Estonská geodetická společnost oslavovala 80. výročí svého vzniku.
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Na základě pozvání Estonské geodetické společnosti „Eesti Geodeetide Ühing“ (dále v textu
EGÜ) jsem se zúčastnil 3.- 4.3.2006 v Pärnu v hotelu Strand konference organizované v rámci
oslav 80. výročí od založení společnosti. Prostředí i organizace konference byla na velmi solidní
úrovni, svědčící o poměrně dobré ekonomické situaci v Estonsku i solidním postavení geodetů.
V současné době má EGÜ přibližně 160 členů (fyzických osob) a 17 firem. Ti se prakticky
v plném počtu konference i schůze společnosti účastnili.
EGÜ je členem FIG a úzce spolupracuje především se společnostmi z Finska, Švédska, Dánska,
Litvy a Lotyšska, aktivně se také účastní činností v CLGE. Mezi pravidelné akce patří v březnu
konference a schůze společnosti, v červenci pak setkání v přírodě (sport a odpočinek). Mimo to
společnost organizuje semináře a školení a vydává společensky – odborný časopis „Geodeet“.
Krátce o Estonsku (zdroj http://www.businessinfo.cz):
• rozloha - 45 227 km2, počet obyvatel - 1 347 000,
• městské obyvatelstvo 67 %, venkovské obyvatelstvo 33 %,
• národnostní složení - Estonci (68 %), Rusové (26 %), Ukrajinci (2 %), Bělorusové (1 %),
Finové (1 %),
• náboženství - luteráni (30%), ortodoxní křesťané (28%), jiní protestanti (2%), katolíci
(3%), bez vyznání (35%)
• úřední jazyk – estonština, ostatní nejčastěji používané jazyky - ruština, angličtina,
• hlavní město Tallin (396 000 obyvatel), druhé nejvýznamnější je univerzitní město Tartu
(101 000 obyvatel), dále Narva (67 000), Kohtla-Järve (46 000), Pärnu (44 000),
• peněžní jednotka: 1 kroon - EEK (estonská koruna) - 1 EUR=15,6466 EEK,
• Členství Estonska v mezinárodních organizacích: OSN - od roku 1991, Evropská unie EU (od 1.5.2004), NATO (od 2.4.2004), UNESCO, Světová obchodní organizace - WTO
(dříve GATT), Mezinárodní měnový fond –IMF, Mezinárodní organizace práce – ILO,
Světová zdravotnická organizace – WHO, Rada Evropy, OBSE, EAPC
Krátce o geodetických firmách:
- převažujícími jsou geodetické práce v katastru (orientace na německé vedení katastru)
dále mapování a inženýrská geodézie (ovlivněny ruským pojetím zpracování zakázek).
Průměrná hodinová sazba firem za geodetické práce se dnes pohybuje okolo
30-40 EUR/ hod., mzdy zaměstnanců se pohybují v rozmezí 700-1000 EUR/měsíc.
Podobně jako u nás neexistuje komora ze zákona, nicméně EGÜ má vysokou autoritu
nejen mezi geodety, ale i ostatními státními institucemi, dochází zde k úzké spolupráci a
koordinaci činností, např. při přípravě zákonů. Konference, ale i společenské části se
zúčastnili nejen majitelé firem, ředitelé státních institucí a geodetických škol, ale i řadoví
zaměstnanci. Další zajímavostí bylo známkování příspěvků přednášejících posluchači.
Nevím, jak jsem dopadl. Snad dobře. Každopádně to považuji za velmi zajímavý námět
pro organizátory školení, kteří tak získají okamžitý názor posluchačů.
Osobní pohled:
- v Estonsku a především v Tallinu jsem byl poprvé v roce 1980 na návštěvě u svého
spolužáka z MIIGAiK (Geodetická univerzita v Moskvě). Následně jsem zde v průběhu
vysokoškolského studia byl i na odborné praxi. Opakovaně jsem pak navštívil Tallin
v letech 1993-5, kdy jsme zde uvažovali o zřízení pobočky naší firmy. Estonsko v roce
2006 je sebevědomý stát, který se rozvíjí vysokým tempem. V kultuře bydlení i života
mílovými kroky dohání své severské kolegy.

Obrázková příloha:

Obr. 1 - Příjemný hotel „Strand“, místo konání konference leží na břehu moře

Obr. 2 - V Tallinu je řada zajímavých zákoutí i romantických uliček

Obr. 3 - Přímořské borové háje

Obr. 4 – Osamělé kamenné bloky v zamrzlém moři - estonskou národní zábavou je jízda
automobilem po zamrzlém moři, jezdí se po vymezených trasách, provoz má svá přesná pravidla
i řádnou organizaci včetně telefonických informací o průjezdných trasách

