
Přihlášky je třeba zaslat nejpozději do 10.4.2015 na adresu: 
 

Český svaz geodetů a kartografů, pobočka Východní Čechy 

Čechovo nábřeží 1791, 530 86 Pardubice, nebo: 
 

e-mail: lenka.sykorova@cuzk.cz  Tel.: +420 466 023 211,  604 947 807 
 

             Vložné je třeba uhradit nejpozději do 20.4.2015 
 

Banka:    Česká spořitelna a.s., Palackého 1908, Pardubice 530 02 
 

Platby účastníků z ČR: účet číslo 1215142369/0800 

   variabilní symbol: 140515 
 

Platby účastníků ze SR a PR:  

IBAN:   CZ83 0800 0000 0012 1514 2369 

BIC (SWIFT):  GIBACZPX                   Platba poplatků: SHA 

 

 
 

          Sponzoři akce:          

  Pardubický    Město 

       kraj                                     Králíky      

                                                                           

 

                                      
 

Český svaz geodetů a kartografů 
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich 

 
 

 
 

XXI. Mezinárodní 

česko-slovensko-polské 

geodetické dny 
 

Dolní Morava  14.-16. 5. 2015 

mailto:lenka.sykorova@cuzk.cz


 

V letošním roce se tradiční Mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické 

dny uskuteční již po jedenaadvacáté. Od prvních geodetických dnů v roce 

1995 v Žilině  se  geodeti  tří  sousedících   zemí  setkávají, aby si nejen  

vyměnili zkušenosti a názory v odborných problematikách, ale také navázali 

osobní kontakty. Tyto kontakty mohou být o to těsnější, že příbuznost všech tří 

jazyků dovoluje přednášet referáty i diskutovat v mateřských jazycích. 

 

Program XXI. Mezinárodních česko-slovensko-polských geodetických dnů 

zahrnuje následující okruhy: 

 

1) Informace vedoucích představitelů rezortů, svazů, hostů 

2) Elektronizace katastru nemovitostí, webové aplikace 

3) Využití skenovacích systémů v geodetické praxi 

4) 2015 – rok geodetických výročí 

5) Studentské referáty z oblasti geodézie a kartografie 

 
V každém okruhu budou předneseny tři referáty, po jednom z každého svazu, a 

tři referáty studentské. 

 

Rámcový program: 
 

Čtvrtek 14.5. 14:00 –  14:30 příjezd a prezence účastníků 

   15:00 – 18:00 slavnostní zahájení a odborné referáty 

   19:00  společná večeře 

   20:00  hudba, tanec 

Pátek   15.5. 09:00 – 13:00 odborné referáty 

  13:00 – 14:00 oběd  

   14:30 – 19:00 volnočasová aktivita 

   20:00  slavnostní raut, hudba a tanec 

Sobota  16.5. 09:00 – 13:00 odborné referáty a diskuze 

  13:00 – 14:00 oběd a ukončení akce 

 

 

Místo konání:  Hotel Vista, Dolní Morava 

Počet míst:  150-200, rozhodující je pořadí přihlášek 

Vložné: 5 400,- Kč zahrnuje ubytování (2 noclehy), stravování,  

lanovku na Slamník nebo vstupné do kláštera a tvrze, 

parkovné, pracovní a upomínkové  materiály.  

Přihláška 
 

na XXI. Mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny  

v Dolní Moravě 

 

 

Jméno a příjmení, titul 

 

Adresa, PSČ 

 

Telefon a e-mail 

 

Číslo dokladu (OP nebo pas) 

 

Datum narození 

 

                ANO     NE 

Požadavek na jednolůžkový pokoj                                      *                     
(příplatek 1500,- Kč/dva dny) 

 

             

 
 

Zúčastním se (pouze jedna z obou nabídek volnočasové páteční aktivity): 
 

*  Lanovka na horu Slamník a pěší túra, vyhlídky na Králický Sněžník  

             a Jeseníky - http://www.sneznik.cz/ 
 

*  Prohlídka kláštera Dolní Hedeč - http://www.klasterkraliky.cz/ 

             a tvrze Hůrka (opevnění z 2. světové. války) - 

http://hurka.boudamuseum.com/ 

 

Hosté hotelu mají volný vstup do wellness 2 hod/den (bazén, vířivka, parní a 

finská sauna), kulečník, billiard, fitness, Wi-fi 

 

*  zaškrtněte pomocí dvojkliku 

http://www.sneznik.cz/
http://www.klasterkraliky.cz/
http://hurka.boudamuseum.com/

