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ČESKÁ KARTOGRAFICKÁ SPOLEČNOST VYHLAŠUJE 
 

NOMINACE NA TITUL MAPA ROKU 2017 
 

Česká kartografická společnost v letošním roce uspořádala jubilejní 20. ročník soutěže Mapa roku. 

Odborná komise zhodnotila přihlášená kartografická díla vydaná na území České republiky v roce 

2016 a určila nominace a vítěze v jednotlivých kategoriích.  

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne ve čtvrtek 10. května 2018 od 13 hodin 

v Literárním sále Průmyslového paláce na Výstavišti Praha v rámci veletrhu Svět knihy 2018.  
 

O titul Mapa roku 2017 bojovalo celkem 73 produktů, které do soutěže přihlásilo 23 producentů 

z celé České republiky.  

Počet přihlášených produktů v kategoriích: 

Atlasy, soubory a edice map 10 

Samostatná kartografická díla 48 

Kartografická díla pro školy 2 

Studentské kartografické kvalifikační práce 10  

Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu 3  

  

NOMINACE NA OCENĚNÍ MAPA ROKU 2017: 

V kategorii Atlasy, soubory a edice map byla nominována díla: 

• Atlas náboženství Česka 

Univerzita Karlova 

• Historický atlas obyvatelstva českých zemí 

 Univerzita Karlova 

• Atlas vysokého školství v České republice 

 Univerzita Palackého v Olomouci 

• Historický atlas měst – Nový Bydžov  

 Historický ústav AV ČR, v.v.i. 
 

V kategorii Samostatná kartografická díla: 

• Zahrada Evropy 1 : 25 000 

 Geodézie On Line, spol. s r.o. 

• Otava – vodácká mapa 1 : 40 000 

 SHOCart, spol. s r.o. 

• Záhadná místa Česka 1 : 500 000 

 Kartografie PRAHA, a. s. 

• Tipy na výlety – Jižní Morava, Weinviertel 

 SHOCart, spol. s r.o. 

• Banát 1 : 100 000 

 TRASA, spol. s r.o. 
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V kategorii Kartografická díla pro školy: 

Z důvodu nízkého počtu přihlášených produktů nebyly vyhlášeny nominace. 

 

V kategorii Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu:  

Z důvodu nízkého počtu přihlášených produktů nebyly vyhlášeny nominace. 

 

V kategorii Kartografické výsledky studentských prací: 

• Návrh a tvorba tematického atlasu Frýdlantska 

 Michal Heinzl, Univerzita Palackého v Olomouci 

• Statistický atlas Olomouce v infografickém provedení 

 Martin Porteš, Univerzita Palackého v Olomouci 

• 3D tisk tyflomap 

 Radek Barvíř, Univerzita Palackého v Olomouci 

• Prostorová analýza inovací firem v Česku 

 Barbora Švarcová, Univerzita Palackého v Olomouci  

 

Hodnotící komise pro soutěž Mapa roku 2017 udělila nad rámec cen udělovaných v jednotlivých 

kategoriích jedno zvláštní ocenění. Toto ocenění je uděleno mimo nominace. 

 

Při příležitosti 20. ročníku soutěže Mapa roku, výročí 60 let organizování českých kartografů, 

výročí 100 let československé a české kartografie a oslav 500 let od vydání Klaudyánovy mapy, 

první mapy Čech, budou vybraným účastníkům předány pamětní listy. 

 

Ještě jednou si Vás dovolujeme srdečně pozvat na slavnostní předání ocenění Mapa roku 2017 

a doprovodnou oslavu uvedených výročí, které proběhnou ve čtvrtek 10. května 2018 od 13 hodin 

v Literárním sále na Výstavišti Praha v rámci veletrhu Svět knihy 2018. 

 

 

 

 

 

Kontakt:  

RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M. 

mail: alena.vondrakova@gmail.com 

telefon: 604 402 502 

 


