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Pozvánka na mezinárodní
symposium v Olomouci
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Symposium
ICA Spring Olomouc 2023
Symposium
ICA Spring Olomouc 2023
April 3–5, 2023April 3–5, 2023

VENUE
•  Palacký University Olomouc, Dept. of Geoinformatics (Vit Vozenilek)

ICA commissions
•  Commission on Atlases (René Sieber)
•  Commission on Map Design (Ian Muelenhaus)
•  Commission on User Experience (Rob Roth)

PROGRAM
•  cartographic notions (3–5min calls for assistance in research, 
    questions to be answered, info about the latest releases, etc.)
•  regular conference contributions (15min)
•  open discussion (after each session)
•  social program
      •  Czech pub experience with cartoQuiz
      •  short organ concert
•  atlases exhibition

REGISTRATION
•  includes: access to sessions, material, coffee breaks, 
    lunches, social program
•  open from November 1st, 2022
•  deadline for submission: January 31st, 2022
•  fee - 80 Euro
  ACCOMMODATION
•  hotels and university dormitories in Olomouc (special prices)

spring2023.upol.cz

+420 585 634 513

ICAspring2023@gmail.com

The objectives of the symposium are as follow:
•  to explore current issues and themes in the 
     theory and practice of three ICA commissions -
     - atlases, map design, and user studies,
•  to exchange professional experiences and discuss problems 
    arising from merging approaches of the commissions' domains,
•  to expose cartographers to current developments in atlases, their design and use.

ATLASES:
THEIR DESING AND USE
ATLASES:
THEIR DESING AND USE

Výstava nářečních map 
a galerijní tramvaj v Brně
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Soutěž dětské mapy
Barbary Petchenik
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INFORMACE

SOUTĚŽ DĚTSKÉ MAPY
BARBARY PETCHENIK

MAPA MÉHO BUDOUCÍHO SVĚTA 
A MAP OF MY FUTURE WORLD

ČESKÁ
KARTOGRAFICKÁ
SPOLEČNOST

JMÉNO .....................................................................................................................................................................................

VĚK (rok narození)* ....................................... STÁT............................................................................................................

ADRESA (DOMŮ NEBO ADRESA ŠKOLY) .....................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

NÁZEV OBRÁZKU ................................................................................................................................................................

KONTAKT NA ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DĚTÍ – jméno a adresa, volitelně e-mail nebo telefon

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

* v případě více autorů, prosím, použijte více štítků (za každého autora jeden)

ŠTÍTEK MUSÍ BÝT NALEPEN NA RUBOVÉ STRANĚ OBRÁZKU. KONTAKTNÍ ÚDAJE SLOUŽÍ K ZASLÁNÍ
INFORMACÍ O VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE A K ZASLÁNÍ PŘÍPADNÉ ODMĚNY ZA UMÍSTĚNÍ NA STUPNÍCH 
VÍTĚZŮ.

ŠTÍTEK (vzor je ke stažení na webových stránkách)

Podrobné informace o soutěži jsou k dispozici na webových stránkách.
Jsou zde také galerie obrázků z minulých ročníků soutěže a dokumenty ke stažení (leták, štítek).

www.cartography.cz/soutez

O prezidentech ICA
s Miroslavem Mikšovským
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Obnovená výstava v NTM
o Müllerově mapě Čech
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Kartografi cko-geodetické dny
měly velký úspěch
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Pozvánka na odborný seminář
České kartografi cké společnosti
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Reportáže z konference EUROCARTO 2022 ve Vídni:
nejzajímavější postřehy, zážitky a vzpomínky
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KARTOVÝROČÍ 2022 
Mezníky digitální kartogra�e
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Slovo prezidenta ČKS
Vážené členky a vážení členové České kartografické společnosti!

Rok 2022 se nám již přehoupl do poslední 
čtvrtiny a po velice horkém létě a studeném 
začátku podzimu máme zase na chvilku 
normálnější počasí. Doufám, že jste si 
všichni užili letních (případně prvních pod-
zimních dní) jak doma, tak někde u moře 
nebo na horách. Září bývá pravidelně čas, 
kdy se dostáváme, alespoň na školách, do 
zvýšeného pracovního rytmu spojeného se 
zahájením nového školního roku, přípravou 
nastávajících aktivit a bilancováním těch 
stávajících. Nyní je konec října a v obcho-
dech už „straší“ s vánočními dárky...

K poměrně velkým aktivitám naší společ-
nosti v měsíci září patřila výstava přihláše-
ných map a digitálních produktů do sou-
těže Mapa roku, která se již poněkolikáté 
uskutečnila v Pevnosti poznání v Olomouci. 
Za její uspořádání patří dík kolektivu Ka-
tedry geoinformatiky Univerzity Palackého, 
který vede Alena Vondráková. O průběhu 
výstavy a ohlasech na ni se dočtete v sa-
mostatném příspěvku. Druhou aktivitou pro 
veřejnost, zejména pro děti školou povinné, 
byly Kartograficko-geodetické dny aneb 

pojďte s námi měřit zámek, který tradičně 
organizoval tým z Moravského kartografic-
kého centra ve Velkých Opatovicích vedený 
neúnavným Milanem Vykydalem. O uvede-
né akci se rovněž více dozvíte v samostat-
ném příspěvku. Nicméně oběma jmenova-
ným a jejich týmům je nutné poděkovat za 
propagaci kartografie i spojených zeměmě-
řických a geografických oborů.

V polovině září se řada z nás účastni-
la evropské kartografické konference 
EuroCarto 2022 ve Vídni, která byla po 
poměrně dlouhé době opět plně prezen-
-ční. Naše delegace byla poměrně veliká 
a na konferenci jsme byli vidět. A to již od 
samého počátku slavnostního zahájení 
konference, kde Markéta Beitlová z Olo-
mouce a Filip Dohnal z Brna obdrželi od ICA 
stipendium podporující jejich účast na akci. 
Detailní informace jsou v příspěvcích tohoto 
Zpravodaje. Bohužel si někteří z nás přivezli 
kromě odborných i společenských zážitků 
i nákazu covidem, ale už se z ní jistě všichni 
vzpamatovali a budou na Vídeň vzpomínat 
pouze v dobrém.

Následující měsíce nás čekají samé 
pozitivní zprávy. 10. listopadu společ-
nost organizuje v Praze již tradiční akci 
Kartovýročí 2022 spojenou s přednáškami 
na téma Milníky digitální kartografie. 
Druhou pozitivní zprávou je výzva k po-
dávání přihlášek na mezinárodní karto-
grafickou konferenci do Kapského Města 
v Jihoafrické republice ICC2023, která se 
uskuteční od 13. do 18. srpna 2023. Termín 
akce je sice ještě poměrně daleko, ale čas 
na zpracování příspěvků se velice krátí. Pro 
hlavní příspěvky je termín do 5. prosince 
a pro abstrakty do 12. prosince tohoto roku. 
Proto také doporučuji zájemcům, kteří tuto 
informaci ještě nemají, aby si tyto termíny 
poznamenali. 

Vážené členky a vážení členové naší 
společnosti, přeji vám klidné a spokojené 
podzimní dny, bez stresů z nedodržených 
termínů a nesplněných úkolů. 

Václav Talhofer
prezident České kartografické společnosti

Česká kartogra�cká společnost zve své členy i všechny zájemce o mapy a kartogra�i na seminář

KARTOVÝROČÍ 2022 & Mezníky digitální kartogra�e
KDE  Fakulta stavební ČVUT v Praze, 
          Thákurova 7, Praha 6 (metro Dejvická)
          místnost C223 

KDY  čtvrtek 10. listopadu 2022, 13.30–17.00

PROGRAM
13:30–13:50     Zahájení 

         Kartogra�cká výročí XXX2   Vít Voženílek
13:50–14:15     Historický exkurz digitální kartogra�e   Václav Talhofer
14:15–14:40     Vývoj webové kartogra�e  Otakar Čerba
přestávka
15:00-15:25      Digitální kartogra�e v příští dekádě   Karel Charvát
15:25-15:50      Lžou i 3D mapy?   Lukáš Herman
15:50–17:00    Diskuze a zakončení

Registrace účastníků probíhá 
do 4. listopadu 2022 na adrese 
www.cartography.cz/registrace

Účast na semináři je ZDARMA.
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A COMPARISON OF VIRTUAL REALITY 
LOCOMOTION TECHNIQUES IN INDOOR 

ENVIRONMENTS 
Mgr. Pavel Pospíšil

Department of Geography
Masaryk University, Brno, Czech Republic

pavel.pospisil@mail.muni.cz

Introduction
The ability to move around is one of the most critical elements of an 
immersive virtual environment. It is necessary to provide a means to 
navigate the environment for the user. Different hardware devices and 
software methods can be used to achieve this.

Virtual locomotion can be categorized by several criteria. Boletsis (2017) 
classify locomotion techniques into four distinct groups (fig. 1) based on 
the interaction type, continuity of movement and openness of the 
environment.

One of the factors is also the environment in which locomotion occurs. 
Indoor environments, in particular, have their specifics such as close
horizon, verticality and obstacles for pathfinding. There are several user 
studies using this type of environment in VR, however not many have 
focused on the aspect of locomotion. 

Methods
An exploratory experiment using teleportation and controller (touchpad) 
locomotion methods was conducted as a proof of concept. 

• Virtual environment presents a three-storied building (a hotel) 

• Participants (n=19) were tasked to find rooms in the building.They 
were informed that the floor would change. Two locomotion
methods were used.

• Teleportation (n = 8) and touchpad (controller) (n = 11)

• Position in the virtual environment was logged (fig. 2) and think-
aloud protocol was implemented

• After the virtual part, a semi-structured interview was conducted 
with set of specific questions to obtain user‘s estimation of the path
length and building dimensions.

Results
• In general, users using teleportation had higher estimations (fig. 5) in 

all categories. 
• ‚Teleport' group avg. path estimation: 208.75 m. 

• ‚Touchpad’ group avg. path estimation: 114 m. 

• Teleportation group is less consistent in the estimations and
perceived the building to be larger.

• ‚Touchpad‘ group was more consistent (fig. 3) in the estimations but
underestimated the length of the route taken. 

• ‚Teleport‘ group users both underestimated and overestimated the 
path taken, but on average (-39 m), their estimations were closer to 
the true length (fig. 4).

Discussion and Future Work
• Spatial cognition differs depending on the locomotion technique 

used. 

• Group ‚touchpad‘ did not estimate their paths more accurately than 
those using teleportation. Group ‚teleport‘ did not underestimate the 
length of the path or the size of the used building. 

• Most users had no difficulty remembering which floor they were on.
Users had no difficulty finding their way to their destinations.

• More complex (fig. 5) layout will be implemented with more 
accessible rooms with varied configuration in next experiment.

• To limit the variables, only one floor will be used, which should help 
to focus on the horizontal aspect of the environment. 

• Walking-in-place technique will be included. Roomscale-based 
techniques are omitted as they are impractical for larger 
environment settings.

the true length (fig. 4).
Fig. 1: 

Categorization of
the virtual

locomotion
methods by 

Boletsis (2017)

Fig. 2: Logged
paths of the

participants using
teleportation

(blue) and 
touchpad 

(yellow) and 
position of the

target
rooms.Virtual

building provided
by Snopkova et 

al. (2021)

Fig. 5: More
complex virtual

environment. 
Provided by De 

Cock. (2022)

Fig. 3 and Fig.4: Estimations of length path and building horizontal dimensions; difference of
the estimated and real dimesnions
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Reportáže od účastníků konference EUROCARTO 2022
V redakci Zpravodaje ČKS se nám sešlo několik zpráv o kartografi cké konferenci EuroCarto, 
která se konala v druhé polovině září ve Vídni. Každá zpráva obsahuje unikátní informace, 
proto zařazujeme do mozaiky příspěvky všechny... 

Přes velké množství uchazečů o ICA Scho-
larship na EuroCarto 2022 se podařilo získat 
stipendium dvěma českým zástupcům: 
Dr. Filipu Dohnalovi z Univerzity obrany 
a Dr. Markétě Beitlové. Napsali nejen pěknou 
reportáž, ale i moc milé poděkování...
Mgr. Markéta Beitlová, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci
Ing. Filip Dohnal, Ph.D.
Univerzita obrany
Během zahajovací sekce konference vyjádřil 
hlavní organizátor, profesor Gartner, stěžejní 
poselství konference, výzvou ke všem účast-
níkům, aby se v průběhu pokusili splnit tři 
úkoly:

• najít si alespoň jednoho nového přítele,
• odnést si alespoň jednu inspirativní 

myšlenku, 
• zamyslet se nad svým výzkumem/pří-

spěvkem v kontextu ostatních.
Věříme, že se většině účastníků podařilo splnit 
všechny tři úkoly. Není nic nového, že konfe-
rence jsou zejména společenskou událostí, 
prostorem k setkávání, k diskuzi s kolegy 
a příležitostí upevňovat kontakty a navazovat 
nové. Avšak v době „postcovidové“ je návrat 
do starých kolejí osobního setkávání velmi 
příjemnou změnou.
Inspirativních příspěvků bylo na konferenci 
k vidění mnoho, a tak bylo z čeho vybírat. 
Markétu nejvíce zaujalo zamyšlení se nad 
smyslem, účelem a vnímáním legendy mapy 
Davida Fairbairna. Pro Filipa byly inspirativní 

ukázky různých přístupů autorů ke karto-
grafické generalizaci a prezentace nově 
vznikajících topografických map z produkce 
evropských kolegů.
Největší výzvou byl jistě třetí úkol. Podívat se 
na svoji práci objektivně, vidět svůj přínos 
oboru, ale přiznat si také vlastní limity a najít 
prostor pro zlepšení je opravdovou výzvou. 
Precizně zorganizovaná konference Eu-
roCarto 2022 nabídla každému účastníkovi 
možnost poznat nové přátele, najít inspiraci 
i motivaci do dalšího bádání. 

Velice nás těší, že jsme získali doporu-
čení prezidenta profesora Václava 
Talhofera, díky kterému jsme obdrželi 
finanční podporu Mezinárodní 
kartografické asociace, a měli jsme 
tak možnost se konference aktivně 
zúčastnit a prezentovat výsledky 
své práce v takovém kolektivu lidí, 
jakou jsou kartografové z celého 
světa. Samotnou výzvu profesora 
Gartnera jsme nebrali na lehkou váhu 
a všechny tři body jsme uskutečnili.
                                           Markéta a Filip

Filip prezentoval poster s názvem Changes 
in the content of topographic maps in 
relation to their use in the history a Mar-
kéta příspěvek How Do Czech Geography 
Teachers Use School Atlases.  

Zdeněk Stachoň
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Ve dnech 19. září až 21. září 2022 se na půdě 
vídeňské technické univerzity pod patronátem 
Mezinárodní kartografické organizace (ICA) 
konala evropská kartografická konference 
EUROCARTO 2022. Ve třech programově boha-
tých dnech nabídla příspěvky pokrývající řadu 
témat a tím jen potvrdila, jak je kartografie 
jako obor široká. Prezentace zahrnovaly 
témata jako generalizace, práce s toponymy, 
kolaborativní mapování nebo atlasová 
kartografie. Autoři představili řadu nových 
topografických i tematických map a zajíma-
vých způsobů vizualizace. V neposlední řadě 
rezonovala i moderní témata jako využití 
virtuální reality či eye-trackingu. 
Geografický ústav byl na konferenci pří-
tomný zejména prostřednictvím workshopu 
komise Commission on Cartography in 
Early Warning and Crises Management 
(CEW&CM) a přednášky našeho postdoca Ita-
la Sousa de Seny, který představil využití hry 
Minecraft  v kontextu geografické výuky. 
V sekci posterů pak představil téma lokomo-
ce ve virtuální realitě student doktorského 
studia Pavel Pospíšil.

Z příspěvku Sousa de Seny

building provided
by Snopkova et 

al. (2021)

environment. 
Provided by De 

Cock. (2022)
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RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci

Ve dnech 19.–21. září 2022 proběhla ve Vídni 
konference s názvem EuroCarto 2022. Zú-
častnilo se jí více než 300 účastníků. Dvacet 
čtyři z nich bylo z České republiky a my Vám 
přinášíme reportáž přímo z místa.

Konference proběhla v krásných prostorách 
Technické Univerzity ve Vídni a záštitu 
nad jejím pořádáním udělila Mezinárodní 
kartografická asociace, Rakouská Akademie 
věd, německá, rakouská, švýcarská a britská 
kartografická společnost. Velkým lákadlem 
bylo to, že se akce konala prezenčně. Minulé 
EuroCarto 2020 bylo z důvodů pandemie 
koronaviru realizované online. Přestože od-
borný program byl zajímavý, osobní setkání 
s kolegy a přáteli všem chybělo. Chuť jsme si 
částečně spravili ve Florencii na 30. mezi-
národní kartografické konferenci, ale i tam 
byla použita hybridní forma, což není úplně 
optimální. 

Program konference začal už v neděli 18. září, 
kdy probíhalo setkání vedoucích komisí 
a exekutivy, ale především řada odborných 
workshopů. Účastníci se mohli dozvědět něco 
o storytellingu, generalizaci, toponymech, 
virtuální realitě či zmírňování následků přírod-
ních katastrof. Všichni účastníci se však nejvíc 
těšili na slavnostní zahájení, které proběhlo 
v honosném Kuppelsaale. Úvodní slovo měl 
hlavní organizátor Georg Gartner, kterému 
sekundoval rakouský ministr školství Martin 
Polaschek (online), prezidenti jednotlivých 
kartografických společností a zástupci ICA. 
Během úvodního slova se účastníci dozvěděli, 
že je čeká celkem 11 workshopů a panelo-
vých diskuzí, 3 keynote prezentace, 22 odbor-
ných sekcí obsahujících 126 prezentací. Dále
37 posterů a 3 společenské akce.

Při všech úvodních slovech a zdravicích účast-
níkům vyhládlo, proto byla vyhlášena první 

pauza na raut. Po ochutnání všech možných 
chlebíčků, schnitzlíků a kaviárových toustů 
pokračovaly úvodní zdravice. Slova se ujala 
španělská velvyslankyně, která představila 
výstavu, která byla součástí konference 
a připomínala pětisté výročí prvního obeplutí 
světa Ferdinandem Magellanem. Poté byly 
vyhlášeni mladí příjemci grantů ICA. Těch 
asociace udělila celkem 31 (ze 42 žádostí). 
Dva z grantů mířily do České republiky – kon-
krétně k Filipu Dohnalovi a Markétě Beitlové. 
Závěrečné slovo měl profesor Ulrik Freitag 
a poté už chybělo jediné. Dojíst a dopít raut. 

Oficiální program konference začal v pondělí 
ráno a byl rozdělen do dvou paralelních sek-
cí. Větší ze sálů byl sice krásně zdobený, ov-
šem akustické vlastnosti této vysoké místnosti 
nebyly z nejlepších, a proto museli posluchači 
často napínat uši, aby něco slyšeli. Hned ve 
druhé sekci prvního konferenčního dne si 
účastníci mohli protáhnout nohy a nadýchat 
se čerstvého vzduchu. Program konference 
byl totiž ozvláštněn neplánovaným požárním 
poplachem. Poplach byl naštěstí falešný a po 
pár minutách na chladném podzimním vzdu-
chu mohl odborný program pokračovat. 

Pondělní keynote prezentaci měla generální 
tajemnice a výkonná ředitelka EuroGeo-
graphics Léa Bodossian. O čem prezentace 
byla bohužel nevím, protože jsem v nabitém 
program zvolil komentovanou prohlídku 
faksimile Tabula Peutingeriana a prohlídku 
muzea glóbů. 

V programu druhého konferenčního dne mě 
zaujala sekce o multimediální kartografii, kde 
byly představeny různé aplikace využívající 
virtuální realitu. Pro mne osobně však byla 
nejzajímavější sekce věnující se percepci 
a kognici v kartografii, kde byla řada prezen-
tací věnující se eye-trackingu. Uživatelským 
aspektům v kartografii se věnovala i úterní 
keynote přednáška Davida Fairbairna, která 
uzavírala úterní odborný program. Zlatý hřeb 

(nejen) úterního programu konference nás 
však ještě čekal. Jednalo se o konferenční 
večeři ve vyhlášeném vídeňském podniku 
Zwölf-Apostelkeller. Naše rezervace pro 
260 hostů zabrala velkou část restaurace 
a často jsme se v místnosti cítili stísněni. Raut 
byl dobrý, ale občas bylo obtížné se k němu 
přes nenasytné mladší kolegy dostat :)

Poslední den konference bývá mnohdy v sá-
lech poloprázdno, účastníci pomalu odjíždějí 
a poslední přednášející už si prezentují spíše 
pro sebe. Ve Vídni tomu tak ovšem nebylo. 
Oba sály byly téměř plně obsazené až do 
úplného konce. Hlavním lákadlem středeč-
ního programu totiž byla keynote prezentace 
Kennetha Fielda s tajuplným názvem These 
are my maps. Show me yours. Prezentace 
byla zaměřena na problematiku důvěryhod-
nosti map z pohledu kartografa a zejména 
pak na vizualizaci výsledků (amerických) vo-
leb. Za mne musím říci, že čekání se vyplatilo 
a tato prezentace patřila k tomu nejlepšímu, 
co jsem na kartografických konferencích viděl. 

Na závěr celé konference byli všichni účastníci 
pozváni na příští mezinárodní kartogra-
fickou konferenci. Ve Vídni bylo oznámeno 
místo, kde se bude konat 32. mezinárodní 
kartografická konference – bude to kanadský 
Vancouver! Do kalendáře si už teď pozname-
nejte datum 28. 7. až 1. 8. 2025.

Standa Popelka

Zahajovací ceremonie

Zajímavá byla výstava glóbů Jeden z českých delegátů – Jiří Cajthaml

Chybět nemohla společná večeře účastníků

Momentka z cesty

Prezentace Kennetha FieldaCelkem proběhlo 126 prezentací
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PŘEDSTAVUJEME

NOVOU KNIHU

Radek Barvíř
Metriky grafické náplně map 
založené na rastrových formátech
Publikace Metriky grafické náplně 
map založené na rastrových formá-
tech představuje nový koncept mě-
ření grafické náplně map. Vychází 
z rešerše mnoha českých, sloven-
ských i světových přístupů k hodno-
cení složitosti a naplněnosti map, 
srovnává odlišnosti definic a klasifi-
kací těchto pojmů. Na základě nich 
přináší vlastní jednoduše aplikova-
telnou metriku implementovanou 
v nástroji GMLMT (Graphic Map 
Load Measuring Tool) pro možnost 
hodnocení širokého spektra map 
v jejich digitální rastrové podobě. 
Její uplatnitelnost poté demonstru-
je na sérii různě zaměřených pří-
padových studií při návrhu obsahu 
map, kompozice i sledování trendů 
na základě historické kolekce map. 
Kniha je k zakoupení na e-shopu 
Vydavatelství UP.
-- Barvíř, R. Metriky grafické náplně map za-
ložené na rastrových formátech. Olomouc: 
Univerzita Palackého v Olomouci, 2022. 
Terra Notitia, 19. ISBN 978-80-244-6184-7.

Mgr. Radek Barvíř, Ph.D. působí 
na Katedře geoinformatiky Univer-
zity Palackého v Olomouci jako od-
borný asistent pokročilé vizualizace 
a kromě problematiky hodnocení 
náplně map se zaměřuje také na 
geoprostorový 3D tisk a 3D mode-
lování. Je autorem či spoluautorem 
množství kartografických děl včetně 
atlasů a vyvíjí nástroj GMLMT pro 
měření grafické náplně map.
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V dubnu se konala první akce v pořadí 
a jednalo se o online jarní školu vizualizace
International Spring School on Visualisation, 
https://www.geoinformatics.upol.cz/en/iss) 
zaměřená na analýzu a vizualizaci příjmení, 
mapy a jejich použití v literatuře nebo při výu-
ce historie a další humanitně laděné obory ve 
spojení s mapami. V rámci projektu DigiGeo 
(https://www.geoinformatics.upol.cz/digigeo) 
se na konci dubna konala již fyzicky letní škola 
zaměřená na transfer výuky geoinformatiky 
do digitálního prostředí v reakci na pande-
mii COVID-19. Účastníci z Německa, Finska, 
Norska, Rakouska a Česka vytvářeli inovovaný 
design lekcí různých aspektů geoinformati-
ky, které maximálně využívaly moderní ICT 
a výukové metody pro tento účel. Nakonec 
proběhla v posledním červnovém týdnu 
již tradiční GeoSpatial Summer School
(http://gisummer.upol.cz/2022), tento rok se 
zaměřením na geoinformatiku a geopartici-
paci. Pozvání přijali a své workshopy vedli 
například Georg Gartner (TU Wien), Jonny 
Huck (University of Manchester) nebo Nora 
Fagerholm (University of Turku). Všech akcí 

se zúčastnili jak čeští, tak i zahraniční studenti 
pod vedením více než desítky expertů na 
geoinformatiku či kartografii. 
Poslední letní škola, na které se katedra 
podílí, se koná začátkem listopadu v rámci 
projektu Spationomy 2.0. Celá akce bude 
zakončena společnou závěrečnou konferencí 
(https://spationomy.mvso.cz/2.0/conference) 
10. listopadu 2022 v Olomouci, na kterou 
jsou všichni zváni.

Vít Pászto

Mezinárodní akce v Olomouci
V roce 2022 Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci organizovala celkem tři 
mezinárodní akce v různém tematickém zaměření.
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Účastníci letní školy DigiGeo

300 let Müllerovy mapy Čech:
obnovená výstava v NTM Č
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Muzeum má ve svých sbírkách nejen originální 
tisk celého tohoto rozsáhlého a jedinečného 
kartografického díla, ale i řadu od něho od-
vozených map, a k tomu kompletní sadu mě-
děných tiskových desek. To vše, včetně ukázek 

dobových měřických pomůcek (mj. originál 
kovového etalonu vídeňského sáhu z roku 
1756), bude v NTM vystaveno do 30. dubna 
2023 – a doufejme, že bez přerušení…

Růžena Zimová

Národní technické muzeum v Praze otevřelo k výročí Müllerovy 
Mapy Čech výstavu, původně připravenou pro rok 2020. Z dů-
vodu pandemie byla totiž původně přístupná pouze jeden týden.

Za autory výstavy hovořil na vernisáži Ing. Antonín Švejda, kurátor odd. exaktních věd NTM. 
Foto: Pavel Taraba
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VÍTÁME NOVOU
ČLENKU ČKS

Mgr. Jitka Močičková, Ph.D.,
je postdoktorandkou na Historic-
kém ústavu Akademie věd ČR a zá-
roveň kurátorkou zdejší mapové 
sbírky. Je absolventkou Katedry 
pomocných věd historických a ar-
chivního studia Filozofické fakul-
ty UK v Praze, kde nadále působí 
jako externí vyučující historické 
geografie a dějin kartografie. 

Specializuje se na historickou geo-
grafii českých zemí, dějiny kartogra-
fie a historickou kartografii. Hlavní 
oblastí jejího výzkumu je tematická 
kartografie 18.–20. století ve střední 
Evropě ve vztahu k soudobým 
politickým, sociálním a kulturním 
proměnám společnosti. Ve své 
dizertační práci (2022) se pod ve-
dením prof. PhDr. Evy Semotanové, 
DrSc., věnovala problematice stře-
doevropských dějepisných atlasů 
v 19. a 20. století. Mezi dlouhodobá 
výzkumná témata patří (zne)užívání 
kartografických dokumentů pro 
ideologické účely (politická pro-
paganda, etnické konflikty atd.). 
V rámci svého výzkumu využívá ná-
stroje digital humanities (databáze, 
mapové aplikace). Podílela se na 
projektu NAKI Český historický atlas.

Novou členku srdečně vítáme!

Chcete se také stát individuálním 
členem České kartografické společ-
nosti? Podmínky členství, stanovy 
společnosti i seznam členských 
benefitů najdete na stránkách 
www.cartography.cz.
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Česká kartografická společnost v roce 2022 
uspořádala 24. ročník soutěže Mapa roku. 
Odborná komise pro soutěž Mapa roku 
přihlášená kartografická díla vydaná na 
území České republiky v roce 2021 zhodnotila 
a určila nominace a vítěze tohoto prestižního 
kartografického ocenění. 

Uzávěrka pro přihlášení kartografických děl 
a studentských prací byla 20. března 2022 
a následující období patřilo podrobnému 
hodnocení produktů jednotlivými členy hod-
notící komise. V pondělí 2. května 2022 se čle-
nové komise sešli na Katedře geoinformatiky 
Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci a po společném jednání a hodno-
cení produktů stanovili nominace na ocenění 
Mapa roku 2021.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže 
proběhlo ve čtvrtek 9. června 2022 v sídle 
Českého úřadu zeměměřického a katastrál-
ního v Praze. Součástí slavnostního předání 
ocenění Mapa roku 2021 bylo také přání 
k 90. narozeninám významnému českému 
kartografovi doc. Ing. Miroslavu Mikšovské-
mu, CSc., a udělení čestného členství v České 
kartografické společnosti historičce prof. PhDr. 
Evě Semotanové, DrSc., z Historického ústavu 
Akademie věd ČR.

O titul Mapa roku 2021 bojovalo celkem 
17 producentů z celé České republiky a shod-
ný počet 17 autorů studentských prací z pěti 
vysokých škol. Na výstavě Mapa roku byla 
představena všechna díla, která odborná 
komise pro soutěž mapa roku nominovala 
na ocenění, expozice byla doplněna také 
různými kartografickými zajímavostmi (mapy 
na různých materiálech, glóby apod.). Velmi 
navštěvovanou částí byl také dětský koutek, 
kde si děti mohly namalovat „kousek svého 
světa“ a představena jim byla prostřednicvím 
informačních materiálů soutěž Dětské kresby 
Barbary Petchenik. Digitální kartografická díla 
a digitální studentské práce byly představeny 
ve videu, které bylo promítáno na plátno.

Výstavu připravují tradičně pracovníci Ka-
tedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci z pověření 
České kartografické společnosti. Na přípravě 
výstavy se podíleli také pracovníci Pevnosti 
poznání.

Výstava byla zpřístupněna zdarma a v průbě-
hu jejího konání v měsíci září ji mohlo navštívit 
několik tisíc návštěvníků, kteří Pevností 
poznání prošli.

Alena Vondráková

Výstava Mapa roku
Již počtvrté proběhla v prostorách interaktivního muzea 
vědy Pevnost poznání výstava nejzajímavějších produktů 
přihlášených do soutěže Mapa roku.
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Vystavena byla všechna nominovaná díla Produkty si mohli návštěvníci prohlédnout

Novinkou byly panely pro nástěnné mapyDětský koutek s výtvarným zázemím

Součástí byly informační postery Špendlíková mapa návštěvníků výstavy
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Cílem akce bylo seznámit žáky základních 
škol a studenty středních škol se základy 
geodézie a kartografie a současně jim přiblí-
žit povolání spojená s těmito obory – geo-
det, kartograf apod. Přes nepříznivé počasí, 
které nás letos potrápilo, plnilo 350 dětí 
z deseti škol různé úkoly na 17 stanovištích, 
která byla umístěna v MKC, zámeckém parku 
a starých pivovarských sklepích. Zajímavé 

úkoly a ukázky nejmodernější techniky z da-
ných oborů připravili odborníci z Masarykovy 
univerzity Brno, Mendlovy univerzity Brno, 
Univerzity obrany Brno, Vysokého učení 
technického Brno, Univerzity Palackého 
v Olomouci, Vysoké školy báňské-Technické 
univerzity Ostrava, Střední průmyslové školy 
stavební Kudelova Brno, Zeměměřického 
úřadu Praha a Výzkumného ústavu geode-

tického, topografického a kartografické-
ho, v. v. i. Zdiby.

Velice nás potěšila skutečnost, že se akce 
účastní i studenti ze vzdálenějších regionů 
jako jsou Dačice, Brno, Šlapanice či Prostě-
jov.

Milan Vykydal (MKC)
Foto: Petr Mach (Zeměměřický úřad)

Kartografi cko-geodetické dny ve Velkých Opatovicích
Ve dnech 15. a 16. září se uskutečnil v Moravském kartografi ckém centru (MKC) ve Velkých 
Opatovicích 6. ročník akce Kartografi cko-geodetické dny aneb pojďte s námi měřit zámek. 

Interaktivní ukázka virtuální reality Řada ukolů vyžadovala spolupráci žáků

Aktivity připravila i Univerzita obranyBudova MKC

Plnění úkolu na stanovišti

Zaujaly především demonstrace přístrojů

Rozcestník www.digitalniknihovna.cz
umožňuje uživateli vstup do všech di-
gitálních knihoven, provozovaných 
v ČR. Do digitální knihovny Univerzity 
Karlovy je přístup možný přímo z adresy 
www.digitalniknihovna.cz/cuni.
Kramerius je open-source program, který 
pracuje na bázi systému pro správu obsa-
hu (Content Management System – CMS). 
Je určen pro prezentaci digitálních obrazů 
cenných dokumentů národního kulturního 

dědictví prostřednictvím lokálních sítí a inter-
netu, a to v souladu s autorským zákonem.
Hlavní řádek slouží k jednoduchému vyhle-
dávání, ve kterém zadáváte hledané výrazy. 
Vyhledávání obsahuje našeptávač, který na-
bízí tituly podle názvu. Pokud si nevyberete 
konkrétní dokument z našeptávače, vyhledá-
vání bude probíhat fulltextově nad obsahem 
celé digitální knihovny. 
Mapy a další obrazové dokumenty lze stáh-
nout v kvalitním rozlišení prostřednictvím 

ikony JPEG stránky, textové dokumenty 
prostřednictvím ikony stáhnout pdf. Pokud 
se takto stažené dokumenty publikují, je 
potřeba ocitovat jejich zdroj, např. Mapová 
sbírka PřF UK.
Veškeré digitalizované obsahy zpřístupňova-
né Mapovou sbírkou Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy jsou dostupné prostřed-
nictvím rozhraní: www.mapovasbirka.cz.

Mirka Tröglová Sejtková

Mapová sbírka PřF UK přístupná v Krameriovi
Digitalizovaný fond Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, který obsa-
huje mapy, rukopisné mapy, atlasy, veduty a grafi ky, je nyní nově dostupný prostřednictvím 
systému Kramerius, který provozuje Digitální knihovna Moravské Zemské knihovny v Brně.

Návod na stažení mapy prostřednictvím ikony JPEG stránky
(vyznačeno červenou šipkou).

Výsledky vyhledávání dotazu „mapa Čech“ lze zpřesnit nastavením 
filtrů v levé části obrazovky. 
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Vzpomínky doc. Mikšovského na prezidenty
Mezinárodní kartografické asociace
V červu 2022 oslavil životní jubileum nestor československé a české kartografie 
doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc. U příležitosti jeho 90. narozenin s ním zavzpomínal  
na prezidenty Mezinárodní kartografické asociace (ICA) viceprezident ČKS Vít Voženílek.

Prvním prezidentem ICA, hned po založení 
v Paříži v roce 1961, se stal Švýcar Eduard 
Imhof. Proč nebyl prezidentem Švéd 
Mannerfelt, který založení ICA inicioval?

Tenkrát zvolili na prvním zasedání Imhofa, 
protože to byl světově známý kartograf. 
Mannerfeltovi to zřejmě nevadilo, nevím 
(pozn. Karl Mannerfelt byl zvolen viceprezi-
dentem). Imhof byl z Curychu z ETH, která 
byla na nejvyšší úrovni. Tam začali jako první 
s kartografickou rytinou. My jsme sice tenkrát 
také ryli katastrální mapy, ryli jsme je do 
speciální želatinové vrstvy, ale oni vynalezli 
novou, velmi tvrdou vrstvu, na kterou se dalo 
kopírovat a podle té kopie se dalo kreslit, 
tedy rýt. My jsme později tuto technologii rytí 
od Švýcarů převzali.

Měl Eduard Imhof nějaký vztah k českoslo-
venské kartografii?

Imhof měl výborný vztah k naší kartografii. 
Byl například na naší druhé kartografické 
konferenci v Praze. Přijel vlakem ze Švýcar-
ska a já jsem ho vezl trabantem do hotelu. 
To bylo vtipné, protože Imhof byl poměrně 
vysoký, měl asi 194 cm, a do mého trabanta 
se dost těžko vešel.

To byl pro něho asi větší zážitek než celá 
československá kartografie, ne? Jaký to 
byl člověk? Veselý? Přísný?

Byl to výborný člověk, výborný společník. Já 
jsem se znal i s jeho manželkou. 

Mirku, Ty jsi se  
s většinou prezidentů ICA  
znal nejenom pracovně,  

ale i osobně... 
 

Jistě, se všemi. 

Po Imhofovi nastoupil v roce 1964 do čela 
ICA Brit Dennis Thackwell. Pro mě, při-
znám se, neznámé jméno.

S tím jsem se znal, protože s Thackwellem 
jsme projednávali náš vstup do ICA. Na kon-
gres ICA v roce 1964 v Edinburghu byli jako 
hosté vysláni Kouba a Koláčný jako dvou-
členná československá delegace. V té době 
byl už Kouba šéfem kartografického odboru 
na Ústřední správě geodézie a kartografie 

a Koláčný byl ve výzkumáku jako vedoucí 
výzkumného oddělení kartografického, 
protože ho v roce 1958 z ústřední správy 
při třídně politických prověrkách vyhodili. 
Důvod? Za první republiky jako výborný kres-
líř přispíval do stříbrňáckého časopisu a kres-
lil tam vtipy. Někdo mu to tam z těch blbců 
vytknul, že podporoval neofašisty, a šel.

Další konference byla v roce 1967 v Amster-
damu. Tam jsem byl já s Koláčným, protože 
předtím Průša v roce 1965 rozhodl, že se 
založí Československý kartografický komitét 
a do čela byl jmenován Pecka, v té době 
šéfredaktor Kartografického a reprodukčního 
ústavu v Praze. Místopředsedou byl Koláčný, 
kterého tam dali, protože Pecka neuměl ang-
licky, a já jsem dělal sekretáře. Pak tam byli 
i Kuchař, Kudrnovská, Kovařík, Vahala, Lukáč, 
celkem asi 12 až 14 lidí. Sloužil jako přípravný 
výbor pro náš vstup do ICA.

A kdy se jsme se stali členem ICA?

Přihlášku jsme podali v roce 1966. Tu při-
hlášku jsem Thackwellovi podával já, protože 
Koláčný měl horší angličtinu. Za člena ICA 
jsme byli přijati v roce 1968 v Dillí.

No jasně. Z Dillí je slavný Koláčného refe-
rát o kartografické informatice, ze kterého 
všichni citují schéma, ale nikdo ten článek 
nemá. Já ho našel teprve nedávno.

Na konferenci v Dillí se stal třetím prezi-
dentem ICA Rus Konstantin Sališčev. Byli 
proti němu dva hlasy, Jihoafrická republika 
a Československo. Za nás hlasoval Koláčný 
a vyjádřil tím nesouhlas se vstupem sovět-
ských vojsk do Československa. Taky za to 
hned po návratu vyletěl ze strany. 

Sališčev byl také velmi uznávaný odborník.

Sališčev byl výborný chlap. Byl také na naší 
kartografické konferenci, asi dvakrát nebo 
třikrát. On rád jezdil do Karlových Varů a já 
ho tam párkrát vezl autem. Mám od něho 
hodně publikací. Vždycky, když vydal nějakou 
knížku, tak mi ji poslal. Po všech stránkách, 
matematických i kartografických, to měl 
v malíčku. Měl sice francouzštinu, ne anglič-
tinu, ale v té době byla častějším jazykem 
v ICA francouzština (pozn. od založení ICA 
jsou rovnoprávnými jednacími jazyka anglič-
tina a francouzština). 

Bohužel Sališčev smutně skončil. Dokonce 
se říká, že to byla na něho taková bouda.

Ano, byla to bouda a byla v tom asi KGB. Oni 
ho doštvali k tomu, že z toho okna skočil. Měl 
strach, že ho KGB zatkne. Je to škoda, pro-
tože za Sališčeva šlapala ICA dobře. Na něj se 
v ICA vzpomíná velmi dobře.

Po Sališčevovi to převzal Američan Robin-
son. To je ten slavný Arthur H. Robinson 
a jeho kniha Elements of Cartography 
v šesti vydáních.

S Robíkem jsme byli také dost kamarádi. 
Ani Sališčev ani Robinson do ICA nevnášeli 
žádnou politiku. Byli to féroví chlapi.

Po Robinsonovi přišel Holanďan Ferdi-
nand Ormeling, „papá Ormeling“, jak se 
mu říkalo a vlastně říká dodnes, aby se 
odlišil od syna Ferjana Ormelinga, dalšího 
skvělého kartografa.

S Ormelingem jsem se znal hodně, i s jeho 
ženou a celou jeho rodinou. On byl velký 
sympaťák. Měl úžasné charisma. Měl per-
fektní jednání, hned jsi s ním byl kamarád. 
Mluvili jsme spolu německy. Měl Prahu moc 
rád.

Ormeling je v nizozemské kartografii 
pojem, i když reprezentovaný dvěma oso-
bami – otcem a synem.

Papá Ormeling dělal tři období generálního 
sekretáře ICA, Thackwellovi, Sališčevovi 
a Robinsonovi, a pak se stal dvakrát prezi-
dentem ICA, konkrétně v letech 1976 až 1984. 
No a potom byl 4 roky pastprezidentem 
v Executive Committee. Takže sloužil světové 
kartografii 24 let.

A Ferjan Ormeling byl sekretářem 8 let. 
Po Papá Ormelingovi se stal prezidentem 
ICA v roce 1984 Američan Joel L. Morri-
son. A to už byla doba se silným projevem 
počítačové automatizace. Bohužel více na 
západě než u nás.

Ano, Joel Morrison to z pozice prezidenta ICA 
tlačil dopředu. Za jeho šéfování existovaly 
čtyři stále komise a jedna byla komise pro 
automatizaci. 

Za Morrisona přitáhl Milan Konečný velké 
konference do Brna. Jako student jsem 
tam pomáhal a dodnes mám konferenční 
visačku z roku 1987.
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Já jsem Milana Konečného uvedl do ICA 
v roce 1987. Hledal jsem někoho mladšího 
než jsem já (smích). Tehdy jsem spolu jeli na 
konferenci ICA do Mexika. Byla to legrační 
cesta. Já jsem mu tenkrát zařídil letenku, 
fakulta mu dala 100 dolarů, které musel po 
návratu vrátit. Já jsem si v Mexiku pronajal 
dvoulůžkový pokoj, který jsem platil ze svého 
cesťáku, a Milan u mě vlastně načerno spal. 
Ušetřili jsme na nocležném a jedli jsme dost 
střídmě. Velmi brzy jsme tam našli přátele. 
Hned na začátku konference se k nám přito-
čila paní, věk asi 32 let, představila se, že je 
z Ostravy, že se provdala za Mexičana, který 
studoval na ostravské báňské, a že je nad-
šená, že potkala v Mexiku krajany. Pozvali 
nás dvakrát na večeři, potom i na výlet.

Po Morrisonovi se stal v roce 1987 prezi-
dentem Kanaďan Fraser Taylor, který je 
s Ormelingem jediný, kdo byl prezidentem 
dvakrát. Co bylo důvodem?

Nenašel se protikandidát. Tak musel pokra-
čovat. On přišel s konceptem cybercartogra-
phy a dodnes na kartografické konference 
jezdí. S ním jsem se znal, protože on byl 
v Praze v roce 1987, kdy jsem tady pořádal 
zasedání Executive Committe a pěti komisí. 
To byla ohromná akce asi o 100 účastnících 
ze zahraničí plus naši. Pak přijel ještě asi 
dvakrát.

Taylor byl prezidentem do roku 1995, 
takže do jeho funkčního období spadá náš 
revoluční rok 1989. A po Taylorovi nastou-
pil do čela ICA Angličan Michael Woods.

To byl Skot. A ohromný sympaťák. Chodil 
v kiltu a slušelo mu to.

Já jsem v Barceloně v roce 1995 skládal 
funkci v naší komisi. Před tím jsem dvakrát 
kandidoval na viceprezidenta ICA, ale ani 
jednou jsem neprošel. To jsme ale ještě 
byli socialistický stát a k tomu se v rámci 
ICA přihlíželo dost přísně. Sice se to nikde 
nepsalo, ale ze socialistických států mohl být 
zvolen jedině Sovětský svaz. Ze socialistic-
kých států se do Executive Committe dostali 
jen zástupci států, kde se konala konference, 
tedy Polsko kvůli Varšavě a Maďarsko kvůli 
Budapešti.

Následoval v čele ICA Švéd Bengt Rystedt. 
A tam přišla stagnace. Za něho se ten 
„drive“ ICA vytratil.

Ano, za Rystedta to šlo dolů. A přitom Rystedt 
kandidoval v jihoafrickém Durbanu podruhé. 
Protikandidátem byl Milan Konečný, protože 
on už nemohl potřetí kandidovat na vicepre-
zidenta. Tak jsme tady seděli s Milanem a já 
mu říkám: „Hele Milane, buď budeš dělat 
generálního tajemníka, ale to je dost starostí, 
nebo prezidenta. Já bych byl radši, kdybys 
dělal prezidenta“. Tak jsme ho tenkrát navrhli 
a on ve volbách zvítězil. Pamatuji si, jak jsem 

představil delegátce za Malajsii, co jsem 
se s ní znal z komise, Milana jako našeho 
kandidáta na prezidenta. Milan ji řekl, že má 
krásné oči a měl hlas od Malajsie (smích). 
A s Američankou Judy Olson protancoval 
společenský večer a měl hlas i od USA.

Po Milanovi přišel Australan William 
Cartwigth. Byl zvolen na konferenci 
v Moskvě.

V jeho funkčním období proběhla konference 
v Paříži. Ta byla sice odborně skvělá, ale 
organizačně otřesná. Bagety k obědu na 
chodbě, kde se nedalo sednout, společenský 
večer se dvěma chlebíčky a jednou sklenič-
kou vína, žádná židle a jeden klavírista.

Na konferenci v Drážďanech v roce 2013 
byl zvolen prezidentem ICA do té doby 
méně známý Rakušan Georg Gartner. 
Jenže on naši asociaci pozvedl o několik 
pater výš. Já ho nyní považuji za nejpří-
nosnějšího prezidenta od doby, kdy jsem 
v ICA činný, tedy od roku 2003. Přinesl 
časopis International Journal of Carto-
graphy, ICA stipendia a International Map 
Year. On dal asociaci nové světlo a lidi to 
v ní začalo znovu bavit. Jak ho vnímáš ty?

Souhlasím. On byl i na naší konferenci v Bra-
tislavě. Tam jsem se s ním důkladně sezná-
mil. A taky přes moji snachu, která dělá ve 
Vídni pojišťovnictví. A jednou byla náhodou 
u Gartnera a dostali se k tomu, co dělá, 
no a provalilo se, že je moje snacha. A pak 
přivezl celou ICA exekutivu do Olomouce na 
konferenci CARTOCON2014 a s nimi přijely 
i čtyři ICA komise. Přes 200 lidí, to si pama-
tuji.

Po Gartnerovi přišel Holanďan Menno-Jan 
Kraak a společně s Gartnerem, který mu 
dělal pastprezidenta, pokračoval v zapo-
čatých aktivitách.

Menno-Jan Kraak je velmi aktivní hoch. Je 
usměvavý, to otevírá dveře. Hodně podpo-
ruje mladé lidi. Já jsem s ním zakládal něco 
jako evropskou ICA. Dokonce se ustanovilo 
10členné předsednictvo, on dělal prezidenta, 
já dělal člena výboru a tím to skončilo. Já 
toho člena výboru dodneška dělám, protože 
mě nikdo neodvolal z funkce (smích). Ale od 
roku 1999 se to nikdy nesešlo. Kraak je pokra-
čovatelem silné holandské školy. Vybudoval 
v Enschede silnou kartografickou skupinu 
a společně s Utrechtem pokračují v práci 
Ormelingů.

A po Kraakovi nastala komplikovaná situ-
ace, protože do boje o prezidentskou židli 
vyslaly své kandidáty do boje USA a Čína. 
Takže prezidentem se mohl stát jen jeden 
a stát. Ten, který prohrál, tím pádem 
neměl zastoupení v Executive Committee. 
A to se stalo Číně.

To se měli kluci domluvit. Není dobré nemít 
v exekutivě USA nebo Čínu. Vyhrál Američan 
Timothy Trainor a generálního sekretáře 
mu dělá Švýcar Thomas Schulz. Executiva 
je opět, stejně jako za Gartnera a Kraaka, 
hodně evropská.

A Trainor je současnost. Další prezident 
bude zvolen příští rok na konferenci 
v Cape Town. Když se teď ohlédneš, jak 
jsme prošli historii prezidentů ICA, jak 
vidíš současnou kartografii?

Já myslím, že skončila doba velkých atlasů. 
Asi už nevyjde další národní atlas, přitom 
jeho potřeba existuje. Bohužel, celé to začalo 
zrušením Geografického ústavu Akademie 
věd pro revoluci. Geografie z Akademie věd 
prakticky vypadla. Pokud jde o firmy, tak těm 
je jedno, jestli je národní atlas. Firmy dělají 
to, co jim vynese zisky. A to jim národní atlas 
neudělá.

Ale máme pořád ještě státní mapové dílo.

To je pravda, protože dokud existuje ČÚZK, 
tak existuje státní mapové dílo.

A co bys tedy kartografii přál?

Já bych ji přál, aby alespoň přežila. Myslím 
česká, protože mapy jdou teď špatně na 
odbyt. Hromada věcí je na internetu. Jsou 
nekvalitní, ale to je jiná věc. Jenže pro řadu 
lidí to stačí. Asi děláme chybu v tom, že 
mapová gramotnost odborníků-nekarto-
grafů je nízká. Myslím tím urbanisty, lesáky 
a mnoho geografů.

Mirku, strašně moc jsi pro kartografii 
udělal. Nejenom po té pracovní stránce, 
ale i pro té lidské. Ty jsi ikona české karto-
grafie. Uvědomuješ si, že Tebe má každý 
rád? Kéž bychom měli takovýchto Mikšov-
ských víc. 

Přehled prezidentů ICA

2019–dosud Timothy Trainor USA
2015–2019 Menno-Jan Kraak Nizozemsko
2011–2015 Georg Gartner Rakousko
2007–2011 William Cartwright Austrálie
2003–2007 Milan Konečný Česká republika
1999–2003 Bengt Rystedt Švédsko
1995–1999 Michael Wood Velká Británie
1987–1995- D. R. Fraser Taylor Kanada
1984–1987 Joel Morrison USA
1976–1984 F. J. Ormeling Sr. Nizozemsko
1972–1976 Arthur H. Robinson USA
1968–1972 Konstantin Sališčev SSSR
1964–1968 Dennis Thackwell Velká Británie
1961–1964 Eduard Imhof Švýcarsko
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Plné texty závěrečných prací jsou dostupné 
prostřednictvím univerzitního informačního 
systému https://is.muni.cz/thesis/.

Disertační práce

Facilitating and Evaluating User Behavior 
In Virtual 3D Environments 
Autor: Pavel Ugwitz
Školitel: Zdeněk Stachoň

Anotace

Conducting experimental research while con-
sidering the nuances of the studied phenom-
ena & measurement tools has provided the 
case for the rigor of scientific methodology 
ever since there was a notion of science. Re-
search methods can be categorized as basic 
and applied ones, qualitative and quantita-
tive, explorative and verificative. Another way 
of separation lies in considering the research 
domain -- be it physical space (the sur-
rounding space, the micro or the macro), the 
intangible realm of the human mind and its 
constructs, or perhaps the realm of arts and 
imagination. One of such research domains 
is the virtual space, virtual environments. Why 
study them? Why now? They have sort of been 
around since the time of early 20th century 
optical illusions, the establishment of com-
puter graphics as a science in the 1970s, or 
the failed, arcade-ey virtual reality revolution 
of the 1990s. These periods have spawned 
plenty of research papers. However, virtual 
reality did not account for much during these 
times, generating mostly basic research and 
academic studies of little utility. Then, from 
2013 on, a new era of virtual reality interfaces 
and computational devices dawned. This co-
incided with the advancement in other fields; 
from a broader perspective, this follows suit 
of the fourth industrial revolution. It is now 
relevant and needed to be able to conduct 

research in virtual environments; as in many 
subjects, the pros of its use simply outweigh 
the cons. This dissertation explores the 
structures of virtual 3D environments to op-
erationalize and analyze them. The research 
provides tools to measure human behavior, 
along with discussing & demonstrating their 
use. Such is the purpose of this thesis -- to fur-
ther the methodology in conducting behav-
ioral research in virtual environments, along 
with going on a limb of striving to understand 
the features and behavioral implications of 
the environments themselves, as per picking 
up the hints exhibited by users behaving in 
said environments and searching for general-
ized conclusions.

Diplomové práce

Pokročilé zpracování lidarových dat 
v městském prostředí  
Autor: Samuel Baránek

Analýza znečištění ovzduší metodami 
dálkového průzkumu Země na území 
Ukrajiny se zaměřením na vliv COVID-19
Autorka: Simona Bočková

Využití VGE pro výuku 
prostorových úloh – role interakce  
Autor: Jan Bořil

Monitoring dopadů agrárních opatření 
pomocí DPZ 
Autor: Jan Göth

Vliv vlastností přispěvatelů 
na kvalitu dat OpenStreetMap  
Autorka: Jana Grunová

Hyperspektrální data jako zdroj informa-
cí o kvalitě vodních ploch  
Autor: Tomáš Hanousek

Detekce fenologických fází plodin meto-
dami dálkového průzkumu Země
Autor: Jan Chytrý

Analýza vlivu abiotických faktorů a uspo-
řádání krajiny na současnou výnosnost
Autorka: Alexandra Jeleňová

Koncepce chytrých regionů pro zlepšení 
mobility obyvatel (na příkladu sdílení kol 
a koloběžek)
Autor: Pavel Orlíček

Využití metod kartografické 
vizualizace ve sportu
Autorka: Nikola Pavlačková

Kartografická vizualizace 
a mapy pro orientační běh
Autor: Ladislav Semrád

Problematika geografických názvoslov-
ných seznamů ČÚZK
Autorka: Jitka Žáčková

Bakalářské práce

Změny ve využití ploch obce Litomyšle
Autorka: Romana Drahošová

Využití nízkonákladových bezpilotních 
prostředků pro lokální mapování
Autor: Jan Holub

Vliv pandemické situace na mapathony 
a humanitární mapování
Autor: Daniel Kašík

Termální družicové snímky 
a jejich využití v polárních oblastech
Autor: David Kirner

Rekonstrukce a 3D vizualizace 
historického stavu krajiny
Autorka: Mária Kmošková

Sledování časoprostorových změn 
vybraných horských ledovců 
v prostředí Alp pomocí metod DPZ
Autor: Matyáš Ludvík

Monitoring světelného znečištění měst
Autor: Ondřej Mucha 

Projekt tematického atlasu Konicka
Autorka: Veronika Nováková

Využití 3D vizualizací 
v územním plánování
Autorka: Barbora Plačková

Vliv interakce na práci 
s tematickými 3D mapami
Autor: Radim Vrbka

Zdeněk Stachoň

Obhájené kvalifi kační práce
Geografi cký ústav Masarykovy univerzity informuje 
o vybraných kvalifi kačních pracích obhájených v roce 2022.
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Z disertační práce Facilitating and Evaluating User Behavior In Virtual 3D Environments  

Geografický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
je kolektivním členem České kartografické společnosti

Department of Geography, Faculty of Science, Masaryk University
is a collective member of the Czech Cartographic Society
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Práce jsou k dispozici na webových strán-
kách https://www.geoinformatics.upol.cz/
studium/diplomove-prace/.

Diplomové práce

Aplikace metody geodesignu 
v prostředí ArcGIS GeoPlanner 
Autor: Oldřich Bittner

Aplikace vyhledávání kolokačních vzorů 
na prostorová data
Autorka: Simona Bučková

Využití ArcGIS CityEngine
pro bezpečnostní plánování
Autor: Daniel Čáp

Termální mapování vybraných ploch 
města Olomouce
Autorka: Petra Ďuriančíková

Hodnocení míry abstrakce u 3D modelů 
pro osoby se zrakovým postižením
Autor: Jakub Forgáč

Pokročilá analýza a vizualizace dat 
z dotazníkového šetření 
Katedry Geoinformatiky UP
Autor: Filip Fryčák

Testování možností záznamu pohybu očí 
pomocí web kamery
Autorka: Monika Jílková 

Termální mapování vybraných ploch 
města Olomouce
Autorka: Petra Ďuriančíková

Důsledky pandemie COVID-19 na meziná-
rodní mobilitu v Evropě
Autorka: Tereza Kačírková

Webové řešení pro vizualizaci nejistoty 
dat z monitoringu zimování včelstev
Autorka: Magdalena Kuchejdová

Analýzy a modelování vhodnosti krajiny 
pro včelaření
Autor: Ondřej Mrklovský

Klasifikace a časová analýza osobní 
a nákladní vlakové dopravy 
regionálních tratí
Autor: Lukáš Pospíšil

Portál pro simulační hru Spationomy
Autor: Jan Roller

Vztah kvality života k příslušnosti 
k rurálnímu a urbánnímu prostoru
Autor: Oldřich Rypl

Podobnost evropských měst 
a jejich funkčních území
Autor: Filip Urbančík

Využití metody think-aloud 
v kartografickém výzkumu
Autorka: Tomáš Vaníček

Webové řešení pro vizualizaci 
nejistoty dat z monitoringu 
zimování včelstev
Autorka: Magdalena Kuchejdová

Tyfloprůvodce po vybraných památkách 
Česka
Autor: Jakub Žejdlík

Bakalářské práce

Identifikace melioračních systémů 
z dat leteckého snímkování 
a pozemního měření
Autor: Přemysl Bonk

Prostorová lokalizace gastroprůmyslu 
na území města Olomouce
Autor: Václav Čech

Hodnocení vývoje cen pozemků 
města Zlína
Autorka: Sabina Fukalová

Geomarketing a geotargeting: 
implementace prostorových dat, 
metod a operací v marketingu 
geoinformatických firem
Autor: Ladislav Havlů

Gamifikovaný průvodce 
Zdíkovým palácem
Autor: Radim Holub

Tvorba webové aplikace 
„Olomouc na leteckých snímcích“
Autor: Vojtěch Jabůrek

Analýza optických vlastností kamer 
ve vazbě na fotogrammetrii
Autor: David Motlíček

Mapový průvodce po zajímavých 
místech Olomouckého 
a Moravskoslezského kraje
Autor: Jakub Pospíšil

Tvorba klienta pro vyhledávač spojení 
veřejnou dopravou OpenTripPlanner 2
Autor: Michal Potočiar

Publikace prostorově-statistických dat 
v prostředí Shiny
Autor: Tomáš Potočiar

Praktický manuál prostorově 
orientované infografiky
Autorka: Jakub Šutta

Možnosti výpočtu charakteristik 
dopravní sítě států a měst
Autor: Adam Tóth

Dostupnost kapacit zdravotnické péče 
během pandemie COVID-19
Autorka: Tereza Vítková

Implementace nástrojů GIS 
v hodnocení kvality života
Autor: Hynek Vodička

Alena Vondráková

DIPLOMOVÉ PRÁCE

OBHÁJENÉ V PROGRAMU
ERASMUS MUNDUS
JOINT MASTER DEGREE
COPERNICUS MASTER
IN DIGITAL EARTH

V červnu tohoto roku proběhly obha-
joby kvalifikačních prací v rámci studia 
Erasmus Mundus Joint Master Degree, 
Copernicus in Digital Earth, Geovisua-
lizaton Track, které probíhá na Katedře 
geoinformatiky Univerzity Palackého 
v Olomouci.

Celkem šest studentů obhájilo své 
práce, které byly zaměřeny na analýzu 
a vizualizaci prostorových dat. Práce 
jsou dostupné na webu Katedry geoin-
formatiky UP.

Digital twins in the context 
of disaster preparedness: 
fusion of GIS and game engines
Autor: Anatole M. DELIGANT
Analysis and geovisualization 
of biodiversity monitoring data
Autorka: Ella CHRISTIE
GeoVisualization 
of Football Players Movement
Autor: Nianhua LIU
Improving Sen2cube.at web
application visualization
capabilities
Autorka: Z. Sarah NURUL FATMA
User Evaluation of COVID-19 Dash-
boards
Autor: Anna PORTI SUAREZ
Portrayal of likely climate change 
impacts on beekeeping based on 
earth observation data
Autor: Yuang WANG

Alena Vondráková

Obhájené kvalifi kační práce
Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci informuje o obhájených kvalifi kačních pracích studentů.
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Plné texty prací včetně příloh jsou ke staže-
ní v Digitálním repozitáři Univerzity Karlovy 
https://dspace.cuni.cz/.

Diplomové práce
Analýza metód generalizácie objektov 
land use/land cover v českom štátnom 
mapovom diele  
Autor: Dávid Klesík
Analýza skalních šraf vytvořených 
žebříčkovou manýrou
Autorka: Markéta Ludačková
Analýza čar terénní kostry v plochách 
skalních útvarů: srovnání informací 
odvozených ze ZM 10 a DMR 5G  
Autor: Günter Kyncl

Bakalářské práce
Analýza vodstva na Aretinově mapě Čech 
Autorka: Lucie Povolná
Vodstvo na mapách našeho území 
z 16.–17. století 
Autorka: Vanda Hlaváčková

Historický atlas bitvy u Kolína
Autor: Miroslav Hrubeš

Atlas přeměny krajiny 
v oblasti Jezera Most 
Autorka: Anna Kryndlerová

Tematický atlas 
Jetřichovických skalních vyhlídek
v NP České Švýcarsko
Autorka: Klára Linková

Tematický atlas skautingu 
Autorka: Petra Krsková

Mapa okolí Kopicova statku
v Českém ráji 
Autor: Lucie Peterková

Jakub Lysák

Obhájené kvalifi kační práce
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografi e
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy informuje 
o kvalifi kačních pracích obhájených v roce 2022, 
jejichž téma mělo souvislost s kartografi í. 
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Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
je kolektivním členem České kartografické společnosti

Map Collection, Faculty of Science, Charles University,
is a collective member of the Czech Cartographic Society

Práce jsou k dispozici na webových strán-
kách https://stag.upol.cz v sekci Prohlížení
pod záložkou Kvalifikační práce.

Disertační práce

Využitelnost technologie 3D tisku 
v geoinformatice 
Autor: Tomáš Burian
Školitel: Vilém Pechanec

Anotace

Disertační práce se věnuje testování využitel-
nosti technologie 3D tisku v geoinformatice, 
především pro její vizualizační schopnosti 
a reprezentaci reálných jevů. Práce předklá-
dá autorský přístup k možným alternativám 
pro různá řešení 3D tisku v rozličných oblas-
tech oboru geoinformatiky. Hlavní motivací 
byla demonstrace přijatelných inovativních 
reprezentací dat prostřednictvím moder-
ních technologií a jejich dalších aplikací 

pro novodobé implementace do oblastí 
geoinformatiky. Práce svým zpracováním 
odpovídá na základní výzkumné otázky: 1. 
Lze nějakým způsobem využít technologie 
3D tisku v rámci geoinformatiky? Pokud ano, 
jakým. 2. Je možné uvažovat o technologii 
3D tisku jako o nové metodě pro vizualizace 
geodat? Pro potvrzení (či zamítnutí) uvede-
ných hypotéz byl hlavní cíl práce rozdělen 
do tří dílčích cílů. První dílčí cíl, společně 
s rešerší, dokumentuje současné trendy 3D 
tisku v geoinformatice a jejich perspektivy. 
Druhý dílčí cíl se zaměřil na možné aplikace 
především v oblasti vizualizace reliéfních 
map a 3D map. Třetí dílčí cíl se zabýval 
modelováním a produkcí fyzického modelu 
vybrané části zemského povrchu a jeho 
dalším potenciálem ve spojitosti s vizuali-
zacemi dat prostřednictvím geografických 
informačních systémů.

Spatial models of landscape responses 
to climate change 
Autor: Elvis Tangwa
Školitel: Vilém Pechanec

Anotace

Assessment of the development of diverse 
landscapes under changing climatic and 
environmental conditions and the potential 
selected ecosystem services. The assess-
ment involved testing and adapting diverse 
models to local conditions. model types 
vary from expert-based to empirical models. 
Predictors for models include historical and 
project climate data, topographic data, 
land use/cover data, soil data, species loca-
tion data and habitat data.
Keywords: Climate change, land cover 
change, topographic heterogeneity, species 
diversity, ecosystem services.

Alena Vondráková

Obhájené disertační práce
Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci informuje o obhájených disertačních pracích studentů.
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OBHAJOBA
DISERTAČNÍ PRÁCE
ING. JIŘÍHO DROZDY

Ředitel VÚGTK ve Zdibech, Ing. Jiří Droz-
da, Ph.D., úspěšně završil své doktorské 
studium vojenské geografie a meteoro-
logie na Univerzitě obrany v Brně. Dne 
24. října 2022 obhájil před komisí vede-
nou prof. RNDr. Petrem Kubíčkem, CSc. 
svoji disertační práci na téma Aplikace 
kartografických pravidel při automatizo-
vané generalizaci topografických map.
Přítomné členy komise a hosty seznámil 
se svým pojetím komplexních pravidel 
generalizace, která je nutné respektovat 
již při vytváření datových modelů GIS 
a později při tvorbě map se zaměřením 
na typ topografických map, zejména 
základních map vydávaných ČÚZK.
Po bohaté diskusi s oponenty a později 
v plénu a po tajném hlasování komise na 
uzavřeném jednání doporučila rektorce 
univerzity udělit Ing. Drozdovi titul „dok-
tor“. Jsem přesvědčen o tom, že mohu 
panu kolegovi poblahopřát k tomuto 
úspěchu i jménem celé naší kartografické 
společnosti.

Václav Talhofer
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Druhý septembrový týždeň sme sa opäť s kar-
tografickým týmom Katedry geoinformatiky 
vybrali prezentovať náš aktuálny výskum 
na konferenciu GeoKarto 2022, tentokrát na 
prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenské-
ho v Bratislave. Dvojdňový program zame-
raný predovšetkým na problematiku DPZ, 
fotogrametrie a GIS obsahoval taktiež sekciu 
venovanú teórii kartografie, kde sa nachá-
dzali naše príspevky. Program predstavil 
37 príspevkov a 8 posterov. 

Celý program prebiehal v posluchárni práve 
rekonšruujúcej sa budovy PrF UK, čo jej 
dodalo špecifický nádych :) Posterová sekcia 

umiestnená strategicky pri občerstvení sa 
nachádzala v ďalšej budove, čo so sebou 
prinášalo vítaný pohyb popri zdĺhavému 
počúvaniu hlavne komerčných prednášok. 

Som veľmi rád, že som sa mohol opäť 
stretnúť so slovenskou geo-karto-DPZ-
GIS-skupinou, vypočuť si inšpiratívne 
výsledky výskumov a porozprávať 
sa so starými známymi nielen počas 
pekného spoločenského večera.

Budúca konferencia GeoKARTO sa 
bude konať opäť o dva roky.

Proběhla konference GeoKarto 2022
Z konference GeoKarto 2022 přinášíme reportáž 
od Jakuba Koníčka z Univerzity Palackého v Olomouci. R
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Foto: Geotronics SlovakiaFoto: Geotronics Slovakia

Společně se svými bývalými i stávajícími 
učiteli, současnými studenty, partnery 
a dětmi vytvořili úžasnou atmosféru třetího 
Sletu olomouckých geoinformatiků a oslavili 
21 let existence Katedry geoinformatiky 
Přírodovědecké fakulty Univerzity Palac-
kého v Olomouci. 

V bohatém programu vzpomínkových 
vystoupení bývalých studentů, kteří zavzpo-
mínali, jak se tenkrát učilo, a současných 
členů katedry, kteří zavzpomínali, jak tenkrát 
učili, nechyběl ani retrooběd v univerzitní 
menze, prohlídka katedry (osobně i virtu-

álně https://bit.ly/prohlidka-kgi) a večerní 
párty s řadou překvapení. Setkání ročníků 
po letech, společné fotografie, přísliby dal-
ších setkání a rivalita ve večerních soutěžích, 
které vyvrcholily dražbou kartonové figuríny 
profesora Voženílka v životní velikosti. Výtě-
žek z dražby věnovala katedra na dobročin-
né účely. 

Nikdo nelitoval, nikdo nebyl zklamaný. 
Naopak se všichni těší na slet nadcházející. 
Snad při oslavách 25 let Katedry geoinfor-
matiky UP v roce 2026.

Vít Voženílek

Geoinformatický SLET 2022
V sobotu 22. října 2022 se do Olomouce slétlo přes 
200 absolventů olomoucké geoinformatiky. 

Hrdý nový majitel figurínyÚčastníci SLETu 2022
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JEDNÁNÍ 

EXEKUTIVY ICA
V srpnu 2022 se v Cape Town (JAR), 
místě konání 31. mezinárodní 
kartografické konefrence (ICC2022), 
sešla ke svému třídennímu zasedání 
Executive Committee ICA. Z bohaté-
ho programu stojí za zmínku:

» zpráva Evaluation Committee 
o udělení ICA Scholarships pro 
konferenci EuroCarto 2022; 
z členů ČKS získali stipendia 
Filip Dohnal z Univerzity obrany 
a Markéta Beitlová z UP Olomouc,

» zpráva Evaluation Committee 
o udělení ICA Scholarships pro 
konferenci AutoCarto 2022; z členů 
ČKS o stipendia nikdo nežádal,

» schválení znění dokumentu 
Memorandum of Understanding 
(MoU) with the IMIA (International 
Map Industry Association), 

» směřování publikační politiky 
ICA, např. opětovné tištění ICA 
News a spolupráce s UN na vydá-
vání občasných titulů, 

» zhodnocení finanční situace 
ICA a rozhodnutí o ustanovení 
sídla ICA ve Švýcarsku,

» diskuse o situaci Ukrajiny 
v ICA,

» příprava zasedání Executive 
Committee ICA ve Vídni u pří-
ležitosti konference EuroCar-
to2022,

» příprava programu pro 19. Ge-
neral Assembly v Cape Town na 
ICC2023 

» site inspection ICC2023; 
konferenční prostory, program, 
financování, ubytování apod.,

» hlasování o pořadateli 
32. mezinárodní kartografické 
konefrrence (ICC) v roce 2025; 
jediný kandidát, Vancouver, byl 
schválen všemi hlasy,

» stanovení termínů následujících 
zasedání Executive Committee 
ICA: 

17.–18. 9. 2022 ve Vídni před 
konferencí EuroCarto 2022, 

1.–2. 4. 2023 Olomouc,

3. 8. 2023 Cape Town 
před ICC2023.

Vít Voženílek
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Rozumíte řeči svých prarodičů, přátel 
a známých z jiných koutů naší země, mluví-li 
nářečím? Rozumějí oni vám? Zajímá vás, jak 
odlišná jsou naše nářečí? Chcete se dozvě-
dět více o řeči svého regionu? Rozdíly mezi 
nářečími českého jazyka prezentuje výstava 
s mapami nejohroženějších nářečních jevů 
i jevů stále živých. Tato výstava se koná 
u příležitosti 70. výročí existence dialekto-
logického oddělení Ústavu pro jazyk český 
AV ČR v Brně.

Výstava v Moravské zemské knihovně 
probíhá v termínu 19. 9.–19. 11. 2022 
v 5. a 6. patře budovy. Jak jsme informovali 
ve Zpravodaji 1/2022, výstava vytvořená ve 
spolupráci odborníků z dialektologického 
oddělení Ústavu pro jazyk Český Akademie 
věd ČR a Katedry geoinformatiky Univerzity 
Palackého v Olomouci představuje výzkum 
nářečních jevů a zpřístupňuje jazykové 
dědictví veřejnosti, školám všech stupňů, 
zájemcům o český jazyk, folklor a historii, 
kronikářům apod. Opírá se o moderní audio-
vizuální a interaktivní prvky, jež zprostředko-

vávají unikátní (a mnohdy jediné) záznamy 
nezřídka již zaniklých nebo velmi vzácných 
nářečních jevů. Čelné místo mezi exponáty 
zaujímají mapy, a to nejen mapy nejohrože-
nějších nářečních jevů, ale i jevů stále živých. 
Více informací o výstavě je k dispozici na 
webových stránkách CeskaNareci.cz.

Kromě výstavy se mohli obyvatelé a návštěv-
níci města Brna s tématem setkat i velmi 
originální cestou. Po celý měsíc říjen totiž 
v Brně jezdila tzv. galerijní tramvaj Doprav-
ního podniku města Brna. Na všech reklam-
ních plochách v tramvaji byla problematika 
nářečí prezentovaná v různých souvislostech.

V kavárně knihkupectví Academia pro-
bíhaly v říjnu také přednášky k vybraným 
tématům nářečního výzkumu. Na všechny 
tyto aktivity mají organizátoři velmi kladné 
ohlasy, což jen podtrhuje význam práce na 
zachování kulturního dědictví našich nářečí, 
což je (mimo jiné) náplní práce dialektolo-
gického oddělení Ústavu pro jazyk Český 
Akademie věd ČR.

Alena Vondráková

Výstava a galerijní tramvaj v Brně:
kriticky ohrožené jevy našich nářečí 
Ještě do 19. listopadu 2022 mohou zájemci navštívit výstavu
v Moravské zemské knihovně v Brně, prezentující vybrané ná-
řeční jevy prostřednictvím mapových panelů.

R
E

P
O

R
T

Á
Ž

Část brněnského týmu organizátorů výstavyVýstava v Moravské zemské knihovně

                 Galerijní tramvajGalerijní tramvaj

Výloha nakladatelství Academia v Brně
Přednáška dr. Ireinové 

v kavárně nakladatelství Academia

PRVNÍ INFORMACE

O ICC 2023

31. mezinárodní kartografická 
konference (ICC 2023) a 19. valné 
shromáždění Mezinárodní karto-
grafické asociace (ICA) se budou 
konat v Cape Town v Jižní Africe 
od 13. do 18. srpna 2023. Pořada-
tel Jihoafrický národní výbor zvolil 
motto „SMART CARTOGRAPHY FOR 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT“. 

Mezinárodní kongresové centrum 
Cape Town International Conven-
tion Center (CTICC) se nachází 
na krásném pobřeží města. Zají-
mavé je logo konference: barvy 
pokrývající zeměkouli reprezentují 
17 SDGs, všechny pod Stolovou 
horou – přírodním divem světa. 

Registration Categories & Fees

Early Bird until 15 May 2023
Standard from 16 May 2023

» Full Delegate R9450/R11350
» Least Developed Country 
   Delegate R5670/R6810
» Day Delegate R3500 per day
» Student R5760/R6810
» Senior Cartographer 
   R5760/R6810
» Accompanying Person
   R2000

Abstracts and Paper Submission

» Submission of full papers 
   closes 5 December 2022
» Submission of abstracts 
   closes 12 December 2022
» Notification of acceptance
   February 2023
» Submission of revised abstracts
   and papers
   8 May 2023
» Early Bird registration closes
   15 May 2023
» Registration deadline 
   for presenters of abstracts
   15 May 2023

Vít Voženílek
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Projekt se soustředí na zpracování analy-
tických podkladů pro zpracování metodiky 
včetně didaktických metod a pomůcek 
vedoucí k systematickému zavedení geo-
informačních technologií (GIT) do výuky
na ZŠ a SŠ. 
Stanovený cíl vychází z poznatku, že 
ačkoliv se staly v současném světě geoin-
formační technologie nenahraditelným 
nástrojem v každodenním životě každého 
člověka, v současném školství v České 
republice chybí podpůrné materiály pro 
učitele i žáky, které by usnadnily imple-
mentaci těchto technologií do výuky. Přes-
tože se výuka GIT v zahraničních kurikulech 
stává standardem, v českém vzdělávacím 
systému nejsou GIS jednoznačně termino-
logicky ukotveny, neexistuje materiál, který 
by učitelům umožnil koncepční realizaci 
v jednotlivých předmětech a ročnících 
ZŠ a SŠ školy včetně integrace předmětů 
a průřezových témat.
Na webových stránkách projektu
https://gitdoskol.ped.muni.cz/
jsou k dispozici výstupy projektu, mezi 
které patří metodika, didaktické materiály 
a výukové materiály, které je možné přímo 
implementovat.
Obrovské množství materiálů, které jsou 
zde k dispozici, vychází z témat, která jsou 
součástí výuky zeměpisu na základních 

a středních školách. Jsou rozděleny do 
kategorií Čtení, Výběr, Použití, Tvorba, Sdí-
lení a Znalost o GIT. Metodické materiály 
zahrnují kromě komplexní publikace Kon-
cepce rozvoje geoinformačních dovedností 
ve výuce na základních a středních školách 
(ke stažení zdarma) také nejdůležitější 
zásady a principy pro  rozvoj GI dovedností 
a implementaci GIT (záložka Výuka GIT na 
webových stránkách).

Darina Mísařová a Alena Vondráková

GIT do škol
Katedra geografi e Pedagogické fakulty Masarykovy 
univerzity a Geografi cký ústav tamní Přírodovědecké 
fakulty spolupracují při realizaci projektu
Implementace geografi ckých informačních systémů 
do výuky na základních a středních školách.
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Titulní strana metodiky

NABÍDKA KURZŮ 

DVPP V BRNĚ

Kurz dalšího vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků (DVPP)
GEOINFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 
VE VÝUCE ZEMĚPISU, který je určen 
pro učitele zeměpisu ZŠ a SŠ se 
uskuteční v rámci mezinárodních Dnů 
geografie dne 25. 11. 2022 na Peda-
gogické fakultě Masarykovy univerzity 
v Brně.  
Vzdělávací program je akreditován 
MŠMT v rámci dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků. 
V případě zájmu kontaktujte 
Mgr. Darinu Mísařovou, Ph.D.,
misarova@ped.muni.cz.

Darina Mísařová
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NABÍDKA KURZŮ 

DVPP V OLOMOUCI

Katedra geoinformatiky Univerzity 
Palackého v Olomouci nabízí násle-
dující kurzy DVPP:

VÝUKA S INFOGRAFIKAMI
termín: 9. 11. 2022 od 9:00 do 15:00
místo: Katedra geoinformatiky UP,
              Olomouc

VIDEO VE VÝUCE
termín: 30. 11. 2022 od 9:00 do 15:00
místo: Katedra geoinformatiky UP,
              Olomouc

MAPY PRO VÝUKU ZEMĚPISU
aneb Kde najdu mapy pro svoji
výuku zeměpisu?
termín: bude upřesněn
místo: Katedra geoinformatiky UP,
              Olomouc

VÝUKA ZEMĚPISU
S VLASTNÍMI MAPAMI
aneb Jak si udělám vlastní mapu
do výuky zeměpisu?
termín: bude upřesněn
místo: Katedra geoinformatiky UP,
              Olomouc

Podrobné informace o tom, co je 
náplní kurzů, jaký je jejich cíl, jaké 
dovednosti účastníci získají a jak kurzy 
probíhají, jsou k dispozici na webových 
stránkách Katedry geoinformatiky UP 
https://bit.ly/dvpp-kgi.

Vít Voženílek
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SMUTNÁ ZPRÁVA  Zemřel geograf a kartograf RNDr. Jiří Novotný

RNDr. Jiří Novotný (1931–2022), rodák z Klatov, absolvent oboru fyzické a regionální geografie Přírodově-
decké fakulty Univerzity Karlovy. Po absolvování nastoupil do kartografického a reprodukčního ústavu, 
dnešní Kartografie Praha, a. s. Byl odpovědným redaktorem všeobecně zeměpisných map. K jeho základ-
ním dílům patřil unikátní soubor Poznáváme svět a kapesní atlasy světa v české i cizojazyčných mutacích. 
Jako specialista se věnoval výchově mladých redaktorů. Dlouhodobě podporoval dary Geografickou 
knihovnu PřF UK.
Odešel tiše v sobotu 8. října 2022 ve věku 91 let. Čest jeho památce!

Eva Novotná

Zástupci projektu Spationomy 2.0 – Spa-
tial exploration of economic data, zvou na 
závěrečnou konferenci svého Erasmus+ 
projektu, jehož cílem je inovovat způsob 
výuky o oborech ekonomie, obchodu, 
geoinformatiky, geografie a studia her 
(game studies) prostřednictvím moderních 
metod neformálního vyučování (gamifika-
ce a hravé vzdělávání) a virtuálních technik 
telekolaborace. 
Projekt se zabývá otázkou učení se pro-
střednictvím hraní seriózní a vědecky zalo-
žené simulační hry. Tato výuka založená na 
hře transformuje tradiční prostředky výuky 
na vysokých školách do inovativního, 

kreativního výukového prostředí, v němž 
budou všichni účastníci (učitelé i studen-
ti) zapojeni do řešení reálných problémů 
prostřednictvím herních scénářů.

Závěrečná konference se bude konat 
10. listopadu 2022 v Olomouci a zváni jsou 
nejen studenti, ale i akademičtí pracov-
níci, či odborníci z praxe, kteří se zajímají 
o propojení geoinformatiky, ekonomie 
a gamifikace. Konference je zdarma, ale 
organizátoři prosí o včasnou registraci na 
stránkách https://spationomy.mvso.cz/2.0/
conference. 

Jiří Pánek, GISportal.cz

Projekt Spationomy 2.0 
zakončí velká konference  
Konference představuje „Grand finale“ realizace projektu, 
jehož hlavním cílem je inovovat výuku o oborech ekono-
mie, obchodu, geoinformatiky a geografie prostřednictvím 
metod neformálního vyučování.
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KONFERENCE

TATRY 2022

Milí priatelia, kolegyne a kolegovia,

srdečne Vás pozývame na konfe-
renciu TATRY 2022 Globálna ge-
odézia a geoinformatika – 70 rokov 
katedry KGGI“, ktorá sa bude konať 
24.–25. 11. 2022 v hoteli SOREA TRIGAN 
na Štrbskom Plese. Konferencia nadvä-
zuje na odborné podujatia vo Vysokých 
Tatrách organizované Slovenskou 
spoločnosťou geodetov a kartografov, 
Katedrou globálnej geodézie a geoin-
formatiky Stavebnej fakulty STU v Bra-
tislave a Geodetickým a kartografickým 
ústavom Bratislava. 

Ďalšie informácie nájdete na stránke 
https://www.ssgk.sk/Tatry2022.htm

Renata Ďuračiová
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Jednacím jazykem je angličtina.

PRELIMINARY SCHEDULE

Registration (8:30-9:30, all day)

1. Plenary session (9:30-12:00)

Vít Pászto – Introduction & Welcome

Keynote speakers: Annette Ortwein 
(Borderless learning: Earth Observation for 
Education (Eo4Edu) in European Schools 
with Cutting-edge Technology), Přemysl 
Štych & Daniel Paluba (Field data collec-
tion and Remote Sensing in Schools – Uti-
lizing GIS and Kobo toolbox), Paweł Frelik 
(topic to be announced), Timo Fluitsma 
(„Carbon Pearl“ Game Package), Tomáš 
Mildorf (LOTUS: Locally organized transi-
tion of urban sustainable spaces)

2. Lunch (12:00-13:00)

3. Project outputs session (13:00-14:30)

» Partnership “elevator pitch” presentations

» Tangible and non-tangible outcomes

» Students’ memories & greetings

4. GameCon workshops  
    & Game designs “show off”  
    (15:00-17:30)

» “How to” workshop

» Playing the Spationomy 2.0 game  
   & CarbonPearl (Game Package)

» Redesigning

» “Show off” of current participants’ newly  
   created game designs

5. Dinner and social programme  
     (18:30-00:00)

All you can eat&drink dinner (Czech tradi-
tional cousine & vegetarian dishes)

Beer tasting contest

Some surprises :)

SPACE2BUSINESS

Letošní ročník průmyslových dnů se 
uskuteční ve dnech 28. a 29. listopa-
du Praze, a to pod záštitou českého 
předsednictví v Radě EU. Zároveň 
se bude jednat o zahajovací akci 
5. ročníku Czech Space Week, který 
tradičně organizují Ministerstvo dopra-
vy a CzechInvest společně s dalšími 
partnery.

GISCIENCE 2023

V pořadí 12. mezinárodní konference 
GIScience se uskuteční v Leeds (Velká 
Británie) 12.–15. září 2023. Deadline 
pro zasílání příspěvků je 30. led-
na 2023 a návrhy na workshopy jsou 
přijímány do 16. ledna 2023.

P
O

Z
V

Á
N

K
A



17 ZPRAVODAJ •  Česká kartografická společnost • Říjen 2022

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.  
Soutěž je organizována vždy ve dvouletých 
intervalech mezi konferencemi ICA. Na 
mezinárodní kartografické konferenci jsou 
následně vystavena vybraná díla auto-
rů z národních kol soutěže  a nejvyššími 
zástupci ICA jsou oceněny ty nejlepší práce. 
Zvláštní důraz je kladen na věk zúčastně-
ných dětí v kontextu jejich uchopení zada-
ného tématu. Oceněné práce jsou navrženy 
k prezentaci UNICEF  na pohlednicích.
Cílem soutěže je zlepšit tvůrčí představi-
vost dětí o světě, rozvinout tvůrčí vyja-
dřovaní dětí a prohloubit jejich vnímání 
globálních kulturních a environmentálních 
problémů. ICA využívá přihlášené práce 
i k výzkumným účelům, obrázky se obje-
vují na summitech Organizace spojených 
národů nebo na plakátech UNICEF. Z každé 
země lze přihlásit do mezinárodního kola 
maximálně  šest prací. Děti z České republiky 
se soutěže pravidelně účastní od roku 1995.
Pravidla soutěže
Maximální velikost obrázku je formát A3
(420×297 mm), povrch musí být plochý,  při 
koláži výška maximálně 5 mm s možností 
naskenování obrázku.

Při tvorbě je možné použít jakékoliv neroz-
bitné a trvanlivé materiály (papír, textil, 
apod.).
Umělecké výtvory nesmí být pohyblivé ani 
rozkládací (obrazy budou skenovány).
Při tvorbě hranic kontinentů, států, apod. 
není dovoleno používat šablony.
Práce mohou být vyhotoveny tradičními 
metodami (pastelky, vodové a temperové 
barvy, pastely, voskovky, apod.) nebo s pou-
žitím počítačové grafiky.
Na každém obrázku musí být zezadu umís-
těn (nalepen) ŠTÍTEK (vzor na webových 
stránkách).
Podrobná pravidla jsou k dispozici 
na www.cartography.cz/soutez.
Organizace národního kola
Soutěž organizuje Mezinárodní kartografická 
asociace, která zajišťuje mezinárodní kolo. 
České národní kolo organizuje Česká karto-
grafická společnost ve spolupráci s Technic-
kou univerzitou v Liberci.
Vyhodnocení probíhá ve věkových katego-
riích (A) do 6 let, (B) 6–8 let, (C) 9–12 let, (D) 
12–15 let. Jeden výkres mohou zhotovit 
maximálně tři autoři, vždy však ze stejné 
věkové kategorie.
Autoři prací poskytují všechna práva k pu-
blikování a uveřejnění svých děl v rámci 
materiálů České kartografické společnosti 

a Mezinárodní kartografické asociace, a to 
bezplatně po neomezenou dobu.

Výkresy se zasílají na adresu:
Katedra geografie
 Technická univerzita v Liberci
 Studentská 1402/2 
461 17 Liberec 1

Obálku je potřeba označit nápisem
Dětská mapa Barbary Petchenik

V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, 
obraťte na klara.severynova.popkova@tul.cz

Uzávěrka pro zaslání obrázků 
je do 3. března 2023.

Největšími sponzory ročníku 2020/2021 byli:
» Česká kartografická společnost, 
» Zeměměřický úřad,  
» společnost Kartografie PRAHA a. s., 
» společnost ARCDATA PRAHA s. r. o., 
» společnost T-mapy s. r. o. ,
» Katedra geografie 
   Fakulty přírodovědně-hum. a pedagogické    
   Technické univerzity v Liberci.

Podrobné informace o soutěži jsou k dispo-
zici na webových stránkách.  Jsou zde také 
galerie obrázků z minulých ročníků soutěže 
a dokumenty ke stažení (leták, štítek). 

www.cartography.cz/soutez

Alena Vondráková 
a Klára Severýnová Popková

Soutěž dětské mapy Barbary Petchenik
Česká kartografi cká společnost organizuje ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci 
i v letošním roce národní kolo soutěž Dětské mapy Barbary Petchenik. Tématem letošního 
ročníku je Mapa mého budoucího světa.

INFORMACE

SOUTĚŽ DĚTSKÉ MAPY
BARBARY PETCHENIK

MAPA MÉHO BUDOUCÍHO SVĚTA 
A MAP OF MY FUTURE WORLD

ČESKÁ
KARTOGRAFICKÁ
SPOLEČNOST

JMÉNO .....................................................................................................................................................................................

VĚK (rok narození)* ....................................... STÁT............................................................................................................

ADRESA (DOMŮ NEBO ADRESA ŠKOLY) .....................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

NÁZEV OBRÁZKU ................................................................................................................................................................

KONTAKT NA ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DĚTÍ – jméno a adresa, volitelně e-mail nebo telefon

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

* v případě více autorů, prosím, použijte více štítků (za každého autora jeden)

ŠTÍTEK MUSÍ BÝT NALEPEN NA RUBOVÉ STRANĚ OBRÁZKU. KONTAKTNÍ ÚDAJE SLOUŽÍ K ZASLÁNÍ
INFORMACÍ O VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE A K ZASLÁNÍ PŘÍPADNÉ ODMĚNY ZA UMÍSTĚNÍ NA STUPNÍCH 
VÍTĚZŮ.

ŠTÍTEK (vzor je ke stažení na webových stránkách)

Podrobné informace o soutěži jsou k dispozici na webových stránkách.
Jsou zde také galerie obrázků z minulých ročníků soutěže a dokumenty ke stažení (leták, štítek).

www.cartography.cz/soutez



18 ZPRAVODAJ •  Česká kartografická společnost • Říjen 2022

Geodetický a kartografický obzor 6/2022 až 10/2022
KOCÁB, M.–VILÍM, D.
Racionalizace správy Jindřichohradecké místní železniční dráhy s využitím digitálního modelu 3D

STANICZKOVÁ, M. 
Poddolování, jeho vliv na věcná práva evidovaná v katastru, možnosti nápravy v poddolovaných územích

HÁNEK, P.–HÁNEK, P. ml.
Století opto-mechanických geodetických přístrojů (O přínosu Heinricha Wilda)

LIŠČÁK, P. a kol. Využitie DMR 5.0 z leteckého laserového skenovania pri riešení geologických úloh ŠGÚDŠ

ŠÍMA, J. Renesance letecké fotogrammetrie v České republice

KOREKÁČOVÁ, B.–JANÁK, J. 
Variácie ľadovcovej pokrývky kontinentálneho ľadovca Austfonna určené na základe globálnych modelov tiažového poľa Země

HÁNEK, P.–HÁNEK, P. ml. Georg Friedrich von Reichenbach a jeho doba

International Journal of Cartography, 2022, Volume 8, Issue 2–3
Jan Tent Topographic descriptors on the early Dutch charts of the antipodes

Raimund Schnürer, A. Cengiz Öztireli, Magnus Heitzler, René Sieber & Lorenz Hurni
Instance Segmentation, Body Part Parsing, and Pose Estimation of Human Figures in Pictorial Maps

Rodney Deakin
Using converted WW1 Army Grid Referencing Systems to identify locations where Australian soldiers fell Europe

Mark Polczynski & Michael Polczynski
Lessons learned from using historical maps to create a digital gazetteer of historical places

Weia Reinboud The cupola projection – an asymmetric equal-area world map

Gregory Veeck Delineating historical and contemporary agricultural production regions for China

Jeff Allen Temporal transitions of demographic dot maps

Joshua Gore, Stefan Peters & Delene Weber A participatory trail web map based on open source technologies

Gertrud Schaab, Sybil Adams & Serena Coetzee 
Drawing attention via diversity in thematic map design, as demonstrated by student maps of Northern South Africa

Imre Josef Demhardt Maps in History: Renaissance frescoed map of Tuscany

Kartografické listy, 2022, 30 (1)
ÁBRAHÁMOVÁ, A., VAJSÁBLOVÁ, M., MACÁK, M. 
Modifikácia skreslení v kužeľovom kartografickom zobrazení Slovenska pomocou Laplaceovej rovnice riešenej metódou konečných prvkov

PREGI, L., NOVOTNÝ, L., GÁBOR, Š. Vizualizácia priestorových procesov pomocou online mapovej aplikácie Flowmap.blue

ŽEJDLÍK, J., VONDRÁKOVÁ, A. Tvorba tematického atlasu Olomouckého kraje v infografickém provedení

Další zdroje informací
 The Cartographic Journal  Geodesy and Cartography  Geocarto International  Journal of Maps  Cartographica  CartoGIS

Vít Voženílek

Vyšlo (nejen) pro kartografy
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Symposium
ICA Spring Olomouc 2023
Symposium
ICA Spring Olomouc 2023
April 3–5, 2023April 3–5, 2023

VENUE
•  Palacký University Olomouc, Dept. of Geoinformatics (Vit Vozenilek)

ICA commissions
•  Commission on Atlases (René Sieber)
•  Commission on Map Design (Ian Muelenhaus)
•  Commission on User Experience (Rob Roth)

PROGRAM
•  cartographic notions (3–5min calls for assistance in research, 
    questions to be answered, info about the latest releases, etc.)
•  regular conference contributions (15min)
•  open discussion (after each session)
•  social program
      •  Czech pub experience with cartoQuiz
      •  short organ concert
•  atlases exhibition

REGISTRATION
•  includes: access to sessions, material, coffee breaks, 
    lunches, social program
•  open from November 1st, 2022
•  deadline for submission: January 31st, 2022
•  fee - 80 Euro
  ACCOMMODATION
•  hotels and university dormitories in Olomouc (special prices)

spring2023.upol.cz

+420 585 634 513

ICAspring2023@gmail.com

The objectives of the symposium are as follow:
•  to explore current issues and themes in the 
     theory and practice of three ICA commissions -
     - atlases, map design, and user studies,
•  to exchange professional experiences and discuss problems 
    arising from merging approaches of the commissions' domains,
•  to expose cartographers to current developments in atlases, their design and use.

ATLASES:
THEIR DESING AND USE
ATLASES:
THEIR DESING AND USE
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Informace

INFORMACE DO ZPRAVODAJE ČKS
Máte zajímavé zprávy z oboru, které by měly mít své místo ve Zpravodaji ČKS? Kontaktuje, prosím, 
členy redakce na níže uvedených adresách a domluvte se na požadovaném rozsahu a formě. 
Rádi uveřejníme pozvánky, reportáže z proběhlých akcí, informace o zajímavém dění v oboru 
a informace o členech a aktivitách ČKS.

Redakce
RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M. (alena.vondrakova@upol.cz) šéfredaktor, technická redakce,
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. (vit.vozenilek@upol.cz), Ing. Růžena Zimová, Ph.D. (zimova@fsv.cvut.cz),
prof. Ing. Václav Talhofer, CSc. (vaclav.talhofer@unob.cz)

Fotografie a obrázky
Stanislav Popelka, Filip Dohnal, Katedra geoinformatiky UP, Geografický ústav MU, Petr Mach, 
Jitka Močičková, ČVUT, ZÚ, Dialektologické oddělení ÚJČ AV ČR, Pavel Taraba, ZÚ, Geotronics SK.

ISSN 2571-4708 (print), ISSN 2571-4716 (online)

CHYBÍ VÁM TU
NĚJAKÁ ZPRÁVA?
Pokud pořádáte akci se zaměřením
na kartografii, geoinformatiku a pří-
buzné obory, dejte nám o ní vědět. 
Rádi uveřejníme pozvánku 
i s podrobnějšími informacemi.
Stačí poslat informaci na email
alena.vondrakova@upol.cz.

Děkujeme!
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ČÍSLA NEVEŠLO?

V době předcházející přípravě tohoto 
čísla Zpravodaje se konaly další 
zajímavé akce. Reportáže o nich se už 
nevešly, ale nepřijdete o ně!

Na co se můžete 
těšit v příštím čísle?

› ���������������������kongresu
České geografické společnosti�

› �����������JOINT CONFERENCE
v Plzni�

› �������������������� GIS Esri v ČR��
��
	����������

› ��������������������������bilanco-
vání roku 2022�

DOTAZNÍK 

PRO ČLENY ČKS

V emailových schránkách mohli 
všichni členové ČKS najít v žádost 
Výboru ČKS o vyjádření spokojenosti/
nespokojenosti s aktivitami ČKS. Od-
povědi na otázky zaberou maximálně 
pět minut. Kdo jste ještě odpovědi 
neposlali, prosíme Vás o vyplnění 
na https://bit.ly/dotaznikCKS. 
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VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE MAPA ROKU

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo ve čtvrtek 9. června 2022 v sídle 
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v Praze. Součástí slavnostního předání 
ocenění Mapa roku 2021 bylo také přání k 90. narozeninám významnému českému 
kartografovi doc. Ing. Miroslavu Mikšovskému, CSc., a udělení čestného členství v Čes-
ké kartografické společnosti historičce prof. PhDr. Evě Semotanové, DrSc. 
Více informací na stránkách soutěže https://www.cartography.cz/maparoku.

V kategorii Atlasy, soubory a edice map se vítezem stal Atlas Moravskoslezského kra-
je: lidé, podnikání, prostředí (Urban Planner s. r. o.). V kategorii Samostatná kartogra-
fická díla zvítězila mapa Obyvatelstvo Česka: Věková struktura v období 1995–2019
(Univerzita Palackého v Olomouci a Univerzita Karlova). V kategorii Kartografická díla 
pro školy a vzdělávání zvítězila Reliéfní mapa Česko (Kartografie PRAHA, a. s.). V kate-
gorii Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu zvítězila práce Dantovo 
peklo jako ArcGIS Story Map (Josef Münzberger, České vysoké učení technické v Pra-
ze). V kategorii Studentské kartografické práce zvítězil Ondřej Biemann z Univerzity 
Palackého v Olomouci s prací Atlas přírodních charakteristik Olomouckého kraje.

Hodnotící komise pro soutěž Mapa roku 2021 udělila nad rámec cen udělovaných 
v jednotlivých kategoriích jedno zvláštní ocenění, a to společnosti TERRA-KLUB a na-
kladatelství TERRA za propojení kartografických, geografických a společenských věd 
při chápání světa v širších souvislostech v komplexním vzdělávacím programu Dnešní 
svět.

I N F O R M A C E


