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NOMINACENOMINACENOMINACENOMINACE    
NA OCENĚNÍ MAPA ROKU NA OCENĚNÍ MAPA ROKU NA OCENĚNÍ MAPA ROKU NA OCENĚNÍ MAPA ROKU 2011201120112011    

 

Odborná komise pro soutěž Mapa roku zhodnotila kartografická díla vydaná v roce 2011, 

určila nominace v jednotlivých kategoriích, vyhodnotila vítěze a udělila zvláštní ocenění. V pořadí 

již 14. ročník prestižní kartografické soutěže Mapa roku tak zná své vítěze, kteří budou vyhlášeni ve 

čtvrtek 17. května 2012 v rámci veletrhu Svět knihy na Výstavišti Praha. Slavnostní vyhlášení 

proběhne ve 13 hodin v Literárním sále. 

O titul Mapa roku 2011 bojovalo celkem 101 produktů, které do soutěže přihlásilo 

26 producentů (autorů) z celé České republiky. 

 
Počet přihlášených produktů dle kategorií: 

 Kategorie Počet přihlášených produktů  
Atlasy, soubory a edice map 17 
Samostatná kartografická díla 62 
Kartografická díla pro školy 9 
Kartografické výsledky studentských prací 8  
Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu 5  
  

NOMINACE NA TITUL MAPA ROKU 2011: 
 
V kategorii Atlasy, soubory a edice map: 
 

• Edice Dálková cyklotrasa (SHOCart, spol. s r. o.) 
• Soubor cyklomap Praha a okolí 1 : 50 000 (TRASA, spol. s r. o.) 
• Základní mapa ČR 1 : 200 000 (ČÚZK) 
• Socioekonomický atlas Ostravy (ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.) 

 
V kategorii Samostatná kartografická díla: 
 

• Cyklovýlety na Jižní Moravě – týdenní kalendář s tipy na cyklovýlety (SHOCart, spol. s r. o.) 
• Turistická mapa Ústeckého kraje (Freytag&Berndt, spol. s r. o.) 
• Krkonoše 1 : 25 000 (KARTUM, spol. s r. o.) 
• Rybářská mapa Jižní Čechy 1 : 190 000 (SHOCart, spol. s r. o.) 
• Vojenské památky ČR 1 : 500 000 (Kartografie PRAHA, a. s.) 

 

Kategorie Kartografická díla pro školy: 
  

• Školní atlas světa (Kartografie PRAHA, a. s.) 
• Starověké Řecko a Starověký Řím – nástěnné mapy (Kartografie PRAHA, a. s.) 
• Školní atlas dnešního světa (TERRA-KLUB, o.p.s.) 

 
V kategorii Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu:  
 

• USE-IT Prague 2011 – mapa pro mladé cestovatele (Jůzit o. s.) 
• Mapa outdoorových sportovních aktivit v Praze a okolí (GIScom, v. o. s.) 
• Školní atlas dnešního světa (TERRA-KLUB, o.p.s.) 
 



V kategorii Kartografické výsledky studentských prací: 
 

• Sestavení znalostní báze expertního systému pro znázorňování relativních hodnot jevu 
(Peter Karvaš) 

• Percepce znakových sad školních atlasů světa (Petra Morkesová) 
• Časová analýza vývoje parků Filosofické fakulty UP v Olomouci (Ondřej Sadílek) 

 
 
Hodnotící komise pro soutěž Mapa roku 2011 udělila nad rámec cen udělovaných v rámci 
jednotlivých kategorií jedno zvláštní ocenění. 

 
 

Další informace, složení hodnotící komise, historie a pravidla soutěže jsou k dispozici na adrese 
http://www.czechmaps.cz/maparoku 
 
  
 

V Olomouci dne 4. května 2012 
 
 
 

Kontakt:  
RNDr. Alena Vondráková – mail: alena.vondrakova@gmail.com, telefon: 604 402 502  


