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Zápis ze zasedání Hlavního výboru 

České geografické společnosti 

 

v úterý 16. 3. 2021 od 16:00 hodin 

proběhlo on-line formou prostřednictvím Google Meet 

Program  

1. Úvod a schválení programu zasedání                              
2. Kontrola zápisu z předchozího zasedání                      
3. Geografie – strategie tisku      
4. Soutěž SVP – Studentská vědecká práce 2021        
5. Zeměpisná olympiáda        
6. Soutěž o nejlepší disertaci v oboru geografie 2021         
7. Noc geografie                                                     
8. Dny geografie         
9. Podněty ze zasedání sekcí                                        
10. Podněty ze zasedání poboček                                             
11. Zprávy ze zasedání RVS       
12. Zprávy prezidia ČGS                                                
13. Různé 

  
Prezident ČGS pozdravil online všechny přítomné členy HV (pozn. prezenční listina je přiložena jako 
příloha k zápisu), představil program zasedání, který byl schválen. Dále byly projednány jednotlivé 
body v uvedeném pořadí. 

 
Ad 3) Geografie – strategie tisku 
 
Zásluhou přechodu Geografie do on-line prostředí je od roku 2020 Geografie dostupná všem čtenářům 
(nejen členům ČGS), a to včetně archivu čísel od roku 1998, a proto od č. 1/2021 nebude Geografie v 
tištěné verzi distribuována členům ČGS poštou.  
 
Geografie bude i nadále vycházet v tištěné verzi. V roce 2021 v nákladu 100 ks, který pokryje povinné 
výtisky, knihovny, výměny, autorské výtisky na vyžádání, výtisky pro čestné členy, umožní zakoupení 
jednotlivých čísel za 150,- Kč, individuální předplatné ve výši 490,- Kč. 
 
Informace ČGS budou i nadále vycházet v tištěné formě dvakrát ročně a všem členům ČGS budou 
rozesílány Českou poštou.  
 
Předplatné Geografických  rozhledů od ročníku 31 - 2021/2022 již nebude součástí členského 
příspěvku, snížené předplatné ve výši 335,- ročně budou moci uhradit členové ČGS prostřednictvím 
sekretariátu ČGS 
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Dušan Drbohlav navrhnul doplnění členů redakční rady časopisu Geografie s ohledem na 
vybalancování regionální struktury o následující:  
 
1) doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D. (Univerzita Karlova Praha) 
2) doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. (Univerzita Karlova Praha) 
3) doc. RNDr. Jana Šiftová, Ph.D. (Univerzita Karlova Praha) 
4) doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D. (Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem) 
5) doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno) 
6) RNDr. Petr Daněk, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno) 
7) Mgr. Monika Šulc Michálková, Ph.D. et Ph.D. (Masarykova univerzita Brno) 
8) doc. RNDr. Per Kubíček, CSc. (Masarykova univerzita, Brno) 
9) doc. RNDr. Tomáš Galia, Ph.D. (Ostravská univerzita, Ostrava) 
10) doc. RNDr. Vladimír Falťan, Ph.D. (Univerzita Komenského, Bratislava) 
11) prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, Ph.D. (Univerzita P. J. Šafárika, Košice) 
 
Dušan Drbohlav obeznámil HV s návrhem visory board zahraničních členů, která by řešila zejména 
operační a strategické body řízení časopisu a propagaci s marketingem.  

 
Proběhla otevřená diskuze o zvolených členech do redakční rady.  
 
Irena Smolová vznesla dotaz k absenci člena z regionálního zastoupení Olomouce.  
Dušan Drbohlav upřesnil a zdůvodnil aktuální požadavek výběru, a to hlavně z hlediska lokality.  
 
Pavel Chromý vznesl návrh na jmenování jednotlivých členů do pětiletého funkčního období.  
Dušan Drbohlav nesouhlasil s  vymezením časových úseků. Přiklání se k vymezení časového horizontu 
a ke kontinuálnímu přechodu.  
 
Radim Perlín souhlasil s Dušanem Drbohlavem a doplnil o návrh, že by mělo docházet k průběžnému 
obměňování a ne fixnímu dodržování členství pěti let. Přerušení by mělo být možné i v průběhu funkce. 
 
Hlavní výbor přijal následující usnesení.  
 
Usnesení 1 
 
HV schvaluje, aby byl elektronický archiv Geografie doplněn o čísla z let 1989–1998 (digitalizace  
a Crossref – DOI) a následně o digitalizované nejcitovanější starší články. Výběr starších článků provede 
šéfredaktor a výkonný redaktor (ve spolupráci s redakční radou) Geografie.  
 
Usnesení 2 
 
HV schvaluje, že předplatné Geografických rozhledů nebude od 31. ročníku 2021/2022 součástí 
členského příspěvku ČGS. Členové ČGS však mohou i nadále Geografické rozhledy prostřednictvím ČGS 
předplácet, a to za sníženou cenu 335,- Kč (roční předplatné GR bude od roku 2021 činit 
 395,- Kč). Předplatné GR členům ČGS zajistí sekretariát společnosti. 
 
Usnesení 3 
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HV schvaluje, že Informace ČGS budou nadále vycházet v tištěné verzi a budou i v roce 2021 zaslány 
všem členům společnosti, pokud člen ČGS sekretariátu ČGS nesdělí, že tištěnou verzi nevyžaduje  
(a vystačí mu elektronická verze zveřejněná na webu ČGS).   
 
 
 
 
Usnesení 4 
 
HV schvaluje jmenování všech nově navržených členů redakční rady Geografie ve  funkčním období 
2021–2025, tzn. ročníky 126–130. 
 
Ad 4) Soutěž SVP – Studentská vědecká práce 2021  
 
Jakub Jelen představil návrh průběhu soutěže v distanční formě.  
 
Usnesení 5 
 
HV schvaluje, aby soutěž SVP byla pro rok 2021 vyhlášena pouze v distanční podobě.  
Předsedové regionálních poboček nahlásí dr. Jelenovi do 31. 3. 2021 zástupce pobočky, který zasedne 
v komisi pro hodnocení prací.  
 
Konkrétní podmínky a pravidla pro letošní ročník zpracuje dr. Jelen do konce dubna 2021 a rozešle 
jednotlivým pracovištím, která budou moci nominovat studenty do soutěže. Ceny vítězům budou 
uhrazeny z dotace AV ČR. 
 
Ad 5) Zeměpisná olympiáda 
 
Jakub Jelen informoval HV o uskutečněném okresním kole Zeměpisné olympiády, které se v distanční 
formě zúčastnilo cca 5 000 dětí. ZO je tímto počtem zřejmě největší online soutěží, která dosud v Česku 
proběhla. Bohužel si tohoto úspěchu nevšimla žádná média (resp. nikdo nereagoval na vytvořenou a 
rozeslanou tiskovou zprávu). 
 
HV vyzval členy, aby se zapojili do propagace Zeměpisné olympiády (tisková oddělení fakult, webové 
stránky, sociální sítě, kontakty v médiích apod.). K tomuto účelu je k dispozici tisková zpráva, která je 
součástí zápisu z jednání HV. 

 
Ad 6) Soutěž o nejlepší disertaci v oboru geografie 2020 
 
Stanislav Kraft informoval HV o probíhajících přípravách k 3. ročníku soutěže.   
 
Usnesení 6 
 
HV schvaluje pro rok 2021 vyhlášení soutěže o nejlepší disertaci. Finanční odměny vítězům budou 
uhrazeny z dotace AV ČR ve výši 20 000 Kč. 

 
Ad 7) Noc geografie 
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HV byl členkou spolku EGEA Danielou Kebertovou informován o přípravách Noci geografie 
(https://www.geonight.net/), která se v letošním roce uskuteční v online podobě dne 9. 4. 2021.  
Za Česko se do příprav akce zapojili členové spolku EGEA napříč republikou. Připraveno je nyní 5 akcí, 
z toho dvě zajišťují členové z Prahy a po jedné z Brna, Olomouce a Ostravy. 

EGEA požádala o zařazení pozvánky na Noc geografie do Newsletteru ČGS. 

 

 

Ad 8) Dny geografie 2021 
 
Stanislav Kraft informoval HV, že pro rok 2021 je opět možné předpokládat distanční (či hybridní) 
konání akce, na které jsou však jednotlivé pobočky po loňské zkušenosti připraveny. Dále připomněl 
úspěšnost využité placené reklamy na Facebooku pro potřeby cílené propagace v roce 2020. 
 
HV byl informován, že letošní Dny geografie se uskuteční v termínu 15. – 26. 11. 2021. GIS Day je 
mezinárodně určen na  středu 17. 11. (státní svátek) v který den se uskuteční v Česku, je stále v 
jednání.  
 
Ad 9, 10) Podněty ze zasedání sekcí  a poboček 
 
Dana Řezníčková informovala HV o jednáních sekce geografického vzdělávání s MŠMT o revizích RVP. 

Hynek Böhm obeznámil členy HV o uskutečněném workshopu na téma přeshraniční veřejné služby. 
Záznam z akce je součástí zápisu a byl propagován na Facebookových stránkách ČGS.                               

Ad 11) Zprávy ze zasedání RVS 

Stanislav Kraft předložil HV zprávu z již uskutečněného zasedání RVS. 
 
Zpráva obsahovala konečný termín k podávání žádosti do 1. 3. 2021. 
Dne 10. 9. 2021 bude končit termín pro podávání žádostí o podporu do mezinárodních organizací. 
V porovnání s rokem 2019 nedošlo v roce 2020 k zásadním propadům počtu akcí. 
Stoupající IF časopisů podporovaných RVS (celkem 7 časopisů). Momentálně aktivně funguje 
85 společností s celkový počtem 27 515 členů. Časopis Geografie je dle IF 26. periodikem v ČR.  ČGS 
obdržela poděkování a uznání za uspořádání velkých akcí. Proběhla změna stanov RVS s příspěvkem  
8 mil Kč., o které požádalo 74 společností z 85 celkových. 
 
Nově byly schváleny nové společnosti RVS, z nichž má 44 členů, druhá 22 členů.  
ČGS je jedna z TOP 3 společností, která čerpá finančních prostředků v nejvyšším objemu. 
 
Stanislav Kraft doplnil, že žádosti o dotace i podporu do mezinárodních organizací již ČGS odevzdala.   
           
Ad 12) Zprávy z prezidia ČGS 
 
Pavel Chromý doplnil, že způsoby a novinky v odběrech časopisů budou uveřejněny na webu, 
v newsletteru i v Informacích ČGS. 
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Příspěvek na IGU pro tento rok byl již zaplacený.  
 
Ad 13) Různé 

 
Více-prezidentka Dana Fialová informovala o přesunu termínu Česko-slovensko-polského semináře o 
rok.  
 

Příloha 1)  

 

V Praze, 17. 3. 2021  

 

Zeměpisnou olympiádu řešilo online téměř 5 000 dětí 
 

Vzhledem k epidemickým opatřením probíhá letošní ročník soutěže Zeměpisná olympiáda v 

online prostředí. I přes to je o něj obrovský zájem. Okresního kola se 17. 2. 2021 účastnilo 

téměř 5 000 soutěžících, krajského pak okolo 1 000.  

 

Zeměpisná olympiáda je soutěž pro žáky nadané v zeměpise/geografii, které baví sledovat 

dění ve světě i kolem sebe. Ve školním roce 2020/2021 se koná již 23. ročník této soutěže. I 

přes to, že letos není možné, aby se soutěžící potkávali při řešení úloh v učebnách a 

posluchárnách, soutěž se koná dále – v online prostředí.  

Během středy 17. února 2021, kdy probíhalo okresní kolo Zeměpisné olympiády, se do soutěže 

zapojilo téměř 5 000 žáků ZŠ a SŠ, kteří se nominovali ze školních kol. O měsíc později (17. 

března 2021) se pak uskutečnilo kolo krajské, ve kterém bojovalo zhruba 1 000 soutěžících. 

 Soutěž byla v obou zmiňovaných kolech rozložena do tří částí – práce s atlasem, písemný test 

geografických znalostí a praktická část, žáci tak měli možnost zúročit své znalosti (nejen) z 

distanční výuky.  

Zeměpisná olympiáda se koná pod záštitou České geografické společnosti, na jejím průběhu 

se podílejí čtyři vysokoškolská geografická pracoviště a nejúspěšnější řešitelé národních kol 

reprezentují Česko na mnoha mezinárodních geografických soutěžích, ze kterých vozí 

každoročně ty nejcennější medaile.  

Více informací k soutěži naleznete na: https://www.zemepisnaolympiada.cz.  

 

Kontakt:  

RNDr. Jakub Jelen  

https://www.zemepisnaolympiada.cz/
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Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 
 Geografická sekce  

Albertov 6 
 128 00 Praha 2  

mobil: +420 728 929 29 
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Příloha 3)  
 
Záznam z online workshopu: Přeshraniční veřejné služby 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LfKyXKoi1Vs 
 
Záznam workshopu pořádaného Sekcí aplikované geografie České geografické společnosti ze dne  
4. března 2021. Moderuje: Hynek Böhm (Katedra geografie Technické univerzity v Liberci).  
 
Panelisté:  
 

1. Pavel Branda (člen Evropského výboru regionů, místopředseda Asociace evropských 
příhraničních regionů a místostarosta obce Rádlo),  

2. Ondřej Havlíček (projektový manažer Euroregionu Nisa),  
3. Milan Jeřábek (humánní geograf zaměřující se na přeshraniční problematiku z Geografického 

ústavu Masarykovy univerzity),  
4. Robert Jodlbauer (poradce Interreg B a Interreg Europe Euroregionu Egrensis),  
5. Bogdan Kasperek (ředitel Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza, polské části 

Euroregionu Těšínské Slezsko)  
6. Maciej Molak (vedoucí Společného sekretariátu Česká republika - Polská republika) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LfKyXKoi1Vs

