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ZPRÁVA
o konferenci absolvované v rámci projektu NeoCartoLink

1. Základní popis konference
Konference s názvem „Interdisciplinary Conference on Digital Cultural Heritage“ proběhla
ve dnech 2. až 4. června v Saint-Dié-des-Vosges ve Francii. Konference byla pořádaná
ve spolupráci s International Cartographic Association (ICA). Téma konference bylo
zaměřeno na digitální kulturní dědictví a jeho využití v různých oborech lidské činnosti. Více
informací o konferenci lze najít na www.dch2012.net. Konference se zúčastnilo na 25
odborníků z různých částí světa (Německo, Rusko, Švýcarsko, Česká republika, Itálie,
Spojené státy americké, Kanada).

2. Významné příspěvky
Nejzajímavějšími příspěvky byly od Fraser Taylor z ICA. Při uvítací řeči přednesl příspěvek
o důležitosti digitálního kulturního dědictví a jeho udržitelnosti). Manfred Buchroithner
předvedl ukázku trojrozměrné vizualizace geodat z laserového snímkování v příspěvku
„Three-Dimensional Visualisation of the World-Class Prehistoric Site of the Niah Great Cave,
Borneo, Malaysia“. Dalším velmi přínosným příspěvkem byl i „Using a Hyper-Hull? - On the
Acceptance of GIS or 3D City Modeling in Service of Digital Cultural Heritage!“ od Monika
Jarosch (v zastoupení Horst Kremmer), kde byl předveden možný přechod mezi GIS-BIM-3D
modelování měst a digitální památkovou péčí.

CZ.1.07/2.4.00/31.0010

Department of Geoinformatics
Faculty of Science
Palacký University in Olomouc
tr. Svobody 26, 771 46 Olomouc
Czech Republic

3. Prezentace české delegace
(o čem jste prezentovali, jaká byla odezva publika atd.)
Česká delegace (ve složení Karel Jedlička a Pavel Hájek) prezentovala příspěvek s názvem
„Geographic passport of publicly open heritage site - Case study at the castle Kozel“.
Příspěvek byl kladně kvitován a po něm následovala i prezentace pozvánky na konferenci
Geomatika v projektech 2012.

4. Zhodnocení přínosu konference
(klady zápory, osobní hodnocení, doporučení k navštívení budoucích ročníků atd.)
Konference byla jasně členěná, příspěvky byly přínosné a ze závěrečné diskuze „u kulatého
stolu“
vzešla
i
konferenční
deklarace
dostupná
on-line
ke
zhlédnutí
na http://intercarto18.net/Saint_Die_Declaration_2012.pdf. Věříme, že další ročník
konference bude mít jistě takový přínos, jako ten letošní.
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