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KDY:   14. června 2016 od 9.00, registrace od 8:30

Seminář je součástí cyklu doprovodných aktivit mezinárodní konference DIGI 2016 – Digitální technologie 
a kulturní dědictví připravované pod záštitou Pavla Bělobrádka, místopředsedy vlády pro vědu, výzkum  
a inovace a Daniela Hermana, ministra kultury ČR.
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Program semináře 

08:30   Registrace účastníků
09:00   Zahájení, úvodní slovo

Vladimír Brůna, Laboratoř geoinformatiky FŽP UJEP
Vojenské mapování a jeho geneze - „Cesta do Vídně aneb 15 let poté“

Kateřina Křováková, Beleco z. s. a Václav Nedbal, LAE ZF JČU
Využití starých mapových podkladů v krajinné ekologii

Jiří Cajthaml, Katedra geomatiky, Fakulta stavební ČVUT
Georeferencování I. vojenského mapování

Petr Chrastina, Ústav environmentální bezpečnosti FLKŘ UTB ve
Zlíně
Staré mapy v historicko-geografickém výzkumu: význam, interpretace 
a limity využití

Eva Semotanová, Historický ústav AV ČR, v.v.i.
Vojenská mapování jako podklad pro rekonstrukční mapy krajiny

Jitka Elznicová, FŽP UJEP
Využití starých map, historických leteckých snímků a přesného modelu 
terénu pro hodnocení vývoje toku řek

Jan Pacina a Vladimír Brůna, Laboratoř geoinformatiky FŽP UJEP
Rekonstrukce reliéfu

Milan Talich, VÚGTK, v.v.i.
Vojenské mapy ve Virtuální mapové sbírce Chartae-antiquae.cz

změna programu vyhrazena

V roce 2001 byla spuštěna internetová aplikace http://oldmaps.geolab.
cz, které předcházelo získání barevných kopií mapových listů 1. a 2.  
vojenského mapování Čech, Moravy a Slezska.
Během krátké doby se využití vojenských mapování rozšířilo jak mezi 
odbornou,tak laickou veřejností nejen z tuzemska, ale i ze zahraničí.
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