
 
 
Vážená paní, vážený pane, 
 
dovolte nám opakovaně poděkovat za váš zájem o odbornou konferenci HealthGIS | Zdraví a              
GIS Liberec 2019. V tomto dokumentu najdete souhrn nejdůležitějích informací o: 

1. místě konání konference, 
2. registraci, 
3. předkonferenčních pracovních seminářích (workshopy), 
4. doporučení pro dopravu do místa konání konference, 
5. občerstvení, které bude delegátům k dispozici, 
6. možnostech připojení k internetu, 
7. společenském večeru, 
8. pokynech pro přednášející 
9. a dalších zdrojích informací. 

 

1. Místo konání konference 

Konferenční prostor naleznete v budově G Technické univerzity v Liberci, 3. patro, malá aula (č. 
312). Celá budova je bezbariérová. 
Přístup:  

● z Univerzitního náměstí (pro parkující v ulicích Husova, Studentská a Bendlova a pro 
přijíždějící MHD na zastávku Technická univerzita) přístup do přízemí k výtahům, jimi 
dále do 3. patra  

● nebo z ulice Boční: přístup z venkovního prostoru přímo do třetího patra, kde se nachází 
konferenční prostory. 

Konferenční prostory a cesty k nim budou viditelně označeny. 
Všechna důležitá místa najdete na naši interaktivní mapě: 
https://drive.google.com/open?id=1UK8SxVmgBUa7Gn3rolfeNa_uKpuDKG3m&usp=sharing  
 

  
 
  

https://drive.google.com/open?id=1UK8SxVmgBUa7Gn3rolfeNa_uKpuDKG3m&usp=sharing


2. Registrace 

Registrace účastníků konference bude přístupná v několika časových úsecích, a to na budově             
G, 3. patro, před tzv. malou aulou (posluchárna 312), ve které proběhnou všechny konferenční              
sekce. Registrace bude otevřena v úterý 10. 9. 2019 od 9.30 hod (pro účastníky workshopů) do                
13.30 hod. Pozdější registrace bude možná po předchozí dohodě. Dále bude registrace            
otevřena ve středu od 8.30 do 9.00 hod. 
V rámci registrace obdrží účastníci konference registrační materiály, jejichž součástí bude           
sborník abstraktů, jmenovka a malé překvapení v podobě originální upomínky na první ročník             
konference HealthGIS Liberec 2019. V případě, že jste neobdrželi daňové doklady k úhradě             
konferenčního poplatku elektronicky, budou pro vás připraveny na registraci.  
 

3. Předkonferenční workshopy 

Předkonferenční semináře se uskuteční ve dvou časových blocích. V každém proběhne           
představení jednoho tématu. Workshopy jsou přístupné pouze těm delegátům konference, kteří           
se na ně předem přihlásili.  
Workshopy proběhnou v úterý 10. 9. 2019 v těchto časech a s následujícími tématy: 

● 10.00-11.15: Příležitosti digitálních technologií pro práci v terénu: mobilní GIS 
● 11.30-12.45: Jak využívat výhody GIS a zůstat nezahlcen technologiemi: webový 

GIS 
O místě konání workshopu se informujte na registraci před malou aulou (budova G, 3. patro,               
posluchárna 312). Workshopy proběhnou pouze v tomto pořadí a vždy v jediné skupině. Pokud              
jste si tedy v rámci registrace vybrali jiné pořadí, omlouváme se. Účastníci workshopu dostali              
elektronické potvrzení účasti a další instrukce. Pokud jste přesvědčeni, že jste se na workshop              
přihlásili a tento email s instrukcemi jste neobdrželi, informujte nás. 
Anotace workshopů naleznete na webových stránkách konference, v sekci Program. 
 

4. Doporučení pro dopravu do místa konání konference 

Parkování v okolí kampusu (konání konference) je zdarma, nicméně parkovacích míst je            
obecně nedostatek. Parkování v bezprostřední blízkosti budovy G není možné, v dosahu 5-10             
minut je však několik možností parkování. Označeny jsou na interaktivní konferenční mapě:  
https://drive.google.com/open?id=1UK8SxVmgBUa7Gn3rolfeNa_uKpuDKG3m&usp=sharing  
Parkování: v ulicích Husova, Bendlova, Studentská. 
K místu konání konference je nejblíže zastávka autobusů MHD “Technická univerzita”. Z centra             
města (terminál MHD Fügnerova, kde má zastávku společnost RegioJet obsluhující dopravu           
Praha-Liberec) využijte autobusy 15 a 19 (případně tramvaj 2 nebo 3 směr Lidové sady-ZOO).              
Od vlakového a autobusového nádraží tramvaje 2 a 3 (směr Lidové sady-Zoo). Přestup z              
tramvaje na autobusy 15 a 19 je možný na terminálu Fügnerova nebo lze pokračovat na               
zastávku “Botanická zahrada” a dále pěšky (cca 5 min, pozor: pěšina s větším stoupáním). 
Společenský večer se odehraje v centru města v blízkosti radnice a divadla. Doporučuje             
přesun pěšky (20-30 minut pohodlné chůze). Lze se přepravit MHD (BUS 15, 19 na zastávku               
Šaldovo náměstí). Parkovací možnosti najdete vyznačené na interaktivní konferenční mapě.  
 

5. Občerstvení 

http://healthgis.tul.cz/program
https://drive.google.com/open?id=1UK8SxVmgBUa7Gn3rolfeNa_uKpuDKG3m&usp=sharing


Účastníkům konference bude po celou dobu jejího trvání k dispozici káva, čaj a voda a drobné                
občerstvení. Přesné časy kávových přestávek (úterý a středa) naleznete v programu.           
Konferenční snídaně: pro všechny účastníky bude ve středu v čase 8.30-8.50 připravena            
káva, čaj a snídaňové občerstvení z liberecké kavárny Bez konceptu. Doporučujeme proto přijít             
v dostatečném předstihu před zahájením programu druhého konferenčního dne.  
Konferenční oběd: bude připraven pro účastníky na závěr druhého dne a opět jej připraví v               
kavárně Bez konceptu, která patří svou kuchyní v Liberci k vyhlášeným cílům gurmánů. 
 

6. Internet a zásuvky 

V prostoru budovy se lze připojit k internetu pomocí Wi-Fi sítě eduroam. Pro účastníky mimo               
akademickou sféru bude k dispozici konferenční síť (informace o názvu sítě a heslu získáte při               
registraci). Elektrických zásuvek je obecně nedostatek, v případě že potřebujete pracovat na            
svém počítači, doporučujeme vlastní prodlužovací šňůry nebo rozdvojky. 
 

7. Společenský večer 

Součástí programu je společenský večer. Pro něj se nám podařilo zajistit běžně nepřístupné             
prostory historické kavárny Pošta nedaleko radnice. Věříme, že zvolené prostředí v           
novorokokovém slohu z konce 19. století podpoří příjemné setkání a diskuze. 
Společenský večer začne v 18.30 hod. Prosíme hosty, aby se dostavili na přípitek v 18.45 hod.                
Součástí večera bude teplý a studený raut. Kromě vína a nealkoholických nápojů nabídneme             
hostům prémiovým ležák “450” od partnera konference Pivovar Svijany. Kulturní program           
představí skupina Tam Tam Orchestra.  
Doporučenou trasu z místa konání konference najdete na naši interaktivní mapě: 
https://drive.google.com/open?id=1UK8SxVmgBUa7Gn3rolfeNa_uKpuDKG3m&usp=sharing  
Pěší trasa je dlouhá přibližně 1,5 km a zabereme vám nejvýše 30 minut pohodlné chůze. 
 

  
 

8. Pokyny pro referující 

Autory příspěvků prosíme o dodržení pokynů, které také naleznou na webových stránkách.  
Maximální a nepřekonatelná délka referátů je určena programem a zahrnuje čas na referát a 
následnou diskuzi s dotazy z pléna. Referáty musí být připraveny ve formátech PPT, PPTX, 
ODP nebo PDF a budou promítány z počítače připraveného v posluchárně (vlastní počítač je 
možný výjimečně a zásadně po předchozí domluvě).  
Své prezentace prosím odešlete předem přes formulář: https://forms.gle/j6tp2vu8NyAUgS7B6. 

https://www.eduroam.cz/
https://www.liberecky-kraj.cz/dr-cs/871-.html
https://www.pivovarsvijany.cz/svijanske-pivo/premiovy-lezak-450
https://drive.google.com/open?id=1UK8SxVmgBUa7Gn3rolfeNa_uKpuDKG3m&usp=sharing
http://healthgis.tul.cz/pokyny
http://healthgis.tul.cz/program
https://forms.gle/j6tp2vu8NyAUgS7B6


Nebo je předejte u registrace nebo nejpozději nejpozději 15 minut před začátkem příslušného             
konferenčního bloku u předsednického pultu. V případě, že si přednášející nepřeje zveřejnění            
prezentace po skončení konference na jejím webu, prosíme o informaci emailem.  
 

9. Další informace 

Pro další informace prosím navštivte konferenční web. V případě jakýchkoliv dotazů nás            
neváhejte kontaktovat. 

 
 
 
 
Těšíme se na viděnou v Liberci.  
 
Jménem týmu organizátorů 
Jiří Šmída 
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