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Já, Aleš Vávra, jsem se zúčastnil v termínu 25. srpna až 30. Srpna 2013 mezinárodní 

konference 26th International Cartographic Conference 2013 v Drážďanech v Německu. 

Tato konference je tradiční celosvětovou kartografickou konferencí, na které jsou uváděny 

teoretické, metodické i koncepční zprávy, které představují současné trendy v kartografii, 

zaměřené zejména na řešení problémů, rozvoj vědecký myšlenek, sdílení informací a 

prezentaci získaných výsledků. Letošní ročník byl rozdělen na cca 20 sekcí, z těch 

nejzajímavějších například Map Design, Usability of Maps, Map Perception, apod., a bylo 

předneseno přes 200 příspěvků a bylo vystaveno přes 300 posterů. Konference se zúčastnili 

vědci, akademici a zástupci firem z více než 60 zemí světa. 

Na konferenci jsem byl spoluautorem příspěvků Web atlas technology as a tool of 

Czech Official Development Assistance a Cartographic Visualization of Phytophenological 

Characteristics. 

První příspěvek se zabývá možnostmi tvorby webového atlasu, který slouží jako 

pomůcka pro získání informací o vybraných rozvojových zemích. V příspěvku se především 

jedná o poskytnutí informací o regionech daných zemí, které zahrnují jejich ekonomické, 

sociální a demografické paramenty důležité k rozhodování o poskytnutí rozvojové pomoci.  
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Druhý příspěvek byl tematicky zaměřen na zhodnocení potenciálu geoinformačních 

technologií a kartografie pro podporu bioklimatického výzkumu. Také byl v příspěvku 

prezentován Atlas fenologických poměrů ČR, což je jedna z atlasových publikací 

vypracovaná ve spolupráci s naším pracovištěm. Po prezentaci také následovala krátká 

diskuze, ve které bylo probíráno zejména praktické využití atlasu.  

Pracovní cesta splnila svůj účel, účast na konferenci byla velice přínosná z hlediska 

výzkumu i následné spolupráce. 

 

 

 

V Olomouci dne 5. 9. 2013      Mgr. Aleš Vávra 

        

 

 

 

     

 
  


