
48

KONFERENCE 
A AKTIVITY GEOGRAFŮ

Pozvánka na 15. Mezinárodní konferenci historických geografů

Dovolujeme si vás pozvat na již 15. Mezinárodní konferenci historických geogra-
fů, která se bude konat v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze od 6. do 10. 8. 2012 (s postkonferenční exkurzí ve dnech 11.–13. 8.).

Mezinárodní konference historických geografů je pokračováním setkání ka-
nadských a britských historických geografů konaného roku 1975 v Kanadě. 
První čtyři následující setkání, jež se uskutečnila ve Velké Británii, Kanadě 
a USA, nesla označení Konference „CUKANZUS“. Postupně se ve stále větší 
míře těchto konferencí účastnili i delegáti z dalších, zejména evropských, zemí. 
Takovýto vývoj inspiroval pořadatele šestého setkání konaného v roce 1986 
v Baton Rouge (Louisiana, USA) k tomu, aby jej nazvali Šestou Mezinárodní 
konferencí historických geografů. Od tohoto setkání se konaly uvedené konfe-
rence pod novým označením každé tři roky v různých částech světa. Pražská 
konference je první z této řady, která se bude pořádat v postkomunistické zemi. 
Účast všech historických geografů a vědců uplatňujících ve svém výzkumu 
historické a/nebo prostorové přístupy je vítána.

Na přípravách a organizaci 15. Mezinárodní konference historických geogra-
fů se podílí Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci 
s Historickým ústavem Akademie věd České republiky, v. v. i. a Sekcí historic-
ké geografie a environmentálních dějin České geografické společnosti. Záštitu 
nad konferencí převzali: prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., rektor Univerzity 
Karlovy v Praze; prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c., předseda Akademie věd 
České republiky; doc. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc., prezident České geografické 
společnosti.

Bližší informace týkající se připravované konference naleznete spolu s prv-
ním cirkulářem na internetových stránkách konference: http://www.ichg2012.cz.

Těšíme se na setkání s vámi v roce 2012. Za organizační výbor konference

Zdeněk Kučera

Mezinárodní konference České pohraničí po Schengenu 
ve (středo)evropském kontextu

V rámci výzkumného projektu GAAV ČR „České pohraničí po Schengenu – 
území svébytné, oscilační a/nebo tranzitní?“ (viz http://www.euborderland.cz/), 
s podporou České geografické společnosti a ve spolupráci s Asociací euroregionů 
České republiky se ve dnech 20.–22. 10. 2011 uskuteční v Jindřichově Hradci 
mezinárodní konference pod názvem „České pohraničí po Schengenu ve (stře-
do)evropském kontextu“. Kromě řešitelů projektu vystoupí na konferenci řada 
odborníků z praxe, veřejné správy i akademické sféry s příspěvky zaměřenými 



49

především na úlohu přeshraniční spolupráce v Evropě, současné podmínky 
i perspektivy vývoje pohraničních oblastí a jejich spolupráce. Jednání budou 
rozdělena na blok týkající se pohraničí obecně a ve druhém dni pak proběhnou 
sekce zaměřené na jednotlivé úseky českého pohraničí (česko-saské, česko-ba-
vorské, česko-rakouské, česko-slovenské a česko-polské), jejich specifika i spo-
lečný kontext. Na závěr konference je možné zúčastnit se odborné exkurze po 
přilehlém česko-rakouském pohraničí.

Na konferenci se lze stále přihlásit prostřednictvím internetových stránek 
http://www.euborderland.cz/v_s/aktuality.html, kde naleznete podrobné infor-
mace – program jednání, výše poplatků aj. V případě potřeby kontaktujte orga-
nizátory prostřednictvím e-mailu: bastovam@kge.zcu.cz (Magdalena Baštová, 
Západočeská univerzita v Plzni) nebo milan.jerabek@ujep.cz (Milan Jeřábek, 
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem).

Milan Jeřábek

Fyzickogeografická konference ČGS – Brno 2012

V první polovině února 2012 (přesný termín bude teprve stanoven) se opět 
v Brně uskuteční již 29. Fyzickogeografická konference ČGS, kterou organizují 
Geografický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Fyzickogeo-
grafická sekce České geografické společnosti.

První cirkulář se všemi podrobnostmi bude vydán začátkem listopadu 2011 
a pozvánka i program jednání budou k dispozici na webu ČGS. Pro „pasivní“ 
účastníky (nepřednášející) bude účast na této konferenci bez povinnosti úhrady 
konferenčního poplatku, který slouží k úhradě nákladů spojených s vydáním 
postkonferenčního Fyzickogeografického sborníku 10 v tradiční tištěné papírové 
podobě. Zájemci o další podrobnosti se mohou informovat u autora příspěvku 
na e-mailové adrese herber@sci.muni.cz.

Vladimír Herber

Suburbanizace v České republice: dopady na krajinu a společnost 
a jejich řešení

Výzkumný tým Urbánní a regionální laboratoř, působící na katedře sociální 
geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze, pořádá pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR konferen-
ci „Suburbanizace v České republice: dopady na krajinu a společnost a jejich 
řešení“. Konference se koná dne 13. října 2011 v Národní technické knihovně 
v Praze-Dejvicích. Hlavním cílem konference je předání výsledků základního 
výzkumu v oblasti suburbánního rozvoje, suburbanizace a urban sprawl od-
borné i široké veřejnosti, rozhodujícím aktérům, kteří řídí a ovlivňují rozvoj 
metropolitních areálů, a zájemcům z řad studentů. Konference bude probíhat 
formou panelových diskuzí a příspěvků ve čtyřech sekcích s účastí odborníků 



50

z akademického prostředí i praxe. Další podrobné informace naleznete na in-
ternetových stránkách http://www.urrlab.cz/?sub_konference.

Konference je jedním z hlavních výstupů pětiletého projektu „Suburbánní 
rozvoj, suburbanizace a urban sprawl v České republice: omezení negativních 
důsledků na životní prostředí“, který byl řešen v rámci resortního programu 
výzkumu Ministerstva životního prostředí v letech 2007–2011. Na projektu 
i pořádání konference spolupracují členové tří kateder Geografické sekce Pří-
rodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

Nina Dvořáková, Martin Ouředníček

25. mezinárodní kartografická konference ICA v Paříži

V letošním roce se již po pětadvacáté setkali odborníci v oboru kartografie a jí 
příbuzných oborech z celého světa během mezinárodní kartografické konfe-
rence. Konference se konala ve dnech 3.–8. července v Kongresovém paláci 
(Palais des Congrès) v Paříži. Hlavním organizátorem byl Francouzský výbor 
pro kartografii (Comité Français de Cartographie) v čele s Anne Ruasovou pod 
záštitou Mezinárodní kartografické asociace (ICA). Konference se zúčastnilo 
celkem 1 100 delegátů, z toho 17 z Česka. I s ostatními účastníky a novináři 
byl počet účastníků odhadnut na 1 700.

Celé akci předcházela během víkendu 1.–3. července řada pracovních se-
tkání pracovních skupin a komisí ICA (v překladu se zaměřením: Teorie kar-
tografie, Přístup k datům a intelektuální vlastnictví práv, Mapy a internet, 
Generalizace a vícenásobná prezentace, Řízení a ekonomika výroby map, Geo-
vizualizace, Mapy a společnost, Umění a kartografie, Mapování z družicových 
snímků, Národní a regionální atlasy, Uživatelské příručky ve veřejné dopravě 
a geoinformatika, Výhled do budoucnosti: mapy pro výuku a pro děti a Historie 
kartografie). Během těchto pracovních setkání, která se konají i v období mezi 
konferencemi, bývá zvykem vyměňovat si poznatky a zkušenosti v jednotlivých 
úžeji vymezených subdisciplínách kartografie. Například komise Maps and 
Society ve spolupráci s pracovní skupinou Art and Cartography hledaly během 
svého setkání na Institutu geografie (Université Paris IV Paris – Sorbonne) 
v sobotu 2. července odpovědi na otázky: Co je vlastně mapa? Jak zapojit ve-
řejnost do tvorby webových map? Jak zapojit příslušníky národů do mapování 
místa, kde žijí? Jak mapovat „přes hranice“ – spolupráce on-line, pomocí sociál-
ních sítí? atd. Zajímavý příspěvek představil novozélandský umělec a architekt 
Chris Cottrell. Věnuje se tzv. subjektivnímu mapování prostoru kolem nás. 
Další příspěvky se zaměřily například na mapování na cestách, reprezenta-
ci a zpracování uměleckého přístupu k GPS. Během konference se pak ještě 
jednotlivé komise a pracovní skupiny setkaly k jednání o dosavadní činnosti 
a plánech do budoucnosti.

Program vlastní konference byl zahájen v Kongresovém paláci na Place de 
la Porte Maillot v podvečer neděle 3. července, a to 1. zasedáním Valného shro-
máždění ICA, kterého se účastní zástupci jednotlivých států a vedení ICA. 
Oficiální zahájení pak proběhlo následující den úvodním ceremoniálem, během 
něhož kromě prezidenta ICA Williama Cartwrighta a zástupců organizátorů 
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vystoupil etnolog a sinolog Jean-Christophe Victor se zajímavým příspěvkem na 
téma „Mapy jako nástroje vzdělání, občanství a politiky“. Za pomoci vydařených 
mapových ukázek predikoval budoucnost Země, společnosti v období do roku 
2050. Po úvodním ceremoniálu začal program členěný do jednotlivých sekcí. 
Přednášky probíhaly v osmi sálech. Hlavní témata konference, rozdělená do 134 
sekcí po obvykle čtyřech příspěvcích, byla následující: sémiotika, umění, kognice 
(13  % příspěvků), geovizualizace a generalizace (8  %), uživatelské problémy, 
crowdsourcing a LBS (8  %), internet, webové služby a vyhledávání informací 
(5  %), kvalita, SDI a integrace (6  %), mapová a databázová produkce, toponyma, 
matematická kartografie (15  %), časoprostorové modelování, prostorová ana-
lýza (7  %), mapy a GIS pro studium společnosti (14  %), historie, digitalizace, 
právo (10  %), tematické mapy (8  %) a vzdělávání, děti, profese kartografa (4  %). 
Ze zastoupení příspěvků lze soudit, že se stále více projevuje zájem o sociální 
aspekty mapové tvorby. Ze 480 registrovaných ústních příspěvků (z 53 zemí) 
pocházelo 322 z Evropy, 87 z Ameriky, 48 z Asie, 13 z Oceánie a 10 z Afriky. 
Bylo přihlášeno také 197 posterů z 50 zemí. Z Česka bylo přihlášeno celkem 
15 příspěvků. V Evropě tak měla více příspěvků jen Francie (pořadatelská 
země), dále Německo, Švýcarsko, Polsko, Rusko a Spojené Království. 

Kromě sekcí vedených v angličtině proběhlo i několik bilingvních sekcí ve 
francouzštině a angličtině a jejich návštěva se rozhodně vyplatila. Jako pří-
klad velmi zajímavého příspěvku, který zde zazněl, lze uvést vystoupení Pe-
tera Jordana (předseda komise pro národní a regionální atlasy) z Rakouska. 
Přednášející představil trendy používání exonym ve školních atlasech, přičemž 
jednou z modelových zemí bylo i Česko. Poukázal na to, že prakticky ve všech 
sledovaných zemích došlo k přirozenému nárůstu exonym. Vedle již klasických 
témat sekcí proběhly letos i dvě sekce zaměřené výhradně na osobnost nedáv-
no zesnulého kartografa Jacquesa Bertina (1918–2010), který je známý svou 
teorií kartografické sémiologie z roku 1967, stále používanou kartografy po 
celém světě.

Kromě digitálního sborníku z konference bylo 81 nejlepších příspěvků vy-
bráno pro publikování v časopisech Cartographica a The Cartographic Journal 
a také ve dvoudílné knize od nakladatelství Springer s názvem „Advances in 
Cartography and GIScience“. Z českých autorů se do výběru dostal příspěvek 
„A Map in Movie – the Role and the Usage“ od Lucie Friedmanové a Karla 
Staňka z Masarykovy univerzity (Brno) a příspěvek „Aesthetic Aspects of Early 
Maps: Inspiration from Notes by Univ. Prof. Karel Kuchař“ od Jana D. Bláhy 
z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Univerzity Karlovy v Praze.

Konference byla doprovázena, jak už se stalo zvykem, různými akcemi – vý-
stavami, exkurzemi, prezentacemi firem, outdoorovými aktivitami a dalšími 
společenskými akcemi. V pátek 1. července proběhla na Saint-Mandé vernisáž 
výstavy Art & Cartographie, která probíhala během celé konference. Svá vý-
tvarná díla zde prezentovali umělci, kteří při své tvorbě mimo jiné používají 
map a různých mapových reprezentací. Tato výstava byla mimořádně inspi-
rující, vernisáže se zúčastnil i prezident ICA, který sympatizuje s myšlenkou 
propojení umění a kartografie. Dalšími výstavami byly dvě mezinárodní. V prv-
ní řadě to byla Výstava dětské kartografické kresby (soutěž o cenu Barbary 
Petchenikové) – letos na téma „Život v globalizovaném světě“. Této výstavy 
a soutěže se zúčastnilo celkem 186 map z 31 zemí, včetně Česka. Absolutním 
vítězem se stal 15letý Hayden Livingstone z Nového Zélandu s kresbou „Svět na 
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dosah ruky“. Na kresby se lze podívat na internetové adrese www.maphist.nl/
petchenik2011. Druhou významnou výstavou, k níž byl vydán i rozsáhlý kata-
log, byla prezentace papírových a digitálních map, dále pak atlasů. Pro českou 
geografii a kartografii tato výstava měla mimořádný význam, neboť v rámci 
soutěže vystavených kartografických děl zvítězil v kategorii obecné atlasy náš 
Atlas krajiny České republiky.

Zajímavými aktivitami byly rovněž exkurze. Společně s doc. Miroslavem Mik-
šovským (předseda Kartografické společnosti ČR) a delegáty z celé řady zemí 
jsme se zúčastnili exkurze v Národním geografickém institutu (IGN) – což je 
obdoba Českého úřadu zeměměřického a katastrálního – na Saint-Mandé. Zde 
nám byla představena kartografická tvorba národního topografického mapo-
vého díla, francouzský geoportál a ukázka zpracování lidarových dat a ortofot. 
Rozsah francouzské kartografické produkce je obdivuhodný. Dalšími exkurzemi 
v nabídce byla návštěva Národní francouzské knihovny (BNF), kde byla v čase 
konání konference uspořádána výstava starých map na téma „Kartografické 
objevování Afriky“ Francouzské námořní hydrologické a oceánografické služby 
(SHOM) a Francouzského institutu pro výzkum a rozvoj (IRD).

Dalšími aktivitami bylo setkání mladých vědců, z nichž vzešli vítězové, jimž 
byl uhrazen konferenční poplatek; dále pak orientační běh v parku Tremblay. 
Akce s názvem Meridian Walk, která si vzala za cíl připomenout, že právě 
pařížský poledník byl po dlouhou dobu tím, k němuž se vztahovala měření geo-
grafických délek. Během konference proběhla v jednom ze sálů i frankofonní 
konference o geoinformatice (SAGEO). Pracovní skupina Art and Cartography 
připravila pro zájemce workshop „Experimentální pěší túra v Paříži: dialog mezi 
umělci a kartografy“. Během této akce se 26 účastníků rozdělilo do skupin, kde 
byli zastoupeni umělci i kartografové a společně procházeli ulicemi Paříže, aby 
pak na konci své poznatky zpracovali v podobě nějakého výtvarného projevu.

Druhé zasedání Valného shromáždění ICA, které volilo nové orgány pro ob-
dobí 2011–2015, proběhlo na závěr konference. Dosavadní pracovní skupiny 
se staly komisemi majícími v rámci ICA významnější úlohu. Novým preziden-
tem ICA byl zvolen prof. Georg Gartner z vídeňské Technické univerzity. Došlo 
také k mírné obměně členů v rámci Výkonného výboru ICA. Česko při ní přišlo 
o past-prezidenta v osobě prof. Milana Konečného z Masarykovy univerzity. 
Georg Gartner pak ve svém projevu poděkoval přítomným a zamyslel se nad 
tím, že do budoucna musí být naším cílem, aby kartografie zůstala atraktivní 
vědou, neboť pro to máme vcelku efektivní nástroje. Díky nim můžeme prý stále 
oslovit řadu lidí. Vítězným městem pro pořádání konference v roce 2015 se stalo 
Rio de Janeiro. Na závěr představil prof. Manfred F. Buchroithner z Technické 
univerzity v Drážďanech organizátory příští konference (2013) s titulem „Od 
pólu k pólu“. Ta se bude konat právě v Drážďanech.

Pokud bych měl celou konferenci shrnout několika slovy: obsah a kulisy dob-
ré, organizace ovšem ne zcela zvládnutá. Příkladem může být oběd bez stolu 
a na zemi, a to při konferenčním poplatku ve výši 500 €. Konference v Paříži se 
však stala důkazem toho, že kartografie stále žije a přináší celou řadu nových 
témat, která mohou oslovit i odborníky z jiných oborů. Navíc se stále více pro-
sazuje humanitní aspekt mapové tvorby, což je dle mého soudu dobře. Období 
technizace oboru kartografie totiž v minulých dekádách vedlo spíše k unifikaci 
a zkostnatění mapových produktů, nikoli ke zvýšení jejich uživatelské vstříc-
nosti.
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Pokud byste se chtěli o konferenci dozvědět více informací, využijte interneto-
vých stránek konference (www.icc2011.fr). On-line sborník z konference a další 
informace jsou k dispozici na stránkách ICA (www.icaci.org).

Jan D. Bláha

Geografické vzdělávání a Prostorovost 2011 – pracovní setkání na KGE TUL

Druhá půle ledna 2011 byla pro Liberecké pracoviště činorodá a rušná. 19. led-
na proběhlo pracovní setkání pod hlavičkou KGE TUL věnované geografickému 
vzdělávání. Hlavní otázky byly vymezeny následujícím způsobem: 1. Jde v geo-
grafickém vzdělávání jen o obsah? Jak posuzovat jeho odbornou a vzdělávací 
kvalitu? 2. Jde jen o obsah, jak jej „dostat do hlavy“? Jak posuzovat vhodnost 
geografického obsahu pro jednotlivce? 3. Jak posuzovat celkovou kvalitu geo-
grafického vzdělávání? Workshopu se zúčastnili a své názory, postoje a zkuše-
nosti diskutovali pražští (PřF UK, ČAGI), brněnští (PřF a PedF MU) a domácí 
geografové a učitelé. Akce, iniciovaná dr. J. Vávrou, na libereckém pracovišti 
proběhla již počtvrté. Workshop splnil základní cíl, kterým bylo prodiskutovat 
a připravit odbornou geografickou veřejnost na změny v českém geografickém 
kurikulu a na hodnotící geografické standardy základního vzdělávání. Předpo-
kládáme, že budeme v tomto tématu pokračovat i v příštím roce (leden 2012).

Své druhé pokračování mělo o týden později, 26. 1. 2011, také pracovní se-
tkání spolupořádané katedrou geografie TU v Liberci, katedrou regionálnej 
geografie, ochrany a plánovania krajiny UK v Bratislave, firmou GaREP Brno 
a Libereckou pobočkou ČGS. Hlavním tématem workshopu s názvem „Prosto-
rovost: místa, území, krajiny, regiony, globiony“, iniciovaného doc. A. Hynkem, 
byly koncepty prostorovosti nazírané různými pohledy, které do Liberce přijeli 
představit geografové z Bratislavy, Brna a Prahy.

Více než popis jednotlivých vystoupení a příspěvků z obou akcí mohou zá-
jemci nalézt na internetových stránkach KGE TUL (http://www.kge.tul.cz) 
v sekci Odborné aktivity. V současné době jsou dostupné jednotlivé prezentace 
k předneseným příspěvkům. Vbrzku by měl přibýt také plánovaný elektronický 
sborník příspěvků s názvem Prostorovost 2011.

Tomáš Vágai

6th ESEH Conference v Turku 28. 6. – 2. 7. 2011

Ve dnech 28. 6. – 2. 7. 2011 se ve finském Turku uskutečnila mezinárodní konfe-
rence v okruhu environmentálních dějin. V prostorech Turku University a Åbo 
Akademi University pod vedením předsedy organizačního výboru Timo Myllyn-
tause byla uspořádána 6th Conference of European Society for Environmental 
History (ESEH).

Zasedání bylo zahájeno slovy finské prezidentky Tarja Halonen zdůrazňující-
mi roli environmentálních dějin jakožto mostu mezi minulostí a problematikou 
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současnosti v oblasti vztahů společnosti a životního prostředí. Program kon-
ference byl složen z mnoha paralelně probíhajících vědeckých sekcí, přičemž 
na úvod a následně po celou dobu konání proběhla řada přednášek klíčových 
mluvčí. Nedílnou součást konference tvořila posterová sekce s celkem 15 poste-
ry. Program rozšiřovala řada fakultativních modelových exkurzí v blízkém okolí 
Turku. Úplný konferenční program je též dostupný na oficiálním webu ESEH 
(http://eseh2011.utu.fi/). Do Finska se sjelo na 300 účastníků z 22 zemí Evropy, 
6 zemí Asie, 4 států amerického kontinentu a zástupci Austrálie, Nového Zélan-
du a Jižní Afriky. Tradičně nejpočetnější zastoupením disponovala akademická 
obec USA, Německa, Spojeného království a přirozeně také Finska, jakožto 
pořádajícího člena ESEH. Delegace z Česka představovala silnou skupinu ak-
tivních účastníků z mateřských univerzit UK v Praze (L. Jeleček, P. Chromý, 
D. Fialová, T. Seidl, J. Krčmářová, K. Woitschová), MU v Brně (R. Brázdil, 
P. Dobrovolný) a AV ČR (P. Szabó, J. Woitsch). Rozmanitost vědeckých přístupů, 
odborných náhledů a disciplin představuje stěžejní charakteristiku meetingů 
okruhu environmentálních dějin. 

Úterní příspěvek prvního hlavního mluvčí Sverker Sörlina (Švédsko) byl 
zaměřen na fenomény technologie a umění v kontextu přírodních aspektů nor-
dické krajiny. Ve středu 29. 6. následovala přednáška druhého klíčového mluvčí 
Rudolfa Brázdila, věnovaná evropské historické klimatologii jakožto disciplíně 
na pomezí klimatologie a environmentálních dějin, přirozeně dokumentující 
vývoj klimatu s využitím historických číselných řad a pozorování. Třetí a čtvrtý 
příspěvek hlavních mluvčí byly předneseny v následujících dnech konference. 
Byly zacíleny na procesy urbanizace pobřežních zón a adaptace společnosti 
ve specifických geografických podmínkách pobřeží (Stehen Mosley, Velká Bri-
tánie) stejně jako percepci prostředí oceánu coby divočiny na rozmezí zájmů 
přímořských států (Helen M. Rozwadowski, USA). Poslední klíčová přednáška 
Susan Flader (USA) vyzdvihla myšlenky ekologa a ochranáře Aldo Leopolda 
(mj. konceptu zdraví Země a souvislostí s mořskými ekosystémy).

Součást konferenčního programu tvořila speciální Regionální sekce (přístup-
ná široké veřejnosti) tematicky věnovaná roli environmentálních dějin v oblasti 
percepce fenoménu ochrany a pronásledování velkých predátorů, managementu 
jejich populací a ochraně a souvisejícím problémům. Následovala samostatná 
panelová diskuze na téma Energetická politika před Fukushimou, řízená ex-
perty z Japonska, USA, Německa a severských zemí. Cílem se stalo vyslechnutí 
a zhodnocení postojů k diskutované problematice z řad široce rozevřené škály 
zastoupených disciplin.

Paralelně probíhající vědecké sekce (celkem 79 samostatných sekcí v 11 blo-
cích) byly členěny obsahově dle řešené tematiky. Nejhojněji prezentované 
a diskutované příspěvky se dotýkaly témat: (i) pobřežní přímořské urbánní 
problematiky, zahrnující rybářský průmysl, ochranu zdrojů a ekosystémů 
(26 přednášek). Hojně zastoupená byla též témata související s (ii) problema-
tikou ochrany přírody a krajiny a obecně ekologie/politické ekologie (34 před-
nášek). Téma (iii) městské krajiny, kulturní krajiny, sídelní zeleně a vodního 
hospodářství naplňovalo 22 přednášek. 25 dalších příspěvků bylo věnováno 
(iv) problematice využití, výzkumu a ochrany moří, ostrovů a arktických ob-
lastí. Silně zastoupenou skupinu témat tvořil (v) soubor příspěvků z oblasti 
land-use a zemědělství (19 přednášek); (vi) energetiky (13 přednášek); (vii) 
klimatologie a environmentálních predikcí (18 přednášek). Problematika (viii) 
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vojensky využívaných oblastí a role armádního působení v krajině byla dis-
kutována v 10 přednáškách a navazujících debatách. Tematiku (ix) lesnictví 
a lesního hospodaření diskutovalo přibližně 20 příspěvků. Široké spektrum 
témat environmentálních dějin s výrazným historizujícím přesahem naplňovalo 
pak přibližně 30 dalších přednášek.

Na závěr konference proběhlo pravidelné zasedání Řádného generálního 
shromáždění ESEH (1. 7. 2011). GS vyslechlo zprávu vedení ESEH a odstupující 
rady o činnosti v uplynulém období od konference v Kodani (2009). Kandidáti 
do rady ESEH a funkce regionálních reprezentantů představili výsledky a vize 
budoucího vývoje spolupráce. Tajným hlasováním byla zvolena nová rada ESEH 
a regionální reprezentanti (viz obrázek). Za region Česka a Slovenska byl regio-
nálním reprezentantem zvolen Pavel Chromý (UK v Praze). Leoši Jelečkovi byla 
při této příležitosti udělena pamětní cena za dlouholetou aktivní spolupráci 
a zásluhy při zrodu ESEH. Nová rada bude činná po následující dvouleté období 
až do konference, která se uskuteční v roce 2013 v Mnichově, zatímco většina 
regionálních reprezentantů bude působit ve svých funkcích do roku 2015.

Slavnostní zakončení konference proběhlo v prostorech „House of Voluntary 
Fire Brigade“ v Turku. Závěrečné slovo patřilo hlavním představitelům ESEH 
a poděkování za organizaci celého velmi obsáhlého celosvětového odborného 
setkání. Rozmanitost zastoupení vědních disciplin, a konečně i kultur a ná-
rodností, umožnila širokou diskuzi a kvalitativní posun výzkumu a integrace 
celé komunity, která byla i při této příležitosti rozšířena o nové aktivní členy.

Leoš Jeleček, Pavel Chromý, Tomáš Seidl

Obr. – Rada ESEH a regionální reprezentanti. První zleva – nově zvolený reprezentant za 
region Česka a Slovenska, Pavel Chromý z UK v Praze. Foto: D. Fialová
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Konference komise IGU The Sustainability of Rural Systems

V pořadí již 19. kolokvium komise The Sustainability of Rural Systems Mezi-
národní geografické unie (IGU) hostila od 1. 8. do 6. 8. National University of 
Ireland (NUI) v Galway. Jednání se konalo ve velmi příjemném kampusu NUI 
a probíhalo v srdečné a přátelské atmosféře. Pravidelné každoroční setkání 
nejen geografů, kteří se zabývají současnými procesy rozvoje venkova v různých 
částech světa, se tentokrát zúčastnilo více než 50 účastníků. Kolokvium zahájili 
představitelé univerzity; úvodní vystoupení rektora NUI, pronesené zpočátku 
v jazyce gaelic, vyvolalo překvapení a rozpaky. NUI je totiž jediná univerzita, 
která používá jako svůj oficiální jazyk kromě angličtiny také gaelic – irštinu. 
Tento původně keltský jazyk je právě v okolí Galway stále považován částí 
obyvatel regionu za mateřský jazyk. 

Jednotlivá úvodní vystoupení pořadatelů, stejně jako exkurze, se zaměřily 
na podrobné seznámení s problémy a možnostmi rozvoje západního pobřeží 
Irska, tedy periferie „periferie Evropy“. Problematika rozvoje periferních ob-
lastí, jako jednoho ze specifických typů venkova, se stala jedním z klíčových 
témat konference a většina účastníků se k tomuto tématu vracela ve svých 
vystoupeních. 

Na celém venkovském území západního pobřeží Irska dominuje extenzivní 
pastevecké zemědělství s roztříštěnou venkovskou strukturou osídlení, která si 
uchovala mnohé původní znaky. Na jedné straně je možné pozorovat původní 
kultury, společenství a tradiční způsoby hospodaření. Na druhé straně v období 
ekonomického boomu Irska (Celtic Tiger period) v letech 2000–2008 i v těchto 
regionech docházelo k masivní investiční činnosti, příchodu zahraničního ka-
pitálu nebo dalších charakteristických znaků globalizace, a tím i k narušení, 
nebo dokonce zničení, původních znaků prostředí. Irsko, stejně jako mnohé jiné 
společnosti dříve, řeší dilema, jak zachovat a rozvíjet původní jazyk a s ním 
spojenou kulturu, tradici, identitu a přitom podporovat socioekonomický rozvoj 
periferních oblastí, a nepřímo tak vytvářet předpoklady pro mnohem snazší 
prosazení globální angličtiny nejen v odborném prostředí, ale i běžném životě.

Druhé klíčové téma celého kolokvia byla diskuze příčin a dopadů ekono-
mického boomu Irska, masivní investiční činnosti v oblasti bytové výstavby 
a rozšíření suburbánní a rekreační výstavby i na relativně odlehlém západ-
ním pobřeží. Velmi zajímavý příklad je městečko Gort 20 km jihovýchodně od 
Galway, kam v průběhu období Celtic Tiger přišlo za prací 2 500 brazilských 
dělníků do místních jatek i na další práce. Obec s 1 100 původními obyvateli se 
musela vypořádat s takto velkou a zcela odlišnou komunitou, kde velká většina 
nově příchozích nemluvila anglicky. Velmi zajímavé bylo sledovat, jak vstřícně 
komunita nové příchozí přijala a jak se také dovedla po ukončení boomu vy-
pořádat s jejich odchodem. Nyní v Gortu žije pouze asi 500 Brazilců, závod na 
zpracování masa je uzavřen a práci hledají alespoň na částečný úvazek u míst-
ních farmářů nebo v domácnostech. 

Na závěr celého jednání přidělil řídicí výbor komise IGU uspořádání 20. ko-
lokvia Přírodovědecké fakultě UK v Praze, a tak již nyní můžeme všechny zá-
jemce pozvat od 20. 8. do 26. 8. 2012 na jednání komise IGU v Praze a na 
Křivoklátsku. 

Radim Perlín
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Kongres Evropské společnosti rurální sociologie

Ve Středomořském agrárním institutu v Chanii na Krétě (Řecko) se ve dnech 
22.–25. 8. konal XXIV. kongres Evropské společnosti rurální sociologie (ESRS). 
Tato společnost sdružuje rurální sociology, geografy a další odborníky ze souvi-
sejících oborů, kteří se zabývají změnami zemědělské výroby, výrobou a distri-
bucí potravin, environmentálními problémy apod. Kongres se v roce 2011 nesl 
v duchu motta „Nerovnosti a rozdílnosti v evropském venkovském prostoru“. 

V souladu s hlavním mottem konference jednotliví řečníci chápali nerovnosti 
a rozdílnosti ve velmi širokém smyslu od rozdílných předpokladů rozvoje venko-
va a zemědělské výroby až po nerovnosti v distribuci potravin. Velmi široce byla 
zastoupena témata nerovností a rozdílů mezi jednotlivými venkovskými komu-
nitami nebo mezi jednotlivci na venkově z hlediska jejich role, pozice a míry 
uplatnění, v menší míře se diskutovaly nerovnosti prostorové. Na kongresu 
zaznělo celkem 320 vystoupení rozdělených do 16 tematických sekcí a zúčastnili 
se ho badatelé ze 40 zemí, a to nejen z Evropy.

V úvodním slově Gianluca Brunori, předseda vědeckého výboru konference, 
upozornil na nutnost přechodu od diskuze a hodnocení rozdílů na úrovni měs-
to – venkov (urbánní – rurální) ke studiu skutečných rozdílností ve venkovském 
prostoru. Venkov není pouze idylické prostředí, ale také velmi dynamické pro-
středí, které se velmi bouřlivě proměňuje, včetně sociální struktury venkova. 

První plenární přednášku přednesl Timothy Lang (City Univerzity Lon-
don), který upozornil na aktuální změny trhu s potravinami a na změny pozice 

Obr. – Vystoupení Georgese Stathikase (Univerzity of Crete) o příčinách a důsledcích ekono-
mické krize v Řecku. Foto: S. Kučerová
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jednotlivých aktérů. Lang uvádí, že dominance na trhu s potravinami se po-
stupně posouvá od zemědělců přes producenty potravin k prodejcům (velkým 
řetězcům), až ke konzumentům potravin. Mark Shucksmith (Newcastle Uni-
versity) se v příspěvku s provokujícím názvem „Moc a bezpráví ve venkovských 
oblastech“ zaměřil na formování tříd a zdůraznil variabilitu společenských tříd 
a jejich potenciální vazbu k prostoru. V plenárních sekcích v průběhu konferen-
ce vystoupili dále Asztalos Morell, která se zabývala problémem vyloučených 
společenství na venkově a na příkladu romské komunity dokumentovala jednot-
livé formy a typy vyloučení. Max Spoor hodnotil vývoj socioekonomické trans-
formace venkova a zemědělství. Ve svém vystoupení představil nový „Regional 
Human Development Report“, vydaný UNDP (United Nations Development 
Programme), se zaměřením na státy střední a východní Evropy, kavkazského 
regionu a části Asie. Zpráva je k dispozici na internetové stránce http://hdr.
undp.org/en/reports/regional/europethecis/name,20692,en.html. Velmi zajímavé 
plenární vystoupení bylo zaměřeno na příčiny a důsledky ekonomické krize 
v Řecku (viz obrázek). Georges Stathikas (Univerzity of Crete) popsal rozdílný 
názor na příčiny krize z pohledu evropských věřitelů a z řeckého pohledu a upo-
zornil na některé zajímavé rozpory ve vnímání příčin a důsledků krize. Další 
vystoupení Thasose Haniotise, který zastupoval na jednání Evropskou komisi 
(DG Agri), bylo věnováno především vývoji cen jednotlivých zemědělských ko-
modit a rozdílům mezi vývojem výkupních cen od prvotních producentů a vý-
vojem cen finálních potravin pro konečné příjemce. Zatímco cena zemědělských 
produktů se v posledních 20 letech měnila jen velmi zvolna, cena potravin pro 
konečné příjemce výrazně stoupá. Dimitris Diakosavvas, zastupující OECD, 
představil nový politický dokument OECD s názvem „A Green Growth Strate-
gy for Food and Agriculture“. Studie je k dispozici na internetových stránkách 
OECD: http://www.oecd.org/dataoecd/38/10/48224529.pdf. V posledním bloku 
plenárního jednání Elena Saraceno zdůraznila posun v institucionálních pří-
stupech k rozvoji venkova a předsedkyně ESRS Jo Little (Univerzity of Exeter) 
analyzovala nové trendy ve využití a chápání přírody, včetně rozvoje netradič-
ních forem pobytu v přírodě.

Jednotlivé tematické sekce se zaměřily od diskuze moderní zemědělské po-
litiky, přes demografické změny na venkově až po obecné otázky rozvoje venko-
va nebo nyní velmi moderní tematiku kvality potraviny a stravy jako jednoho 
z faktorů budování lokální identity v reakci na postupující globalizační procesy. 
Poslední den kongresu proběhlo valné shromáždění Evropské společnosti ru-
rální sociologie, které zvolilo (staro)nové představitele společnosti. Předsedkyní 
společnosti se stala opět Jo Little (University of Exeter) a do výkonného výboru 
společnosti byla také zvolena Věra Majerová (ČZÚ Praha).

Konference umožnila setkat se a diskutovat jak napříč obory, tak i napříč 
jednotlivými tématy. Každý účastník konference se mohl zapojit do různorodých 
debat nad jednotlivými příspěvky nebo o obecných tématech rozvoje venkova. 

Česká témata na konferenci představily týmy z České zemědělské univerzity 
(V. Majerová, M. Lošťák a další). Český podíl na řešení evropského projektu 
DERREG uvedl A. Vaishar (MZLU v Brně) se svým týmem a výzkumné cen-
trum Rural z PřF UK v Praze zastupovali R. Perlín, Z. Kučera, S. Kučerová 
a J. Spilková.

Radim Perlín
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Letní geografická škola

Ve dnech 23.–25. srpna 2011 se uskutečnila již 19. Letní geografická škola 
v Brně (a s ohledem na počasí současně i „1. Tropická geografická škola“), kte-
rou uspořádal Geografický ústav Přírodovědecké fakulty MU. Část nákladů 
byla 25 účastníkům z celého Česka („od Ústí nad Labem po Třinec“) hrazena 
z projektů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Dopolední program prvního dne LGŠ byl zacílen na problematiku geografie 
času. Tutoriál vedli R. Osman a J. Trojan, kteří v prezentacích i v praktických 
ukázkách seznámili účastníky s možnými přístupy ke studiu této problematiky 
a s využitím dané tematiky v geografickém vzdělávání na školách. Úvodní před-
náška a workshop odpoledního bloku prvního dne LGŠ byly věnovány virtuální 
hospitaci, kdy pro potřeby LGŠ byly využity videoukázky z portálu rvp.cz, které 
představili učitelé brněnských gymnázií a zároveň i účastníci LGŠ: G. Petříková 
(Klasické a španělské gymnáziu, Brno-Bystrc) a E. Pataki (Gymnázium Brno, 
tř. Kpt. Jaroše, Brno). Prostřednictvím připraveného pracovního listu pak byla 
provedena analýza hodiny, a to jak obsahová, tak i didaktická. Další část od-
poledního programu vyplnila přednáška o geografických aspektech cestovního 
ruchu Indie, které představil P. Hodál (učitel ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží).

Druhý den LGŠ se, jako tradičně, konala terénní výuka – expedice „Na roz-
hraní“, kdy se účastníci kurzu společně s lektory (J. Trávníček, V. Herber) vyda-
li do terénu v okolí Brna – nejen na rozhraní České vysočiny a Karpat, ale i na 
místo, „kde se psaly dějiny“. Zde se účastníci jednak seznámili s historickými 

Obr. – Účastníci 19. LGŠ při terénní výuce „Na rozhraní“. Výklad J. Trávníčka na vrcholu 
Santon. Foto: V. Herber



60

i současnými aspekty využívání území a dále řešili úkoly z pracovního listu. 
Prvním cílem této terénní výuky byl vrch Santon (viz obrázek) – přírodní pa-
mátka a místo spojené s bitvou u Slavkova –, dále pěší trasa terénní expedice 
směřovala přes Tvarožnou (suburbanizace) do blízkosti cementárny Mokrá 
(zde byly řešeny otázky ochrany a tvorby životního prostředí). Přes kulturní 
památku Stará pošta se frekventanti LGŠ dostali až do Rousínova, kde jim 
byla učitelkou ZŠ Rousínov H. Pivečkovou představena naučná stezka v parku 
u školy (formou soutěže o ceny – věčný kalendář „Proměny Rousínovska, život-
ního prostředí, osobností žáků a pedagogů“) a přírodní zahrada. V podvečer se 
za účasti P. Mackovčina (výkonný redaktor Atlasu krajiny České republiky) 
uskutečnil závěrečný bod programu druhého dne – Kulatý stůl o možnostech 
využití Atlasu krajiny ČR ve výuce zeměpisu Česka.

Poslední den LGŠ byl zahájen přednáškou V. Herbera o vizualizaci ve výuce 
zeměpisu, kdy byly představeny možnosti využití nástrojů jako jsou Gapmin-
der, IMF Data Mapper, Google Public Data Explorer či OECD eXplorer pro 
prezentaci ekonomických, demografických, sociálních a environmentálních 
dat ve výuce zeměpisu. Následně byl dopolední program zpestřen i výstavkou 
zahraničních školních zeměpisných atlasů. Poslední přednáškou na LGŠ bylo 
vystoupení P. Dvořáčka (Zeměměřický úřad, Praha) o ČÚZK, poskytovateli 
základních geografických podkladů, kdy byly názorně demonstrovány možnosti 
škol získat data pro geografické vzdělávání.

Na závěr 19. LGŠ obdrželi její účastníci osvědčení o absolvování a byli pozvá-
ni na jubilejní 20. Letní geografickou školu, která se uskuteční 21.–23. srpna 
2012 opět v Brně. Více informací o LGŠ lze najít na internetové stránce http://
www.herber.kvalitne.cz/lgs.htm.

Vladimír Herber

Univerzitní geografie v Přímoří na ruském Dálném východě

Dálněvýchodní region Ruska je jedním z devíti hlavních administrativních 
jednotek Ruské federace podle současného administrativního členění. Rozlo-
hou je však nejrozsáhlejší. Centrální vláda přikládá regionu mimořádný vý-
znam. Jedním z výrazů přízně a podpory vlády bylo zřízení v regionu již druhé 
(po Jakutsku) tzv. federální univerzity. Dekretem prezidenta Ruské federace 
D. A. Medveděva z 21. října 2009 byla ve Vladivostoku (metropoli Přímořského 
kraje) zřízena Dálněvýchodní federální univerzita. Její podstatu tvoří bývalá 
Dálněvýchodní státní univerzita. Ta byla nejstarším vysokoškolským pracoviš-
těm na ruském Dálném východě. Je totiž přímým pokračovatelem Východního 
ústavu, který ve Vladivostoku fungoval od roku 1899. Současná federální uni-
verzita je tedy, přes všechny peripetie s postupným přejmenováváním, jedním 
z nejstarších akademických pracovišť v tzv. Asijsko-pacifickém regionu.

Oslavy 110. výročí založení univerzity v roce 2009 byly tedy také projevem 
nepřehlédnutelného regionálního patriotismu nad vlastním univerzitním cen-
trem. Rostoucí význam univerzity zdůraznil nejen nedávný dekret prezidenta, 
jímž byla univerzita povýšena mezi cca desítku špičkových univerzit Ruska, 
ale také intenzivně probíhající restrukturalizace a modernizace jednotlivých 
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pracovišť školy. Právě probíhající restrukturalizace znamená přiblížení se svě-
tovým standardům vysokoškolského vzdělávání v posloupnosti bakalářského, 
magisterského a doktorského studia. Po administrativní stránce změny spočí-
vají v zavedení instituce ústavů, jakožto nejvyšších jednotek odborné speciali-
zace jednotlivých pracovišť. Ústavy se dále budou dělit na fakulty a fakulty na 
katedry. Třístupňový systém řízení a organizace školy je však brán jako dočas-
ný, neboť postupně dojde k pospojovaní relativně malých kateder (s 5–7 členy 
pedagogického sboru) do velkých kateder, které se v podstatě ztotožní s pří-
slušnou fakultou, a ta jako mezistupeň řízení zřejmě zanikne. Ačkoliv větši-
na ústavů univerzity (včetně studentských kolejí) je rozmístěna v sousedících 
blocích nedaleko městského centra Vladivostoku, přece jen stísněné podmínky 
jednotlivých kateder si vynutily přijetí rozsáhlého rozvojového plánu. Od roku 
2011 začíná výstavba univerzitního kampusu na ostrově Russkij jižně od vla-
divostockého přístavu. Ostrov bude od roku 2012 s pevninou spojen visutým 
mostem, jehož termín dokončení se kryje se zahájením summitu zemí Asijsko-
-pacifického regionu. Ostrov je předmětem mimořádného developerského zájmu 
a doposud, kromě složitého pevnostního podzemí, zůstával stranou výstavby 
a vyznačoval se vcelku zachovalou přírodou. Projektu výstavby vladivostockého 
univerzitního kampusu byla udělena nejvyšší celostátní priorita a je, podobně 
jako jiné stavby v souvislosti s plánovaným summitem, realizován z centrálních 
prostředků.

Zvláštností Dálněvýchodní federální univerzity je skutečnost, že k ní vol-
ně náleží ještě několik předškolních, základních a středoškolských zařízení: 
koledž, lyceum, gymnázium, učiliště a školka. V nich je prováděna všeobecně 
vzdělávací a specializovaná výuka pro děti předškolního věku (4 skupiny před-
školního věku, nikoliv jen dětí pracovníků univerzity), žáky všech stupňů zá-
kladní školy (stupeň 1–4 a stupeň 5–9) a studenty středních škol (10.–11. třída). 

Obr. – Budova Geografické fakulty Dálněvýchodní federální univerzity ve Vladivostoku. 
Foto: J. Kolejka
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Teoreticky tak platí, že zaměstnanec odcházející do důchodu mohl téměř celý 
svůj život strávit na univerzitě.

Geografická pracoviště jsou v současnosti soustředěna do Ústavu životního 
prostředí, v jehož čele stojí geograf prof. J. B. Zonov (krajinář). Ústav zastřešuje 
dvě fakulty: Geofyzikální a Geografickou. Geofyzikální fakulta dále zahrnu-
je katedry: klimatologie, meteorologie a ochrany atmosféry, hydrologie souše 
a ochrany vodních zdrojů, oceánografie, geodézie a kartografie. Geografická 
fakulta (viz obrázek) sestává z kateder: fyzické geografie, ekonomické geografie 
a využití přírodních zdrojů, katedra geografie zemí asijsko-pacifického regionu, 
geografie turismu a ekoturismu, katedra geoinformatiky. Geografické pracoviš-
tě na univerzitě funguje od roku 1964, zpočátku však pod záštitou Geofyzikální 
fakulty, a to jako katedra fyzické geografie. Postupně se geografický výzkum 
a výuka diverzifikovala do dalších kateder. Geografická pracoviště se od této 
fakulty oddělila v roce 1999 a zformovala vlastní fakultu. V období bývalého 
Sovětského svazu se geografická pracoviště univerzity nacházela v přízni cen-
trálních míst a na výzkumné práce, spojené především s osvojováním přírod-
ních zdrojů Přímoří a celého Dálného východu a optimalizací rozmístění výrob-
ních sil, dostávala značné finanční prostředky. Po rozpadu Sovětského svazu se 
situace vyhrotila a geografové byli nuceni odstoupit jak od většiny expedičních 
prací, tak od již tradičních stacionárních výzkumů. Pro nedostatek prostředků 
byla uzavřena mj. laboratoř výzkumu šelfu, laboratoř studia vývoje pobřeží 
a další. V posledních letech se situace po finanční stránce výrazně zlepšuje. 
Univerzita mj. získala federální vládní certifikát nejvyšší kvality výzkumu 
a výuky. Přesto budoucnost geografie není stoprocentně zajištěna. Ústav ži-
votního prostředí v současnosti navštěvuje kolem 450 studentů denního studia 
v celkem pětiletém studiu. Prozatím zde nebyl zaveden systém magisterského 
a bakalářského studia. Geografická fakulta tak produkuje specialisty dvou 
oborů: geograf a geoinformatik. Problémem je stálý pokles početního stavu 
studentů všech oborů geografie. Zatímco v 5. ročníku nyní studuje 120 stu-
dentů, v 1. ročníku je jich pouze 25. Souvisí to zejména s poptávkou na trhu 
práce. Řada absolventů se uplatňuje v akademické sféře jak na univerzitě, tak 
na partnerském Tichooceánském geografickém ústavu Ruské akademie věd. 
Mnoho absolventů se však uchytí mimo akademickou sféru, např. v médiích, 
cestovních kancelářích, bankovnictví, což je na jedné straně výraznou pozitivní 
reklamou pro geografii jako disciplínu, na druhé straně však potenciální za-
městnavatelé evidentně nevědí o výhodách geografického vzdělání pro jejich 
vlastní aktivity. Další podrobnosti naleznete na internetových stránkách uni-
verzity: http://dvfu.ru.

Jaromír Kolejka

Na návštěvě v Tichooceánském geografickém ústavu Dálněvýchodního 
oddělení Ruské akademie věd ve Vladivostoku

Tichooceánský geografický ústav ve Vladivostoku patří do trojice hlavních 
akademických geografických pracovišť Ruské federace spolu se svými part-
nery v Moskvě a Irkutsku. Patří mezi devět akademických ústavů tvořících 
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vladivostocký akaděmgorodok, neboli uskupení výzkumných ústavů Ruské aka-
demie věd na Dálném východě. Areál akaděmgorodku je umístěn v městské re-
kreační zóně na pobřeží Amurského zálivu v severozápadní části Vladivostoku, 
poměrně daleko od městského centra, nedaleko míst, kde se poloostrov Mura-
věva Amurského s městem Vladivostokem na jižním konci připojuje k asijské 
pevnině. Ústav byl založen prakticky současně se vznikem Dálněvýchodního 
oddělení tehdejší AV SSSR v roce 1971. V té době byl ovšem Vladivostok součás-
tí sítě tzv. „uzavřených měst“, kam byl z různých, nejčastěji vojenských, důvodů 
přístup tuzemské i zahraniční veřejnosti přísně regulován.

Ústav se od počátku své existence orientoval na výzkum dálněvýchodní-
ho regionu SSSR a později Ruské federace, který zahrnuje v podstatě území 
úmoří Tichého oceánu na teritoriu Ruska, přilehlé části poloostrova Čukotka 
a Jakutskou republiku (Sacha – tam geografický výzkum zabezpečuje Seve-
rovýchodní federální univerzita v Jakutsku). Ačkoliv jde o oblast přiléhající 
k Tichému (zčásti i Severnímu ledovému) oceánu v délce mnoha tisíc kilometrů, 
vliv  oceánu se omezuje na úzký pobřežní pás (do 100 km, zpravidla mnohem 
méně), takže region disponuje spíše přírodními poměry kontinentálního typu 
od tunder na permafrostu na severu, přes jehličnatou (modřínovou) tajgu na 
permafrostu ve středu a vlhkou smrkovou tajgu na jihu až po bohaté smíšené 
a listnaté lesy na krajním jihu Přímoří s příměsí subtropických elementů. Ti-
chooceánský geografický ústav (Tichookeánskij institut geografii – TIG) zde 
řešil především úkoly optimalizace využití přírodních zdrojů (obnovitelných 
i neobnovitelných), otázky osídlení a lidských zdrojů, komunikační problémy, 
ale také prováděl základní geografický výzkum v řadě zeměpisných oborů.

Formálně se TIG člení do řady pracovních útvarů, které pokrývají vybra-
ná geografická témata podle potřeb řešených výzkumných úkolů. Základním 
výzkumem se zabývají laboratoře paleogeografie, geomorfologie, geochemie, 
biogeografie a ekologie, mořských krajin, geoinformačních technologií, sociál-
ní a lékařské geografie, územních hospodářských struktur, setrvalého rozvoje 
a expertizy, ekologie a ochrany živočichů a hydrologie a klimatologie. K ústavu 
patří rovněž střediska – pracoviště aplikačního a servisního charakteru: in-
formačně-kartografické, krajinně-ekologických výzkumů a monitoringu život-
ního prostředí v severozápadním Tichomoří. K detašovaným pracovištím TIG 
ještě patří Čukotská vědecko-výzkumná základna a Kamčatská pobočka TIG 
a 2 stacionáry. V červnu roku 2011 TIG disponoval celkem 81 plným pracov-
ním úvazkem pro vědecké pracovníky, jež byly rozděleny mezi 96 odborníků. 
Celkem ovšem TIG zaměstnával ve Vladivostoku 196 pracovníků, dalších 40 
v Petropavlovsku Kamčatském a 20 na Čukotce. Početní stavy pracovníků jsou 
víceméně stabilní a ústav dobře překonal období pracovní a sociální nejistoty 
v 90. letech minulého století. Ústav disponuje komisemi pro udělování vědec-
kých hodností doktor geografických věd (obdoba DrSc.) ve třech geografických 
specializacích (fyzická geografie a biogeografie, geografie půd a geochemie kra-
jiny; geomorfologie a evoluční geografie; geoekologie) a kandidát geografických 
věd (obdoba CSc., resp. v současnosti Ph.D.) v několika geografických oborech). 
Kolem poloviny odborného kádru je nositelem jedné z obou vědeckých hodnos-
tí. Jistým problémem je však postupné stárnutí odborného personálu. V čele 
ústavu působí akademik Ruské akademie věd Petr J. Baklanov.

Pracovní odborné portfolio ústavu je dáno jeho vnitřní strukturou. V prů-
běhu minulé dekády byla řešena zajímavá témata v jednotlivých oborech 
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geografického výzkumu. Fyzická geografie: hodnocení biodiverzity jehličnatých 
a listnatých lesů pohoří Sichote-Aliň, studována dynamika výškových stupňů 
vegetace, hodnocení a monitoring výskytu velkých šelem (tygr, leopard aj.) a ko-
pytníků na Dálném východě, důkladně studována role bílého medvěda v ark-
tických geosystémech, sestaven model odtoku a povodňových situací na vybra-
ných tocích regionu, hodnocení extrémních přírodní jevů, sestaven matematický 
model fungování zóny permafrostu, provedena rekonstrukce stavu přírodního 
prostředí v dílčích částech regionu v průběhu kvartéru, dokumentovány výky-
vy klimatu, zejména v ostrovní části regionu a na jihu Přímoří, kompletovány 
podklady o rozmístění regionálních megamorfostruktur a seizmických zón (na 
pobřeží riziko zemětřesení 6.–8. stupně, tsunami nad 3–5  m výšky), zvláštní 
pozornost byla věnována kruhovým megamorfostrukturám (hlavní mají před-
pokládané jádro v centru Japonského moře, Ochotského moře a Lenské tabule 
v Jakutsku), unikátní jsou výsledky studia, mapování a typologie podvodních 
krajin. Aplikační charakter měly studie věnované „katastru“ přírodních zdrojů 
(v podstatě jejich detailní evidence) a objektů jejich využívání s ohledem na 
územní správu, právní předpisy, ohrožení člověkem a ekonomické perspektivy, 
hodnocení přírodních podmínek rozvoje pobřežní zóny, provedena územní typo-
logie regionu s ohledem na rizika přírodních a člověkem vyvolaných škodlivých 
procesů (laviny, sněžné bouře, povodně, příboj, tsunami, lesní požáry atd.). Po-
dobně byl sestaven přehled vybraných přírodních procesů a metodiky jejich hod-
nocení v účelových expertizách. Ekonomickou geografii reprezentují metodiky 
vymezení, analýzy a řízení územních struktur hospodářství, fungování příhra-
ničních dopravních systémů, hodnocení přírodních zdrojů jako aspektu jednotli-
vých přírodních zdrojových systémů. Byla provedena ekonomická regionalizace 
regionu a podán návrh na přehodnocení jeho dosavadního administrativního 
členění. Do humánní geografie se promítly výstupy z demografických a mig-
račních studií (ukazují na každoroční úbytek cca 20 000 obyvatel – většinou 

Obr. – Budova Tichooceánského geografického ústavu Dálněvýchodního oddělení Ruské aka-
demie věd ve Vladivostoku. Foto: J. Kolejka
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stěhováním do evropského Ruska), byla identifikována jádra šíření specifických 
nemocí, posuzovány perspektivy ekoturismu na Čukotce a v ruské Arktidě, hod-
nocen geopolitický význam regionu a jeho perspektivy, sestaveny návrhy plá-
nů sociálně-ekonomického rozvoje dílčích regionů. Napříč jednotlivými tématy 
probíhaly podpůrné výzkumy o aplikaci moderních geoinformačních technologií 
a komplexní environmentální studie (vliv znečištění prostředí na jeho přírodní 
a antropogenní složky). Výsledky ústavu posloužily impozantní publikační čin-
nosti, která představuje ročně kolem 10 monografií, množství map s odborným 
obsahem, kolem 200 příspěvků do tuzemského odborného tisku a kolem 30 do 
špičkových zahraničních periodik. 

Ústav se specializuje na spolupráci s vědeckými institucemi zejména v asij-
sko-pacifické oblasti, s Čínou, oběma korejskými státy, Japonskem, Taiwanem 
a USA. Proběhly ovšem také společné aktivity s odborníky dalších zemí (Kana-
da, Velká Británie, Francie, tichomořské a indicko-oceánské ostrovy). Nemine 
rok, aby ústav neorganizoval mezinárodní konference. Ústav je každoročně 
zapojen cca do 5 mezinárodních projektů a navštíví jej ročně až pět desítek 
zahraničních návštěvníků, cca poloviční množství pracovníků ústav vysílá do 
zahraničí. V rámci akaděmgorodku má ústav dlouholetou a velmi úzkou spo-
lupráci především s Ústavem biologie a půdoznalectví DVO RAV.

Zajímavý je podíl ústavu na regionální kartografické tvorbě. Pro širší veřej-
nost byly sestaveny a publikovány Atlas Přímořského kraje (dvě vydání), Atlas 
města Vladivostoku, Atlas pobřežní zóny Sachalinu, špičkový odborný Atlas 
Kurilských ostrovů (ve spolupráci s moskevským Geografickým ústavem – díky 
mimořádně nízkému nákladu do 100  ks se jeho kupní cena pohybuje až kolem 
20 000 rublů, 1 Rbl = 0,59  Kč v roce 2011, je prakticky nedostupný), Atlas lesů 
Přímořského kraje. Vedle toho se ústav podílel na tvorbě řady velkoformátových 
map Přímořského kraje (měřítko 1 : 500 000). Velmi úzká je spolupráce s aka-
demickými geografy Dálněvýchodní federální univerzity ve Vladivostoku. Ta 
se projevuje nejen společnými výzkumnými a publikačními aktivitami, spolu-
prací v různých zkušebních, atestačních a poradních komisích, ale také přímou 
personální angažovaností odborníků v administrativě druhého pracoviště. Za-
městnanci TIG např. vedou i některé katedry univerzity. Obě instituce spojují 
společné akce v rámci Ruské geografické společnosti, její regionální pobočky pod 
názvem „Společnost pro výzkum Amurského kraje“ (založena roku 1884, před-
seda prof. P. F. Brovko – DVFU). Společnost vydává časopis Zapiski Obščestva 
izučenija Amurského kraja. V roce 2011 vychází 40. ročník.

V rámci spolupráce obou nejvyšších geografických pracovišť regionu vznikají 
také školní učebnice regionální geografie Přímoří. Zvláště nutno ocenit synte-
ticky pojatou učebnici Geografie Přímořského kraje pro 8. a 9. ročník základ-
ních škol, na jejímž sestavení se podíleli prakticky všichni hlavní představitelé 
geografické vědy regionu. Vydání publikace ve vysokém nákladu bylo pro zají-
mavost podpořeno mezinárodní nadací. Je jen na škodu, že podobné regionální 
geografické učebnice u nás postrádáme, ačkoliv téma místní krajiny je v podsta-
tě jádrem školních zeměpisných vzdělávacích programů i jeho rámcové verze.

Další informace lze nalézt na internetových stránkách Tichooceánského 
geo grafického ústavu DVO RAV ve Vladivostoku (http://tig.dvo.ru) nebo se lze 
s dotazy obrátit na e-mailovou adresu geogr@tig.dvo.ru.

Jaromír Kolejka



66

Jižní Súdán, arabsky Janub as-Sudan (Džanúb as-Súdán)

Nový 193. stát na mapě světa vznikl 9. července 2011 odtržením od Súdánu. 
Již předem 26 států prohlásilo, že nový stát po vyhlášení nezávislosti okamžitě 
uzná. Proti se zatím vyjádřili představitelé Eritrey, Íránu a Libye.

Nový stát je výsledkem dlouhodobého úsilí obyvatel jižní části Súdánu o se-
beurčení a nabytí nezávislosti, na němž má svůj podíl i tlak světa na Chartúm 
v souvislosti s konflikty v Dárfúru a vydáním zatykače na nejvyššího předsta-
vitele súdánské vlády Umara Hasana al-Bašíra. Na základě referenda z ledna 
2011 rozhodlo 98,8  % jeho účastníků o vytvoření nového státu. Vypsání referen-
da bylo součástí mírové dohody z roku 2005, která ukončila dlouhé období řady 
vnitrostátních ozbrojených konfliktů. V jejich rámci dominoval konflikt, který 
mezi sebou vedl muslimský arabský sever a černošský křesťansko-animistic-
ký jih. Zejména dvě „občanské války“ (1955–1972 a 1983–2005) měly tragické 
důsledky a vyžádaly si statisíce obětí. Za celé období od získání nezávislosti 
Súdánu byly zabity nebo strádáním zahynuly asi 2 milióny obyvatel Jižního 
Súdánu, na 4 milióny byly vyhnány ze svých domovů a 500 000 lidí uprchlo za 
hranice; statisíce žen a dětí byly prodány do otroctví. Další statisíce zahynuly 
v navazujících konfliktech v pohoří Núba a v Dárfúru. Od roku 2008 se zejména 
díky pomoci UNHCR vracejí desítky tisíc uprchlíků zpět do Jižního Súdánu.

Hlavní vojenskou a mocenskou silou vznikajícího státu je Súdánská lidově 
osvobozenecká armáda (SPLA), která stála v čele boje za nezávislost pod ve-
dením Johna Garanga – prvního prezidenta autonomního útvaru (zahynul při 
pádu helikoptéry 30. 7. 2005) – a její politické křídlo Súdánské lidové osvoboze-
necké hnutí (SPLM), jejichž původní základnou byla Džuba a její okolí. SPLA 
by se měla transformovat v pravidelné ozbrojené síly Jižního Súdánu.

Zákonodárným orgánem nového státu je Zákonodárné shromáždění (170 čle-
nů), vzniklé na základě súdánských voleb z roku 2010, v jehož rámci dominuje 
SPLM se 112 mandáty, tj. 66  % (nejvyšším představitelem strany je Anne Itto-
vá). Následuje převážně muslimská Strana národního kongresu/NCP (25 man-
dátů) a další strany se třemi až sedmi křesly. Jižní Súdán je federativní prezi-
dentskou republikou, v čele stojí prezident Salva Kiir Mayardit.

Největším problémem procesu vzniku státu a vztahů se severem je dělení 
ropných polí, jejich využití a doprava vytěžené ropy. Většina zásob ropy se na-
chází na jihu (připadá na něj asi 60  % produkce – největší ropná pole Muglad), 
37  % se těží na severu a 3  % v regionu Abyei. Prezident Umar al-Bašír prohlásil, 
že neuzná nezávislost Jižního Súdánu, pokud jeho vláda bude požadovat region 
Abyei, který leží v problémové provincii Jižní Kordofán a je považován za sou-
část severního Súdánu. V tomto regionu nejde jen o ropu, střety generuje spíše 
tradiční nepřátelství mezi rolníky jihosúdánského etnika Dinka Ngok a arab-
skými pastevci kmene Misseríja. Bašír dále navrhuje pro oba státy vytvoření 
partnerství à la Evropská unie a dvojí občanství. Vrchní představitel SPLM 
Amum prohlásil, že jih se nebude se severem dělit o zisky z vývozu ropy, ale 
bude severu platit poplatky za využívání ropovodů, které vedou do přístavů na 
pobřeží Rudého moře. Podle mírové dohody dosud Chartúmu patřila polovina 
zisku z ropy vytěžené na jihu.

Geopolitická situace nového státu není příznivá a řada analytiků se obává, 
že nově vznikající vláda a mocenské struktury v čele se SPLA nemají dostatek 
sil, státotvorné kapacity a vnitřní podpory, aby zabezpečily klidné formování 
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nového státu. Tyto obavy posilují ozbrojené střety, ke kterým dochází mezi 
SPLA a rebelskými skupinami, jež obviňují SPLA a dominantní Dinky z mo-
nopolizace moci, diskriminace menšin, přivlastňování zisků z vývozu ropy a ko-
rupce. Boje se soustřeďují zejména do dvou oblastí. Ve státě Horní Nil napadají 
postavení SPLA složky věrné veliteli Ulonymu, který je považován za „loutku“ 
vlády v Chartúmu. V sousedním státě Džonglaj bojují proti SPLA stoupenci 
odpadlického generála George Athora, který se vzbouřil v roce 2010 poté, co ne-
úspěšně kandidoval na funkci guvernéra. Další povstaleckou složku představuje 
Osvobozenecká armáda Jižního Súdánu (SSLA) Petera Gadeta. SPLA – nikoli 
bez důkazů – obviňuje Chartúm, že povstalce podporuje a vyzbrojuje a připra-
vuje si tak silnější pozici pro jednání o rozdělení regionu Abyei, resp. ropných 
polí, či dokonce ze záměrné destabilizace vznikajícího státu (kde se berou nové 
zbraně a uniformy chudých a zoufalých povstalců?). Konflikty se v květnu roz-
šířily do státu Jednota/Unity, kde se SPLA pokouší odzbrojit milice Šilluků 
a Murleů. SPLA je obviňováno z brutálních praktik – mučení, znásilňování 
a vypalování vesnic rebelů (odhaduje, že jen v květnu bylo vypáleno na 7 000 
obydlí). V období po lednovém referendu došlo k ozbrojenému násilí a střetům 
na území celkem 9 z 10 států. I CIA varuje, že země může opět propadnout 
anarchii, resp. že vláda SPLM a SPLA mohou sáhnout ke genocidním prakti-
kám vůči rebelujícím etnikům a skupinám.

Začátkem června vypukl patrně nejvážnější konflikt: mezi jednotkami jihu 
a severu v provincii Jižní Kordofán. I když je tato provincie součástí severu, 
obývají ji etnika, která již dlouho vedou vůči vládě v Chartúmu ozbrojený od-
por. Letitý konflikt je označován jako rebelie (v) Nuba Mountains. Povstalci 
v pohoří Núba jsou podporováni SPLA, kterou Chartúm pochopitelně obviňuje 
z vyprovokování konfliktu, to však odporuje zájmům Jihosúdánců a klidnému 
formování jejich nového státu. Vláda používá vůči Núbům podobné taktiky 
jako dříve proti obyvatelům Dárfúru – letecké a bombové útoky a „dočišťovací“ 
operace s využitím arabských milic džandžavídů. Výsledkem jsou stovky obětí, 
asi 170 000 uprchlíků a destabilizovaná situace také ve zmíněném sporném 
regionu Abyei.

Zhoršující se bezpečnostní situace může mít pro nově vznikající stát fatální 
důsledky. Jako nejpravděpodobnější se jeví rozsáhlejší operace severu v dů-
sledku možné (a možná také záměrné) eskalace konfliktu v Jižním Kordofánu. 
Avšak nestabilní situace nehraje do karet žádné straně sporu. Přitom situaci 
zhoršuje skutečnost, že žádné sousedství nového státu není bezproblémové. 
Vedle sporné hranice se severem (oblast Jižního Kordofánu, Abyei) a nesta-
bilním Dárfúrem představují další zdroje nestability na jihu Uganda, ze které 
po léta na území jižního Súdánu pronikaly zločinné jednotky Armády božího 
odporu Josepha Konyho, a DR Kongo s provincií Ituri, která je léta sužovaná 
boji a loupením v rámci dozvuků První africké války 1998–2003. Nevyřešené 
spory vede Jižní Súdán s Keňou o hraniční území Ilemi. Klidná není ani hrani-
ce se Středoafrickou republikou. Některá etnika, často rozdělena koloniálními 
hranicemi, a nomádští pastevci nerespektují ani hranice s Etiopií a Keňou. 

Základní údaje:
Rozloha: 619 745 km²
Počet obyvatel: nestranné odhady 7,5 až 9,7 miliónu; vládní odhady 11–13 

miliónů; podle sčítání (duben/květen 2008) 8 260 500
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Hlavní město: Juba /Džuba (asi 350 000 obyvatel)
Hlavní etnika: Dinkové, Nuerové, Azandové, Bariové, Šillukové
Hlavní jazyky: angličtina (úřední), džubská arabština, dinka, nuer, zande, 

bari, šilluk
HDP (2010): asi 11 miliard USD, tj. 1 000 – 1 300 USD na obyvatele 
Regionální a správní členění: tři regiony a 10 států – Bahr el Ghazal: Západ-

ní Bahr el Ghazal, Severní Bahr el Ghazal, Warrap a Lakes (Jezera); Equatoria: 
Východní Equatoria, Střední Equatoria, Západní Equatoria; Upper Nil (Horní 
Nil): Džonglej/Jonglei, Jednota/Unity, Upper Nil

Přírodní podmínky: Většinu území vyplňuje nížina či rozsáhlá pánev, jejíž 
osu tvoří tok Bílého Nilu s významným přítokem Bahr al-Ghazal. Významnou 
část pokrývají mokřady ve středu země, zvané Sudd (Sad), které v době dešťů 
zaujímají až 50 000 km², a tropické lesy, souvislé zejména na jihu. Převážně ní-
žinný terén se zvedá k jihu (nejvyšší je hraniční pohoří s horou Kinyeti 3 187  m 
n. m.) a k hranicím. Podnebí je tropické subekvatoriální, rozpětí denních teplot 
v Džubě činí v lednu 20 až 37 °C (nejvyšší teploty se vyskytují v únoru a březnu 
37 až 38 °C), nejnižší v období dešťů v létě (maximálně 31 °C). Průměrné roční 
srážky se zvyšují od severu k jihu, ze 600  mm po 1 500  mm (na většině území 
dosahují 1 000  mm). Období sucha se vyskytuje i na jihu a trvá od prosince do 
února. Území Jižního Súdánu disponuje značnými bioklimatickými a půdními 
zdroji – většina je porostlá lesy a savanou (tvoří asi 70 až 80  % plochy země, na 
zbytku převažuje orná půda). 

Obyvatelstvo: Počet obyvatel se jen odhaduje, podle odhadu představite-
lů jihu se pohybuje mezi 11–13 milióny. Sčítání v roce 2008 přineslo údaj 
8,26 miliónu, který byl ale představiteli jihu odmítnut jako nevěrohodný. 
Američtí poradci odhadovali, že sečteno bylo asi 89  % skutečné populace. 
Počet obyvatel v současnosti (po referendu) také zvyšují migrace – statisíce 
obyvatel opouští aglomeraci Chartúmu a vrací se na jih. Přitom populační pří-
růstek je vyšší než 3  % ročně. Obyvatelstvo je velmi etnicky i jazykově rozma-
nité, což představuje další rizikový faktor čerstvě zrozeného státu. Na území 
Jižního Súdánu žije asi 62 etnik v různém stadiu konsolidace a uvědomění 
(některé zdroje uvádějí až 200 etnických skupin) (viz např. mapa M. Izady 
dostupná na internetové stránce http://gulf2000.columbia.edu/images/maps/
Sudan_Ethnic_Linguistic_sm.jpg). Za nejpočetnější se považují Dinkové (asi 
2,5 až 3 mil.), dále Nuerové (asi 1 milión), Azandové, Bariové, Šillukové, Otu-
hové; některé kmeny však čítají jen několik stovek členů. Nejrozšířenějším 
jazykem zůstává tzv. džubská arabština na bázi jazyka Bariů (lingua franca 
obyvatel jihu), následuje jazyk Dinků thuongjang. Po vyhlášení nezávislosti 
zůstane jediný úřední jazyk –  angličtina. Většina obyvatel (asi 60 %) se hlá-
sí ke křesťanství (dominuje Episkopální církev Súdánu a Římsko-katolická 
církev), asi 20 % připadá na animisty a 10 % na muslimy. Naprostá většina 
obyvatel žije na venkově (asi 90 %). Větší města vedle Džuby představují 
Malakál (asi 180 000) a Wau (160 000). I tato sídla mají však převážně ven-
kovský charakter. Zdravotní situace v zemi patří k nejhorším na světě, ko-
jenecká úmrtnost dosahuje 110  ‰ a úmrtnost matek při porodu je dokonce 
nejvyšší na světě. Počty lékařů se pohybují v desítkách (místy jeden lékař na 
půl miliónu obyvatel), chirurgů je na celou zemi asi pět. 95  % obyvatel nemá 
přístup ke zdravotní péči a nezávadné vodě, přibližně stejný podíl dětí nemá 
ani základní vzdělání.
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Ekonomika: Stát (zatím) patří k nejzaostalejším na světě, více než 90  % oby-
vatel přežívá s příjmy nižšími než 1 USD na den. Zisky z prodeje ropy se pro-
jevují pomalu. Na Jižní Súdán připadá 70–85  % těžby súdánské ropy. Největší 
ložiska se nacházejí v oblasti Bentiu. Příjmy z ropy představovaly 98  % rozpočtu 
prozatímní, a tedy i nové vlády. Ropná pole jsou organizována do bloků a na 
jejich těžbě se podílí několik konsorcií – ze zahraničních získaly největší podíly 
Čína (CNPC) a Malajsie (Petronas). Základním předpokladem ekonomického 
rozvoje je transparentní distribuce příjmů z vývozu ropy. Existují zásoby rud 
železa, mědi, chromu, zinku, wolframu, stříbra i zlata. Významné jsou zdroje 
vodní energie. Většina obyvatel (asi 85  %) se živí zemědělstvím. Pro obživu se 
pěstuje sorgo (čirok), proso, pšenice, cukrová třtina, kasava, sladké brambory. 
Na vývoz může jít bavlna, tropické ovoce (mango, papája, banány), arašídy, 
arabská guma, sezamový olej. Především v severní polovině hraje důležitou roli 
pastevectví skotu. Významná je těžba dřeva, zejména v oblasti Kegulu, Kawale 
a Loka se rozkládají největší plantáže teakových stromů v Africe. Perspektivu 
má cestovní ruch typu safari, ale země nedisponuje potřebnou infrastrukturou 
(jediné mezinárodní letiště v hlavním městě se spojením na okolní země, jediná 
železnice z Chartúmu končí ve městě Wau). Některé oblasti Jižního Súdánu 
představují rozlehlá území téměř nedotčené a také neobjevené přírody. Zejmé-
na na jihovýchodě lze pozorovat migrace zvířat (zejména antilop), které patří 
k největším na světě.

Použité zdroje:

http://en.wikipedia.org/wiki/South_Sudan#Economy – internetové stránky Wikipedie, heslo 
„South Sudan“

http://gulf2000.columbia.edu/images/maps/Sudan_Ethnic_Linguistic_sm.jpg – Izada, M.: Et-
nické skupiny v Súdánu. On-line mapová sbírka, the School of International and Public 
Affairs of Columbia University, New York.

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12070034 – internetové stránky BBC News
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