
NARODNI
TECHNICKE

MUZEUM

si Vás dovoluje pozvat na

XXIX. SYMPAZIUM
ZDF,JI|Í GEODE'ZIE'
A KARTOGRAFIE

Sympozium se koná

ve středu 3. prosince 2008 od 9 hodin

v kinosále
}.Iarodního technického muzea

v Praze 7' Kostelní 42



Prosram--

Ludvík Mucha

Pavel Hónek

Miroslav Mottl

Ivan Kupčík

Petr Holota

Tomóš Grim

Petr Skala

Miroslav Klvaňa

Kartograf Jarom ír Janka
(ke stému lyročí narození)

Sto let od narození geodeta profesora
Václava Krumphanzla

90. lryročí vzniku vojenské zeměpisné služby

Neapolský atlas Jaume olivese z roku 1563

Alois Martin David a měření zeměpisných
sou řadnic význačných m íst Království
českého a sousedních zemí

Mapové pohlednice z doby vzniku
samostatného československého státu

Jedničky mezi čísly popisnými

Úp.uny topografických map
třetího vojenského mapování

Pt6!avk{l



Pavel Hronček

Jón Jakubík

JITI JIMA

Ivan Herčko

Karel Brenner

Drahomír Dušótko

Jan RatiborslE

.]án 'Iežko

Václav Slaboch

Antonín Švejda

Možnosti interpretácie veI'komierkoqých
historických máp pri výsliume rniestnej
krajiny

150 let vědnfuo a technického oboru
fotogrammetrie

Príspevok k dejinám banského meračstva
na Slovensku

Kartograf J. B. Homann ve službách
Petra I.

PIány a mapy města a komunity Madridu
historický vyvoj

PamátníL1y geodetů, astronomů
a kartografů v Cechách

70 rokov Stavebnej fakulty a Katedry
geodézie STU v Bratislave

Valné shromáždění FGF fFédération des
Géomětres Francophones) 2009 v Praze -
historické souvislosti

Tématika měřicích přístrojů na známce
a minci vydaných ke 100. výročí NTM

Informuce



Poznámlqy:
K dispozici bude notebook a datovy projektor. Promítaný materiál

prosím zaš\ete nejpozději 3 dny předem e-mailem, nebo na CD-ROM.

Vzhledem k vysokému počtu přihlášených referátů prosíme aktivní
účastníky' aby nepřednášeli své příspěvky v plném znění, ale počítali

pouze se stručným - maximálně 15 minutoÚm výtahem.

Příspěvky v rozsahu do 10 stran rukopisu a maximálně
10 kvalitních obrazových příloh

' 
." zasíLají na CD - RoM nebo e-mailem do konce roku 2008

na adresu
antonin. s ve i d a1Ď.ntrn. cz

Mediální partner:

Účastnický poplatek ve výši 40,_ Kč bude lybírán na místě


