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Zpráva z konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2017
Sedmnáctý ročnı́k mezinárodnı́ geomorfologické konference České asociace
geomorfologů (ČAG) se konal ve dnech 17.–19. května 2017. Po třinácti letech se
konference vrátila do Pece pod Sněžkou. Stejně jako v roce 2004 a 2010, i letos se
organizace ujala katedra fyzické geografie a geoekologie PřF Univerzity Karlovy.
Dı́ky tomu mohli účastnı́ci konference opět využı́t pohostinnost Horské chaty
Univerzity Karlovy a obdivovat krásy Krkonoš.
Konference se zúčastnilo několik desı́tek geomorfologů z Česka, Slovenska,
Polska i Itálie, přičemž významný podı́l na počtu účastnı́ků měli studenti magisterského a doktorského studia. Prvnı́ dva dny probı́haly prezentace přı́spěvků
v odborných sekcı́ch, které byly zahájeny dvěma zvanými přednáškami. Kolega
Michael Märker (Pavia University, Itálie) přednesl zajı́mavý přı́spěvek o multidisciplinárnı́m výzkumu historického vývoje krajiny pod obávanou sopkou Vesuv
a kolega Jan Blahůt (ÚSMH AV ČR, v. v. i.) přı́tomné obeznámil se žhavým tématem, detailnı́ analýzou přı́čin svahové deformace z roku 2013, ohrožujı́cı́ dálnici
D8 v blı́zkosti Dobkoviček. Dalšı́ účastnı́ci pak postupně představili své prezentace

Účastníci exkurze na konferenci Stav geomorfologických výzkumů v roce 2017. Foto: Marek Křížek.
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nebo postery aktuálnı́ch výzkumů převážně v oborech glaciálnı́, dynamické, fluviálnı́, tektonické a antropogennı́ geomorfologie. Z přı́spěvků prezentovaných
na konferenci byl sestaven sbornı́k abstraktů – Křı́žek, M. (ed.) 2017: Geomorfologický sbornı́ k 15, 17. mezinárodnı́ konference Stav geomorfologických výzkumů v roce
2017, Univerzita Karlova, Přı́rodovědecká fakulta.
Součástı́ akce bylo rovněž vyhlášenı́ výsledků 5. ročnı́ku soutěže o nejlepšı́
kvalifikačnı́ práci v oboru geomorfologie. Cenu v kategorii bakalářských pracı́
zı́skal na základě doporučenı́ odborné poroty student Jan Baťka z PřF UK za práci
Analýza supraglaciálnı́ ch jezer: přı́ padová studie z pohořı́ Cordillera Blanca, Peru. Ceny
v dalšı́ch kategoriı́ch (magisterská a disertačnı́ práce) letos vzhledem k malému
počtu zaslaných pracı́ uděleny nebyly.
V rámci konference se také konalo pravidelné plenárnı́ zasedánı́ členů České
asociace geomorfologů. Na plenárnı́m zasedánı́ byly odsouhlaseny nové stanovy
a byl zvolen nový hlavnı́ výbor ČAG. Předsedou asociace se na přı́štı́ čtyři roky stal
Jan Klimeš (ÚSMH AV ČR, v. v. i.). Mı́stopředsedy se stali Jan Lenart a Veronika
Kapustová (oba KFGG PřF OU). Předchozı́mu vedenı́ ČAG ve složenı́ Vı́t Vilı́mek
(předseda), Jan Hradecký, Pavel Raška a Petra Štěpančı́ková tı́mto vyslovujeme
poděkovánı́ za práci vynaloženou ve prospěch asociace a novému vedenı́ přejeme
mnoho úspěchů.
Poslednı́ den se konala exkurze do Modrého a Obřı́ho dolu. Odborného výkladu
o aktuálnı́ch poznatcı́ch týkajı́cı́ch se zaledněnı́ Krkonoš se zhostil kolega Zbyněk
Engel z pořadatelského pracoviště. Exkurze byla ukončena za velmi přı́znivého
počası́ u kapličky v Obřı́m dole, čehož využili někteřı́ účastnı́ci a pokračovali dále
pěšky na Sněžku.
Nezbývá než poděkovat organizátorům letošnı́ akce za velmi přı́jemné setkánı́
a těšit se na přı́štı́ konferenci, kterou budou ve druhé polovině dubna 2018 spoluorganizovat brněnská pracoviště Geografický ústav PřF MU a Ústav geoniky
AV ČR, v. v. i.
Veronika Kapustová

Konference SPARC – Brno duben 2017
Ve dnech 20.–22. dubna se na půdě Geografického ústavu Přı́rodovědecké fakulty
Masarykovy univerzity konal již 3. ročnı́k mezinárodnı́ studentské vědecké konference SPARC „Students in Polar and Alpine Research Conference“. Prvnı́ dva konferenčnı́ dny byly věnovány nejrůznějšı́m tématům z polárnı́ch geověd i biověd.
Celkem jsme měli jedinečnou možnost vyslechnout prezentace a prohlédnout si
postery od 34 přednášejı́cı́ch z Itálie, Portugalska, Německa, Spojeného královstvı́ ,
Rakouska, Ruska, Polska, Slovenska a rovněž z domácı́ch univerzit. Bylo nám ctı́
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Exkurze konference SPARC na Hády. Foto: Lenka Ondráčková.

přivı́tat na našı́ konferenci 4 zvané přednášky zahraničnı́ch odbornı́ků, kterými
byli jmenovitě Jonathan L. Carrivick (University of Leeds), Harald E. Rieder (University of Graz), Carsten W. Mueller (University od München) a Marie Šabacká
(Jihočeská univerzita). Přednášky měly velký úspěch i mezi našimi mladšı́mi
kolegy z řad studentů. Celkem se konference zúčastnilo na 80 posluchačů. Konference byla zakončena exkurzı́ do NPR Hády, kde jsme našim hostům umožnili
rozhlédnout se na naše krásné univerzitnı́ město Brno i do širokého okolı́ a zároveň se prostřednictvı́m geologické přednášky přesunout i do minulosti. Ve dnech
16.–18. dubna 2018 se uskutečnı́ již 4. ročnı́k konference SPARC opět v prostorách
Geografického ústavu Přı́rodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, kterému
tı́mto děkujeme za projevenou podporu. Dalšı́ informace budeme postupně zveřejňovat na webu www.geogr.muni.cz a na Facebooku – GeoPolarBrno.
Na přı́štı́ ročnı́k konference jste srdečně zváni!
Lenka Ondráčková

Mezinárodní studentská konference NEW WAVE 2017
Ve dnech 25. a 26. května 2017 se již po deváté uskutečnila na půdě Univerzity
Karlovy mezinárodnı́ studentská konference NEW WAVE, kterou uspořádali
mladı́ doktorandi z geografické sekce Přı́rodovědecké fakulty. Během dvou dnů
zaznělo vı́ce než 40 prezentacı́, přičemž většina autorů pocházela z Česka nebo
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ze Slovenska. Dále se objevili prezentujı́cı́ z Itálie, Chorvatska, Maďarska, Turecka, Brazı́lie či Japonska. Výzkumy v geografii pokrývajı́ široké spektrum témat,
dı́ky čemuž měli účastnı́ci konference možnost vyslechnout mnoho zajı́mavých
přı́spěvků v několika tematicky odlišných sekcı́ch. Konferenci zahájilo přivı́tánı́
účastnı́ků z úst organizátorů a zástupců Univerzity Karlovy, geografické sekce,
městské části Praha 2 a dalšı́ ch institucı́, které tuto událost podpořily. Úvodnı́ přednášku s názvem “From the US South to the Global South: Practicing Development
at Home” si připravila Mona Domosse z Dartmouth Colleague, která představila
zajı́mavý archivnı́ výzkum. Na přı́kladu archivnı́ch materiálů ze třı́ různých států
USA ukázala, jak se tamnı́ vláda v prvnı́ch desetiletı́ch 20. stoletı́ snažila převzı́t
zemědělské postupy afroameričanů na americkém jihu. Tato prezentace otevřela
cestu prvnı́m dvěma paralelnı́m sekcı́m, které byly věnované městským procesům a transformacı́m a poetice mı́sta: vnı́mánı́ a zkušenosti. V prvnı́ z nich každý
řečnı́k představil zvláštnı́ přı́padovou studii: město Istanbul, srovnávacı́ výzkum
San Paola a Lisabonu, Koreu a Singapur. V paralelnı́ sekci se prezentujı́cı́ zabývali
specifickým tématem vztahu mezi představami o prostoru a zkušenostmi s nı́m,
kdy analyzovali, jak tyto dva prvky přispı́vajı́ k formovánı́ vnı́mánı́ prostoru mezi
lidmi. Přestávka na oběd byla pro účastnı́ky přı́ležitostı́ k neformálnı́mu setkánı́
a projednánı́ všech otázek, vzniklých během rannı́ch a dopolednı́ch sekcı́. Poté
se konference opět rozdělila na dvě souběžná zasedánı́, kdy v jednom, nazvaném
„Migrace v prostoru a politice“, bylo migračnı́ téma diskutováno z kartografické,
jazykové a politické perspektivy. Ve vedlejšı́ mı́stnosti pak probı́hala sekce věnovaná geografii lidského těla, jejı́ž prezentujı́cı́ se věnovali analýzám vztahů mezi
prostorem, pohlavı́mi a náboženstvı́m. Následujı́cı́ dvě sekce s názvy „Migrace
v rodinách“ a „(Re)interpretace minulosti“ uzavřely formálnı́ část prvnı́ho dne
konference. V prvnı́ z těchto sekcı́ probı́haly prezentace týkajı́cı́ se tématu dopadů
migracı́ na rodiny a společnost. Mezitı́m byl v druhé sekci jádrem diskuze vztah
mezi minulostı́, dědictvı́m a pamětı́ zaměřený na to, jak tyto prvky přispı́ vajı́ k formovánı́ prostoru. Po těchto dvou panelech započala neformálnı́ část dne, ve které
se účastnı́ci konference vydali na exkurzi na Vyšehrad, kde zavı́tali do kasemat
a podzemnı́ho sálu Gorlice. V rámci výkladu byla přı́tomným představena nejen
historie hradu a opevněnı́, ale k viděnı́ byly také originálnı́ sochy z Karlova mostu.
Po prohlı́dce podzemı́ nesmělo chybět společné focenı́ a prohlı́dka zahrad a areálu
hradu. Po exkurzi se účastnı́ci konference setkali na neformálnı́ večeři v restauraci U Šemı́ka, kde nechyběl výběr z tradičnı́ch českých jı́del.
Druhý konferenčnı́ den přivı́talo účastnı́ky kromě krásného slunečného rána
také vystoupenı́ dalšı́ho zahraničnı́ho hosta, kterým byl Bálint Kádár (Technická
a hospodářská univerzita v Budapešti). Ten se ve své prezentaci zabýval městským cestovnı́m ruchem a výzkumem turistické spotřeby na přı́kladu několika
středoevropských měst (Budapešť, Vı́deň a Praha). Svým poutavým vyprávěnı́m
zaujal všechny přı́tomné a zároveň otevřel druhý konferenčnı́ den. Následovalo
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Exkurze na Vyšehrad. Foto: Lukáš Nekolný.

tradičnı́ rozdělenı́ konference do dvou tematických bloků, kdy prvnı́ byl zaměřen na rozvoj malých měst a druhý na budoucnost cestovnı́ho ruchu. Obě sekce
zaujaly přı́tomné zajı́mavými výzkumy, představené přı́padové studie vyvolávaly
u posluchačů množstvı́ otázek a vedly k četným diskuzı́m. Po obědě přišla řada
na třetı́ho zahraničnı́ho hosta konference, kterým byl Marcel Horňák z Univerzity
Komenského v Bratislavě. Ten prezentujı́cı́ přesvědčil o tom, že i na prvnı́ pohled
suché, kvantitativnı́ a technické dopravnı́ studie mohou být velmi zajı́mavé, když
pomáhajı́ porozumět a osvětlovat sociálnı́ vyloučenı́ ve městech. Druhá část odpoledne byla dále věnována posterové sekci, ve které se všichni přı́tomnı́ sešli nad
diskuzı́ o prezentovaných výzkumech z různých částı́ světa. Po občerstvenı́ a prohlı́dce všech posterů započaly poslednı́ dvě sekce, věnujı́cı́ se sociálnı́mu vyloučenı́
a patologickým jevům a tématům národnı́ a mezinárodnı́ geografie. Konference
byla ukončena ochutnávkou vı́na, závěrečným rozloučenı́m i poděkovánı́m všem
účastnı́kům. Nechybělo připomenutı́ toho, jak důležité je sdı́let nejenom znalosti,
ale také touhy a naděje, pochyby a překážky, s nimiž se dnes mladı́ výzkumnı́ci
potýkajı́ uvnitř i vně akademického prostředı́. A také jak je důležité nezapomı́nat,
že problémy je vždy jednoduššı́ řešit společným kritickým myšlenı́m, kterého se
v dnešnı́m světě tolik nedostává.
Na základě textu Francescy Genduso a Laury Lo Presti (University of Palermo)
sepsal Jakub Jelen
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Zpráva z konference České podzemí 2017
I v letošnı́m roce se ve dnech 13.–14. května 2017 konal již v pořadı́ pátý ročnı́k
mezioborové konference České podzemı́. Tentokrát se účastnı́ci sešli v krušnohorském městečku Hornı́ Blatná, které je od mı́sta loňského setkánı́ v Ostravě doslova
na druhém konci republiky. I přes značnou vzdálenost a odlišnost letošnı́ ho mı́sta
konánı́ konference, účastnı́ci na tu předchozı́ plynule navázali. Přes padesát odbornı́ků věnujı́cı́ch se výzkumu, ochraně, prezentaci nebo interpretaci podzemnı́ch prostor Česka vyslechlo celkem 11 konferenčnı́ch přı́spěvků pokrývajı́cı́ch
široké spektrum výzkumů. Význam celé akce dokládá nejen vysoká účast českých
i zahraničnı́ch odbornı́ků, ale také dvě významné záštity, které jsou výmluvným
dokladem mezioborového přesahu konference. Letošnı́ ročnı́k Českého podzemı́
se konal pod záštitou rektora Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava,
a také pod záštitou ředitelky Institutu turismu agentury CzechTourism. Interdisciplinarita a mezioborová spolupráce provázela účastnı́ky setkánı́ po celé tři dny.
Jelikož se konference konala v Krušných horách, jejichž Hornická kulturnı́
krajina usiluje o zápis na Seznam světového dědictvı́ UNESCO, nemohly v rámci konference chybět exkurze do zpřı́stupněných dolů, které jsou součástı́ této
nominace. V pátek měli účastnı́ci možnost prohlı́dky Národnı́ kulturnı́ památky
Důl Mauritius na Hřebečné (http://www.dulmauritius.cz) a v neděli mohli zavı́ tat
do štoly Johannes (http://www.stolajohannes.cz) nedaleko Božı́ho Daru. Obě tato
důlnı́ dı́la představujı́ unikátnı́ expozice dobývánı́ cı́nových rud v Krušných horách
během 16. stoletı́. Celý sobotnı́ den byl pak vyčleněn pro jednotlivé konferenčnı́
přı́spěvky. Po úvodnı́m přivı́tánı́ byl zástupcem Spolku přátel dolu Mauritius
představen nejen výše zmiňovaný důl, ale také prostory, které jsou návštěvnı́kům během prohlı́dek nepřı́stupné. Následovala prezentace Jakuba Jelena, který
přı́tomným představil výzkum montánnı́ho dědictvı́ z pohledu kulturnı́ geografie
s důrazem na využı́vánı́ a interpretaci tohoto dědictvı́ veřejnosti. Po něm vystoupil
Ondřej Malina z Národnı́ho památkového ústavu v Lokti a seznámil posluchače
s výsledky výzkumu datovánı́ vzorků zı́skaných v dole Jeroným u Čisté. Následoval přı́spěvek věnovaný prezentaci výsledků z výzkumu terénnı́ch pozůstatků
hornické činnosti v okolı́ Hornı́ Blatné z roku 2015 v podánı́ manželů Večeřových
z České geologické služby. Po přestávce na program navázal Radko Tásler, který představil výzkum metod dobývánı́ v souboru důlnı́ch děl Kovárna v Obřı́m
dole. Dále vystoupili opět pracovnı́ci Národnı́ho památkového ústavu Rostislav
Šeruda a Miloslav Rucki, tentokrát z Ostravy. Ti přı́tomné seznámili s virtuálnı́
rekonstrukcı́ dnes již nepřı́ stupných či neexistujı́cı́ch chodeb či jam dolu Michal.
Do východnı́ch Čech nás přenesla dalšı́ prezentace, během které představila
Květa Dufková zkušenosti se zpřı́stupňovánı́m dolu Bohumı́r a také zajı́mavé
akce, zaměřené na zatraktivněnı́ podzemı́ pro nejmenšı́ návštěvnı́ky. Poslednı́
přı́spěvek dopolednı́ části přednesl Martin Bareš, zakladatel úspěšného projektu
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Offroadsafari.cz, který se s přı́tomnými podělil o zkušenosti, které v loňském
roce načerpal při hlubinném dobývánı́ uhlı́ ve zbytkových svazı́ch velkolomu
ČSA v Mostě, kde se nechal dočasně zaměstnat jako hornı́k. Po obědě následovala
přednáška Radka Kouřı́ka, věnujı́cı́ se důlnı́m dı́lům z trochu jiné perspektivy,
a to z pohledu (ne)přı́stupnosti těchto objektů pro potřeby sčı́tánı́ netopýrů. Závěrem jeho prezentace byla diskutována otázka „Jak legálně spočı́tat netopýry?“,
která vyvolala velké množstvı́ pozitivnı́ch i negativnı́ch reakcı́. S předposlednı́m
přı́spěvkem vystoupila studentka Přı́rodovědecké fakulty Ostravské univerzity
Kristýna Schuchová, která představila svůj výzkum věnujı́cı́ se možnostem využı́vánı́ starých důlnı́ch děl jako rezervoárů vody. Jako poslednı́ zazněla poutavá
přednáška Ladislava Lahody, během které představil problematiku historické těžby ve vysoko položených důlnı́ch dı́lech švýcarských Alp a formu fotografiı́ i videı́
z průzkumu a dokumentace těchto děl zakončil přednáškový blok konference.
Vzhledem k množstvı́ a četnosti reakcı́ na jednotlivé prezentované přı́spěvky je
možné řı́ci, že všechny prezentace vyvolaly v přı́tomných zájem a sloužily nejen
k výměně zkušenostı́ a informacı́ mezi účastnı́ky, ale v mnoha přı́padech také
k diskuzi přı́stupů jednotlivých oborů ke společně studované problematice.
Konference České podzemı́ sdružuje nejen odbornı́ky z velmi širokého spektra
vědnı́ch disciplı́n, ale také umožňuje spojenı́ lidı́ a oborů věnujı́cı́ch se podobným
tématům, avšak odlišnými způsoby či postupy. Pro komplexnı́ pochopenı́, výzkum
a ochranu nejen podzemnı́ch prostor je tato spolupráce a interdisciplinárnı́ přı́stup velmi důležitý. Právě dı́ky tomu je konference České podzemı́ tak výjimečná
a v mnoha směrech velmi přı́nosná. Bližšı́ informace ze setkánı́ je možné najı́t
na oficiálnı́ch stránkách www.ceskepodzemi.cz.
Jakub Jelen

Potřebuje Česko vysokorychlostní železnici?
Dopravní odborníci se sešli na geografické sekci Přf UK
Centrum dopravnı́ho výzkumu CEdoG při katedře sociálnı́ geografie a regionálnı́ ho
rozvoje PřF UK uspořádalo 12. května 2017 setkánı́ odbornı́ků z oblasti dopravy
k aktuálnı́ problematice výstavby vysokorychlostnı́ch tratı́ v Česku. Setkánı́ se
zúčastnili zástupci z geografických pracovišť v Praze, Brně, Plzni, Českých Budějovicı́ch a Ústı́ nad Labem, z pražské Fakulty dopravnı́ ČVUT a z Ekonomicko-správnı́
fakulty MU v Brně. Cenná byla zejména výměna názorů mezi akademickou obcı́
a odbornı́ky ze státnı́ správy a dopravnı́ praxe. Své zástupce měly na semináři Ministerstvo dopravy ČR, České dráhy, Siemens, SUDOP nebo Mott MacDonald a dalšı́.
Seminář se sestával z 5 odborných přednášek a následné panelové diskuze. Prvnı́ z přednášejı́cı́ch Milan Viturka (Masarykova univerzita) se ve svém přı́spěvku
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„Hodnocenı́ účelnosti dopravnı́ ch projektů –
poznatky z výzkumu a jejich aplikace na vybrané projekty VRT v České republice“ zaměřil
na možnosti hodnocenı́ účelnosti významných dopravnı́ch staveb, přičemž poukázal
na nejasnou ekonomickou návratnost takto
Logo Výzkumného centra dopravní
nákladného investičnı́ho záměru. Ve druhém
geografie (CeDoG)
přı́spěvku Daniel Seidenglanz (Masarykova
univerzita) s názvem „Vysokorychlostnı́ tratě
pohledem menšı́ ch měst a regionálnı́ ch terminálů“ poukázal na specifičnost sı́delnı́
struktury Česka, v rámci kterého by ve srovnánı́ se západoevropskými zeměmi
byla vysokorychlostnı́mi železnicemi spojována zejména města střednı́ velikosti.
Provedl tak analýzu vytı́ženosti již existujı́cı́ch dopravnı́ch terminálů vysokorychlostnı́ch železnic ve městech menšı́ch než 100 tis. obyvatel, a to předevšı́m
ve Francii a Španělsku. Následovala prezentace „Jsou očekávánı́ od realizace Rychlých
spojenı́ odůvodnitelná?“ prezentujı́cı́ ústy Jana Ilı́ka (Ministerstvo dopravy ČR) postoje Ministerstva dopravy k problematice budovánı́ vysokorychlostnı́ch železnic
a současného stavu přı́prav tohoto projektu. Miroslav Marada (Univerzita Karlova)
se ve svém přı́spěvku „Potenciálnı́ dostupnost jako indikátor územnı́ ch dopadů výstavby Rychlých spojenı́ “ věnoval územnı́m dopadům budovánı́ vysokorychlostnı́
železničnı́ sı́tě na sı́delnı́ systém a možnostem jeho měřenı́ pomocı́ dostupnostnı́ch
indikátorů. V poslednı́m přı́spěvku „Proč nejdou Rychlá spojenı́ odůvodnit bez sociálnı́ geografie“ pak Petr Pšenička (SŽDC Praha) názorně ukázal, co by vybudovánı́
některých tratı́ mohlo znamenat pro dojı́žďkové vztahy v rámci Česka.
V následné panelové diskuzi se na 30 účastnı́ků semináře shodlo, že sociálnı́
geografie může svými argumenty významně přispět k definici potřebnosti vysokorychlostnı́ch tratı́ a k rozhodovánı́ o hlavnı́ch směrech jejich vedenı́ územı́m.
V tom by měli podle účastnı́ků hrát sociálnı́ geografové klı́čovou roli, jelikož
jsou schopni identifikovat základnı́ problémy našı́ společnosti v oblasti dopravy
a mobility obyvatel. Výstavba vysokorychlostnı́ch železnic by pak měla být jednou
z možných variant řešenı́ těchto problémů, nikoli našı́m primárnı́m cı́lem, pro
který je následně hledáno ospravedlněnı́. Absence jasné a obecně sdı́lené vize,
proč tyto tratě potřebujeme, je proto jednı́m z důvodů váhánı́ s realizacı́ tohoto
projektu. Technické řešenı́ je již přitom předmětem četných odborných diskuzı́
již nynı́.
Miroslav Marada, Václav Jaroš
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11. Slovensko-česko-polské seminárium
Ve dnech 14.–16. června 2017 se opět po dvou letech uskutečnilo již tradičnı́ cyklické středoevropské geografické seminárium. Hostitelskou zemı́ bylo tentokrát
Slovensko a účastnı́ci byli pozváni do malebného lázeňského městečka Trenčianské Teplice. Účast na semináriu rok od roku sı́lı́ a 130 reprezentantů geografické
vědecké komunity z 16 pracovišť v letošnı́m roce je toho důkazem.
Tradičně nejsilnějšı́ zastoupenı́ mělo Česko (65 účastnı́ků), přičemž nejvı́ce
účastnı́ků bylo z Karlovy a Masarykovy univerzity. Vyslance měla i Univerzita
Palackého v Olomouci, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicı́ch, Slezská univerzita v Opavě, Vysoká škola polytechnická v Jihlavě, Centrum dopravnı́ho výzkumu v. v. i. a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictvı́,
v. v. i. Z Polska pak přijelo 29 geografů, nejvı́ce z Univerzity Adama Mickiewicze
v Poznani, dále z Varšavské univerzity, ale také z Krakowa – Pedagogické univerzity a Zemědělské univerzity. Domácı́ Slovensko reprezentovalo 36 zástupců, a to
zejména z Univerzity Komenského v Bratislavě, Slovenské akademie věd, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicı́ch, Univerzity Konštantı́na Filozofa v Nitře
a Katolické univerzity v Ružomberku.
Seminárium oficiálně otevřeli krátkými proslovy docent Ján Buček a doktor
Marcel Horňák z hostitelské katedry humánnej geografie a demografie PriF UK
v Bratislavě. I přes prvotnı́ smutnou zprávu o úmrtı́ profesora Viliama Lauka,
jehož památku uctili přı́tomnı́ v aule minutou ticha, se seminárium dále neslo
v přátelském a veselém duchu. Po oficiálnı́m přivı́tánı́ následovaly tři plenárnı́
přı́spěvky zástupců všech zúčastněných zemı́ (Pavol Korec, Paweł Churski, Dušan
Drbohlav) s nosnými prezentacemi pro obecné téma 11. seminária – „Flows, Spaces
and Societies in Central Europe“. Tı́m byl zahájen třı́dennı́ program, který probı́ hal
vždy ve třech paralelnı́ch sekcı́ch, ve kterých zaznělo celkem 91 přı́spěvků.
Jak je již dobrým zvykem, prezentace byly promı́tány v angličtině, avšak každý prezentujı́cı́ přednášel ve svém rodném jazyce. Tı́m je podporována jedna
z hlavnı́ch myšlenek seminária – vzájemné porozuměnı́ všech zúčastněných
slovanských národů. Seminaristé se tak obohacujı́ nejenom přednesenými informacemi od svých kolegů, ale také specifickou terminologiı́, která se v daném
jazyce užı́vá. Přı́spěvky tematicky spadaly do oborů sociálnı́, regionálnı́, politické,
ekonomické i fyzické geografie a dotýkaly se např. témat geografie městského
a venkovského prostoru, geografie služeb, dopravy, environmentálnı́ geografie
a ekosystémů, změny krajiny a land-use, geografie zdravı́ , demografie, migračnı́ ch
proudů, regionálnı́ politiky, voleb a demokracie, turismu nebo též didaktických
témat. Standardnı́m se již jevı́ hojné zastoupenı́ postgraduálnı́ch studentů, kteřı́
programové sekce vyplňujı́ přı́spěvky s novými tématy, výzkumnými metodami
a předevšı́m ukazujı́, že geografické poznánı́ se dále rozvı́jı́ a bude rozvı́jet v duchu
modernı́ch trendů.
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Seminárium však nebylo cenné pouze po stránce vědecké, ale rovněž i po stránce společenské. Nejen setkávánı́ starých přátel, jejichž pracoviště jsou od sebe
vzdálena stovky kilometrů, ale i navazovánı́ nových kontaktů a jistá neformálnost
této akce přispı́vá k přı́znivému klimatu celé konference. Tradičnı́ záležitostı́ je
rovněž zajištěnı́ doprovodného programu ze strany pořádajı́cı́ instituce. Tentokrát mohli polštı́, češtı́ a slovenštı́ geografové strávit jedno přı́jemné odpoledne
komentovanou prohlı́dkou městečka s průvodcem, jejı́ž součástı́ byla ochutnávka
zdejšı́ch lázeňských oplatků i káva v panoramatické restauraci v nejvyššı́ budově
celého města. Dı́ky pěknému počası́ mohli účastnı́ci plně využı́t možnostı́, jež lázeňské městečko nabı́zelo, ať už se jednalo o návštěvu wellness centra, osvěženı́
v nedalekém architektonicky ceněném koupališti Zelená žaba, nebo jen o posezenı́
na promenádě za doprovodu živé hudby. Zájemci o nedávnou historii se pak vydali na pěšı́ túru k vile Elektra, ve které sı́dlı́ bývalý slovenský premiér Vladimı́r
Mečiar.
Velké dı́ky patřı́ Marcelu Horňákovi a jeho týmu za úspěšný management
celé akce, která svou koncepcı́ patřı́ v rámci geografické komunity k ojedinělým.
Konference se spolu s přı́jemnou atmosférou lázeňského města a vědecky zajı́mavým programem bezesporu vryla do paměti všech zúčastněných a je proto
třeba smeknout pomyslný klobouk a těšit se na přı́štı́, již 12. ročnı́k seminária.
Ten se bude konat v Polsku v roce 2019 a hostitelem bude Varšavská univerzita.
Přejeme hodně zdaru při přı́pravách a těšı́me se na dalšı́ vědecky i společensky
podnětná setkánı́.
Fotogalerii, program konference a sbornı́k abstraktů z 11. ročnı́ku seminária
naleznete na webové stránce: http://humannageografia.sk/seminarium2017/
gallery.php.
Hana Bednářová, Vojtěch Przybyla

Mezinárodní konference environmentálních dějin v Záhřebu potvrdila velký
zájem o multidisciplinární výzkum
„Natures in between. Environments in areas of contact among states, economic
systems, cultures and religions“ (Přı́roda na pomezı́. Životnı́ prostředı́ na styku
států, ekonomických systémů, kultur a náboženstvı́) – tak zněl název a podtitul
již osmé konference environmentálnı́ch dějin, kterou organizovala Evropská
společnost pro environmentálnı́ dějiny (European Society for Environmental History, ESEH) v chorvatské metropoli Záhřebu letos na přelomu června a července.
Hostiteli byly katedra geografie Přı́rodovědecké fakulty Univerzity v Záhřebu,
Fakulta sociálnı́ věd a humanitnı́ch studiı́, katedra historie téže univerzity a katedra historie a katedra geografie Univerzity v Zadaru.
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Konference byla tradičně pestrá nejen tématy přı́spěvků, ale hlavně konceptuálnı́mi přı́stupy a metodami výzkumu tématu dlouhodobého vývoje vztahu
člověka a přı́rody. Společné diskuze odbornı́ků, jejichž obory spolupráci zdánlivě
vylučujı́, byly velmi podnětné tı́m, že spolu diskutovali vedle geografů rovněž
ekonomové, historici nebo přı́rodovědci a sociálnı́ vědci.
Hlavnı́m tematickým rámcem konference byla lidská společnost a jejı́ aktivity,
které od začátku svojı́ existence měnı́ životnı́ prostředı́ Země. Lidmi vyvolané
změny životnı́ho prostředı́ se vracejı́ lidské sféře jako aktéři změn sociálnı́ch a ekonomických mechanismů, které se manifestujı́, mezi jiným, v krajinné struktuře
a krajinných změnách.
Různé kultury a různé ekonomické systémy majı́ specifické způsoby využı́vánı́
životnı́ho prostředı́ a jeho zdrojů. Tato heterogenita je patrná v současných a minulých krajinách. Ruku v ruce s růstem populace a vývojem technologiı́ vzrostla
dramaticky intenzita lidmi vyvolaných změn životnı́ho prostředı́. Konference
v této souvislosti měla za cı́ l diskutovat téma různorodého využı́vánı́ přı́rody.
Výzkumné aktivity, které toto téma zkoumajı́ v minulosti a současnosti, nabı́zı́
možnost diskutovat možné konflikty a řešenı́ budoucnosti.
Konference nabı́dla ve čtyřech dnech celkem dvanáct sekcı́, členěných na panely, jichž bylo vı́ce než sto, a doplněna byla posterovou sekcı́. Přı́spěvky bylo
možno přihlašovat jednotlivě nebo v samostatných panelech. Mezi účastnı́ky byli
zastoupeni vědci z několika desı́tek států Evropy, ale také ze zámořı́. Poměrně
bohaté bylo tradičně i české zastoupenı́.
Katedru sociálnı́ geografie a regionálnı́ho rozvoje PřF UK reprezentovali Petra
Grešlová, která vystoupila s přı́spěvkem Srovnánı́ toků biomasy českého a polského
zemědělstvı́ před a po pádu komunismu, na kterém se podı́leli také Přemysl Štych
z PřF UK a Jozef Herink ze Zemědělské univerzity v Krakově. Dále pak Tomáš
Burda s přı́spěvkem na téma Proměna zobrazenı́ krajiny v českých a československých
historických atlasech, Martina Tůmová se věnovala Mapám panstvı́ jako zdroji poznánı́ krajiny v preindustriálnı́ m obdobı́ a Jakub Jelen pak Montánı́ m krajinám a jejich
dědictvı́ na přı́ kladě Krušných hor.\
Markéta Šantrůčková (Identifikace dědictvı́ krajiny) z výzkumného ústavu pro
krajinu a okrasného zahradnictvı́ AV ČR a Jiřı́ Martı́nek (Naše divočina – Slovensko a Podkarpatská Rus) z Historického ústavu AV ČR představili výsledky svého
výzkumu na téma proměn a zachovávánı́ hodnot krajiny v posterové sekci.
Bohatý byl i doprovodný program s řadou společenských i vědeckých setkánı́,
včetně předkonferenčnı́ a postkonferenčnı́ exkurze na Jadranské pobřežı́ a do okolı́ Záhřebu. V rámci konference proběhla rovněž volba prezidenta ESEH, kterým se
stal pro následujı́cı́ dvouleté obdobı́ Peter Szábó z Botanického ústavu Akademie
věd ČR.
Tomáš Burda, Petra Grešlová
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28. mezinárodní kartografická konference ve Washingtonu, D.C.
Prvnı́ červencový týden se v hlavnı́m městě Spojených států amerických konala
v pořadı́ již 28. mezinárodnı́ kartografická konference, kterou pořádá každé dva
roky Mezinárodnı́ kartografická asociace (ICA). Konference se konala ve dnech,
kdy Američané slavı́ Den nezávislosti, tedy svátek oslavujı́cı́ přijetı́ Deklarace nezávislosti. Konference se dle odhadů přı́tomných zúčastnilo okolo 800 kartografů,
geografů, geoinformatiků a dalšı́ch odbornı́ků z celého světa.
Konference byla rozdělena na pět přednáškových dnı́ s řadou předkonferenčnı́ch seminářů, někdy až jedenácti paralelnı́mi sekcemi, které byly rozprostřené
od rána až do večera. Mimo odborný program bylo pro účastnı́ky nachystáno
několik exkurzı́ (NOAA, National Geographic, knihovna kongresu USA) a společenských akcı́ (možnost navštı́vit zápas baseballu či texaskou grilovačku). Česko,
které v ICA reprezentuje Česká kartografická společnost, mělo na konferenci okolo
patnácti zástupců, což je vzhledem ke vzdálenosti destinace a absenci velkých
evropských grantů na většině kartografických či geograficko/geoinformatických
pracovištı́ch vlastně slušný výsledek. Českou účast na nejdůležitějšı́ kartografické
akci lze hodnotit za úspěšnou, protože s aktivnı́mi přı́spěvky vystoupilo několik
českých akademiků, někteřı́ také s postery či předsedali odborným sekcı́m. V roli
viceprezidenta ICA již druhým rokem působı́ Vı́t Voženı́lek, olomoucký vedoucı́
katedry geoinformatiky.
Mezi dalšı́ výrazné úspěchy české výpravy bezesporu patřı́ oceněnı́ dvou
mladých českých vědců (Vı́t Pászto a Jiřı́ Pánek, oba z Olomouce), kteřı́ zı́skali
prestižnı́ Research Scholarship, které ICA uděluje mladým kartografům z různých
zemı́ světa jako podporu jejich účasti na akci. Na rozdı́ l od minulé konference, kde
česká mapa Krkonoš zı́skala prvnı́ mı́sto na mezinárodnı́ kartografické výstavě
v kategorii Vzdělávacı́ produkty, letos žádná česká mapa na prvenstvı́ nedosáhla,
ale v kategorii Vzdělávacı́ produkty na krásném třetı́m mı́stě skončil 3D reliéf
Česka vytvořený pomocı́ technologie 3D tisku z dı́lny již zmı́něné katedry geoinformatiky v Olomouci. Stejná mapa pak také vyhrála cenu veřejnosti v této
kategorii. Dalšı́m úspěchem české skupiny je vı́tězstvı́ v tradičnı́m doprovodném
programu – závodu v orientačnı́m běhu, který v nejdelšı́ trati vyhrál Zdeněk Stachoň z brněnské Masarykovy univerzity. Na druhou stranu je nutné podotknout,
že v soutěži Barbary Petchenik o nejlepšı́ dětskou mapu se žádná z českých map
nedostala do výběru nejlepšı́ch.
Shrnutı́m lze řı́ci, že 28. mezinárodnı́ kartografická konference byla pro českou
kartografii úspěšnou a že se nám dařı́ prosazovat se v mezinárodnı́m měřı́tku.
Dalšı́m významným milnı́kem bude 29. mezinárodnı́ kartografická konference,
která proběhne v polovině července 2019 v Tokiu.
Jiřı́ Pánek
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EGEA Eastern Regional Congress 2017
Studentská organizace EGEA Praha uspořádala na jaře letošnı́ho roku „EGEA
Eastern Regional Congress 2017“. Tento mezinárodnı́ studentský kongres, který se uskutečnil v době 31. března – 5. dubna 2017, byl jednı́m ze 4 regionálnı́ch
kongresů, které jsou každoročně pořádány v různých koutech Evropy. Studenti
geografie z Přı́rodovědecké fakulty Univerzity Karlovy si vytyčili několik cı́lů:
pozvat do Česka 100 mladých geografů z celé Evropy, poskytnout jim prostor pro
toto každoročnı́ setkánı́ a nabı́dnout přı́ležitost dozvědět se něco nového. Během
6 dnů byly pro účastnı́ky připraveny odborné přednášky, tematické workshopy,
exkurze, tréninky soft-skills a doprovodný program. Oficiálnı́ zahájenı́ proběhlo
v Praze na Albertově 31. března a poté se účastnı́ci přesunuli do Hrachova u Přı́brami, kde akce pokračovala.
Hlavnı́m tématem kongresu bylo dědictvı́ vojenských prostorů a možnosti jejich
revitalizace. Podnětem pro výběr tématu bylo zpřı́stupněnı́ velké části bývalého
vojenského újezdu Brdy a otevřenı́ CHKO Brdy v lednu 2016. Dále také fakt, že
trend otevı́ránı́ armádou využı́vaných územı́ je patrný i jinde v Evropě. Studenti,
nejen ze střednı́ a východnı́ Evropy, tak měli možnost prostřednictvı́m workshopů,
odborných přednášek a exkurzı́ zkoumat a diskutovat využitı́ potenciálu, který

Studentského kongresu EGEA se zúčastnilo 107 studentů z 38 různých univerzit z 18 zemí Evropy.
Organizační tým EGEA Praha se skládal z 11 studentů geografie z Přírodovědecké fakulty UK. Foto:
Aneta Seidlová.
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dané územı́ má, a možnosti jeho dalšı́ho rozvoje.
Pozvánı́ studentů přijali a s odbornými přı́ spěvky vystoupili napřı́klad Přemysl Štych, Ondřej
Sedláček či Petr Pavlı́nek.
Odborné workshopy, které měly 15hodinovou
časovou dotaci a probı́haly v angličtině, si vedli
sami studenti a jejich témata byla následujı́cı́:
– „Rainfall in protected areas: measurements, prediction and opportunities of
artificial modification“ vedl Ivan Sazhin (EGEA Moscow),
– „Abandoned territories: looking for a breath of life“ vedla Tetiana Khoroshun
(EGEA Kharkiv),
– „Strategic position of Brdy military zone – opportunity or threat?“ vedli Veronika Šindelková a Ondřej Macı́k (EGEA Brno),
– „Invasion! Impact of military areas on the natural environment – a physical-geographic approach“ vedli Marek Borkowski (EGEA Krakow) a Daniel Thiex
(EGEA Tübingen),
– „Let’s argue to make value! – a case study of changing military areas“ vedli Ewa
Grzelak a Wojciech Starzycki (EGEA Warsaw),
– „Revitalization of post-military areas – with the specialization in urban
planning and social characteristics“ vedly Magdalena Golan a Monika Miklaszewska (EGEA Warsaw).
Hlavnı́m smyslem pořádané akce, stejně jako všech akcı́ pořádaných v rámci
EGEA – Evropské GEografické Asociace, bylo předevšı́ m poskytnout studentům
přı́ležitost navázat cenné kontakty se svými zahraničnı́mi kolegy a poznat krásy
navštı́vené země trochu jiným způsobem.
Záštitu kongresu poskytla geografická sekce Přı́ rodovědecké fakulty UK a podpořila ji i Česká geografická společnost. Partnerem, nejen pro pořádánı́ exkurzı́,
byla Agentura ochrany přı́rody a krajiny. Hlavnı́mi sponzory kongresu byla firma
AON Benfield Impact Forecasting a firma ESRI. Všem partnerům a sponzorům
tı́mto děkujeme za podporu při organizaci.
Karolı́ na Fenclová

Brněnský příspěvek do rozšiřující se české komunity
humanitárního mapování
Zaměstnanci a studenti Geografického ústavu Přı́rodovědecké fakulty Masarykovy univerzity se od prosince 2016 pravidelně účastnı́ mapovánı́ odlehlých oblastı́
světa. Spolupracujı́ při tom s českou pobočkou organizace Lékaři bez hranic.
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Humanitárnı́ situace v mnoha oblastech světa nenı́ dobrá a humanitárnı́ organizace jako např. Lékaři bez hranic majı́ čı́m dál tı́m vı́ce práce, ať už jde o boj
proti epidemiı́m, poskytovánı́ lékařské péče v oblastech ozbrojených konfliktů
nebo o organizaci očkovacı́ch kampanı́. Pro úspěšné plánovánı́ a řı́zenı́ operacı́
jsou potřeba i aktuálnı́ mapy. Ty ale v mnoha oblastech třetı́ho světa buď vůbec
neexistujı́, nebo jsou velmi neaktuálnı́. Bez map nenı́ možné přesně určit, kolik
obyvatel v určité lokalitě žije, jak jsou rozmı́stěni do měst a vesnic a jaké cesty
vedou do jednotlivých sı́del. Nenı́ tak ani možné určit, kolik očkovacı́ch vakcı́n
je nutno připravit a kolik jich je potřeba dovézt do jednotlivých sı́del. V horkém
podnebı́ je transport vakcı́n velmi složitý a hrozı́ jejich znehodnocenı́, pokud by
např. transport trval přı́liš dlouho nebo zabloudil.
Proto byl založen projekt Missing maps. Původně šlo o společný projekt Lékařů
bez hranic, britského a amerického Červeného křı́že a humanitárnı́ho týmu OpenStreetMap. S rozšiřovánı́m projektu se k nim postupně připojujı́ dalšı́ organizace.
Pro tvorbu map se použı́vá platforma OpenStreetMap. Umožňuje dobrovolnı́kům
vytvářet mapu odlehlých a často nebezpečných oblastı́ po internetu z bezpečı́
domova s využitı́m družicových snı́mků. Licence OpenStreetMap pak umožňuje,
aby vzniklé mapy mohli být použity bez jakéhokoliv omezenı́ a umožnit tak humanitárnı́m organizacı́m co nejrychlejšı́ a nejefektivnějšı́ činnost. Mapovat lze
z domova, ale nejvı́ce práce bývá uskutečněno na tzv. mapathonech – setkánı́ch
dobrovolnı́ků, kdy se společně a intenzivně pracuje na mapě vybraného územı́ .
V Česku se mapathony konajı́ od května 2016, kdy se uskutečnil prvnı́ v Praze
a ve stejném roce se začaly pravidelně konat i v Olomouci a Brně. V dubnu 2017
se pak uskutečnil prvnı́ mapathon na Slovensku v Bratislavě.
Na Geografickém ústavu se mapathony konajı́ pravidelně. Mapathon organizovaný Geografickým ústavem 27. dubna 2017 byl však výjimečný v tom, že se
konal coby součást výstavy Polnı́ nemocnice (http://www.polni-nemocnice.cz),
kde Lékaři bez hranic představovali a propagovali svou činnost přı́mo na náměstı́
Svobody v Brně. To umožnilo, aby se mapathonu osobně zúčastnili i členové Lékařů
bez hranic, včetně Jana Böhma, hlavnı́ho koordinátora projektu Missing maps
v Česku. Jan Böhm uvedl, že Česko je spolu se Spojeným královstvı́m vůbec nejaktivnějšı́ zemı́, co se týká pořádánı́ mapathonů. Jako přı́klad aktivity české komunity uvedl mapovánı́ oblasti města Tete v Mosambiku. Lékaři bez hranic se rozhodli
pro masivnı́ očkovacı́ kampaň proti choleře, která se v zemi šı́řila od začátku roku
2017. V hustě osı́dlené oblasti však nebyly k dispozici mapy, očkovánı́ mělo přitom
začı́t přibližně za týden. Dobrovolnı́ci, hlavně z Česka, byli proto osloveni s žádostı́
o urgentnı́ mapovánı́. Během několika dnů byla potřebná data k dispozici.
Mezinárodnı́ koordinátoři projektu Missing maps však neusı́najı́ na vavřı́nech
a vyvı́jejı́ nové způsoby, jak dále zefektivnit práci a zároveň zpřesnit výsledky
humanitárnı́ho mapovánı́. Vyvinuli aplikaci pro mobilnı́ telefony Mapswipe
(https://mapswipe.org), která umožňuje jednoduché předzpracovánı́ dat, takže
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při samotném mapovánı́ se mapujı́ jen skutečně obydlené oblasti, což podstatně
zrychlilo práci. Rozšiřuje se a rozvı́jı́ se i česká komunita. Dalšı́m krokem bude, aby
se kromě počtu dobrovolnı́ků, kteřı́ mapy kreslı́, zvyšoval také počet zkušených
uživatelů, kteřı́ kontrolujı́ správnost zakreslených dat – tzv. validátorů. Tı́mto
směrem se chtějı́ v následujı́cı́ch měsı́cı́ch vydat též organizátoři brněnských mapathonů z Geografického ústavu Přı́rodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
Vı́ce informacı́ o projektu Missing maps v Česku a na Slovensku najdete
na http://www.lekari-bez-hranic.cz/missingmaps nebo na Facebooku ve skupině
https://www.facebook.com/groups/missingmapscz/.
Radim Štampach

Mezinárodní exkurze na Maltu
Ve dnech 2.– 12. května 2017 se uskutečnila terénnı́ exkurze na ostrov Gozo, která
byla z celkem třı́letého projektu „Field-based learning: multidisciplinary mobile mapping methods“ programu Erasmus+ tou poslednı́. Projektu se každý rok
zúčastnilo celkem 35 studentů a 10 akademických pracovnı́ků, a to z Univerzity
Palackého v Olomouci a univerzit v Manchesteru a Warwicku (Spojené královstvı́), Utrechtu (Nizozemsko) a Malty.
Mezi hlavnı́ cı́le projektu patřila interdisciplinárnı́ integrace studentů za účelem rozvı́jenı́ nových výzkumných metod a dovednostı́ založených na nových,
mobilnı́ch mapovacı́ch metodách a v této souvislosti také posouzenı́ potenciálu
participativnı́ho a empirického učenı́.
V průběhu třı́ let byla vyvı́jena spolupráce mezi studenty a akademickými
pracovnı́ky z odlišných oborů (jako byla např. geografie, sociologie, filozofie,
rozvojová studia, geoinformatika, počı́tačové hry, kulturálnı́ studia či nová média a multimédia), která usnadňuje nadnárodnı́ setkánı́ v reálném světě mimo
akademii a umožňuje vyhodnocenı́ dopadů a přı́nosů těchto inovacı́ na zlepšenı́
a zkvalitněnı́ vysokoškolského vzdělávánı́.
Před samotným odjezdem si skupiny předem rozdělených studentů samostatně
zvolily výzkumné téma, kterému se budou během pobytu na Gozu věnovat. Jmenovitě šlo napřı́klad o výzkum rytmu solných pánvı́, sémiotiky ve vztahu k identitě
ostrova, vztah turismu k sociálnı́m sı́tı́m apod.
Mezi aktivity kurzu patřily workshopy a přednášky, geohra, která spočı́ vala
v zapojenı́ účastnı́ ků do vnı́mánı́ mı́sta a zı́skávánı́ znalostı́ o něm formou stimulace, přehrávánı́, zapamatovánı́ a reflexe a dále také sensory game. V rámci této
hry si studenti mohli vyzkoušet mapovánı́ pachů a vůnı́, mapovánı́ zvuku a také
aktivitu zvanou kitemapping, což je nı́zkonákladová varianta pořizovánı́ leteckých
snı́mků pomocı́ draka.
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V celém průběhu kurzu si studenti vedli individuálnı́ diáře s vlastnı́ reflexivitou, pořizovali videa a fotografie a vedli si záznamy tras pomocı́ GPS, aby v samotném závěru prezentovali svou práci, a to jednak formou PechaKucha prezentace
a jednak vlastnı́ kreativnı́ výstavou.
Eliška Vlčková

Brněnští geografové sportují
V průběhu akademického roku 2016/2017 se v Brně konaly dvě (již tradičnı́)
sportovnı́ akce pro mı́stnı́ geografy, a to jak z řad studentů, tak i pedagogů či
absolventů. Obě události měly několik společných jmenovatelů – byly pořádány doktorandy Geografického ústavu (GÚ) Přı́rodovědecké fakulty Masarykovy
univerzity (MU), konaly se ve sportovnı́m areálu Sokola Brno 1 a byly věnovány
kolektivnı́m sportům – volejbalu a malé kopané.
Volejbalový turnaj se konal 17. listopadu 2016. Turnaje, který byl koncipován
jako smı́šený (mezi šesti aktivnı́mi hráči musı́ být alespoň 2 hráčky), se zúčastnilo
9 týmů. Do klánı́ se zapojilo po jednom týmu z třetı́ho a čtvrtého ročnı́ku studentů
GÚ, druhý ročnı́k pak sestavil týmy dva. Rovněž doktorandi z GÚ nominovali dva
týmy. Soupisku doplnil tým absolventů a zaměstnanců pod názvem „Geotrosky“
a dále pak tým absolventů GÚ z roku 2016. Vı́taným hostem pak byl tým tvořený
studenty učitelstvı́ zeměpisu z Pedagogické fakulty (PdF) MU.
Družstva byla rozlosována do třı́ skupin po třech týmech, po odehránı́ všech
zápasů v této základnı́ části následovalo utvořenı́ dalšı́ch třı́ skupin podle umı́stěnı́
ve skupinách základnı́ch. Tı́m se hra jednotlivých soupeřů vyrovnávala a byla
k viděnı́ vysoce dramatická utkánı́. Ve skupině o 1.–3. mı́sto probı́hala v bouřlivé
atmosféře napı́navá utkánı́ mezi doktorandy GÚ, týmem „Geotrosky“ a studenty
z PdF MU. Nakonec o umı́stěnı́ rozhodovalo i skóre ve vzájemných zápasech, cenu
pro nejlepšı́ družstvo si pak odnesli absolventi.
Výsledky: 1. Absolventi a zaměstnanci GÚ „Geotrosky“, 2. Studenti učitelstvı́
z katedry geografie PdF MU, 3. Doktorandi GÚ „A“, 4. Absolventi GÚ, 5. Studenti
druhého ročnı́ku GÚ „A“, 6. Doktorandi GÚ „B“, 7. Studenti čtvrtého ročnı́ku GÚ,
8. Studenti druhého ročnı́ku GÚ „B“, 9. Studenti třetı́ho ročnı́ku GÚ.
Turnaj v malé kopané se konal 9. června 2017. Tento rok se jednalo o jubilejnı́
pátý ročnı́k. Na hřišti se sešlo celkem sedm týmů, z nichž čtyři byly tvořeny studenty druhého, třetı́ho, čtvrtého a pátého ročnı́ku GÚ. Dále se účastnily dva týmy
doktorandů z GÚ a v neposlednı́ řadě tým studentů z katedry geografie PdF MU.
Vzhledem k počtu účastnı́ků bylo přikročeno k systému „každý s každým“,
nakonec tedy proběhlo celkem 21 zápasů. Nekonala se sice žádná finále ani semifinále, nicméně o vyrovnanosti turnaje svědčı́ i velké množstvı́ remı́z či vı́tězstvı́
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Účastníci pátého ročníku geografického turnaje v malé kopané. Foto: Jiří Dujka.

rozdı́lem jediné branky. Napřı́klad tým doktorandů, který v utkánı́ se studenty
třetı́ho ročnı́ku ještě v poslednı́ minutě prohrával a volil riskantnı́ hru bez brankáře, se nakonec ještě stihl radovat ze šťastné výhry a celkového vı́tězstvı́.
Výsledky: 1. Doktorandi GÚ „A“, 2. Studenti učitelstvı́ z katedry geografie PdF MU, 3. Studenti čtvrtého ročnı́ku GÚ, 4. Studenti třetı́ho ročnı́ku GÚ, 5. Studenti pátého ročnı́ku GÚ, 6. Studenti druhého ročnı́ku GÚ, 7. Doktorandi GÚ „B“.
Po několika letech lze pozorovat jeden velmi zajı́mavý jev. Studenti, kteřı́ dřı́ve
vı́tězili, se stávajı́ doktorandy (či absolventy), co prohrávajı́, ale i naopak. A právě
proměnlivost sportu, nejistota výsledku a kolektivnı́ radost z výhry (či zapı́jenı́
prohry) pomáhajı́ navazovat nová kamarádstvı́ a odstraňovat formálnı́ bariéry,
které by mezi staršı́mi a mladšı́mi mohly být. A zůstávajı́, ať už na hřišti nebo
v zámezı́, setkávánı́ u těchto sportovnı́ch událostı́ věrni.
Oba turnaje proto lze již bez váhánı́ označit za „tradičnı́“ a důležitý tmel geografické komunity v Brně, a proto doufejme, že se tyto tradice dočkajı́ ještě mnoha
dalšı́ch výročı́.
Závěrem je třeba poděkovat všem, kteřı́ se podı́leli na organizaci obou sportovnı́ch událostı́, Geografickému ústavu za prostor k propagaci, jeho pracovnı́kům
za podporu a všem hráčům, hráčkám, fanouškům i fanynkám za účast. Již nynı́
můžeme vyjádřit naději i radostné očekávánı́, že přı́štı́ ročnı́ky nabı́dnou přinejmenšı́m stejně kvalitnı́ sportovnı́ výkony a také v diváckých ochozech bude vytvořen dostatečný prostor pro neoficiálnı́ setkánı́ brněnských geografů a geografek.
Jiřı́ Hladı́ k, Lukáš Herman, Jakub Jaňura

