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ZPRÁVA
o konferenci absolvované v rámci projektu NeoCartoLink
1. Základní popis konference
Mezinárodní konference a výstava INTERGEO se konala 7. – 9. října 2012 v Hannoveru v Německu.
V rámci projektu NeoCartoLink se jí zúčastnili Ing. Miroslav Matějík, Ph.D., Ing. Jelena Vitásková,
Ph.D. a Ing. Miloš Cibulka, Ph.D. z Mendelovy univerzity.
Město Hannover je známé z celé řady veletrhů a výstav, jednou z nejznámějších je počítačový veletrh
CeBIT. Pořadatelem výstavy byla agentura HINTE GmbH, spolupořadateli kongresu byli Německý svaz
geodetů (Deutscher Verein für Vermessungswesen – DVW), Německá kartografická společnost
(Deutsche Gesellschaft für Kartographie – DGfK) a Výbor společenství evropských zeměměřičů
(Comité de Liaison des Géométres Européens CLGE).
Odkaz na webové stránky konference:
http://www.intergeo.de/en/index.html
V rámci konference nebyl vydán žádný sborník příspěvků.

2. Významné příspěvky
Na konferenci vystoupilo mnoho hostů, mezi nejzajímavější lze zařadit:
Dr. Hans-Peter Friedrich, Member of the Bundestag, German Federal Minister of the Interior
David McAllister, Minister-President of Lower Saxony
Prof. Dr.-Ing. Karl-Friedrich Thöne, President of the German Society for Geodesy, Geoinformation
and Land Management (DVW)
Prof. Dr.-Ing. Manfred Weisensee, President of the German Society for Cartography (DGfK)

3. Prezentace české delegace
Bez aktivní účasti

4. Zhodnocení přínosu konference
Cílem cesty bylo seznámení se s nejnovějšími klíčovými trendy v oborech geodézie, geoinformatika a
digitální kartografie. Na výstavě se představilo 520 firem, institucí a sdružení z 31 zemí. Mezi
vystavovateli byly prezentovány i německé vyšší odborné školy a univerzity z oboru (Hochschule für
Technik Berlin, Karlsruhe aj.). Výstavy a kongresu se zúčastnilo na 16 000 návštěvníků z řad odborné
i laické veřejnosti celého světa. Bylo prezentováno více jak 140 prezentací a odborných přednášek,
které se konaly nepřetržitě po celou dobu výstav v různých odborných sekcích v šesti sálech
kongresového centra. Negativem bylo, že ačkoliv jednací řečí byla němčina i angličtina, tak naprostá
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většina příspěvků a ukázek byla v německém jazyce. V rámci akce INTERGEO v poslední den výstavy
byla uskutečněna odborná exkurze na Úřad pro měření a geoinformace pro Dolní Sasko (LGDN –
Landesvermessung und Geobasisinformation) v Hannoveru. Podrobnější informace, především
z technické oblasti (hardware, software) lze nalézt v článku, jež je otištěn v odborném časopise
Geodetický a Kartografický Obzor na adrese níže.
http://egako.eu/wp-content/uploads/2012/11/gako_2013_02.pdf
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