Ohlédnutí za 21. kartografickou konferencí
Vážení členové Kartografické společnosti, vážení příznivci kartografie a spřátelených oborů!
Dovolte nám, abychom se ještě jednou ohlédli za právě skončenou 21. kartografickou
konferencí.
Konferenci jsme poprvé plně organizovali pod hlavičkou Kartografická společnost ČR,
nepověřili jsme přípravou vysokou školu či jiný právní subjekt, jak bylo zvykem v minulosti.
Programový výbor byl složen tradičně z akademiků českých i slovenských vysokých škol a ze
zástupců komerční i nekomerční sféry. Jako místo konání jsme vybrali Lednici z mnoha
důvodů. Prvním důvodem byla blízkost Slovenska k místu konání. Podle zažitých zvyklostí
měla být tato konference organizována Kartografickou spoločností Slovenské republiky. Se
slovenskou stranou jsme se dohodli na výjimce a konferenci jsme uspořádali v blízkosti
slovenských hranic. Druhým důvodem byla snaha o maximální koncentraci účastníků na
jednom místě odlehlém od lákadel měst, aby účastníci měli možnost maximální komunikace i
mimo oficiální program. Třetím důvodem byla vstřícnost vedení Zahradnické fakulty
Mendelovy univerzity při zajištění všech nezbytných prostorů včetně technického vybavení.
Neposledním důvodem byla atraktivita Lednicko-Valtického areálu.
Při koncipování záměrů konference jsme měli zájem na oživení odborného programu
konference aktivitami, které se doposud na našich konferencích běžně nekonaly. Ať to byla
výzva k organizaci odborných workshopů, outdoorová hra se starými mapami, soutěž o dva
granty pro studenty a mladé kartografy a nakonec i vyhlášené soutěže o sběr korkových zátek
a tipovací soutěž v rámci tvorby korkové mapy České republiky. Naším tradičním záměrem
byla i výzva k široké prezentaci prací studentů vysokých škol a propagace kartografie a
geoinformatiky na veřejnosti.
K naší velké radosti se nakonec konference zúčastnilo 129 účastníků z České i Slovenské
republiky (108 z ČR, 21 ze Slovenska), kteří vystoupili s 49 referáty a představili 15 posterů.
Přivítali jsme mezi sebou generálního sekretáře ICA prof. Lázslo Zentaie z Budapesti a prof.
Ladislava Havlíka, rektora Mendelovy univerzity.
Kromě vlastního odborného programu jsme oficiálně představili iniciativu ICA na podporu
kartografie ve světě „Mezinárodní rok mapy“ a nového vicepresidenta ICA prof. Voženílka,
který byl zvolen na 16. valném shromáždění ICA v Rio de Janeiro. Dále jsme alespoň na
dálku poblahopřáli firmě Kartografie HP s.r.o. za zisk zlaté medaile za jejich mapu pod
prezentovanou pod názvem „Užij si mapu", kterou získala na Mezinárodní výstavě map
pořádané v rámci 27. Mezinárodní kartografické konference v Rio de Janiero. Současně jsme
představili i putovní výstavu „Kouzlo starých map“ připravenou našimi kolegy v Olomouci a
Brně, která je k dispozici všem zájemcům z České republiky. Rovněž na dálku jsme
poblahopřáli našemu novému čestnému členu doc. Ing. Jiřímu Šímovi, CSc. k jeho
jmenování. Na závěr konference jsme pozvali zájemce na následující odborné akce, zejména
do Brna na Masarykovu univerzitu na 23. středoevropskou geografickou konferenci a do
Prahy na ČVUT na tradiční studentskou vědeckou konferenci "Digitální technologie v
geoinformatice, kartografii a DPZ".

Podle ohlasů účastníků usuzujeme, že jsme naplnili jejich očekávání v odborném,
doprovodném i společenském programu. Naše společnost navíc uskutečnila své 10. plenární
zasedání, na němž schválila své nové stanovy a změnu svého názvu na Českou kartografickou
společnost, z.s. (ta vstoupí oficiálně v platnost po registraci ve Spolkovém rejstříku).
Konference prezentovala kartografii i v břeclavském regionálním deníku (viz
http://breclavsky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-kouzlo-map-lednice-hosti-velkoukartografickou-konferenci-20150903.html ).
V budoucnu chce Česká kartografická společnost organizovat následující konference tak, aby
v jejich programu bylo dostatek prostoru na výměnu názorů a zkušeností v užších oblastech
odpovídajících, zejména odborným komisím Mezinárodní kartografické asociace, ve kterých
pracují její národní delegáti. Cestou k tomu mohou být opět workshopy zařazené před vlastní
konferencí, venkovní aktivity známé z programů mezinárodních kartografických konferencí
(orientační běh, geocashing, outdoorové hry apod.). Budeme velice rádi, pokud náš záměr
podpoříte vlastními iniciativami již při nastávající 22. kartografické konferenci, která se
uskuteční ve dne 6. až 8. září 2017 v Liberci na její Technické univerzitě.
Vážení členové kartografické společnosti, budeme velice rádi za každý podnět, za každou
reakci na právě ukončenou akci. Nechceme slyšet pouze kladné ohlasy, ale uvítáme i
negativní hlasy, protože nikdy nic není dokonalé a je stále co zlepšovat. I když věříme, že jste
se v Lednici cítili dobře, budeme rádi, když se v Liberci budete cítit ještě lépe.
Za organizátory Václav Talhofer

