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Webová mapa Prahy 14: nejlepší kartografické dílo na internetu

Kartografická společnost České republiky už pět let vyhlašuje nejlepší kartografická díla vydaná v předchozím roce. Hodnocení se
nevyhnuly ani mapy, atlasy a další kartografická díla vydaná v roce 2002. Do soutěže bylo v nejrůznějších kategoriích přihlášeno
celkem 55 titulů, jejichž ukázky byly letos poprvé uveřejněny na webu Kartografické společnosti.

V kategorii atlasy, soubory a edice map se objevilo jedenáct titulů od pěti vydavatelů, v další kategorii - samostatná kartografická díla
- dokonce 34 titulů od sedmi vydavatelů. Menší obsazení zaznamenaly další kategorie, jako například kartografická díla pro školy:
jeden přihlášený titul, autorské originály: tři tituly od tří autorů, a digitální produkty: jediný produkt. V těchto kategoriích kvůli malému
zastoupení nebylo vyhlášeno nejlepší dílo. Hodnotily se však tituly v kategorii děl aplikovaných na internetu. Zde byly tentokrát předány
čtyři diplomy.

Nejlepším kartografickým dílem byl vyhlášen Turistický autoatlas Česko 1 : 100 000 vydaný kartografy ze společnosti SHOCART. V
kategorii samostatných kartografických děl byl oceněn titul Atlas Prahy - Pražská integrovaná doprava, který bude dokonce
chráněným průmyslovým vzorem. Vydal jej Dopravní podnik hlavního města Prahy, pro nějž dílo zpracovala Geodézie ČS a.s.

Uvedené vydavatelství získalo zvláštní ocenění za přínos ke tvorbě komplexních kartografických děl pro regionální účely, zahájené
právě vydáváním těchto regionálních atlasů. Zajímavé tituly byly k vidění v kategorii aplikací kartografických děl na internetu, kde v
konkurenci pěti přihlášených a tří nominovaných titulů webmapy.cz od Planstudia Praha a webu Cykloatlas.cz z dílny SHOCART
získala ocenění aplikace vytvořená pro Městskou část Praha 14 Planstudiem, která přináší velmi podrobný plán této části Prahy s
průběžně aktualizovanou databází nejrůznějších údajů vztažených k mnoha objektům. Nutno dodat, že pražské Planstudio v této
kategorii obhájilo loňské prvenství, kdy vyhrálo s aplikací map na portálu Tiscali.

"Hodnocení mapové produkce za rok 2002 jen potvrdilo, že kartografie má u nás skvělou úroveň. Je srovnatelná se zahraničními
produkty. Proto bylo skutečně obtížné rozhodnout, který z kvalitních a zajímavých nominovaných titulů je skutečně tím, který má být
mapou roku," zhodnotil závěrem předseda hodnotící komise a tajemník Kartografické společnosti Vít Voženílek.

Všechny do soutěže přihlášené tituly odvezli koncem srpna čeští kartografové na Mezinárodní kartografickou konferenci, jež se koná v
jihoafrickém Durbanu.

Petr Skála, člen Kartografické společnosti

Poznámka: Mapu si na internetu otevřete, když si na hlavní stránce MČ Praha 14 (www.praha14.cz) v levém sloupci kliknete na heslo
o městské části a po jeho rozbalení na interaktivní mapu. Můžete na ní najít všechny ulice nebo některý z těchto objektů: památky,
úřady, policie, banky, bankomaty, pošty, zdravotnická zařízení, supermarkety, obchodní domy, metro, bus, vlak, taxi, školy, kulturní
zařízení, sportoviště, ubytování. Zvolený objekt se vám zobrazí na zvětšeném mapovém podkladě s blikající červenou šipkou. Jš
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