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24. až 26. května 2018 

Hotel Duo, Teplická 492, 190 00 Praha 9 (200m od stanice Metra C – Střížkov) 



V letošním roce se tradiční Mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny uskuteční již po 
čtyřiadvacáté. Od prvních geodetických dnů v roce 1995 v Žilině došlo k mnohým událostem, které mnohdy 
podstatně ovlivnily náš profesionální život. To co bylo kdysi blízké je dnes podstatně odlišné a to ve všech 
třech státech. Právě proto, je velmi přínosné setkávání a navazující diskuse geodetů tří sousedících zemí, 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 XXIV. Mezinárodních česko-slovensko-polských geodetických dnů zahrnuje 
následující okruhy: 
 

Blok 1. Informace vedoucích představitelů úřadů - Aktuality z činnosti úřadů v uplynulém 

roce 

Blok 2. Geodetické základy a Státní mapové dílo 

Blok 3. Geodetická měření ve stavebnictví a průmyslu 

Blok 4. Katastr nemovitostí a pozemkové úpravy 

Blok 5. Geodézie a Smart City 
 

Blok 1. až 5.: Doba trvání referátu: maximálně 30 min. včetně diskuse 

Obsah a struktura referátu v Bloku 2, 3 a 4.: 

1) Kdo řídí a zajišťuje - struktura 

2) Kdo realizuje - Organizace sběru dat, jejich přesnost a verifikace při přebírání 

3) Způsob financování 

4) Pravidla výdeje informací státní i soukromé sféře – způsob a úhrada 

5) Požadavky na vzdělání geodetů a požadavky na získání speciálních oprávnění k provádění těchto 

druhů geodetických prací. 

6) Aktuální legislativní a technické předpisy 

Studentské referáty: - témata nestanovena 

- Doba trvání maximálně 15 min. 

Vystoupení sponzorů 

 
Rámcový časový program: 
 

Čtvrtek 24.05. do 12:30  příjezd a prezence účastníků 
   13:00 – 18:30  slavnostní zahájení, odborné referáty a sponzoři 
   20:00 -  24:00  společná večeře 
Pátek   25.05. 08:30 – 13:25  odborné referáty, diskuse a sponzoři 

  13:30 – 14:00  oběd  
15:00 – 19:00 individuální prohlídka Prahy (plánek historického centra a volná 

jednodenní jízdenka městské dopravy) 
   20:00 – 24:00  slavnostní raut, hudba a tanec 
Sobota  26.05. 09:30  – 11:30 odborné referáty, diskuze a sponzoři 
   11:30 – 11:45  Slavnostní ukončení akce 

  11:45 – 12:45  oběd a odjezd 
 
Místo konání: Hotel Duo, Teplická 492, 190 00 Praha 9 (200m od stanice Metra C – Střížkov) 
Počet míst:  130-160, rozhodující je pořadí přihlášek 
Vložné: 5 950,-Kč zahrnuje ubytování (2 noci), stravování, pracovní a upomínkové materiály, 

jednodenní jízdenku městské dopravy, organizační náklady. 

 
Přihlášky účastníků z ČR pouze  ELEKTRONICKY do 03.05.2018 na adrese: 

Český svaz geodetů a kartografů: http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A107 
 

Přihlášky z SR a PR pouze prostřednictvím národních svazů 



Vložné je třeba uhradit nejpozději do 05.05.2018 

Platby účastníků z ČR: číslo účtu: 1937568329/0800 

     variabilní symbol: 240518 

IBAN: CZ49 0800 0000 0019 3756 8329 

BIC (SWIFT):  GIBACZPX       

 

Platby účastníků ze SR a PR: Pouze prostřednictvím národních svazů 
              

Dodatečné osobní upřesnění k Přihlášce – Nejpozději do 03.05.2018 
na XXIV. Mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny v Praze 24. až 26. května 2018 

  
- Požadavek na prodloužení pobytu v hotelu ze soboty 26.5. do neděle 27.05. 2018 -  

(Dvoulůžkový pokoj - příplatek 1850,- Kč) 
 
Hosté hotelu mají volný vstup do wellness 2 hod/den (bazén a finská sauna), fitness a Wi-fi 
 

 
 
ORGANIZAČNÍ GARANT: 
 

ČESKÝ SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ, z.s. 
Novotného lávka 5 

110 00 Praha 1 

IČ: 00552739 

DIČ: CZ00552739 

Ing. Jana Chudobová, tajemník ČSGK 

Mob.:+420 728 750 494 

tel.: +420 221 082 374 (fax i záznam.) 

e-mail: geodeti@csvts.cz , WEB: http://www.csvts.cz/csgk/ 

 

 

 



Dla SGP 

 
XXIV. Międzynarodowe Polsko-Czesko-Słowackie Dni Geodetów  
 

Blok 1. Informacje przedstawicieli kierownictwa urzędów – aktualności z działalności urzędów 

w zeszłym roku 

Blok 2.   Osnowa geodezyjna i Panstwowy zasób kartograficzny 

Blok 3.   Pomiary geodezyjne dla budownictwa i przemysłu  

Blok 4.   Kataster nieruchomości i Rewitalizacja 

Blok 5.   Geodézyja i Smart City 

 
Bloki 1-4: Czas trwania referatu do 30 minut, włącznie z dyskusją  

Treść i struktura referatów w blokach 2, 3 oraz 4: 

1) Struktura – kto kieruje i jest odpowiedzialny? 

2) Organizacja zbioru danych, dokładność i sposób weryfikacji przy odbiorze – kto 

realizuje?  

3) Sposób finansowania 

4) Zasady wymiany informacji pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym – sposób 

i finansowanie  

5) Wymogi dotyczące kwalifikacji geodetów, wymogi dotyczące uzyskiwania 

specjalnych uprawnień do wykonywania tego rodzaju prac geodezyjnych 

6) Aktualne regulacje prawne i techniczne  

Referaty studentów: - temat dowolny  

- czas do 15 minut 

Wystąpienia sponsorów  
 

 ================================================================== 



XXIV. Mezinárodní Č – S – P geodetické dny v Praze ve 

dnech 24. až 26. 05.2018 – hotel DUO 

Všeobecné informace: 

- Ubytování je v dvojlůžkových pokojích s výjimkou vrcholného představitele úřadu a svazu 

- Parkovné není v ceně vložného 

- Informace o hotelu viz https://duo.hotel.cz 

- Link na prodloužení ubytování v hotelu z 26/5 na 27/5 za zlevněnou cenu – zajišťuje i hradí 

zájemce osobně 

                      https://reservations.travelclick.com/85417?identifier=MGD18 

 

Závazné termíny pro SSGK a SGP 

 Termín Zaslat ČSGK: 

1. 04.04.2018 Anotace referátů v předepsaném formátu (viz příloha) 

2.  04.05.2018 Seznam účastníků  

3. 07.05.2018 Uhrazení vložného na účet ČSGK 

4. 16.05.2018 Finální seznam účastníků s rozdělením do pokojů (viz příloha) 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

V Praze dne 29.01.2018 

                                                                                                         Ing. Václav Šanda 

                                                                                                          Předseda ČSGK 

 

 

 


