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Jubilanti společnosti

Česká geografická společnost má tu čest poblahopřát všem svým členům, kteřı́ 
v poslednı́m čtvrtletı́ roku 2016 a prvnı́m čtvrtletı́ roku 2017 oslavili významné 
životnı́ jubileum.

85 let: prof. RNDr. Vladislav Křı́ž, DrSc.
80 let: PaedDr. Irena Losová
75 let: Mgr. Václav Marek
70 let: prof. Petr Dostál, M.A., PhD.
65 let: doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc. – RNDr. Jiřı́ Kupka – RNDr. Jan Müller – 

RNDr. Jiřı́ Šı́p, Ph.D. – doc. RNDr. Antonı́n Vaishar, CSc.
60 let: RNDr. Věra Šverclová – RNDr. Jana Winklerová
55 let: RNDr. Vilém Hübner – Mgr. Petr Kalousek – doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc. – 

Mgr. Michal Kubı́ček – RNDr. Radim Perlı́n, Ph.D. – Mgr. Pavla Rudzká – 
RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.

50 let: RNDr. Tomáš Havlı́ček, Ph.D. – doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.

Blahopřejeme všem oslavencům a zároveň děkujeme všem členům společnosti, kte-
řı́ se v roce 2017 dožı́vajı́ významného jubilea, za jejich práci pro českou geografii.

Zemřel plukovník Vladimír Vahala

Dne 18. listopadu 2016 opustil naše řady, v požehnaném věku 93 let, dlouholetý ná-
čelnı́k vojenské topografické služby, dále ředitel Geografického ústavu v Brně a též 
čestný člen České kartografické společnosti, pan plk. Ing. Vladimı́r Vahala, DrSc.

Jmenovaný se narodil dne 12. 2. 1923, ve Starém Jičı́ně u Nového Jičı́na. Od mládı́ 
projevoval výjimečné nadánı́ pro matematické výpočty, které ho zákonitě přivedlo 
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k oboru zeměměřictvı́. Po vystudovánı́ reálného gymnázia 
nastoupil jako počtář do triangulačnı́ kanceláře ministerstva 
financı́. V době okupace pracoval jako počtář v Zeměměřickém 
úřadu Čechy a Morava. Po osvobozenı́ je důležitým datem jeho 
profesnı́ dráhy nástup do Vojenského zeměpisného ústavu 
v Praze, kde působil v oblasti triangulace. Po dvouročnı́m 
studiu geodetické školy v Banské Bystrici přešel do nově zřı́ze-
ného Vojenského topografického ústavu (VTOPÚ) v Dobrušce, 
jako náčelnı́k oddělenı́ evidence geodetických podkladů.

Dalšı́ vzdělánı́ zeměměřické povahy zı́skal v obdobı́ let 1953–1958 na Vojen-
ské technické akademii v Brně, které ukončil jako jeden z nejlepšı́ch studentů 
v historii školy, se zápisem na desku cti VTA. Po ukončenı́ studia zastával až 
do roku 1960 funkci zástupce náčelnı́ka VTOPÚ. Dalšı́m mı́stem jeho působenı́ v le-
tech 1969–1978 bylo topografické oddělenı́ generálnı́ho štábu, ve funkci náčelnı́ka 
vojenské topografické služby (TS) československé lidové armády (ČSLA), včetně 
zahraničnı́ho postgraduálnı́ho studia. Svoji vojenskou kariéru ukončil plk. Vahala 
dnem 1. 7. 1978, kdy odešel, ve svých 55 letech, na vlastnı́ žádost do zálohy.

Za pozornost stojı́ vědecký růst jubilanta. V roce 1971 obhájil kandidátskou 
práci CSc. V roce 1981 zı́skal nejvyššı́ vědeckou hodnost doktora věd – DrSc. Sou-
částı́ jeho vědecké práce byly četné publikace v odborném tisku a přednášková 
činnost na katedře geodézie a kartografie VA v Brně (dnes Univerzita obrany, ka-
tedra vojenské geografie a meteorologie). Významná je činnost jubilanta ve funkci 
odpovědného redaktora Vojenského zeměpisného atlasu, špičkového dı́la tehdejšı́ 
československé kartografie.

Jako náčelnı́k vojenské topografické služby podporoval nové technologie. 
Na jeho návrh bylo založeno Výzkumné středisko 090 (VS 090), které vyvı́jelo 
a zavádělo progresivnı́ technologie zaměřené na automatizaci geodetických vý-
počtů a kartografických zobrazovacı́ch pracı́.

Zde je na mı́stě zmı́nka, že z podnětu jubilanta byl v průběhu sedmdesátých 
let vyvinut a do armády zaveden automatizovaný kartografický systém AKS  
DIGIKART. Jednalo se o prvenstvı́ československé topografické služby v rámci 
tehdejšı́ho vojenského bloku, včetně následovného využitı́ DIGIKARTu i v civilnı́ 
kartografii.

Současně je vhodné zmı́nit širokou řadu přı́slušnı́ků vojenské topografické 
služby, též v té době zapojených do automatizace kartografické tvorby a spojených 
s VTOPÚ Dobruška, kteřı́ pod vedenı́m plk. Vahaly, dosáhli významných postů 
v armádě i v pozdějšı́ činnosti pedagogické. Jmenujme např. plk. doc. Ing. Václava 
Talhofera, CSc. – dlouholetého vedoucı́ho katedry vojenské geodézie a kartografie 
na Univerzitě obrany v Brně, plk. doc. Ing. Dalibora Moravce, DrSc. – vedoucı́ho 
katedry kartografie a informatiky na UK a rovněž plk. Ing. Karla Raděje, CSc. – 
současného ředitele VÚGTK Zdiby.
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Z civilnı́ch vysokých škol dlouhodobě s armádou spolupracoval s VS 090, jako 
vývojář software a systémový analytik, prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., později 
dlouholetý vedoucı́ katedry mapovánı́ a kartografie a proděkan fakulty stavebnı́ 
ČVUT v Praze.

Plk. Ing. Vahala, DrSc. i po svém odchodu z toposlužby zůstal věrný zaváděnı́ 
automatizace a databázových technologiı́ do kartografie. V roce 1978 byl jmenován 
ředitelem Geografického ústavu ČSAV v Brně. Zde je nutno zmı́nit prvnı́ tematický 
Atlas obyvatelstva ČSSR v listovém vydánı́, vyhotovený opět pomocı́ AKS DIGI-
KART a vydaný GÚ. S Geografickým ústavem udržoval jubilant odborný kontakt 
i po svém odchodu na zasloužený odpočinek.

V osobě Vladimı́ra Vahaly odešel mimořádně zapálený a vynikajı́cı́ odbornı́k 
z oblasti zaváděnı́ automatizace kartografické tvorby ve vojenské i civilnı́ oblasti. 
I když dnes použı́váme jinou techniku i postupy, svoji historickou roli výzkumné 
i realizačnı́ aktivity jmenovaného sehrály významným způsobem. Nelze ani zapo-
menout sice náročné ale současně velmi korektnı́ a přátelské jednánı́ a vystupo-
vánı́ se svými spolupracovnı́ky jak z vojenské tak i civilnı́ oblasti. Vladimı́r Vahala 
se nejen dožil vysokého věku, ale rovněž se zasloužil o vědecký pokrok v oblasti 
zeměměřictvı́. Jeho památka si zasloužı́ stálou vzpomı́nku a úctu.

Bohuslav Veverka

Nekrolog byl převzat z časopisu Geodetický a kartografický obzor – Veverka, B. (2017): Zemřel 
plukovnı́k v. v. Ing. Vladimı́r Vahala, DrSc. Geodetický a kartografický obzor, 63, 1, 24 – a se 
souhlasem autora a redakčnı́ rady GeKO publikován v rozšı́řené verzi. S osobnostı́ Vladimı́ra 
Vahaly se můžete blı́že seznámit také ve staršı́m čı́sle časopisu Informace ČGS, 32, 1, 86–87.

Zemřel profesor Jaromír Demek

Dne 5. února 2017 zemřel po dlouhé nemoci prof. RNDr. Jaro-
mı́r Demek, DrSc. (*14. 8. 1930), přednı́ český (československý) 
geograf, geomorfolog a krajinný ekolog, čestný člen České 
geografické společnosti, bezesporu jeden z „velikánů“ české 
(československé) geografie a krajinné ekologie.

S jeho jménem je spojen zejména vývoj geomorfologického 
bádánı́ během druhé poloviny 20. stoletı́ nejen v České republi-
ce (v bývalém Československu), ale ve střednı́ Evropě. Vědecká 
i pedagogická dráha prof. Demka byla několikrát popsána jak na stránkách tohoto 
časopisu (viz poznámka pod článkem), tak např. v periodiku Geomorphologia 
Slovaca et Bohemica (2010, 2: 66–67).

Prof. Demek byl editorem, autorem a spoluautorem řady zásadnı́ch geografic-
kých a geomorfologických monografiı́, rozsáhlého množstvı́ článků a mapových 
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výstupů s širokým mezinárodnı́m ohlasem. Pro potřeby výuky shromáždil množ-
stvı́ materiálu publikovaného v mnoha vysokoškolských skriptech a učebnicı́ch 
i v učebnicı́ch zeměpisu pro střednı́ a základnı́ školy, a jejı́m prostřednictvı́m 
ovlivnil žáky, studenty i jejich pedagogy.

V letech 1999–2009 se podı́lel na zpracovánı́ geomorfologických charakteristik 
regionálnı́ch svazků edičnı́ řady Chráněná územı́ ČR včetně svazku Jeskyně. Měl 
zásadnı́ podı́l na třech vydánı́ch Zeměpisného lexikonu ČR (1987, 2006, 2014), 
spolupodı́lel se na mapovém obsahu Atlasu krajiny ČR (2007–2010). Společně 
s dr. Janem Bı́nou vydali v roce 2012 v nakladatelstvı́ Academia publikaci Z nı́žin 
do hor: geomorfologické jednotky České republiky. Celkem se Jaromı́r Demek au-
torsky podı́lel na vydánı́ vı́ce než 500 publikacı́ v České republice, Československu 
a rovněž v zahraničı́.

Během své vı́ce než 50leté odborné dráhy vychoval nejen značný počet stu-
dentů, ale i řadu odbornı́ků, kteřı́ se prosadili nejen v československé a české 
geomorfologii.

Za svoji práci byl v roce 1978 zvolen řádným členem akademie LEOPOLDINA – 
Německé národnı́ akademie (SRN), byl čestným členem našich i zahraničnı́ch 
vědeckých společnostı́ a nositelem čestných medailı́ našich (Masarykova univer-
zita, Brno, Univerzita Palackého v Olomouci) i zahraničnı́ch univerzit (Vı́deň) 
a vědeckých společnostı́.

Úmrtı́m prof. Jaromı́ra Demka ztrácı́ nejen česká (československá), ale i zahra-
ničnı́ geografie významného vědce a pedagoga. Kromě jeho vědeckých výsledků, 
učebnic a přı́ruček, zůstane v paměti, mezi bývalými spolupracovnı́ky, studenty, 
odbornou i laickou veřejnostı́, jeho osobitý způsob předávánı́ bohatých odborných 
znalostı́ a neutuchajı́cı́ pracovnı́ elán. — Čest jeho památce.

Vladimı́r Herber

S osobnostı́ prof. Jaromı́ra Demka se můžete seznámit ve staršı́ch čı́slech časopisu Informace 
ČGS, 28, 1, 46–48 a 34, 2, 97–98.

Opustil nás pan učitel Pavel Ruda

S hlubokou lı́tostı́ oznamujeme, že 22. listopadu 2016 zemřel 
pan Mgr. Pavel Ruda, učitel matematiky a zeměpisu, vášnivý 
fotograf, sběratel betlémů a dlouholetý člen ČGS.

Jménem redakce IČGS Hana Bednářová

S osobnostı́ Pavla Rudy se můžete blı́že seznámit ve staršı́m čı́sle časopisu 
Informace ČGS, 34, 1, 89–90.
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Profesor Vladislav Kříž pětaosmdesátníkem

Připadá mi, jako by to bylo minulý týden, kdy jsme oslavovali 
na Přı́rodovědecké fakultě Ostravské univerzity osmdesátiny 
našeho emeritnı́ho profesora a milého kolegy Vladislava Křı́že. 
Uteklo však celých pět let (!) a z osmdesátnı́ka je pětaosmdesát-
nı́k! Je mi proto milou povinnostı́ pogratulovat našemu učiteli, 
kolegovi a přı́rodovědci – hydrologovi – prof. RNDr. Ing. Vladi-
slavu Křı́žovi, DrSc. k půlkulatému jubileu, které si připome-
neme 20. března 2017.

Rodák z Valtı́nova, z nádherné krajiny České Kanady, spojil 
celých 36 let profesnı́ho života s činnostı́ hydrometeorologické služby v rámci 
bývalého Československa. Nenı́ bez zajı́mavosti, že v Ostravě založil detašované 
pracoviště a následně zde vytvořil pobočku ústavu, na které vznikaly důležité 
práce ovlivňujı́cı́ hydrologický výzkum v rámci celého Československa. Výrazně 
se podı́lel na vědecké profilaci ústavu, což považoval za velmi podstatnou součást 
své činnosti. V roce 1962 úspěšně ukončil studium fyzické geografie na tehdejšı́ 
Univerzitě J. E. Purkyně v Brně (dnes Masarykova univerzita), a to obhajobou 
práce na téma „Olše – hydrologická studie“. V roce 1967 zı́skal titul doktora přı́rod-
nı́ch věd (RNDr.). V letech 1961 až 1965 absolvoval externı́ vědeckou aspiranturu 
na Vysoké škole zemědělské v Brně, kterou završil obhajobou kandidátské dizer-
tačnı́ práce na téma „Hydrologické vyhodnocenı́ povodňových průtoků a jejich 
zpracovánı́ pro hrazenı́ bystřin“. Hydrologie a předevšı́m antropogennı́ hydrologie 
a hydrometrie se stávajı́ od počátku jeho hlavnı́m odborným zaměřenı́m. Synte-
tický pohled na hydrologickou problematiku vrcholı́ obhajobou habilitačnı́ práce 
na téma „Potamologie povodı́ československé Odry“ na Univerzitě J. E. Purkyně 
v Brně. Po deseti letech předkládá na ČVUT v Praze disertačnı́ práci na velký 
doktorát (DrSc.) ve vědnı́m oboru hydrologie a vodnı́ hospodářstvı́. Tematicky 
navazuje na celoživotnı́ vědecké zaměřenı́, a to vodnı́ režim řek a jeho antropo-
gennı́ ovlivněnı́. V roce 1996 je na Univerzitě Karlově jmenován profesorem pro 
obor fyzická geografie.

Profesor Křı́ž měl vždy úzkou vazbu na brněnské vysoké školy. Dlouhou dobu 
vedl na Geografickém ústavu Masarykovy univerzity vybrané kurzy z hydrologie, 
které se zaměřovaly předevšı́m na problematiku užité hydrologie, hydrometrie 
a hydrologických prognóz. Soustavná externı́ pedagogická činnost na tomto geo-
grafickém pracovišti začala již v roce 1967 a trvala několik desetiletı́. V roce 1972 
navazuje spolupráci s předchůdkynı́ jeho domovského pracoviště na tehdejšı́ Pe-
dagogické fakultě v Ostravě. Po vzniku Ostravské univerzity a jejı́ Přı́rodovědecké 
fakulty je klı́čovým členem katedry geografie a od roku 1995 samostatné katedry 
fyzické geografie a geoekologie. Naplno se věnuje akademické dráze a budovánı́ 
nového pracoviště, pro které společně se svými spolupracovnı́ky doc. Ladislavem 
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Buzkem a doc. Františkem Řehořem zı́skává akreditace ke studiu Fyzické geogra-
fie a geoekologie a Ochrany a tvorby krajiny. V letech 1995 až 2001 je vedoucı́m 
katedry. Usilovná práce je v roce 2001 korunována ziskem doktorského studia 
Environmentálnı́ geografie. Stává se předsedou oborové rady, podı́lı́ se na odborné 
přı́pravě doktorandů a zasedá ve státnicových komisı́ch. Aktivnı́ kariéra vyso-
koškolského profesora končı́ na ostravském pracovišti v roce 2009, kdy odcházı́ 
do důchodu. I nadále se ovšem objevuje v doktorských, habilitačnı́ch nebo profe-
sorských komisı́ch.

Každý akademik ovlivňuje svou vědeckou i pedagogickou pracı́ stovky a stovky 
studentů, ale také kolegy z ostatnı́ch vysokých škol a spolupracujı́cı́ch organizacı́. 
Profesor Křı́ž připravil za svůj život řadu vědeckých publikacı́ (blı́že viz Infor-
mace ČGS 31, 1, 84–86) a vychoval řadu odbornı́ků. Dovolte však, abych vyzdvihl 
jeden ze zásadnı́ch počinů jmenovaného, a tı́m byl nápad založit katedru fyzické 
geografie a geoekologie na PřF Ostravské univerzity. Nezdolným entuziasmem 
se i přes počátečnı́ nepřı́zeň zasadil o jejı́ právo na existenci. Budiž dárkem na-
šemu zakladateli, že jeho vı́ra v katedru je korunována nejen dobře fungujı́cı́m 
pedagogickým sborem s excelentnı́mi vědeckými výsledky, ale i pracovištěm, 
které dnes nejen školı́ doktorandy, ale je i nositelem habilitačnı́ch práv v oboru 
Environmentálnı́ geografie a je pracovištěm s nejmladšı́m profesorem fyzické 
geografie v České republice.

Vše má svůj začátek a u toho našeho byl pan profesor Vladislav Křı́ž. Jsme velmi 
rádi, že naše vděčnost za jeho odvahu může být vyjádřena uvedenými úspěchy 
jeho domovské katedry.

Všechno nejlepšı́ a pevné zdravı́ do dalšı́ch let přeje za celou katedru fyzické 
geografie a geoekologie Přı́rodovědecké fakulty Ostravské univerzity

Jan Hradecký

Životní jubileum Petra Dostála

Jeden z přednı́ch představitelů našı́ sociálnı́ geografie, profesor Petr Dostál, dovršil 
letošnı́ho 11. února již sedmou dekádu svého života. Hluboký zájem o geografické 
a společenské problémy podmı́nil zaměřenı́ jeho univerzitnı́ho studia. V roce 1965 
se stává studentem geografie na Přı́rodovědecké fakultě UK, kde úspěšně absolvuje 
tři roky. Zlomovým se stává rok 1968, neboť výrazná politická angažovanost Petra 
Dostála v době „pražského jara“ jej – po okupaci vojsky komunistických zemı́ – 
předurčuje k emigraci. Přı́znivou možnostı́ pro to byla zářijová exkurze studentů 
do Nizozemska (výměna s univerzitou v Groningenu), které se stalo Petru Do-
stálovi novou vlastı́ na dalšı́ch 30 let. Zde dokončil univerzitnı́ studium a posléze 
pracoval jako pedagog a výzkumnı́k na amsterdamské univerzitě.
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Zásadnı́ změny v profesnı́m i osobnı́m životě Petra Dostála 
přinesla pochopitelně „sametová revoluce“ a to také ke prospě-
chu našı́ sociálnı́ geografie. Dı́ky mimořádným aktivitám jubi-
lanta se katedra sociálnı́ geografie od počátku 90. let zapojuje 
do mezinárodnı́ho výzkumu a jejı́ pracovnı́ci zı́skávajı́ řadu 
přı́ležitostı́ k zahraničnı́m pobytům. Klı́čový význam zde měl 
REG-LOC kooperačnı́ projekt financovaný nizozemskou vládou, 
na němž spolupracovaly vedle našı́ fakulty i Sociologický ústav 
ČSAV a Univerzita Amsterodam. Projekt byl zaměřen předevšı́m na problematiku 
územnı́ administrativy a speciálně na formovánı́ územnı́ samosprávy. Tyto činnosti 
byly postupně propojeny s aktivitami přı́slušné komise IGU vedené profesorem 
R. J. Bennettem. Bylo realizováno několik konferencı́ s reprezentativnı́ mezinárod-
nı́ účastı́. Výsledky byly pak prezentovány ve třech knižnı́ch publikacı́ch vydaných 
v Nizozemı́, jejichž spolueditorem byl Petr Dostál. To vše přispělo k úspěchu české 
geografie v podobě konánı́ regionálnı́ konference IGU v roce 1994 v Praze.

Přestože ve vědeckém výzkumu jubilanta dominujı́ politickogeogafická témata, 
je jeho studijnı́ zaměřenı́ podstatně širšı́ a zahrnuje nejen celou humánnı́ geografii, 
ale i řadu sociálnı́ch věd. Dokládá to i jeho patrně nejvýznamnějšı́ studie z „amste r-
damského obdobı́“ věnovaná regionálnı́mu vývoji a politice, která byla publikovaná 
v knize reprezentujı́cı́ nizozemskou ekonomickou geografii v roce 1984 (A Profile 
of Dutch Economic Geography). V 90. letech se zájmy Petra Dostála, jak již bylo 
výše konstatováno, přesunuly k otázkám územnı́ administrativy v Česku, ale 
opět v širšı́ch kontextech. Docházı́ k propojenı́ s tématikou regionálnı́ho rozvoje 
a vývoje systému osı́dlenı́ v Česku na jedné straně a k rozpracovánı́ srovnávacı́ho 
studia územnı́ administrativy v zemı́ch EU na straně druhé. Konečně v novém 
tisı́ciletı́ přenášı́ Petr Dostál politickogeografické studium na mezinárodnı́ úroveň, 
zvláště na problematiku EU a aktuálnı́ho vývoje postojů obyvatelstva k imigračnı́m 
procesům. Zvláště atraktivnı́ se mu jevı́ změny v posttotalitnı́ch zemı́ch v rámci 
i mimo rámec EU, a také poměry v problematickém Turecku. Geopolitické, sociálnı́ 
a regionálnı́ problémy jsou v řadě ohledů zarámovány široce pojatými otázkami 
jednak modelo vánı́ environmentálnı́ch a geosocietálnı́ch systémů a jednak spe-
cifikacı́ odvozených rizikových procesů. Hlavnı́m výstupem širokého kolektivu 
výzkumnı́ků byly dvě knižnı́ publikace: P. Dostál a J. Langhammer, eds.: Modeling 
Natural Environment and Society (2007) a P. Dostál, ed.: Evolution of Geographi-
cal Systems and Risk Processes in the Global Context (2008).

Charakteristickým dokladem vědecké kvality jubilanta je i jeho „výběr“ vzorů 
a učitelů. Z českých geografů to byla předevšı́m osobnost J. Korčáka, z nizozem-
ských vědců byl ovlivněn zejména W. F. Heinemeijerem a J. Lambooyem. Patrně 
největšı́ obdiv vždy však měl k švédskému ekonomovi G. Myrdalovi a zejména 
k švédskému geografovi T. Hägerstrandovi. Kdysi se mi svěřil, že právě zájem 
o práce T. Hägerstranda jej dovedl až ke studiu švédštiny.
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Co řı́ci na závěr? Navzdory dlouhodobé a úspěšné emigraci si Petr Dostál za-
choval silné národnı́ vazby bez ohledu na jeho primárně liberálně a demokraticky 
vytvořenou hodnotovou hierarchii. Byl nepochybně našı́m nejvı́ce přı́nosným 
geografickým reemigrantem a významně urychlil rozvoj české sociálnı́ geografie 
a jejı́ zapojenı́ do mezinárodnı́ch vazeb již v průběhu 90. let minulého stoletı́. 
V roce 1998 se vrátil do vlasti i formálně a od tohoto roku pracuje na katedře 
sociálnı́ geografie a regionálnı́ho rozvoje Přı́rodovědecké fakulty UK, kde také 
dosáhl jmenovánı́ profesorem sociálnı́ geografie. Za celou geografickou obec mu 
přeji pevné zdravı́ a neutuchajı́cı́ zájem o politickogeografický výzkum i do dal-
šı́ch let. Zároveň však se smutkem připojuji předpověď, že politickogeografických 
problémů bude v dnešnı́m nemocném světě v dalšı́ch letech přibývat.

Martin Hampl

Krásné cesty a šťastné návraty!

Dne 2. února 2017 oslavı́ významné životnı́ jubileum 
RNDr. Věra Šverclová, učitelka zeměpisu a matematiky, dlou-
holetá ředitelka Gymnázia Lanškroun.

Od dětstvı́ žije v Dolnı́ Čermné, kde už přes dvacet let vracı́ 
své vesnici a spoluobčanům, čı́m ji dřı́ve obdarovali, přispı́vá 
k pohodovému soužitı́ svou pracı́ ve Sboru dobrovolných ha-
sičů, v obecnı́ radě (8 let) a zastupitelstvu.

Po absolvovánı́ čermenské základnı́ školy a lanškrounské-
ho gymnázia (1976) studovala na Přı́rodovědecké fakultě Univerzity Palackého 
v Olomouci obor zeměpis – matematika a hned po ukončenı́ vysokoškolských studiı́ 
(1981) se vrátila „na mı́sto činu“, ke své rodině v Dolnı́ Čermné a svým učitelům 
na Gymnázium Lanškroun. Svůj odborný růst završila složenı́m státnı́ rigoróznı́ 
zkoušky v oboru vyučovánı́ zeměpisu (1983) a nekončı́cı́m funkčnı́m studiem 
ředitelů škol.

RNDr. Věra Šverclová patřila od začátků své pedagogické praxe k učitelům 
náročným i oblı́beným, ve stále složitějšı́ práci ředitelky školy (od roku 1992) 
se jı́ podařilo zachovat rozvahu, toleranci, schopnost empatie, snahu chápat své 
podřı́zené a s minimem konfliktů, lidsky řešit složité situace. Patřı́ k těm vedoucı́m 
pracovnı́kům, kteřı́ chápou, že „ředitelovat“ spı́š než vládnout znamená sloužit, 
a řı́dı́ se tı́m, i když je to s narůstajı́cı́ byrokratizacı́ školstvı́ stále těžšı́.

Přestože je život RNDr. Věry Šverclové svázán hlavně se dvěma pevnými body, 
jejı́mi „centry securitatis“, Dolnı́ Čermnou a Lanškrounem, stává se skutečným 
světoobčanem. Jejı́ velkou vášeň – cestovánı́ neomezily ani nerozmluvitelné oba-
vy maminky, ani řeči lékařů. Jen dva světadı́ly ještě neprozkoumala vlastnı́ma 
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očima a nohama – Austrálii (s Oceániı́) a Antarktidu. Ten prvnı́ si prý hodlá nadělit 
ke svému jubileu, druhý asi zůstane nepokořen (prostě „je tam moc zima“).

Tak nezbývá než oslavenkyni popřát dalšı́ hezké cesty a šťastné návraty, pevné 
nervy a hlavně ať sloužı́ zdravı́.

Jan Zezula

Přes dvacet let spolupráce na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje

RNDr. Jana Winklerová, dlouholetá spolupracovnice katedry 
sociálnı́ geografie a regionálnı́ho rozvoje, se dožı́vá kulatých 
narozenin. Byl jsem s nı́ v dlouhodobém kontaktu nejen proto, 
že bývala výbornou studentkou kombinace matematika – geo-
grafie, ale i dı́ky tomu, že se rozhodla psát pod mým vedenı́m 
diplomovou práci na téma aplikace space-time geography 
T. Häggerstranda na datech o šı́řenı́ akutnı́ch respiračnı́ch 
onemocněnı́ podle okresů Česka. Těsně před dokončenı́m stu-
dia a obhajoby diplomové práce požadovala tehdejšı́ StB po studijnı́m proděkanovi 
jejı́ vyloučenı́ ze studia. Důvodem byla účast studentky Winklerové na setkánı́ch 
věřı́cı́ mládeže organizovaných podle tehdy zakázaných skautských principů. 
Ovšem byli jsme a dosud jsme v Česku a tady se každý přı́kaz či zákon v přı́padě 
potřeby dá elegantně obejı́t. V tomto přı́padě stačilo, že proděkan zajistil absolvent-
ce učitelského studia, že nepůjde svými názory „kazit“ školnı́ mládež. Kolegyně 
po absolutoriu nastoupila do pražského Terplanu na pozici technického asistenta 
přı́pravy územně plánovacı́ dokumentace. V Terplanu vydržela RNDr. Winklerová 
několik let a poté se věnovala deset let svým třem dětem, jejich zajištěnı́, vzdělánı́ 
a kroužkům. Asi to dělala dobře a děti byly šikovné, neboť poté, co byl manžel 
jmenován velvyslancem Česka ve Velké Británii, každé z nich absolvovalo část 
svého vzdělánı́ na britských univerzitách. Na naše pracoviště se RNDr. Winklerová 
vrátila v roce 1995 a s kratšı́mi přestávkami zde pracuje jako „dělnı́k vědy“ dodnes. 
Podı́lela se na několika článcı́ch, významně od počátku a několik let spolupraco-
vala na přı́pravě databáze LUCC Czechia a jejı́ kvalitnı́ práce v tomto směru nese 
dodnes ovoce. V současnosti tato databáze pracuje s téměř 9 000 srovnatelnými 
územnı́mi jednotkami se strukturou využitı́ země pro roky 1845, 1896, 1948, 1990, 
2000 a 2010. Dı́ky této mravenčı́ dlouholeté práci jsme mohli publikovat celou 
sérii odborných článků a dvě knihy (Bičík, Ivan, Jeleček, Leoš, Kabrda, Jan, 
Kupková, Lucie, Lipský, Zdeněk, Mareš, Petr, Šefrna, Luděk, Štych, Přemysl, 
Winklerová, Jana. Vývoj využitı́ ploch v Česku. 1. vyd. Praha: Česká geografická 
společnost, 2010, 250 s. a Bičík, Ivan, Kupková, Lucie, Jeleček, Leoš, Kabrda, 
Jan, Štych, Přemysl, Janoušek, Zbyněk, Winklerová, Jana. Land Use Changes in 
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the Czech Republic 1845–2010: Socio-Economic Driving Forces. 1. vyd. Heidelberg, 
New York: Springer, 2015, 215 s.), na nichž se dr. Winklerová nezanedbatelným 
způsobem podı́lela.

RNDr. Jana Winklerová mně vždy byla velmi sympatická svou ochotou ke spo-
lupráci, a to i na nelehkých úkolech, do nichž se mnohým nechtělo. Jejı́ mı́rná 
a tichá přı́tomnost a zarputilost v práci byla podstatným přı́nosem při zpracovánı́ 
sedmi projektů podpořených GAČR na našem pracovišti. Proto si jı́ všichni velmi 
vážı́me a přejeme do budoucı́ch let zdravı́ a pohodu na pracovišti i doma se třemi 
dospělými dětmi. Když před léty byla za manželem v Londýně na výročnı́ recepci 
pořádané v královském paláci pro nejvyššı́ diplomatické zástupce zemı́ z celého 
světa, byla rodina pana velvyslance představena královně. Ta se zeptala na jména 
obou dcer a syna, a když zjistila, že jedna z dcer je Alžběta (Elisabeth), setrvala 
s rodinou oproti protokolu v srdečném rozhovoru několik minut. To se každému 
nestane a přiznejme si, komu z nás se něco takového mohlo stát? Já osobně moc 
nikomu nezávidı́m, ale právě toto ve mně trošku hlodá!

Ivan Bičı́k
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