
Mgr. sekce 
 
1. místo: Jan Jiránek (ČVUT) 
 

− soška GISáčka (Institut Geoinformatiky VŠB-TU Ostrava) 
− turistická GPS Garmin Oregon 300 včetně turistické mapy TOPO CZECH 2 

(Statutární město Ostrava) 
− poukaz na školení dle vlastního výběru (ArcData Praha) 
− ESRI ArcGis 9.2 roční license (ArcData Praha) 
− dárkový certifikát na konferenci GeoForum 2009 (Intergraph) 
− dárková taška (Intergraph) 
− Infomapa 16 (PJSoft) 
− roční předplatné časopisu Geobusiness a Zeměměřič (redakce Geobusiness, 

Zeměměřič) 
− meteostanice (Elvac Solutions) 
− sportovní taška (Elvac Solutions) 
− tričko, butylka, láhev vína (Elvac Solutions) 
− flash disk 2GB (Digis) 

 
2. místo: Alena Vondráková (UPOL) 
 

− soška GISáčka (Institut Geoinformatiky VŠB-TU Ostrava) 
− Atlas ortofotomap Jihomoravského kraje (Geodis) 
− knižní publikace (ArcData Praha) 
− roční předplatné časopisu Geobusiness nebo Zeměměřič (redakce Geobusiness, 

Zeměměřič) 
− fotorámeček s hodinami (Elvac Solutions) 
− triko (Elvac Solutions) 
− flash disk 1GB (Tieto) 

 
3. místo: Miroslav Pizur (UPOL) 
 

− soška GISáčka (Institut Geoinformatiky VŠB-TU Ostrava) 
− roční předplatné časopisu Geobusiness nebo Zeměměřič (redakce Geobusiness, 

Zeměměřič) 
− časopis Geodis News (Geodis) 
− flash disk 2GB (Digis) 
− sada psacích potřeb (Digis) 
− tričko (Tieto) 

 
4. místo: Zuzana Basíková (ČVUT), Anton Mráz (VŠB-TUO) 
 

− flash disk 1GB (Geodis) 
− puzzle/skládačka (Digis) 
− tričko (PJSoft) 

 
 



Bc. sekce 
 
1. místo: Ondřej Sadílek (UPOL) 
 

− soška GISáčka (Institut Geoinformatiky VŠB-TU Ostrava) 
− turistická GPS Garmin Oregon 300 včetně turistické mapy TOPO CZECH 2 

(Statutární město Ostrava) 
− ESRI ArcGis 9.2 roční license (ArcData Praha) 
− Infomapa 16 (PJSoft) 
− dárková taška (Intergraph) 
− roční předplatné časopisu Geobusiness a Zeměměřič (redakce Geobusiness, 

Zeměměřič) 
− fotorámeček s hodinami (Elvac Solutions) 
− sportovní taška (Elvac Solutions) 
− tričko, butylka, láhev vína (Elvac Solutions) 
− flash disk 2GB (Digis) 

 
2. místo: Radek Fujak (VŠB-TUO) 
 

− soška GISáčka (institut Geoinformatiky VŠB-TU Ostrava) 
− Atlas ortofotomap Jihomoravského kraje (Geodis) 
− roční předplatné časopisu Geobusiness nebo Zeměměřič (Geobusiness, Zeměměřič) 
− knižní publikace (ArcData Praha) 
− flash disk 1GB (Tieto) 
− tričko Elvac Solutions 

 
3. místo: Zbyněk Janoška (UPOL) 
 

− soška GISáčka (institut Geoinformatiky VŠB-TU Ostrava) 
− roční předplatné časopisu Geobusiness nebo Zeměměřič (Geobusiness, Zeměměřič) 
− flash disk 2GB (Digis) 
− sada psacích potřeb (Digis) 
− časopis Geodis News (Geodis) 
− tričko (Tieto) 

 
4. místo: Michal Samiec (VŠB-TUO) 
 

− flash disk 1GB (Geodis) 
− puzzle/skládačka (Digis) 
− tričko (PJSoft) 

 
 
Poster 
 
1. místo: Vojtěch Roupa (VŠB-TUO) 
 

− soška GISáčka (institut Geoinformatiky VŠB-TU Ostrava) 



− Atlas ortofotomap Jihomoravského kraje (Geodis) 
− roční předplatné časopisu Geobusiness (CAGI) 
− Infomapa 16 (PJSoft) 
− flash disk 2GB (Digis) 
− sada psacích potřeb (Digis) 
− tričko (ELVAC Solutions) 
− tričko (Tieto) 

 
2. místo: Alena Vondráková (UPOL) 
 

− flash disk 1GB (Tieto) 
− časopis Geodis News (Geodis) 
− tričko (PJSoft) 

 
3. místo: Miroslav Martvoň (KUR) 
 

− flash disk 1GB (Geodis) 
 
Cena diváka Bc sekce: Radek Fujak (VŠB-TUO) 
 

− soška GISáčka (institut Geoinformatiky VŠB-TU Ostrava) 
− roční předplatné časopisu Geobusiness (CAGI) 
− časopis Geodis News (Geodis) 
− flash disk 1GB (Tieto) 
− sada psacích potřeb (Digis) 
− tričko (Tieto) 

 
Cena diváka Mgr sekce: Anton Mráz (VŠB-TUO) 
 

− soška GISáčka (institut Geoinformatiky VŠB-TU Ostrava) 
− roční předplatné časopisu Geobusiness (CAGI) 
− časopis Geodis News (Geodis) 
− flash disk 1GB (Tieto) 
− sada psacích potřeb (Digis) 
− tričko (Tieto) 

 
Cena G Portál: Anton Mráz (VŠB-TUO) 

 
− láhev vína 

 
Cena FreeGeoCZ: Jan Jiránek (ČVUT) 
 

− 16GB flash disk s live distribucí GNU/Linuxu 


