
pracích studentů oboru Vojenská geografie a meteorologie.
Bakalářské práce

Diplomové práce

Porovnání užitné hodnoty stávajících
topografických map a map vytvořených
podle nově připravovaného
standardu NATO
Autor: Adéla Hajasová

Analýza vlhkosti půd v závislosti
na konfiguraci reliéfu
Autor: Jiří Roušal

Analýza kartografické gramotnosti
u studentů UO
Autor: Lenka Roučková

Kvalifikační práce jsou k dispozici v knihovně
Univerzity obrany. Vyhledání v knihovním
katalogu je možné na https://opac.unob.cz/.
Václav Talhofer

Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci informuje o obhájených kvalifikačních
pracích studentů.
Bakalářské práce
Vizualizace migrace v interaktivních
webových mapách
Autor: Ondřej Bedrunka
Atlas přírodních charakteristik
Olomouckého kraje
Autor: Ondřej Biemann
Stanovení limitů grafické náplně
pro řešení uživatelských úloh
nad mapami z oblasti skautingu
Autor: Michal Jochec

Uživatelské hodnocení hodnotových
měřítek školních atlasů světa
Autor: Jan Šenkeřík
Diplomové práce
Ověření platnosti vybraných
kartografických konvencí
pomocí eye-trackingu
Autor: Martin Cabák
Kvalita barevných stupnic
Atlasu krajiny ČR
Autor: Veronika Lachová

Tvorba haptického modelu
Svatováclavského návrší v Olomouci
Autor: Richard Lázna

Návrh a tvorba interaktivní exhibice
s využtím geoinformačních technologií
Autor: Petr Mužíček

Analýzy a vizualizace koryt řek
pro podporu kanoistiky
Autor: Alexandra Plachtová

Vymezení výtvarného stylu tematických
map metodami machine learning
Autor: Martin Sadílek

Geoinformatické hodnocení vybraných
měst Slovenska s využitím dat percepce
místních obyvatel
Autor: Benjamín Šramo

Kvalifikační práce jsou k dispozici na webových stránkách https://www.geoinformatics.
upol.cz/studium/diplomove-prace/.
Alena Vondráková

DIPLOMOVÉ PRÁCE
OBHÁJENÉ
V PROGRAMU
ERASMUS MUNDUS
JOINT MASTER DEGREE

ČLENSKÉ OKÉNKO

Obhájené kvalifikační práce

ČLENSKÉ
OKÉNKO
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COPERNICUS MASTER
IN DIGITAL EARTH
NA UP V OLOMOUCI
V červnu tohoto roku proběhly
historicky první obhajoby kvalifikačních prací v rámci studia
Erasmus Mundus Joint Master
Degree, Copernicus in Digital
Earth, Geovisualizaton Track, které
probíhá na Katedře geoinformatiky
Univerzity Palackého v Olomouci ve
spolupráci s University of Salzburg
a University of South Brittany.
Celkem sedm studentů obhájilo
své práce, které byly zaměřeny na
analýzu a vizualizaci prostorových
dat. Práce jsou dostupné na webu
Katedry geoinformatiky UP.
Visualization of Geographic Data
Using Google Cloud Platform
Autor: ADE Bismark
Mapping Mangrove Forests:
Processing And Visualization
of Multi-Sensor Earth
Observation Data
for the Colombian Pacific Coast
Autor: DE GOROSTIZAGA Sayana
Mapping and Monitoring Slums
Using Geoinformation
Technologies
Autor: JIMOH Sheriff
Designing a Thematic Atlas
on the Geospatial Impact
of COVID-19
Autor: LUZ Leonard
Development of a Georeferenced
Eye-movement Data Creation
Tool for Interactive Webmaps
Autor: SULTAN Minha Noor
GIS-based Solar Photovoltaic
Potential Modelling
in the Urban Area
Autor: RIZCANOFANA Rochamukti
Map Animation of Shipping
Traffic in Adobe After Effects
from GIS data
Autor: SCHAFER Nelson
Alena Vondráková

Noví absolventi doktorského studia
Konec prázdnin byl na Katedře geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci ve znamení státních doktorských zkoušek
a obhajob. Přinášíme proto informaci o úspěšných absolventech doktorského studia v oboru Geoinformatika a kartografie.
Mgr. Radek Barvíř, Ph.D.
Disertační práce:
Metriky grafické náplně map
založené na rastrových formátech
Dr. Radek Barvíř se ve své práci věnoval
sestavení nového konceptu hodnocení
grafické náplně map. Z množství existujících
pojetí náplně map a teoretických přístupů
jejich měření sestavil metriku založenou na
detekci hran. Tu následně zpřístupnil formou
nástroje GMLMT jako jednoduše aplikovatelný způsob měření grafické náplně širokého
spektra map. Na čtveřici případových studiích
demonstroval její uplatnitelnost v mnoha
odvětvích kartografického výzkumu i praxe.
Zároveň se zabýval tvorbou a vývojem multimediálních tyflomap TouchIt3D a využitím 3D
tisku v geovědách.
Mgr. Markéta Beitlová, Ph.D.
Disertační práce:
Porovnání čtení map školního atlasu
učitelem a jeho žákem
Disertační práce na základě tří empirických
studií realizovaných pomocí eye-tracking
experimentů a dotazníkového šetření identifikuje způsoby čtení mapy a určuje použité
strategie učitelů a jejich žáků. Při hledání
těchto rozdílů byly také identifikovány problematické vyjadřovací metody a schopnost
studentů získat správné informace z mapy. Ve
strategii čtení mapy mezi učiteli a žáky byly
prokázány rozdíly. Učitelé většinou ignorují
legendu a řeší úlohy na základě svých znalostí, nikoli na základě mapy. V případě tematických map se nejméně srozumitelnou pro učitele i žáky ukázala být metoda kartodiagramu
využívající logaritmickou stupnici. U obecně
geografických map byly nejproblematičtější

úlohy vyžadující práci s legendou. Výsledky
mohou být přímo uplatněny kantory ve výuce
zeměpisu stejně jako pedagogy vysokých
škol při přípravě budoucích učitelů geografie.
Odhalená zjištění jsou využitelná také pro
kartografická nakladatelství a v neposlední
řadě na ně lze navázat v dalším výzkumu.
Ing. Jan Piňos, Ph.D.
Disertační práce:
Využití budovatelských her
pro účely prostorového plánování
Disertační práce představuje výzkum použití
budovatelských her pro účely územního
plánování. Hra Cities: Skylines byla vybrána
pro účely výzkumu jako hra s největším potenciálem pro využití v územním plánování.
V rámci práce byla vytvořena herní modifikace s názvem GeoSkylines, která umožňuje import a export geodat do/z hry. Za použití této
modifikace byl ve hře vytvořen model města
Olomouce. Tento model byl následně využit
pro dvě případové studie. První studie se
zaměřila na geoparticipativní projekt, kde
oslovení hráči navrhli podobu nové čtvrti VOP
Velkomoravská v Olomouci. Druhá studie se
zaměřila na možnosti využití hry pro simulaci
dopravy. Pomocí herní simulace byla měřena
dopravní hustota nejdříve pro celý model
a poté také ve dvou scénářích: rekonstrukce
mostu a vybudování dálničního obchvatu.

NÁSTROJ
PRO MĚŘENÍ
GRAFICKÉ
NÁPLNĚ MAPY
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Grafická náplň mapy je zaplněnost
mapového pole (případně celého
mapového listu) znaky a popisem
ovlivněná hustotou jejich výskytu,
parametry (tvar, velikost, výplň)
a prostorovým rozložením. Je
relativní k ploše mapy a udává se
v procentech v rozmezí 0–100 %.
Nástroj pro měření grafické náplně
mapy (GMLMT = Graphic Map Load
Measuring Tool) je hlavním výstupem disertační práce Mgr. Radka
Barvíře, Ph.D.
Nástroj je ke stažení pod otevřenou
licencí CC BY-SA. Nástroj má formu
Python skriptu pro open-source
rastrový grafický editor GIMP. Po
stažení a umístění souboru do adresáře s extenzemi GIMPu je nástroj
automaticky zakomponován do
uživatelského rozhraní nabídky
Filters → Edge-Detect. K nástroji je
k dispozici i manuál.
GMLMT je vhodný pro všechny
rastrové reprezentace map uložené
v barevném modelu RGB (RGBA).
Pro zisk porovnatelných údajů
se doporučuje hodnotit mapy
v originálních rozměrech a rozlišení 100 DPI. GMLMT změří náplň
celé mapy nebo její části zvolené
uživatelem pomocí nástrojů pro
výběr v GIMP.
Radek Barvíř

Státní doktorskou zkoušku z okruhů Geoinformatika, Kartografie, Trendy v geoinformačních
technologiích a obhajobu tezí disertační práce
úspěšně absolvoval Mgr. Jakub Koníček.
Vít Voženílek

Ukázka použití GMLMT.

http://radiat.cz/napln
Ukázky z disetračních prací Dr. Beitlové (vlevo) a Dr. Piňose (vpravo).
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ARETINOVA MAPA ČESKÉHO KRÁLOVSTVÍ
Recenzi nové publikace z nakladatelství Karolinum poskytl Mgr. Zdeněk Stachoň, Ph.D.
Dílo: NOVOTNÁ, E., TRÖGLOVÁ SEJTKOVÁ, M., ČÁBELKA, M. a PATÁK, J. (2021): Aretinova mapa Českého království. Praha: Karolinum,
241 stran: 93 barevných ilustrací, 3 tabulky, 6 map, 1 faksimile. Monumenta Cartographica Bohemiae. ISBN 978-80-246-4797-5.
Obsahuje faksimile druhého vydání Aretinovy mapy z roku 1632 v 91 % velikosti originálu.
Recenzovaná monografie komplexně
představuje třetí nejstarší původní
mapu Čech, která se objevuje v roce 1619.
Navazuje tak na tradici historické kartografie na Univerzitě Karlově představované
zejména profesorem Švamberou a jeho
dílem Monumenta Cartographica Bohemiae (1930) a pracemi profesora Kuchaře.
Vedoucí autorského kolektivu, dlouhodobá
ředitelka Mapové sbírky PřF Univerzity Karlovy PhDr. et Mgr. Eva Novotná, iniciovala
přípravu publikace ku příležitosti 400. výročí
vydání této mapy.
Monografie v úvodu představuje současný stav poznání. Následuje pasáž
věnovaná historickému kontextu, který
vždy hrál důležitou roli v přípravě vydání
nového mapového díla a bývá velmi často
v odborných čistě kartografických textech
opomíjen. Detailně je zpracována pasáž
věnovaná životním osudům Pavla Aretina
z Ehrenfeldu. Stěžejní část textu je potom
zaměřena na kartografickou tvorbu autora
mapy. Analyzovány a tříděny jsou dochované exempláře mapy a také odvozeniny,
které se postupně objevují v evropských
atlasech v průběhu 17. století. Zařazena je
také kapitola věnovaná soudobým metodám mapování, měření a technologiím
vzniku map. Autoři v textu vhodně kombinují základní i moderní přístupy kartografické, kartometrické a v neposlední řadě
historické analýzy.
Předložený text tak přináší několik zajímavých nových poznatků jako například jednoznačnou identifikaci jednotlivých vydání
mapy včetně jejich umístění v paměťových
institucích, posloupnost vzniku vlastní
mapy a její výzdoby a další. Autoři také
pomocí prezentace dochované rukopisné
mapy Zábřežského panství (1623) prokazují
kresličské a geodetické schopnosti Pavla
Aretina.
Pro čtenáře je zcela jistě nejzajímavější
pasáž věnovaná rozlišení tří dochovaných kartografických památek, které se
objevují v podstatě souběžně, v průběhu
poměrně krátkého časového období na
různých místech Evropy. Kromě mapy Pavla
Aretina z Ehrenfeldu jde o dílo Wilhelma
Petera Zimmermanna a Egidia Sadelera.

O vzájemné inspiraci těchto map se vedou
dlouhou dobu odborné diskuse. Autoři
monografie dokumentují rozdíly v obsahu
map, jejich provedení, ale také jejich
kartometrické charakteristiky. Pro čtenáře
může být trochu zklamání, že ani za pomoci
nejmodernějších přístupů nedošlo v tomto
případě k posunu, ale pouze k potvrzení
předpokladu předcházejících autorů
o pravděpodobné existenci neznámé společné předlohy.
Velmi hodnotnou součástí monografie jsou
rozsáhlé tabulkové a mapové přílohy.
Tabulkové přílohy obsahují detailní soupis
toponym uvedených v rejstříku a prvním až
čtvrtém vydání Aretinovy mapy, dále srovnání toponym na mapách Aretina, Zimmermanna a Sadelera. Seznamy toponym jsou
vždy uvedeny včetně současných názvů
lokalit. Úctyhodné je, že se autorům nepodařilo ztotožnit pouze 33 toponym z celkového počtu 1240. Tento materiál zároveň
představuje zajímavý vstup pro navazující
výzkumné analýzy v historické kartografii,
historické geografii a příbuzných oborech.

Obálka publikace. Foto: PřF UK

Mapové přílohy potom obsahují zmenšené
náhledy na jednotlivá vydání Aretinovy
mapy, ale také Zimmermannovu a Sadelerovu mapu. Vázané přílohy doplňuje zdařilá
volná faksimile druhého vydání Aretinovy
mapy z roku 1632 z fondu Mapové sbírky
PřF UK. Faksimile je zpracována v 91 %
velikosti originálu. Tato velikost blížící se
rozměrům originálu umožňuje minimálně
základní studium exempláře.
Předložená monografie představuje unikátní materiál z hlediska české i světové
historické kartografie. Česká verze publikace omezuje své využití publikace pouze
na české, případně slovenské prostředí,
ale tento nedostatek bude eliminován
připravovanou anglickou verzí monografie. Publikace tak nepochybně uspokojí
poptávku odborníků a přispěje ke zvýšení
zájmu o historickou kartografii v řadách
široké veřejnosti.
V Brně dne 12. srpna 2021
Zdeněk Stachoň

Publikace a faksimile mapy. Foto: PřF UK

ZAJÍMAVOST
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Vyhodnocení národního kola soutěže
Dětské mapy Barbary Petchenik
V polovině srpna 2021 proběhlo v Liberci vyhodnocení národního kola výtvarné soutěže
dětské mapy Barbary Petchenik. Národní kolo umělecko-kartografické soutěže Dětská mapa
světa pořádá Česká kartografická společnost ve spolupráci s Katedrou geografie Technické
univerzity v Liberci. Téma je Mapa mého budoucího světa (A Map of My Future World).
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 soutěže je zlepšit
tvůrčí představivost dětí o světě. Cena je
udělována každé dva roky. Cílem soutěže je
rozvinout tvůrčí vyjadřovaní dětí o světě pro
zlepšení jejich grafického uvědomění a prohloubení jejich vnímání o životním prostředí.

ve čtyřech věkových kategoriích od 0–15 let
z více než 80 mateřských, základních
a uměleckých škol z celé České republiky.
Šest vybraných dětských prací bylo odesláno do mezinárodního kola soutěže a budou
vystaveny v rámci Mezinárodní kartografické výstavy ve Florencii v Itálii (prosinec
2021).

Do soutěže bylo zasláno celkem 826 výtvarných prací od 925 dětských autorů

Výherci jednotlivých kategorií budou odměněni zajímavými cenami, které do soutěže
poskytli Kartografie Praha, Zeměměřický
úřad, ARCDATA PRAHA a FP TUL. Současně

Tereza Kudrnová (kategorie do 6 let)

Matyáš Janečka (kategorie 9–12 let)

bude předána drobná pozornost všem autorům, kteří zaslali své práce do soutěže.
Práce vybrané v rámci národního kola budou vystavovány při různých příležitostech
u akcí pořádaných Českou kartografickou
společností. V září 2021 budou ke zhlédnutí
na 24. kartografické konferenci konané
v Ostravě a následně v listopadu 2021 ve virtuální podobě při příležitosti konání tradiční
konference GIS Esri v ČR.
Klára Severýnová Popková
národní koordinátorka soutěže

Viktorie Vašková (kategorie 13–15 let)

INFORMACE

Výstava nominovaných a oceněných
produktů ze soutěže Mapa roku 2020

Ve dnech 12. září až 3. října 2021 bude probíhat v interaktivním muzeu vědy Pevnost
poznání v Olomouci výstava produktů, které byly nominovány na ocenění Mapa roku 2020.
V zachovalém areálu korunní pevnůstky
v Olomouci sídlí vzácná historická stavba
s dřevěnou konstrukcí. Ještě v roce 1857
byla neoddělitelnou součástí bastionové
pevnosti. Zatímco tehdy se v ní skladovala
dělostřelecká munice, dnes je rafinovaným
útočištěm pro vědu a neformální vzdělávání.
Jedná se o interaktivní muzeum vědy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého
s názvem „Pevnost poznání“.
Součástí muzea jsou čtyři stálé expozice:
Věda v pevnosti, Živá voda, Rozum v hrsti
a Světlo a tma. Geografická sekce je součástí
expozice Živá voda, nachází se zde ale také
různé mapové hádanky.

Pevnost poznání nabízí spoustu doprovodných akcí a školních programů. Z geografie
se jedná například o programy:
VODA V JEDNOM KOLE
NEZADRŽITELNÁ VODA
VODSTVO ČESKÉ REPUBLIKY
ČLOVĚK A VODA
NAVRHNI SI SVOJE MĚSTO
CO NÁS OHROŽUJE?
KOUZLO STARÝCH MAP
A právě v prostorách tohoto interaktivního
muzea vědy se bude konat výstava pro-

duktů, které byly nominovány na ocenění
Mapa roku 2020. Představeny budou produkty ze všech kategorií, digitální produkty
budou představeny prostřednictvím videa.
Stejně jako v minulém roce bude součástí
výstavy hlasování o cenu návštěvníků Pevnosti poznání „Vox populi“.
Přijďte se podívat! Vstup na výstavu je
bezplatný, výstava se nachází v prostorách
2. nadzemního podlaží.
Další informace najdete na webových stránkách www.pevnostpoznani.cz.
Alena Vondráková

Zeměpisná olympiáda je oborovou soutěží pro žáky a studenty
zeměpisu (geografie).

Do soutěže se prostřednictvím
školního kola mohou zapojit všichni žáci druhého stupně základních
škol (6.–9. tříd) a studenti středních
škol v Česku.
Účast v Zeměpisné olympiádě
přináší mimo jiné možnost získat
nové zkušenosti nad rámec běžné
výuky zeměpisu, změřit síly s ostatními soutěžícími z celého Česka,
a v případě úspěchu se zúčastnit
mezinárodních geografických
soutěží.
Úspěšní řešitelé krajského a celostátního kola jsou pak přijímáni na
většinu geografických studijních
oborů na českých vysokých školách bez přijímacích zkoušek.
Odbornost soutěže garantuje
organizátor pověřený MŠMT, jímž je
Geografická sekce Přírodovědecké
fakulty Univerzity Karlovy (Praha),
ve spolupráci s Ústřední komisí
Zeměpisné olympiády a Českou
geografickou společností.
Každým rokem je Zeměpisná olympiáda na národní úrovni pořádána
ve čtyřech postupových kolech
pro čtyři soutěžní věkové kategorie
žáků (A–D).
Každý účastník zeměpisné olympiády se může zúčastnit také doplňkové soutěže O nejlepší mapu
na geografické téma, konané
pod záštitou České kartografické
společnosti, a to odevzdáním
vlastnoručně vyrobené mapy na
libovolné geografické téma. Mapy
splňující podmínky soutěže budou
vyhodnoceny po geografické
a kartografické stránce. Autoři
nejlepších map budou oceněni
Českou kartografickou společností
zajímavými cenami.
Více informací na webových stránkách www.zemepisnaolympiada.cz.
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Soutěž O nejlepší mapu
na geografické téma
zná své vítěze

ČKS INFORMUJE

ZÁKLADNÍ
INFORMACE

ČKS INFORMUJE
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Na začátku července byly vyhlášeny výsledky doplňkové
soutěže Zeměpisné olympiády O nejlepší mapu na
geografické téma, organizovanou pod záštitou České kartografické společnosti. V letošním ročníku se přitom sešlo
rekordních 84 map! Všechna soutěžní díla byla velmi povedená a zaslouží si velké uznání.
I přes koronavirová protiepidemická opatření proběhl v letošním roce již pátý ročník
soutěže O nejlepší mapu na geografické
téma v rámci Zeměpisné olympiády.

Monika Leix
Gymnázium J. G. Mendela, Brno
Nosí smartphony štěstí?

Soutěže se může zúčastnit každý účastník
zeměpisné olympiády tím, že vytvoří mapu
na originální téma. Map se letos v soutěži
sešlo rekordních 84. Hodnotící komise
složená z kartografů a geografů z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a z KARTOGRAFIE PRAHA neměla výběr vítězů vůbec
snadný. Členové poroty u každé mapy hodnotili originalitu a náročnost tématu/nápadu
z pohledu kartografa, kvalitu grafického
zpracování, použité kartografické vyjadřovací
prostředky, originalitu a náročnost tématu
z pohledu geografa, geografickou relevantnost tématu a hloubku jeho zpracování.

1. místo

S ohledem na počet účastníků proběhlo
hodnocení ve dvou kategoriích – zvlášť
pro mladší žáky a studenty (narozené 2007
a později) a starší (narozené 2006 a dříve).

Vojtěch Kameník
Gymnázium Dačice
Dačický obchvat – návrh

Výsledky jsou následující:
Mladší kategorie
1. místo je sdílené a obsadili ho:
Petr Líňa
ZŠ Demlova, Olomouc
Šumava – zaniklé obce a osady
David Růžička / ZŠ Pečky /
Kam o víkendu za tichem
2. místo je rovněž sdílené a obsadili ho:
Ondřej Ruczaj
/ Arcibiskupské Gymnázium v Praze
Dostupnost univerzit v DR Kongo
Jiří Stříž
/ ZŠ T. G. Masaryka, Moravské Budějovice
Rozhledny v kraji Vysočina
3. místo je rovněž sdílené a obsadily ho:
Stephanie Buck
Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov
Domácnosti, které vlastní v USA psa

Starší kategorie
Filip Mészáros
Lauderovy školy při Židovské obci v Praze
Jedna z cest k uhlíkové neutralitě
2. místo je sdílené a obsadili ho:
Mikuláš Kubín
Křesťanské gymnázium, Praha 10
Římsko-katolické farnosti v Praze
Jakub Mareček
Gymnázium Dačice
Kůrovcová apokalypsa na Dačicku
3. místo

Jménem komise bychom rádi poblahopřáli
vítězům a poděkovali všem účastníkům
soutěže.
Děkujeme za váš zájem o soutěž a budeme
se těšit na vaši účast v dalším ročníku. Snad
už bude moci proběhnout prezenčně.
ČKS akci finančně podpořila cenami pro
vítěze. Velké poděkování patří rovněž vyučujícím vybraných škol (zejména ZŠ Břidličná
a gymnázia v Českém Těšíně, Dačicích, Litvínově a Praze-Hostivaři), kteří dokázali motivovat v hojném počtu své studenty k přihlášení do soutěže. Je škoda, že se s ohledem
na epidemii nepodařilo uspořádat tradiční
prezenční finále a vyhlášení výsledků.
Jakub Lysák,
předseda komise pro mapovou soutěž
Jakub Jelen,
hlavní organizátor Zeměpisné olympiády
Gratulaci všem vítězům posíláme
i za Českou kartografickou společnost!
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Mladší kategorie
Petr Líňa
Jiří Stříž
Stephanie Buck
Ondřej Ruczaj
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Jedna z cest k uhlíkové neutralitě

17

diskvalifikační kritéria:
Rizika:

Multikriteriální analýza pro umístnění nové jaderné elektrány jako náhrady
tepelných elektráren v Ústeckém kraji

Chráněná území:
sesuvy

NP/CHKO

poddolováno

přírodní rezervace

stoletá voda

zastavěná oblast

Velká část výrobní kapacity elektrické energie v České republice je v současnosti
závislá na spalování uhlí. Tento způsob je však neudržitelný a extrémně
zatěžující životní prostředí, a to jak emisemi skleníkových plynů, tak i produkcí
toxického popílku. Provoz tepelných elekráren by měl být z těchto důvodů, ale i v
souvislosti s výzvou uhlíkové neutrality, plně nahrazen do roku 2030.
To však bohužel nebude uskutečnitené pouze obnovitelnými zdroji kvůli
nepredikovatelnosti dodávek elektřiny z nich a kvůli specifickým požadavkům
velkých spotřebitelů.
Ve svém projektu jsem se proto zaměřil na potenciální umístnění nové jaderné
elektrárny, jež by nahradila pět uhelných v Ústeckém kraji, a to i přesto, že
nejsem zastáncem jaderné energetiky.

Ústí nad Labem

Ústí nad Labem

Starší kategorie
Filip Mészáros
Mikuláš Kubín

Legenda:
Stávající tepelná elektrárna

vzdálenostní analýzy:

Vhodnost:

Vzdálenost od vodního zdroje k chlazení (Labe):

Vzdálenost od hlavních silničních
a železničních tahů:

Ústí nad Labem

ideální
velmi vhodné

0-1km

0-1km

1-3,5km

1-2km

Vojtěch Kameník

2-3km

3,5-5km

dostatečné
Ústí nad Labem

Ústí nad Labem

Vzdálenost od elektrického vedení
vysokého napětí:
0-1km

1-3,5km
3,5-5km

Vytvořeno pomocí programu QGIS
Ústí nad Labem

Zdroj polohopisu a místopisu:
projekt Data50
Informace o geohazardech:
Česká geologická služba
Informace o stoleté vodě:
VÚV T. G. Masaryka

Autor: Filip Mészároš, Škola: Lauderovy školy při Židovské obci v Praze, Adresa školy: Belgická 25, Praha 2, 120 00, E-mail: fifo.meszaros@gmail.com

I. pražský vikariát

Nanebevzetí
P.M.
Stětí sv.
Jana Křtitele
Nejsvětější
Trojice

sv. Martina

sv. Václava

sv. Norberta

Nejsvětější
sv. Jana
Nepomuckého Trojice

sv. Jakuba
Staršího

sv. Vojtěcha
sv. Antonína
Paduánského

P.M. Vítězné

sv. Prokopa

sv. Jana
a Pavla

sv. Gotharda

sv. Klementa

I. pražský
vikariát
sv. Prokopa

sv.
Gabriela
sv. Václava

sv. Ludmily
sv. Petra
a Pavla

sv. Cyrila
a Metoděje

sv. Josefa
P. M. pod
řetězem

sv. Františka
z Assisi

Matky Boží
před Týnem

sv. Petra
sv. Jakuba
Staršího

sv. Josefa

sv. Havla
sv. Jiljí

sv. Kříže

sv.
Bartoloměje

sv. Ludmily

sv. Jiří
sv.
Bartoloměje

sv. Anny

Nejsvětějšího
Salvátora

P. M. Vítězné
a sv. Antonína
Paduánského

sv. Jindřicha
a Kunhuty

P. M. Sněžné

sv. Voršily

sv. Vojtěcha

sv. Rocha,
Šebestiána
a Rosálie
Nejsvětějšího
Srdce Páně

sv. Mikuláše

sv. Michaela
Archanděla

sv. Haštala
sv. Ducha

Všech svatých
sv. Tomáše

sv. Mikuláše
P. M. Matky
ustavičné pomoci

sv. Karla
Boromejského

Krista Krále

sv. Vojtěcha

sv. Jiří

sv. Benedikta

Narození Páně
Nanebevzetí
P. M.

sv. Vojtěcha

sv. Filipa
a Jakuba

Nanebevzetí
P. M.

sv. Václava

sv. Ignác

Nanebevzetí
P.M.

Neposkvrněného
Početí P.M.

P. M. a sv. Jeronýma,
sv. Cyrila a Metoděje,
sv. Vojtěcha a Prokopa

sv. Václava

sv. Štěpána

sv. Jana
Nepomuckého

sv. Vavřince
sv. Filipa
sv. Pankráce
a Jakuba

sv. Petra
a Pavla

Krista
Spasitele

Všech svatých

sv. Františka
z Assisi

Narození P.M.

sv. Jana
Nepomuckého

sv. Anežky
České a sv.
patronů českých
sv. Františka
z Assisi

5

Povýšení
sv. Kříže

sv. Petra

Stětí sv.
Jana Křtitele

P.M.
Královny
míru

sv. Jakuba
Staršího

0,25 0,5

sv. Martina
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Pozn. : S farnostmi, které nezasahují celým svým územím na území hl. m. Prahy, se při přepočtu věřícíh na kostely počítá i s územím mimo Prahu.
Kostely bez pravidelných bohoslužeb se při přepočtu věřícíh na kostely nepočítají.
Farnost u kostela sv. Františka z Assisi, Praha - Chodov je při výše jmenovaném přepočtu brána, jako kdyby měla dva kostely.

20 km

farní kostel

hranice farností

filiální kostel

hranice vikariátů

kostel bez pravidelných bohoslužeb

katedrála

Katalog Arcibiskupství pražského - dostupné z: https://katalog.apha.cz/web/ap

hranice I. pražského vikariátu

hranice hl. m. Prahy

klášterní kostel

Zdroje : Sčítání návštevníků bohoslužeb v Pražské arcidiecézi v roce 2019 (poskytnuto Arcibiskupstvím pražským)

Počet věřících na 10 kostelů
nejsou data

Wikipedie otevřená encyklopedie: Basilica minor - dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Basilica_minor
cs.wikipedia.org/wiki/

Heraldické znaky církevních hodnostářů: Wikipedie otevřená enckylopedie: Církevní heraldika - dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/
C%C3%ADrkevn%C3%AD_heraldika

basilica minor

0-5
5 - 10
10 - 15

kapitulní kostel

15 - 30
30 - 50
50 +

Poděkování patří panu docentu Janu D. Bláhovy z Univezity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem za poskytnutí polygonové vrstvy farností.

1

obr. 1: Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha - sídelní
kostel pražských arcibiskupů

sv. Apolináře

Nanebevzetí
P. M. a sv.
Karla Velikého

1,5 km

Církevní územní správa

Kapitula

sv. Ondřeje

sv. Jakuba
Staršího

Zdroje obrázků: Obr. 1: Wikipedie otevřená encyklopedie: Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha - dostupné z: https://
Katedr%C3%A1la_svat%C3%A9ho_V%C3%ADta,_V%C3%A1clava_a_Vojt%C4%9Bcha#/media/
Soubor:Praha,_Katedr%C3%A1la,_JV_01.jpg

0

sv. Markéty

Všech svatých

sv. Prokopa

10

P. M.
Bolestné

sv. Jakuba
Staršího

Nanebevzetí
P.M.

sv. Havla

Nejsvětější
Trojice

Narození P.M.

Narození P.M.

sv. Prokopa

sv. Petra
a Pavla

2,5

sv. Alžběty

sv. Václava

sv. Fabiána
sv. Markéty
a Šebestiána

Svaté Rodiny

sv. Víta,
sv. Jana
Nepomuckého Václava a
Vojtěcha

P.M.
Královny
Andělů

Povýšení
sv. Kříže

sv. Terezie od
Dítěte Ježíše

sv. Matěje
sv. Cyrila
a Metoděje
sv. Jana
Nepomuckého

0

sv. Remigia

sv. Václava

sv. Petra
a Pavla

sv. Máří
Magdalény

Tato mapa přináší základní přehled o farnostech a kostelech na území hl.
m. Prahy. Církevní správa dělí Prahu na čtyři pražské vikariáty a na jihu
zde zasahuje i vikariát jílovský. První pražský vikariát je sice svojí
rozlohou výrazně nejmenší, ale přesto se zde nachází velký počet kostelů.
Můžeme zde pozorovat také velkou koncentraci klášterů. To vše je dáno
především historicky, protože se tento vikariát nachází na území
středověké Prahy. I přesto, že v této oblasti s velkým počtem kostelů žije
málo obyvatel, nevychází některé zdejší farnosti ve statistikách pražského
arcibiskupství jako málo lidnaté. Zřejmě poměrně velký počet věřících
tedy musí do těchto farností dojíždět. Příčinu této "migrace" farníků nelze
z mapy vyčíst, můžeme však spekulovat, že nejvíce věřících se vyskytuje
tam, kde se duchovní správa intenzivněji věnuje svým farníkům.

Kapitula je sbor kanovníků (kněží), kteří
se mají společně modlit a slavit
slavnostní bohoslužby v kapitulním/
katedrálním kostele. V čele kapituly
stojí probošt a děkan. Kapituly se dělí
na katedrální a kolegiátní. Katedrální
kapituly jsou vždy zřízeny přímo při
katedrálním kostele dané diecéze a
často tvoří poradní sbor biskupa. Pokud
náleží ke katedrále, jež je sídlem
arcibiskupa metropolity, jsou nazývány
metropolitní. Kolegiátní kapituly bývají
zřizovány na různých významných
místech. Některé kapituly v Česku mají
velký význam i v současnosti. Např.
Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze
je majitelem svatovítského pokladu a
její probošt je držitelem jednoho ze
sedmi klíčů od korunní komory. V Česku
dnes funguje 13 kapitul.

Základní územní jednotkou církevní správy je
farnost,
kterou
spravuje
farář
(příp.
administrátor). Farář má především za úkol
pečovat o věřící a může mu v tom pomáhat farní
vikář nebo jáhen. K farnosti náleží kostely farní a
filiální. Farní je kostel hlavní, filiální pak
"vedlejší". Farnosti jsou v Čechách sdružovány
do vikariátů a na Moravě do děkanátů. Diecéze
se skládá z vikariátů/děkanátů a je řízena
biskupem, který spravuje celou místní církev.
Sídelním kostelem biskupa je katedrála. Diecéze
dohromady tvoří církevní provincie, v jejichž čele
stojí arcibiskup metropolita spravující vlastní
arcidiecézi.

Basilica minor
Basilica minor (též menší bazilika) je čestný titul propůjčený papežem
některým významným kostelům. V takovémto kostele je možno např. získat
plnomocné odpustky v den, který si věřící sám zvolí. Titul vznikl v 18. stol a
v současné době jej nese 1 639 kostelů. V Česku najdeme 15 kostelů s tímto
označením.

Mikuláš KUBÍN 2004
Křesťanské gymnázium
Kozinova 1000
mikulas.kubin@krestgym.cz

Jakub Mareček

Kraj Vysočina má nový
Portál územního plánování
Nový Portál územního plánování Kraje
Vysočina poskytuje rychlý, přehledný
a především jednotný přístup k nejrůznějším dokumentům a informacím o územním plánování v tomto
kraji. Portál slouží široké veřejnosti,
odborníkům i pracovníkům veřejné
správy a jeho dodavatelem je uskupení
firem T-MAPY, VARS a GEOREAL.
Vedle územního plánu kraje zde uživatelé naleznou i územně plánovací dokumentaci jednotlivých obcí. Všechny
dostupné výkresy je možné vyhledat,
stáhnout nebo zobrazit v mapě. Portál
prezentuje i další územně plánovací
podklady, jako je technická infrastruktura, vymezení jevů ochrany přírody
a dalších hodnot, limitů a záměrů
v území. Součástí nového řešení je také
výdejní modul, kde registrovaní uživatelé mohou požádat o výdej prostorových dat. Důležitým přínosem projektu
je i uložení veškeré dokumentace ve
sjednoceném datovém modelu.

Portál územního plánování Kraje Vysočina zajišťuje
přehledný a jednotný přístup k různým územně
plánovacím dokumentům.

ČLENSKÁ SCHŮZE
V září 2021 vyprší funkční období
současných orgánů ČKS, a proto je
nutné svolat členskou schůzi a na
ní zvolit jak nový Výbor, tak novou
Kontrolní komisi.
Stávající Výbor ČKS navrhuje svolat
14. členskou schůzi distanční
formou, a to ve dvou dnech:
16. 9. 2021 od 16.00 do 18.30
a 17. 9. 2021 od 8.00 do 14.00. První
den proběhnou všechny standardní
body – zprávy o činnosti, hospodaření, informace o budoucím dění
v ČKS a představení kandidátů do
orgánů ČKS. Druhý den proběhnou
volby.

Mapová aplikace nabízí nástroje pro vyhledání
a zobrazení územně plánovací dokumentace
a územních studií jednotlivých obcí kraje.

Podpořené projekty v regionu i investiční
záměry obcí, to vše lze přehledně
představit veřejnosti pomocí mapy
Stále více měst a obcí dnes využívá nejrůznější interaktivní
mapy ke komunikaci se svými občany. Mapu investic například nově provozují v Trutnově (pod názvem Investiční akce
města) a ve Dvoře Králové nad Labem (s názvem Strategické
projekty města).
Prostřednictvím této přehledné veřejné
mapy může vedení města seznámit občany
s projekty, které se podařilo realizovat, i představit své investiční plány do budoucnosti.
Podobně, tj. prostřednictvím veřejné mapové
aplikace, informuje MAS Zubří země občany
svého regionu o projektech podpořených
v rámci dotačních programů. MAS (místní
akční skupina) Zubří země je společenství
subjektů ze soukromého i veřejného sektoru,

jejichž společným cílem je rozvoj daného
území. Ročně jsou skupinou posuzovány
desítky projektů, v rámci různých dotačních
výzev, pro neziskový, soukromý i veřejný sektor. Veřejná interaktivní mapa tak představuje
ideální způsob, jak jednoduše a přehledně
zprostředkovat jak informace o projektech,
které žádají o finanční podporu, tak i o výsledném přidělení/nepřidělení dotace.
Zuzana Dobiášová, T-MAPY
Více informací na:
https://www.tmapy.cz/aktuality

Portál Strategické projekty města

ČLENSKÉ OKÉNKO

Zuzana Dobiášová, T-MAPY

Volba výboru (9 členů) a kontrolní
komise (3 členové) bude tajná,
o každém nominovaném budete
hlasovat zvlášť. Každý člen společnosti má právo navrhnout své
kandidáty, navržení však musí se
svojí nominací oficiálně souhlasit
písemným souhlasem (mailem).
Návrhy zasílejte prosím do 12. 9.
2021 na adresu prof. Víta Voženílka
(vit.vozenilek@upol.cz).
Vážené členky a vážení členové naší
společnosti, budu moc rád, když
se po 24. kartografické konferenci
opět sejdeme dne 16. září 2021
od 16:00. Bude to bohužel setkání
pouze virtuální, ale já doufám, že
bude věcné a prospěšné pro naši
budoucí činnost. Termín samozřejmě ještě připomeneme na konferenci v Ostravě, kde vás všechny
moc rád uvidím.
Václav Talhofer, prezident ČKS
NECHODÍ VÁM
ZPRÁVY Z ČKS?
Celé znění informačního dopisu
o konání členské schůze ČKS od
prof. Talhofera bylo zasláno členům
ČKS emailem dne 31. srpna 2021
(z adresy vit.vozenilek@upol.cz).
Pokud vám dopis nepřišel, je možné, že v databázi kontaktů máme
starý nebo nefunkčkní email. V takovém případě, prosím, kontaktujte
vit.vozenilek@upol.cz.

INFORMACE ČKS
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Vyšlo (nejen) pro kartografy
Geodetický a kartografický obzor 6/2021, 7/2021 a 8/2021
BRAUNOVÁ, H., SKOŘEPA, Z. Automatické cílení totálních stanic z pohledu analýzy oprav měření
VEVERKA, B. Augustine Herrman – významný americký kartograf českého původu
ŠIMEK, J., KOSTELECKÝ, J. ml. Analýza určování astronomických souřadnic cirkumzenitálem
PAPČOVÁ, M, DROŠČÁK, B., MALIŠ, M., ŠIFRA, J. Koncept novej kalibračnej základnice pre elektronické diaľkomery v Slovenskej republike
DROŠČÁK, B. 70 rokov Geodetického a kartografického ústavu Bratislava

International Journal of Cartography, 2021, Volume 7, Issue 2
CARTWRIGHT, W., RUAS, W., FIELD, K. Cartographers write about Cartography
PATTERSON, T. The Heart of the Grand Canyon
ZANIN, CH., LAMBERT, N. Octopus Mapping one of the Madmaps: NATO Octopus, control over the weapons’ sales
RUAS, A. The Mediterranean Basin map designed by Michel Morel
CHRISMAN, N. Peeling back the layers of a school wall map: Brunhes-Deffontaines ‘France Forestière’
BATTERSBY, S. The unicorn of map projections
DEMHARDT, I. J. Reinhard Maack and the Brandberg. The long wait for the country‘s highest mountain to be cartographically recognized
MEDYŃSKA-GULIJ, B. Linear and painterly expression in topographic works of art during the Enlightenment
LIENENBERG, E. Unveiling Southern Africa: John Barrow’s map of 1801
MUEHLENHAUS, I. Reorienting the narrative: Chapin Jr.’s ‘Red China’ map
NASS, A., VAN GASSELT, S. The geologic map of the Cassini quadrangle on the Moon
COETZEE, S., SNYMAN, L., DELPORT, R. Revealing the value of geospatial information with isochrone maps
				
for improving the management of heart attacks in South Africa
VUJAKOVIC, P. Map as biography: maps, memory, and landscape – thoughts on Ordnance Survey map
CARTWRIGHT, W. Interactive videodiscs: beginnings of multimedia and catalyst for multimedia cartography
KRAAK, M.-J. The best map ever?
DRECKY, I. Cartography Is Here.
GIMENES DE SENA, C. C. R. My First Atlas
SCHULZ, T. Graphical-statistical Atlas of Switzerland, 1914
STREIFENEDER, T., PIATTI, B. Matthew Picton‘s Urban Narratives.
		
Or how a three-dimensional paper map can beam you into the London bombing nights of 1940
GARTNER, G. Seeing the “perfect world” through Heinrich Berann’s Panorama Map of the Alps
KENT, A. J. The Soviet military 1:10,000 city plan of Dover, UK (1974)
MORITA, T. Reflections on the creation of cartographic expression through the representation of elevation
FIELD, K. Separating fact from fiction: the mythology of cartographic icons
ARÍSTEGUI, A. Measuring geodetic baselines in Spain during the 1850s
PETERSON, M. P. MapQuest and the beginnings of web cartography
VÝZVA NA PUBLIKOVANIA DO ČASOPISU KARTOGRAFICKÉ LISTY
Vážení priaznivci kartografie a príbuzných disciplín,
využite bezplatnú možnosť publikácie v našom časopise evidovanom v databáze SCOPUS! Časopis poskytuje priestor najmä slovenským a českým autorom na publikovanie originálnych vedeckých štúdií, odborných článkov, ale aj informácií z oblasti kartografie,
fotogrametrie, diaľkového prieskumu Zeme, geoinformatiky, geomatiky a ďalších relevantných disciplín.
Všetky informácie pre autorov, spolu s ďalšími informáciami a kompletným archívom všetkých článkov od roku 1993, sú zverejnené na
webovej stránke časopisu https://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty/.
Neváhajte a pošlite svoj príspevok ešte dnes!
Dagmar Kusendová, redakce Kartografických listů
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SMUTNÁ ZPRÁVA
Zemřel prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.
17. května 2021 kartografickou komunitu
navždy opustil dlouholetý a čestný člen
naší společnosti prof. Ing. Bohuslav Veverka,
DrSc. Tento vynikající vědec i pedagog byl
všeobecně oblíbený a jeho odchod je tak
pro nás všechny velkou ztrátou.
Výčet všech jeho publikačních i aplikovaných výsledků je opravdu úctyhodný. Členství v národních i mezinárodních odborných
společnostech nebo v komisích pro státní
zkoušky, řada ocenění na úrovni ČVUT
v Praze i jinde jenom dokazují, že se jednalo
o jednu z nejvýznamnějších postav české
kartografie posledního půlstoletí. Nechci
zde ale zmiňovat pouze všeobecně známá
fakta. Rád bych zde vyjádřil osobní pocity
z jeho odchodu, neboť jsem nejdříve pod
jeho vedením a poté jako jeho kolega strávil
úžasných 20 let. Profesor Veverka byl především velmi lidský. Své studenty měl rád,
s některými nepřerušil kontakty ani po jejich
absolvování a s řadou z nich měl později
velmi přátelský vztah. Na své absolventy byl
patřičně hrdý a radoval se z každého jejich
úspěchu. Významně se zasloužil o celý obor
Geodézie a kartografie na Stavební fakultě

ČVUT v Praze. Působil zde jako vedoucí
katedry i proděkan. Vždy pro mě zosobňoval
opravdového profesora s obrovským nadhledem a odborným přehledem v kartografii
i souvisejících oborech.
Profesor Veverka mě jako osobnost oslovil
už během inženýrského studia. Měl jsem
tu čest pod jeho vedením zpracovat diplomovou i disertační práci. Vždy mi byl velmi
nápomocen, ať již odborně nebo lidsky.
Jeho doménou bylo seznamování kolegů
a utužování celé kartografické komunity. Nebál se své studenty seznámit s kolegy z praxe
či jiných vysokých škol. Kromě odborné
podpory však musím zmínit jeho pomoc
a starost při řešení nejrůznějších lidských
problémů. Chtěl bych se jeho památce poklonit jako jeho žák, kolega i kamarád. Velmi
mě potěšil, když mě v rozhovoru ke svým
75. narozeninám označil jako svého nástupce. Jeho osobnost však nebude možné
nahradit. Byl jedinečný jako kartograf i jako
člověk. Určitě nám bude moc chybět.
Čest jeho památce!
prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.

Z EMAILOVÉ KOMUNIKACE...
Dohodl jsem se s redakcí Zpravodaje ČKS, že
své vzpomínky rozdělím do dvou částí. S první
přicházím dnes a její podstata spočívá v tom,
že zachycuje reakce přátel a kolegů prof. Ing.
Bohuslava Veverky, Dr.Sc na jeho úmrtí. Na
myšlence se spolupodíleli profesoři Voženílek
a Talhofer. Reakce jsou upraveny minimálně
a uveřejňuji je se souhlasem jejich tvůrců.
Řada reakcí a kondolencí probíhala vokálně,
ty zde zachyceny nejsou. Samozřejmě se jedná jen o výběr z mnoha desítek dalších zpráv.
Na velkých pracovištích jako v Brně, Olomouci či v Praze jsme smutně a ihned reagovali
mezi sebou.
V textu je prof. Veverka nazýván Bohuslav,
Bohouš, či těmi nejbližšími přáteli Bohoušek.
Určitě by z toho měl radost.

Pár dnů před nejsmutnější událostí jsem
s Bohouškem mluvil po telefonu. Zpočátku
bylo kvůli jeho zdravotnímu stavu spojení
problematické. Až když mu začalo být o něco
lépe, bylo možné s ním, díky pochopení
manželky Hany, hovořit. Návštěvy ale kvůli
covid-19 povoleny nebyly. V tom posledním
rozhovoru jsme plánovali návštěvu u Ing. Václava Slabocha ve Vráži. Když mu pak Václav
tentýž den večer volal, bylo to první, co mu
Bohoušek sděloval. Počítal s tím a věřil, že
se tak určitě stane. Pomáhalo mu také to, že
společně s Ing. Růženou Zimovou jsme ho
neustále pravdivě ujišťovali, kolik lidí na něj
myslí, ptá se na zdravotní stav a těší se na
jeho uzdravení. Chybí nám všem. Čest jeho
památce.

Mon, 17 May, 18:30, Karel Staněk: To je moc smutne.
Mon, 17 May, 18:32, Tomáš Grim: Milane, to je
skutecne mimoradne smutna zprava. Bohuslava je
mi velice lito. Cest jeho pamatce. V ucte Tomas Grim.

prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.

Mon, 17 May, 19:33,
Václav Čada: Milane, děkuji
za Tvoji smutnou zprávu.
Právě likviduji obsah své
kanceláře za třicet let
působení v akademické sféře
a před cca hodinkou jsem
měl v ruce Matkart s osobním
věnováním od Bohouška...
Měj se fajn! Václav

Mon, 17 May, 19:39, Petr Rapant:
Ahoj Milane, to je moc smutna
zprava. Odesel skvely clovek.
Cest jeho pamatce. Ahoj Petr

Mon, 17 May, 18:34, Rudolf Brázdil: Ahoj Milane. tak to je hodne
a hodne smutna zprava, ale bohuzel jak nam pribyvaji roky, pribyva
i techto smutnych zprav... Co nadelame, takovy je zivot... Ruda
Mon, 17 May, 19:09, Jan Duben: Upřímnou soustrast, Jan
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VZPOMÍNÁME...
Mon, 17 May, 19:43, Karel Charvát: To je opravdu
smutná zpráva. Bohouš byl skvělý člověk

Mon, 17 May, 21:08, Jiří Horák: Ahoj, to je velká
škoda, byla to mimořádná osobnost. Díky za
zprávu. Zdraví, Jiri Horak

Mon, 17 May, 22:22, Hana Svatoňová: Smutno,
smutno je mi, psal mi to Vašek Šafář. Hanýžka.
Tak mně Bohoušek říkal...

Mon, 17 May, 23:03, Laszlo Miklos: Je to naozaj
smutné, keď odchádzajú takýto skvelý ľudia.
Česť jeho pamiatke. Laco Miklós

Mon, 17 May, 19:51, Karel Brázdil: To mě opravdu moc mrzí.
Bohouš byl především velmi přátelský člověk a vynikající pedagog.
Mnohokráte jsem s ním hovořil o jeho studentech a myslím, že si jich
velmi vážil. Odešel také skvělý mapový historik. S úctou, Karel Brázdil,
Zeměměřický úřad

Mon, 17 May, 20:32, Jan Kolář: Milane, tak se tvoje obavy naplnily.
S Bohoušem jsem prožil mnoho let společného působení na fakultě.
Byl v mnoha ohledech výjimečný a věci uměl. Zůstane zapsaný v paměti.
Honza Kolář

Mon, 17 May, 23:01, Jarmila Brázdilová: Milane, to je mi moc líto,
měla jsem ho ráda, byl to skvělý člověk. Upřímnou soustrast, vím,
že jsi ho měl jako blízkého a dobrého přítele hodně rád. Jarka B

Mon, 17 May, 23:54, Juraj Vališ: Odchodom skvelého a vzácneho človeka, môjho učiteľa a priateľa, je okruh výnimočných ľudí opäť
menší. Česť jeho pamiatke. Juraj Vališ

Tue, 18 May, 07:14, Jitka Stoklasová: Kdo žije v srdcích svých milých, není mrtev, je jen vzdálen. Vážení všichni my, pozůstalí po
Bohouškovi! Všichni si uvědomujeme, jaký člověk nás opustil a co jsme ztratili! Již nikdy nedostaneme „zprávu“, již nikdy se
nezasmějeme nad vtipným vyprávěním, již nikdy si nedáme s úžasným člověkem pivo, víno a něco dobrého na zub! Již nikdy
se nedozvíme výjimečné věci... a již nikdy se nebudeme těšit z jeho přítomnosti! Už není nikdo, kdo by nás stmeloval! Vždy jsem
měla radost, když jsem v adresáři viděla Vaše jména a věděla, že spolu s Vámi sdílím společnou Bohouškovo a tím i naši částečku
života...! Jsem smutná jako Vy a truchlím z celého srdce! Jitka Stoklasová

Tue, 18 May, 09:02, Jan Kostelecký: S Bohousem jsme byli
spoluzaci od 1. r. prumyslovky. On sedel pri pohledu od
tabule v levem zadnim rohu, ja (sprt) v pravem dolnim rohu.
O prestavkach zurili „kridove“ a „houbove“ bitvy. Vzpominam
na nej, s jeho manzelkou mame stejny den narozeniny
a tak mi neopomnel vzdy blahoprat .... Honza Kostelecky

18 May 2021, 11:35, Dagmar Kusendová: Smutná správa
zasiahla nielen mňa, ale určite aj mnohých ďalších kolegov
na Slovensku, kde pán profesor zanechal výraznú stopu
nielen ako vynikajúci odborník a pedagóg, ale aj ako
osobnosť a človek s veľkým Č. Česť jeho pamiatke!
S úctou, Dagmar Kusendová

Tue, 18 May, 10:14, Vít Voženílek: Jen málo lidem se dá do očí
říct: „Měl jsem to velké štěstí, že jsem tě jako odborníka poznal
a spolupracoval s tebou. A jsem obrovsky hrdý, že jsi byl mým
přítelem.“ Už mu to nikdy neřeknu.... Vít VOŽENÍLEK

Tue, May 18 at 5:05 PM, Joanna Bac-Bronowicz: BARDZO MI
ŻAL. To był bardzo dobry i życzliwy człowiek. Dużo traci nasza
kompania kartograficzna.A Ciebie serdecznie pozdrawiam,
Joanna

Tue, 18 May, 15:00, Milada Svobodová: Milý Milane, Děkuji za zprávu, i když tak
strašně smutnou. Mrzí mne, že jsem se dlouho Bohouškovi neozvala a pak už bylo
pozdě. Mluvila jsem před cca 14 dny s Vaškem Talhoferem a v březnu s Vaškem
Slabochem a říkali mi, že na tom Bohoušek není dobře. Budu vzpomínat na naše
společná setkání a veselá povídání. Bohoušku, odpočívej v pokoji. Srdečně zdraví,
Miládka

Tue, May 18 at 5:40 PM, Frank Hoffmann: Indeed, a very sad info...

Thu, May 20 at 4:14 AM, Alexander
Berlyant: Dear cartographer friends,
Let me honor the eternal memory
of DrSc. Prof. Boguslav Veverka – a great
scientist, always faithful to the ancient
and young science - cartography.
Let‘s keep love and respect for him.
Prof. DrSc. A. Berlyant
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VZPOMÍNÁME...
Tue, May 18 at 5:55 PM, Miroslav Mikšovský:
Nazdar Milane,
zpráva o Bohouškově smrti mne velmi překvapila
poslední mé informace o jeho zdravotním stavu
byly spíše příznivé.
Bohouška jsem poprvé poznal již v jeho 16 letech,
kdy jsem ho učil kartografii na průmyslovce.
Pak jsem ho přijímal v podniku Kartografie Praha
a nakonec on přijímal mne jako vedoucí katedry
mapování a kartografie na FSv ČVUT, kde jsme
spolu strávili celých 16 let.
Byl to moc milý člověk a výborný kamarád.
Čest jeho památce.
Mirek

Tue, May 18 at 8:37 PM, Tomas Robert:
Ahoj Milane, Děkuji za zprávu - velmi smutnou.
Doufejme , že se „tam“ má dobře... Blance jsem to právě řekl... smutná.

Tue, May 18 at 10:48 PM. Eric Anderson:
Milan, I am very sad to learn of Bohuslav’s passing. He was a good
person and did much good for cartography...

Wed, May 19 at 12:52 PM, Květoslava Brátová: Ahoj, Milane, děkuji
za zaslané. Na předchozí zprávu jsem nereagovala, protože přišla
bezprostředně poté, co jsem o tomtéž domluvila s R. Zimovou.
Je to velice smutné, nevím, co na to říct, aby to nebylo klišé. Snad jen to,
že ve vzpomínkách nám zůstane. Květa

Wed, May 19 at 10:51 PM, Václav Slaboch: Nazdar Milane, Bohouš nám všem bude velmi
chybět. Byl to skvělý pedagog a přítel. Dodnes si pamatuji na jeho přednášku, kterou
přednesl při oslavě tvého životního jubilea u Vás v Brně. Bohouš si tě velmi vážil a měl
velkou radost, když jsi mu do nemocnice zavolal a jako vždy se těšil na další setkání.
Snažil jsem se morálně podporovat paní Veverkovou. Těch smutných událostí v jejich
rodině v posledních letech bylo trochu moc. Bohouš byl člověk velmi společenský,
nezávistivý a nesobecký. Držel nás tak trochu všechny pohromadě. Václav z Vráže

Thu, 20 May, 09:32, František Miklošík: Připojuji se s kondolencí k úmrtí pana profesora
Bohouše Veverky. Byl to kartografický odborník na velmi vysoké úrovni, budu vzpomínat
na všechna naše setkávání odborná i soukromá. Bude chybět nám všem! Upřímnou
soustrast celé rodině. S úctou rantišek Miklošík

Tue, Jun 29 at 8:43 AM, Temenoujka Bandrova: Bright memory of Prof. Bohuslav Veverka!
We remember him often in Bulgaria! He was a man of heart and a great professional;
brought spirit and mood to the people around him. He helped and guided the young
colleagues. Prof. Veverka held important positions not only in professional matters but
also in personal ones. We are sad that a great Czech friend has left this world but will
remain in our hearts forever! Temenoujka

Thu, 20 May, 21:34, Monika Čechurová: PHD studium a pozdější
spolupráce s Bohoušem mě dala strašně moc, co do znalostí.
Bohouš měl obrovský rozhled nejen v kartografii, ale i v historii.
A bude mi chybět jeho humor, nadhled a životní moudrost...
A taky mě stále překvapoval svým spisovatelským nadáním.
S češtinou to hodně uměl, dokázal v pár větách odvyprávět
příběh, který byl zajímavý a měl vtip. Ať už to byl příběh někoho
z rodiny nebo report z nějaké akce, konference, cesty, návštěvy
pamětihodnosti apod. Málokdo ví, že v 90. letech měl i vstupy
v nějakém pořadu v Country rádiu, které rád poslouchal. Byly to
zápisky z cest po Státech.
Se smutným pozdravem, Monika

Sat, 22 May, 15:01, Josef Rančák:
Ahoj, moc smutné, patřil mezi
nejlepší lidské kartografy,
s kterými jsem za posledních
padesát let setkal...

Thu, 20 May, 11:28, Leoš
Svoboda: Ahoj Milane, to je
mi opravdu líto, bylo málo tak
výrazných osobností, myslím
i v mezinárodním kontextu,
budu vždy vzpomínat. Leoš

Wed, May 19 at 2:19 PM, Miroslav
Kolář: Bohouška je mi moc líto.
Byl to vynikající odborník uznávaný i v mezinárodní komunitě,
ale také milý, přátelský a sympatický kamarád, vždy ochotný
pomoci. Bude nám po něm
smutno. Mirek

Wed, May 19 at 7:46 AM, Eva Mičietová: Vážená
kartografická obec, pripájam sa s kondolenciou
k úmrtiu pána profesora Veverku. Okrem významných
výsledkov vedeckej práce zanecháva profesor svojich
žiakov a pokračovateľov. Bude teda žiť nielen v našich
spomienkach. Nech nám je všetkým naďalej skvelým
vzorom. S úctou, Eva Mičietová
Toto byla část korespondence po úmrtí našeho kolegy,
skvělého člověka a přítele Bohuslava Veverky.
Vlastní osobní vzpomínky připravím do příštího vydání.
Milan Konečný
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Česká kartografická společnost sdružuje
techniky a kartografických technologií, o výchovu a vzdělávání kartografů,
o historii kartografie a o tvorbu, výrobu a využívání různých typů map
a atlasů a související obory. Zájemci mohou být například
z veřejné správy, soukromých firem nebo vzdělávacích institucí.

,

Společnost má více než 120 individuálních členů
a podporuje ji 13 členů kolektivních.
Mezi pravidelné aktivity patří například:
» pořádání
» pořádání každoročního semináře
» pořádání seminářů
» organizace soutěže Mapa roku
» organizace soutěže Dětské mapy Barbary Petchenik
» organizace soutěže
v rámci Zeměpisné olympiády
Od roku 2017 je Česká kartografická společnost
členem Rady vědeckých společností České republiky.
Česká kartografická společnost reprezentuje Česko
v
.
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