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Cirkulář 3 

Program konference  

s přijatými příspěvky 

Do programu konference bylo přihlášeno 34 pří-

spěvků. Toto množství ukazující na velký zájem před-

stavit vlastní kartografické výzkumy a konkrétní vý-

sledky nás potěšilo. Programový výbor pod vedením 

prof. Víta Voženílka připravil program tří konferenč-

ních dnů. Najdete v nich celkem sedm konferenčních 

bloků, které představují průřez české kartografie. 

Úplný program najdete na webu 22kk.  

 http://22kk.tul.cz/program/ 

 

Důležité termíny 

 15. 8. 2017 Konec registrace za zvýhodněné 

vložné a přijímání bezhotovostních plateb 

 15. 8. 2017 Zvýhodněná cena za ubytování na 

univerzitních kolejích Harcov 

 16. 8. 2017 Otevření registrace na konfe-

renční workshopy 

 28. 8. 2017 Rezervace prostor pro prezentaci 

škol, úřadů a firem (daniel.vrbik@tul.cz) 

 6. 9. 2017 Začátek 22kk 

 



 

 

Registrace na 22kk stále  

otevřena 

Víte o někom, kdo sice nestihl nebo nemohl přihlásit 

svůj konferenční příspěvek, ale o téma kartografického 

konference se zajímá? Registrace konferenčních účast-

níků je dalším zájemcům stále otevřena.  
Registraci ve zvýhodněné výši konferenčního poplatku 

lze provést až do 15. 8. 2017. Toto datum je zároveň 

posledním dnem pro odeslání bezhotovostní platby za 

konferenční poplatek.  

Zvýhodněné konferenční vložné platí pro členy ČKS a 

partnerských organizací a pro studenty. Pro další in-

formace navštivte web 22kk: 

 http://22kk.tul.cz/registrace/ 

Pokyny pro přednášející a  

moderátory sekcí 

V minulých dnech byly všem přednášejícím přihláše-

ných referátů rozeslány technické pokyny. Snahou or-

ganizačního výboru je vytvořit na konferenci jak pro-

stor prezentaci zajímavých témat, tak k jejich diskuzi. 

Pokud jste prezentující a neobdrželi jste naše pokyny a 

informace, případně máte jakékoliv dotazy, neváhejte 

nás kontaktovat. Pokyny jsou rovněž dostupné na 

webu 22kk. 

 http://22kk.tul.cz/konferencni-pokyny 

Posterová sekce 22kk 

Do vydání tohoto cirkuláře bylo přihlášeno celkem 

14 posterů. Vystaveny budou v předsálí konferenč-

ního přednáškového sálu od středy 6. 9. 2017. Autoři 

posterů obdrželi technické pokyny včetně prosby, aby 

postery vyvěsili na určené místo nejpozději do 14:30 

hod., kdy se posterová sekce oficiálně považuje za za-

hájenou. Technické pokyny pro autory posterů jsou 

dostupné na webu 22kk. 

 http://22kk.tul.cz/konferencni-pokyny 

Konferenční workshopy 

Jedním z významů každé konference je vytvoření pro-

storu pro odborná setkání a diskuze. K tomu směřují i 

naše konferenční workshopy. Začínají ve středu ve 

14:30 a rozděleny jsou do dvou bloků. V každém z nich 

můžete vybírat ze tří témat:  

 Možnosti automatizované generalizace Stát-

ního mapového díla (R. Augustýn, J. Drozda) 

 Mapa a aplikovaná geografie (B. Nižnanský) 

 Evropská satelitní data programu Copernicus 

a jejich využití (K. Tajovská) 

 Kartografické aspekty mapové tvorby v pro-

středí ArcGIS Online (ARCDATA PRAHA) 

 Praktické aspekty procesu optimalizace karto-

grafických děl (S. Popelka, Z. Stachoň) 

 Publikování mapových dlaždic snadno a 

rychle (R. Nétek) 

Anotace workshopů najdete na webu 22kk. Přihlašo-

vání na konferenční workshopy proběhne elektro-

nicky a bude spuštěno 16. srpna. Blok workshopů 

bude přerušen jednou přestávkou na kávu a ukončen 

v 18 hod. Od 19 hodin proběhne v budově Severočes-

kého muzea v Liberci, vzdálené asi 15 minut chůze, za-

hajovací společenský večer 22kk spojený s vernisáží 

výstavy Staré mapy Jizerských hor. 

 http://22kk.tul.cz/program-konfe-

rence/workshop 

Hlavní konferenční sál pojme přes stovku posluchačů a je vybaven kompletní audiovizuální technikou. Přednášejícím budou k dispozici mikro-

fony a rozměrné širokoúhlé promítací plátno. 



 

 

Začátek konference – kdy a kde 

proběhne prezence 
První den konference začíná ve středu 6. 9. 2017 v od-

poledních hodinách. Prezence účastníků bude zahá-

jena ve 13:30 hod. a ukončena ve 14:15 hod. Tedy 15 

minut před začátkem prvního bloku workshopů. Místo 

prezence bude přímo v konferenčním prostoru v uni-

verzitním kampusu (budova G, 3. patro) a příchod 

k němu bude označen z okolí budovy. Po ukončení 

workshopů bude následovat společenský večer a pre-

zence bude otevřena až ve čtvrtek ráno v 8:00–8:50 

hod.  

Prosím, naplánujte si svůj příjezd na konferenci tak, 

abyste jste se mohli bez problémů zúčastnit všech 

částí jejího programu. 

 http://22kk.tul.cz/#mapa1 

 

Konferenční ubytování:  

kde a jak? 
Ubytování v Liberci si zajišťují účastníci konference 

sami. Rádi ale všem hostům pomůžeme najít to nej-

lepší možné ubytování v dosahu konferenčního pro-

storu. Rezervace pro účastníky konference je zamlu-

vena na univerzitních kolejích Harcov, které jsou od 

konferenčních prostor vzdáleny jen 15–20 minut pěší 

chůze. Snížené ceny pro konferenční hosty platí pro 

objednávky ubytování provedené do 15. 8. 2017. Pro 

získání zvýhodněné ceny uveďte při objednávce uby-

tování „heslo“ kartografická konference. 

Konferenční ceny za ubytování ve dvoulůžkovém po-

koji jsou stanoveny za lůžko 210,-Kč/noc, za celý pokoj 

290,-Kč/noc. Pokoje jsou v buňkovém systému. Pro 

pozdější rezervace ubytování budou platit standardní 

ceny (290 Kč/lůžko a 370 Kč/pokoj). 

Kontakt pro rezervace ubytování: 

Ing. Iva Šídová (vedoucí ubytování) 

+420 485 355 203 | iva.sidova@tul.cz, koleje@tul.cz 

 http://letniubytovani.tul.cz/ 

V blízkosti konání konference však můžete najít i další 

možnosti ubytování různé kvality a cen. V jejich přípa-

dech organizátoři konference neprovedli žádnou před-

běžnou rezervaci a je zcela na účastnících si ji včas za-

jistit. Možná ale uvítáte jednoduchý přehled doprová-

zený interaktivní mapou na webu 22kk. 

 http://22kk.tul.cz/konferencni-pokyny/uby-

tovani 

Další možnosti ubytování 

Unihotel: ubytování hotelového typu provozované 

Technickou univerzitou, výhodou je blízkost k centru 

města (náměstí 5 minut chůze) i do univerzitního 

kampusu (pěšky 15 minut) a také nízké ceny za kva-

litní ubytování  

www.unihotel.cz 

Penzion U Muzea: malý penzion s vlastním wellness 

v těsné blízkosti historické muzejní čtvrti, konferenční 

prostory jen 10 minut chůzí, střed města 15 minut  

www.penzionumuzea.cz 

Hotel U Jezírka: ubytování ve střední kvalitě (starší 

hotel), výhodou je ale vzdálenost k univerzitě (5 min) 

a také výjimečná lokalita libereckých Lidových sadů; 

centrum města 20 minut pěšky nebo MHD 

Další tipy: Penzion Millenium (www.ubytovani-libe-

rec.com), Penzion Bílý Mlýn (www.bilymlyn.cz) 

Plan von Reichenberg. Karte des Bezirkes Reichenberg. Obsah sestavil Heinr. Stelzig, učitel a kartograf, dle stavu k 15. 3. 1894. Určena pro 

výuku ve školách. Zapůjčeno ze SOkA Liberec. 



 

 

Univerzity, úřady, firmy:  

prezentujte se na konferenci 

Univerzitám, ale také úřadům, státním institucím či zá-

stupcům soukromých firem, nabízíme možnost vysta-

vit na konferenci výsledky své kartografické práce. Ať 

už se jedná o studentské práce, práce odborných pra-

covníků a úředníků, představení celých pracovišť, 

ukázku techniky či kartografické produkty, jednoduše 

cokoli, co by mohlo účastníky konference zaujmout. 

Máme pro Vás připraveny moderní konferenční pro-

stor v předsálí místa přednášek a workshopů. Využijte 

této příležitosti a zapište se do povědomí kartografů 

z celé České republiky. 

Pokud Vás nabídka oslovila, informujte o svém zá-

jmu organizátory konference nejpozději do 

28. 8. 2017. Technické podmínky (velikost prostoru, 

elektřina, počet stolů specifikujte rovněž nejpozději do 

uvedeného data.  

 Kontakt: daniel.vrbik@tul.cz, 485 352 812 

 http://22kk.tul.cz/kontakt 

 

Jak se dopravovat po Liberci?  

Širší centrum města Liberec a i pro jeho návštěvníky 

důležitá místa nejsou příliš vzdálena. Větší problémy 

mohou chodcům působit (proslulé) liberecké kopce. 

Od vlakového či autobusového nádraží se lze do kam-

pusu univerzity dopravit tramvají a autobusem MHD. 

Hlavní dopravní uzel MHD v Liberci se jmenuje Fügne-

rova (místními nazývána Fígnerka). Zatímco autobusy 

RegioJet spojující Liberec s Prahou Vás zavezou přímo 

na Fígnerku, vlakové nádraží (a i autobusové se zbyt-

kem spojů) je asi 15 minut chůze vzdáleno. Použijte 

proto tramvaj 2, 3, 5 nebo 11 směr Lidové sady, Füg-

nerova, Vratislavice nebo Jablonec. Pro cestu do uni-

verzitního kampusu (zastávka Technická univerzita, 

bus 15, 19 nebo 29) nebo na univerzitní koleje (za-

stávka Univerzitní koleje, bus 15 nebo 29) použijte au-

tobus, na který přestoupíte na Fígnerce. Pro dopravu 

do Unihotelu použijte autobus X2 nebo X3, které na-

hrazují v úseku Fügnerova-Lidové Sady tramvaje, a vy-

stupte na zastávce 5. května. 

Základní přestupná jízdenka na 40 minut stojí 20 Kč, 

kupte ji v trafice, v tramvajích lze koupit jízdenku bez-

hotovostně bezkontaktní bankovní kartou (terminály 

jsou vpředu každého vozu). SMS jízdenku (25,- Kč + 

cena SMS lze koupit zasláním sms LIB nebo LIB25 na 

telefonní číslo 90206. 

 

Doprava autem a parkování 
Liberec je dobře dostupný po dálnici z Prahy. Parko-

vání v centru je, stejně jako v dalších velkých městech, 

regulováno parkovacím poplatkem. V celém okolí 

kampusu, v kampusu vlastním, ale i v blízkosti muzea 

a galerie, je parkování bezplatné. Pozor si ale dejte na 

oblast v blízkosti zoo a botanické zahrady, kde jsou 

opět téměř výhradně zóny placeného stání. 

 

 

Konferenční prostory mají výhled do kampusu a na hlavní dominantu města, Ještěd. Tady si konferenční hosté budou užívat svou přestávkovou 

kávu a odborné diskuse s kolegy. 



 

 

Doprovodný  

program 22kk 
Každý zkušený účastník konferencí ví, že doprovodný 

program je jejich důležitou součástí. Kartografická 

konference bude doprovázena jak odborným progra-

mem, tak společenským. Chybět nebude výstava dět-

ských prací přihlášených do národního kola letošní 

mezinárodní soutěže ICA The Barbara Petchenik 

Competetion. A brněnští kartografové přivezou vý-

stavu věnovanou Müllerově mapě. Společenský pro-

gram bude vyplňovat oba konferenční večery. 

Nejmladší kartografové a vý-

tvarníci – výstava dětských 

map soutěže Barbary Petchenik  

Téma letos završeného ročník soutěže bylo Milujeme 

mapy. Do českého národního kola soutěže se zapojilo 

přes tisíc autorů, mezi kterými byli jak jednotlivců, tak 

kolektivy z více než 70 mateřských, základních a střed-

ních škol. Autoři byli rozděleni do čtyř věkových kate-

gorií od nejmladších autorů (do 6 let) po nejstarší ve 

věku od 16 let. Z každé kategorie bylo odbornou ko-

misí do užšího kola vybráno 10 prací. Z nich poté puto-

valo do mezinárodního kola pouze šest. Výběr prací 

patřil k nesnadným úkolům komise.  

Vítězné práce národního kola (včetně vybraných do 

mezinárodního kola) všech kategorií bude možnost 

shlédnout na zvláštní výstavě, která bude součástí 22. 

kartografické konference. Již nyní si ale můžete práce 

prohlédnout na webu soutěže.  

 http://geoinforma-

tics.upol.cz/mapa_roku/barbara/ 

Dva společenské večery 22kk 

Oba konferenční večery letošní KK budou doprová-

zeny zajímavým společenským programem. Hned na 

úvod konference, ve středu, pozveme všechny konfe-

renční hosty do zajímavých prostor budovy Severočes-

kého muzea v Liberci, kde od 19 hodin začne vernisáž 

výstavy starých map Jizerských hor pořádaná u příle-

žitosti 22. kartografické konference. Budova muzea 

stojí v místě nejhonosnější křižovatky v Liberci pří-

značně zvané Zlatý kříž doprovázené třemi budovami 

z počátku 20. století, kdy bohatství sudetského Rei-

chenbergu reprezentovala nová výstavba honosných 

vil v čtvrti zvané Lidové sady. V opačném rohu křižo-

vatky uvidíte moderně opravené dřívější městské 

lázně, dnešní galerii. A ve třetím rohu budovu bývalé 

živnostenské komory. Křižovatka se stala jakýmsi mu-

zeálním srdcem Liberce. Jen pár desítek metrů od ní je 

zajímavé technické muzeum připomínající průmyslo-

vou historii města a regionu. 

Nejcennějším exponátem výstavy bude Globicova 

mapa Frýdlantského panství z roku 1660, kterou nám 

laskavě zapůjčí frýdlantský zámek. Vystaveny budou 

originály turistických map z přelomu 19. a 20. století, 

které představují Jizerské hory bez hranic. Večer v li-

bereckém muzeu bude důstojným a malebným zaháje-

ním 22. kartografické konference. 

 

Druhý konferenční večer se odehraje přímo v konfe-
renčních prostorách s jedinečným výhledem na Ještěd. 
Liberec, město s německo-českou historií plnou dějin-
ných zvratů, se nemůže chlubit folklórem (i když sou-
sední Jablonec patří k významným centrům folklo-
ristů). A tak jsme se pečlivým výběrem rozhodli pro 
TULBand, Big Band, který vás jistě přesvědčí umem i 
nadšením vkládaným do každé skladby. A především 
je to „náš“ band, živoucí důkaz nadějného hudebního 
univerzitního života v Liberci.  
Věříme, že si oba společenské večery užijete.3. místo: Veronika Piskořová – I české pohádky jsou světové – 

Fryčovice (mezinárodní kolo) - věková kategorie  

9-12 let 

http://geoinformatics.upol.cz/mapa_roku/barbara/?page_id=219
http://geoinformatics.upol.cz/mapa_roku/barbara/?page_id=219


 

 

  

 

 
 

Konferenční informace na jednom místě 

http://22kk.tul.cz 

Sledujte nás na Facebooku  

https://www.facebook.com/22kkliberec/ 

 

 

KARTOGRAFICKOU KONFERENCI POŘÁDAJÍ  

          

MEDIÁLNÍ PARTNER 

 

ODBORNÝ  PARTNER 

 

http://www.czechmaps.cz/
http://www.fp.tul.cz/
http://www.gisportal.cz/
https://www.arcdata.cz/

