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V roce 2023 se tradiční Mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny uskuteční již po 
sedmadvacáté. Od prvních geodetických dnů v roce 1995 v Žilině došlo k mnohým událostem, které 
mnohdy podstatně ovlivnily náš profesionální život. Hlavně poslední 3 roky změnily mnohé a mnohdy 
značně podstatně. Právě proto, je velmi přínosné setkávání a navazující diskuse geodetů tří sousedících 
zemí, aby si nejen vyměnily zkušenosti a názory v odborných problematikách, ale také navázaly osobní 
kontakty. Tyto kontakty mohou být o to těsnější, že příbuznost všech tří jazyků dovoluje přednášet referáty 
i diskutovat v mateřských jazycích. 
 

Program XXVII. Mezinárodních česko-slovensko-polských geodetických dnů zahrnuje 

následující okruhy: 
 

1) Informace vedoucích představitelů rezortů – a 25 min. 

2) Geodetické základy, státní bodové pole a nové technologie – a 25 min. 

3) Katastr nemovitostí a Pozemkové úpravy – a 25 min. 

4) Geodetická měření ve stavebnictví a průmyslu – a 25 min. 

5) Studentské referáty – a 10 min. 
 

V každém okruhu (1 až 4) budou předneseny tři referáty, po jednom z každého pořádajícího svazu. 
Dále budou předneseny 2 Studentské referáty za každý pořádající svaz. 
 

Rámcový program: 
 

Čtvrtek 25.05. 13:30 – 16:00  příjezd a prezence účastníků a oběd 
   16:00 – 18:00  slavnostní zahájení a odborné referáty 
   19:00 - ?  společná večeře 
 

Pátek   26.05. 09:00 – 11:45  odborné referáty 
  12:00 – 13:00  oběd  

   13:30 – 19:00  Organizované výlety: 
Každý účastník si vybere konkrétní výlet 

      A)Zámek a papírny Velké Losiny: 
https://www.zamek-velkelosiny.cz/cs 
 https://www.rpvl.cz/cz 

B)Elektrárna Dlouhé Stráně: 
   https://www.dlouhe-strane.cz 
C)Maršíkov dřevěný kostel, mlýn a pálenice 

https://www.iclosiny.cz/ 
http://drevenekostely.tode.cz/kostely/marsikov.html 

   http://palenicemarsikov.cz/o-nas 
https://www.ullersdorf.cz/produkty-

ullersdorf/degustace-a-exkurze 
   20:00 – 24:00  slavnostní raut, hudba a tanec 
 

Sobota  26.05. 09:00  – 11:30 odborné referáty a diskuze 
   11:30 – 11:45  Slavnostní ukončení akce 

  12:00 – 14:00  oběd a odjezd 
 
Místo konání:  Resort Sobotín, 788 16 Sobotín 13, 
Počet míst akce: max. 130, rozhodující je pořadí přihlášek 
Vložné: 9 200,- Kč zahrnuje ubytování (2 noclehy), stravování (3 obědy, 2 večeře, 2x coffee 

break) a vybraný výlet. 2 studenti z každého svazu hradí 50%)  

 
  



 

Přihlášky z ČR pouze ELEKTRONICKY do 15.4.2023 na adrese: 

Český svaz geodetů a kartografů: http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A133 
 

 

Vložné je třeba uhradit na účet ČSGK nejpozději do 20.5.2023 

Bankovní spojení pro převod vložného: 
Český svaz geodetů a kartografů, z.s. 

Novotného lávka 200/5 

11000 Praha 1 

IČ: 00552739 

DIČ: CZ 00552739 

Česká spořitelna a.s., Pobočka Praha 1 

Č. účtu: 1937568329/0800 

Variabilní symbol: 250523 

Konstantní symbol:  0308 
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