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Výroční konference České geografické společnosti bude v roce 2020 v Plzni

Uběhl rok od společného konání kongresů České geografické společnosti a Slo-
venskej geografickej spoločnosti v Bratislavě a již se připravuje další pravidelné 
shromáždění geografické obce. Výroční konference České geografické společnosti 
se uskuteční 8.–10. září 2020 v Plzni. 

Dovolte, abychom Vás pozvali na odborný i společenský program do metropole 
západních Čech. A nezveme Vás jen „na pivo“, ale především na společnou pestrou 
diskuzi mezi zástupci všech geografických disciplín. Hlavní téma Výroční konfe-
rence ČGS v Plzni Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů by mělo napomoci 
hledat průniky různých pohledů na toto široké celospolečenské téma a zároveň 
ukázat přínosy geografického výzkumu pro praxi regionálního rozvoje. 

Výroční konferenci pořádá Západočeská pobočka ČGS ve spolupráci s katedrou 
geografie Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. Plenární jednání, 
diskuzní kulaté stoly, sekce posterů a další prezentace Vašich příspěvků se budou 
konat v kampusu ZČU na Borských polích. Věříme, že si termín v září 2020 již 
rezervujete a svojí účastí přispějete k tomu, že se konference vydaří. Jakou si ji 
uděláme, taková bude!

Za organizační výbor konference
Jan Kopp

Demografie – město – venkov

I v letošním roce v tradičním květnovém termínu pořádala Česká demografic-
ká společnost svou výroční konferenci. Již 49. ročník se uskutečnil ve dnech 
22.–24. května 2019 v Lednici, v úžasných prostorách Zahradnické fakulty 
Mendelovy univerzity Brno. Záštitu konferenci poskytla děkanka této fakulty 
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Alena Salašová a předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček. Finanční 
podporu získala konference také od Rady vědeckých společností Akademie věd 
České republiky. Součástí konference byly akce spojené s výročím 100 let státní 
statistické služby. 

Atraktivnost témat byla podtržena účastí významných odborníků zabývajících 
se problematikou města a venkova. Kromě demografických příspěvků zazněly 
příspěvky s přesahem do geografie, sociologie, ekonomie, zdravotnictví či sociální 
péče. Součástí byla také posterová sekce určená především mladým vědcům. 

Konferenci zahájila předsedkyně České demografické společnosti Jitka Lang-
hamrová společně s děkankou A. Salašovou, dále s místopředsedou Českého 
statistického úřadu Jaroslavem Sixtou a také s vedoucím katedry demografie 
a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Tomášem Kučerou. 

Odborný program prvního dne byl uveden zvanými přednáškami Luďka Sý-
kory „Nerovnost a segregace: sociálně vyloučení v populaci a prostoru měst“ a Radima 
Perlína na téma „Změny počtu obyvatel na venkově“. Dopolední program druhého 
dne byl ukončen zvanou přednáškou Martina Ouředníčka s názvem „Mezi městem 
a venkovem: česká suburbanizace v období po transformaci“. 

Z doprovodného programu bylo možné se zúčastnit komentované prohlídky 
zámku Lednice, podívat se do Labyrintu zahrad a Akademické zahrady nebo 
do zámeckého parku. Společenský večer pak kromě rautu dovolil i ochutnávku 
fakultních vín. 

Následovala závěrečná diskuze, zhodnocení konference a její zakončení. Všich-
ni diskutující se shodli na tom, že téma konference a jednotlivé příspěvky byly 
velmi aktuální a zajímavé. Celkově byla konference hodnocena jako velmi zdařilá 
nejenom svým obsahem, ale také výběrem místa konání a bohatým doprovodným 
programem.

Anotace a prezentace všech přednesených příspěvků lze nalézt na stránkách 
České demografické společnosti https://www.czechdemography.cz/akce/konfe-
rence/ konference-cds-2019/prispevky-z-konference/.

 Jitka Langhamrová 

Celá zpráva z konference v nezkrácené verzi bude publikována v časopise Demografie 61, 3. 
Tento zkrácený text byl otištěn se souhlasem autorky a redakčnı́́ rady časopisu Demografie.

 České podzemí 2019 proběhlo v Žacléři

Ve dnech 17.–19. května 2019 se v prostorách KD Žacléř uskutečnil již sedmý ročník 
mezioborové konference České podzemí. Akce se zúčastnilo přes třicet odbor-
níků z různých oblastí, mezi které patří např. geologie, geografie, speleologie či 

https://www.czechdemography.cz/akce/konference/konference-cds-2019/prispevky-z-konference/
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památková péče, kteří vyslechli odborné příspěvky týkající se představení probíha-
jících výzkumů historického podzemí či pokroků při zpřístupňování důlních děl. 

Na úvod prvního konferenčního dne přivítal přítomné Aleš Vaníček, starosta 
města Žacléř, na kterého navázal s prvním příspěvkem Karel Novotný, ředitel 
zdejší obecně prospěšné společnosti Důl Jan Šverma, která mimo jiné provozuje 
hornický skanzen Žacléř. Následovala prezentace věnující se postupu zpří-
stupňování a zabezpečování spodních částí štoly Milá paní v Krušných horách, 
na kterou navázal Lukáš Falteisek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy 
s představením objevu biogenního bonazziitu (sulfid arzenu) ve štole Lieben-
frauen v Mikulově. Po něm vystoupil Ondřej Malina (Národní památkový ústav 
v Lokti) s prezentací dvou projektů na průzkum, dokumentaci a prezentaci histo-
rického důlního podzemí v Kutné hoře. Po pauze na oběd se ke slovu dostal opět 
zástupce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kdy Jakub Jelen seznámil 
přítomné s probíhajícím výzkumem zaměřeným na role aktérů ve formování 
montánního dědictví Jáchymovska. Další téma bylo naopak ryze geologické, Josef 
Večeřa z Česká geologické služby představil srovnání a problémy s názvoslovím 
hierarchických plošných jednotek. V předposledním příspěvku seznámil přítomné 
Stanislav Stařík s geoturistickým potenciálem Národního geoparku Broumovsko 
a v závěrečném vystoupení představila Alena Zemanová (Město Odry) Flascharův 
důl v kontextu Krajiny břidlice (Nízký Jeseník). 

První konferenční den byl zakončen podvečerní prohlídkou areálu Hornického 
skanzenu Žacléř – důl Jan Šverma, kde návštěvníci v rámci prohlídky navštívili 
tzv. špinavé šatny (řetízkárnu), cáchovnu nebo vystoupali na vrchol těžní věže 
jámy Jan. Následně zamířili do nově přístupné štoly Jitřenka, která je dlouhá 
zhruba 100 m a je zde k vidění i uhelná sloj. Prohlídka byla ukončena ve strojovně 
jámy Jan, kde se nachází původní těžní stroj, expozice věnovaná důlnímu vybavení 
či paleontologické nálezy. Po návratu z exkurze měli účastníci konference ještě 
možnost shlédnout dokumentární film Švýcarským Divokým západem (režie: Laco 
 Lahoda). Druhý den byl věnován další exkurzi, tentokrát do bývalého měděného 
dolu Bohumír, který se nachází v areálu společnosti GEMEC-UNION a. s., v ka-
tastru obce Jívka (cca 20 km východně od Trutnova). Ve zdejším podzemí je zpří-
stupněný zhruba 400 m dlouhý prohlídkový okruh, který představuje geologickou 
strukturu sedimentárního ložiska. K vidění jsou zde staré dobývky, průzkumné 
díry, původní havířské nářadí, důlní telefon a také bývalá strojovna. 

I přes letošní relativně nízký počet účastníků konference opět splnila svůj účel. 
Přispěla k výměně znalostí a zkušeností mezi odborníky věnujícími se výzkumu 
či zpřístupňování historického podzemí, upevnila vzájemné vazby jednotlivých 
spolků či institucí a zároveň přispěla k popularizaci a propagaci projektu České 
podzemí. Příští rok se konference s největší pravděpodobností uskuteční v krušno-
horském Jáchymově. Jelikož došlo v červenci letošního roku k zápisu hornické kul-
turní krajiny Jáchymova na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, bude 
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se jednat o atraktivní lokalitu, která přiláká množství účastníků. Více informací 
nejen o konferenci naleznete na webových stránkách: www.ceskepodzemi.cz. 

Organizátoři konference děkují společnosti GEMEC-UNION a. s. za velmi 
vstřícné přijetí i panu Karlovi Novotnému za aktivní spolupráci a skvělou pre-
zentaci regionu.

Jakub Jelen

Konference Revoluční rok 1989 a jeho vliv na další rozvoj naší vlasti

Ve čtvrtek 11. dubna 2019 se na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bankovním 
institutu – AMBIS v pražských Řepích konal jubilejní 10. ročník z cyklu odborných 
konferencí Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, letos na velmi aktuální téma 
„Revoluční rok 1989 a jeho vliv na další rozvoj naší vlasti“. Smyslem konference 
bylo připomenout sobě i mladší generaci zásadní mezníky rozvoje ČR, a to nikoli 
jen jako soubor historických událostí, ale jako živou a nedílnou součást našeho 
dnešního života.

Konferenci zahájila Vladimíra Šilhánková, ředitelka Institutu regionálního roz-
voje AMBIS a Michael Pondělíček, ředitel spolupořádající o. p. s. Civitas per Populi. 
Nad konferencí převzala záštitu také Martina Mannová, rektorka AMBIS, která 

Část dřevěné výztuže v nově zpřístupněné štole Jitřenka, která je součástí hornického skanzenu 
Žacléř. Foto: L. Lahoda.
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v úvodu konference jejích více než 80 účastníků pozdravila. Účastníky konference 
rovněž pozdravil náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký.

Klíčovým řečníkem konference byl Jan Ruml, signatář Charty 77 a porevoluční 
náměstek i ministr vnitra, který uvedl pěknou retrospektivu širšího rámce událostí 
roku 1989, připomněl vznik Charty 77 jako občanské iniciativy v oblasti základních 
lidských práv a svobod, stejně tak jako vzpomněl na tzv. Palachův týden a brutalitu 
komunistické policie vůči běžnému obyvatelstvu, které postupně projevovalo ob-
čanskou neposlušnost. Navazující referát přednesl Mirek Petr, disident z Hradce 
Králové, který se v úvodu vrátil k připomínce předrevoluční rétoriky a reálií. Před-
stavil systematickou protestní činnost, která byla realizována v regionech, a zmínil 
také disidenta Pavla Wonku, který byl posledním politickým vězněm, který zemřel 
na základě útrap v královéhradecké věznici v roce 1988 ve věku pouhých 35 let. Přes 
revoluční události roku 1989 doslova doprovodil účastníky konference, jejich přímý 
účastník Michael Pondělíček, pracovník předrevolučního undergroundu. M. Pon-
dělíček hovořil o Patočkově bytové univerzitě a dále byla prezentována distribuce 
zpráv, tiskovin a médií, až po tvorbu a distribuci nelegálních Lidových novin.

Navazující řečníci se věnovali srovnání doby před a po listopadu 1989. Hlavním 
řečníkem této části byl Václav Kupka, pracovník prognostického ústavu a porevo-
luční náměstek ministra pro místní rozvoj. V. Kupka se věnoval zejména otázkám 
transformace ekonomiky v průběhu 90. let od plánovaného k tržnímu hospodář-
ství. V případě Václava Kupky to bylo bohužel poslední veřejné vystoupení.¹ Nava-
zujícím řečníkem byl emeritní pracovník Státní ochrany přírody a krajiny a Mini-
sterstva životního prostředí Miloslav Novák, který popsal stav životního prostředí 
před rokem 1989 a boj za zveřejnění údajů o jeho kvalitě, aby vysvětlil, proč právě 
otázky kvality a obnovy životního prostředí stály v popředí revolučních témat 
převratu, hned po boku otázek svobody, lidských práv a pluralitní demokracie. 
Jako poslední vystoupila Lenka Zídková, která popsala projekční praxi před rokem 
1989 v rámci státních projektových ústavů na příkladu fungování Stavoprojektu 
v Hradci Králové. Zmínila, že práce architektů v takových projektových ústavech 
byla podrobována trvalé kontrole a schvalování projektů, které diktovalo stavební 
technologii a kapacity, takže výsledné dílo na kvalitě a zkušenostech architekta 
v podstatě téměř nezáviselo. 

Všichni referující přinesli velmi cenný soubor věcných informací, ale i řadu 
osobních postřehů, kterými v řadě případů překvapili v sále přítomnou mladou 
regionalistickou generaci, která o mnoha diskutovaných tématech měla velmi 

¹ Ing. Václav Kupka, CSc., porevoluční náměstek ministra pro místní rozvoj a emeritní pedagog 
Vysoké školy regionálního rozvoje, uznávaný odborník a regionalista, stejně jako i milý kole-
ga, který nevynechal konference ani jiná setkání našich regionalistů a dovedl k diplomu řadu 
studentů, zemřel náhle 7. května 2019. Je to ztráta pro tvůrčí kolektiv i pro regionalistiku, 
protože jeho skromnost a znalosti byly výjimečné.
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mlhavé povědomí. Všichni účastníci konference se shodli, že setkání bylo velmi 
přínosné a všeobecně poučné. Vybrané příspěvky z konference byly publikovány 
v časopise Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, aby se tak s nimi mohli seznámit i ti, 
kdo se konference zúčastnit nemohli, a aby zůstaly trvalou reflexí diskutované 
složité doby.

Vladimíra Šilhánková

 Zpráva z konference 11ᵗh Meeting of European Geographers of Religion: 
International Colloquia on the Changing Religious Landscape of Europe

V závěru školního roku se v Praze na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy 
uskutečnila konference nazvaná „Mezinárodní kolokvium o měnící se náboženské 
krajině Evropy“. Jednalo se o již jedenácté setkání evropských geografů a geogra-
fek náboženství, které se v předchozích letech konalo například v Heidelbergu, 
Amsterdamu, Lutzenu, Krakově, Lodži či Zadaru. Konference přinesla celkem 
5 tematických bloků přednášek k různým oblastem studia náboženství a jeho 
projevů v evropském prostoru. Zúčastnilo se jí téměř 25 geografů náboženství, 

Exkurze po pražských náboženských místech. Foto: T. Havlíček.
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sociologů a religionistů z Česka, Maďarska, Polska, Ukrajiny, Itálie, Chorvatska, 
Bosny a Hercegoviny, Francie, Německa a Rakouska.

Konferenční program ve čtvrtek 27. června zahájil Tomáš Havlíček z katedry so-
ciální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, který byl spolu s kolegyní Kamilou 
Klingorovou a se Zdeňkem Vojtíškem (katedra religionistiky, HTF UK) organizá-
torem konference. V krátkém proslovu přivítal přednášející i hosty a seznámil je 
s programem. V prvním tematickém bloku zazněly příspěvky, které se zabývaly 
rozmanitostí náboženství v Evropě. Zařazené příspěvky se týkaly především 
výzkumu vývoje hodnot a postojů obyvatel v oblasti náboženství. Druhá sekce 
nazvaná Postsekulární město a role náboženských organizací zase zkoumala to, 
jak jsou náboženské organizace ve městech rozmístěny a vnímány, jaké poskytují 
kulturní a sociální aktivity a jaké faktory pozici takových organizací ovlivňují. 
Závěrečnou skupinu příspěvků prvního konferenčního dne tvořily výzkumy za-
měřené na posvátná místa v krajině. Řečníci prvního pátečního bloku 28. června 
se věnovali problematice kartografické práce s daty o náboženství. Závěrečný blok 
pak posluchače seznámil s několika českými náboženskými minoritami. Program 
konference byl zakončen exkurzí do několika vybraných náboženských objektů 
v Praze. Účastníci konference si tak mohli prohlédnout kostel Církve českosloven-
ské husitské na pražských Vinohradech, muslimskou modlitebnu v Opatovické 
ulici, gompu a centrum Buddhismu diamantové cesty v pražských Holešovicích, 
restauraci Góvinda provozovanou Mezinárodní společností pro vědomí Krišny 
v ČR a Maiselovu synagogu.

Konference se konala jako součást výzkumného projektu Post-sekularismus 
v Česku: Trendy a regionální diferenciace podpořeného GAČR.

 Jitka Schlichtsová

 Sedmý sjezd EUGEO v Galway

V polovině května se v západoirském městě Galway odehrál v pořadí již sedmý 
sjezd evropské asociace geografických společností EUGEO. Irsko přivítalo účastní-
ky v dobrém rozmaru: zatímco nad střední Evropou se honily mraky a občas došlo 
i k dešti, jevu poslední dobou až nevídanému, v Irsku bylo povětšinou slunečno 
a zcela sucho, též teplota, tlak a rosný bod se nacházely v přívětivých rozmezích. 
Jak autorům těchto řádků v následujícím týdnu během putování po jihoirských 
velehorách potvrdili představitelé místního domorodého obyvatelstva, takové 
počasí bývá v Irsku k vidění opravdu jen vzácně. Příjemné však nebylo jen počasí, 
ale i město, kde se konference odehrávala. Ačkoliv má Galway (bez své aglomerace) 
téměř 80 000 obyvatel, jeho centrum je poměrně malé, o to však živější. To se týká 
zejména hlavních promenád, kde to po irském způsobu žije do pozdních večerních 
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hodin. To, že místní umějí žít, dokládá ostatně i skutečnost, že se téměř v každém 
domě v centru nachází nálevna, většinou vícepatrová a často s živou hudbou, při-
čemž i o půl jedenácté večer je téměř nemožné nalézt v těchto podnicích místo 
k sezení, a tak hostům zpravidla nezbývalo, než si vypít svoji pintu tradičního 
Guinnesse vestoje. Není proto divu, že bude městu Galway pro rok 2020 propůjčen 
titul „Evropské hlavní město kultury“.

Samotná konference se konala v prostorách několika budov National University 
of Ireland Galway a zúčastnilo se jí dle slov organizátorů téměř 500 delegátů z více 
než 36 evropských zemí. Největší zastoupení měli přirozeně domácí, což bylo 
dáno i spojením konference s výročním sjezdem sdružení irských geografů. Jak 
to na podobných pangeografických konferencích bývá, přítomni byli představitelé 
většiny myslitelných i několika nemyslitelných geografických disciplín, jejichž 
vyjmenovávání by bylo mimo rozsah tohoto krátkého příspěvku; ostatně i českou 
geografickou obec reprezentovali geografové ekonomičtí, kulturní, urbánní, turis-
tičtí, pivní, agrární či třeba političtí. Zcela pak coby správní ateisté Češi dominovali 
sekci religiozní geografie, kde byly příspěvky výhradně české a moc nechybělo, 
aby byla celá sekce pronesena v češtině.

Hranici myslitelných a nemyslitelných geografických disciplín rozčeřila dvo-
jice plenárních přednášek zahajující/uzavírající odborný program konference. 
 Michele Lancione představil svůj mikroetnografický výzkum bezdomovecké 
komunity v Bukurešti a také alternativní perspektivy vnímání pojmu domov 

Autoři zprávy na konferenční večeři. Foto: M. Lepič.
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vycházející (mimo jiné) ze způsobů, jakými se tato marginalizovaná skupina lidí 
vztahuje ke svému prostředí. Přednáška vyvolala během následné recepce nad ví-
nem a canapé bouřlivou diskuzi (přinejmenším v části české výpravy), která vířila 
zejména kolem toho, (1) nakolik se jedná o téma hodné geografů, či zda jej raději 
přenechat kolegům antropologům a podobným, (2) jestli je oprávněné očekávat 
proměnu převládajícího náhledu na základě poznatků načerpaných v početně 
omezené a z vnějšího pohledu „okrajové“ komunitě. Náleží vědcům role proroků 
volajících k obrácení (ať už v této problematice nebo v jiných)? Jsou schopni se-
riózně zodpovědět otázku „Kde domov můj?“

Konference byla rozdělena na čtyři přednáškové dny s někdy až devíti para-
lelními sekcemi, které byly rozprostřené od rána až do večera. Ty pak doplňovala 
posterová sekce, která měla charakter soutěže: účastníci sjezdu, kteří přijeli 
s posterem ve snaze vyhnout se mluvené prezentaci, tak byli donuceni předsta-
vit obsah svých posterů tříčlenné velmi přísně a důležitě (až nerudně) se tvářící 
komisi. Před i po vědeckém programu byly pro účastníky nachystány dvě exkurze, 
komentovaná procházka po Galway a výjezd autobusem do jedinečné krasové 
oblasti Burren sestávající se z jakýchsi horizontálních vápencových skal. Dále 
konferenci doprovázela perfektně zvládnutá uvítací recepce, slavnostní večeře 
v jednom z nejhonosnějších místních hotelů i několik dalších menších aktivit.

Komplementární protějšek úvodní plenární přednášky měl hned několik 
předpokladů k tomu, aby bouři spíše tišil, než vyvolával. Larissa Naylor se totiž 
ve své závěrečné přednášce opírala o velmi „tvrdou“ vědu, geomorfologii (přesněji 
biogeomorfologii). A navíc jejím tématem byly přímo možnosti, jak může tento obor 
přispět k větší odolnosti hustě zalidněných pobřežních měst, která jsou rozbouře-
nými vodami ohrožena nejvíce – zvláště v době klimatických extrémů. Ukázala na-
příklad, jak může být porozumění dlouhodobým procesům v říčních a pobřežních 
systémech využito k návrhům opatření (založeným právě na přírodních procesech) 
zmírňujícím dopady povodní. K tomu je nezbytná spolupráce s inženýry, umělci 
i sociálními vědci – právě tento široký multidisciplinární záběr byl na přednášce 
velmi inspirativní. Její poklidnost však byla bohužel podpořena v pátečním slun-
ném odpoledni, navíc nedlouho před odchodem na slavnostní večeři, také poněkud 
vylidněným sálem. Snad přinejmenším ti z delegátů, kteří chyběli a právě čtou tyto 
řádky, alespoň dodatečně litují (jeden ze spoluautorů této zprávy ani ne).

Navzdory počtu účastníků měla konference velmi přátelskou až rodinnou atmo-
sféru, čemuž nemalou měrou přispěl organizační tým pod vedením Kathy Reilly, 
která jak motýl létala od účastníka k účastníkovi a s úsměvem se ujišťovala, že je 
vše v nejlepším pořádku a všichni jsou spokojeni. Byli – a věříme, že budou i za dva 
roky, kdy se bude konat další sjezd EUGEO, a to na půdě pražské Univerzity Karlovy.

Jiří Hasman
Zbyněk Janoušek
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Dvanácté polsko-česko-slovenské geografické seminárium se opět vydařilo

V polovině června 2019 proběhl již 12. ročník tradičního polsko-česko-slovenského 
geografického seminária, tentokrát v polském Łochówě. Uprostřed nastupujícího 
parného léta se proto po dvouleté pauze nedaleko Varšavy znovu sešli zástupci 
české, slovenské a polské geografické obce. Motto letošního seminária znělo „Re-
-thinking geographies a�er the digital turn: changes and challenges in Central Eu-
rope“. Bohatě zdobenými interiéry łochówského paláce z 19. století zaznělo téměř 
70 příspěvků na společné téma měnících se geografií v kontextu digitálního obra-
tu. Celé seminárium bylo perfektně organizačně zajištěno, hlavní postavou celého 
seminária byla jednoznačně Marta Derek z Fakulty geografie a regionálních studií 
Varšavské univerzity. Zejména pod její taktovkou se odehrával bohatý program, 
který byl kromě přednášek a diskuzních panelů vyplněn mimo jiné piknikem či 
kayakingem. Celé seminárium se neslo v příjemném a přátelském duchu. Zrušený 
ranní let z Prahy, který paralyzoval nejpočetnější pražskou výpravu, sms varování 
všech účastníků před možností extrémní vichřice či samovznícení části lesa během 
společného seminárního pikniku bude jistě mnohým na dlouhou dobu připomínat, 
že letošní seminárium bylo zkrátka výjimečné. Jedním z vrcholů společenského 
večera bylo rovněž předání čestného členství v České geografické společnosti 
prof. dr. hab. Andrzeji Kowalczykovi prezidentem ČGS doc. Pavlem Chromým. 

Prezident ČGS předává čestné členství prof. Andrzeji Kowalczykovi. Foto: D. Fialová.
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Věřím, že stejně jako předchozí seminárium v Trenčianských Teplicích v roce 2017, 
i letošní seminárium jednoznačně nadchlo všechny přítomné a nastavilo tak vyso-
kou laťku pro další seminárium, které bude v roce 2021 organizovat česká strana.

Stanislav KraP

Ohlédnutí za Mezinárodní kartografickou konferencí 2019

Prázdniny nejsou jen časem odpočinku. Nebo alespoň ne pro kartografy, jelikož 
během července se jako každé 2 roky konala Mezinárodní kartografická konferen-
ce (International Cartographic Conference). Ta letošní, v pořadí devětadvacátá, 
se uskutečnila v týdnu 15.–20. července 2019 v japonském Tokiu a nesla podtitul 
„Mapping Everything for Everyone“.

Ještě před zahájením konference samotné byly v programu odborné work shopy 
ve schématu jednotlivých odborných skupin pod International Cartographic 
 Association (ICA). Zatímco některé z nich byly v plánu během nedělního odpole-
dne či pondělního dopoledne přímo v Tokiu, jiné se konaly v zahraničí. Pondělní 
podvečer pak již patřil úvodnímu ceremoniálu, jehož se zúčastnili i čestní hosté 
jako korunní princ a korunní princezna Akishino. Bohužel pořadatelé neodhadli 
počet zájemců, a kvůli nízké kapacitě sálu tak řada účastníků mohla sledovat 
jen streamovaný živý přenos. Není divu, jelikož podle informací organizátorů 
se na konferenci registrovalo více než 900 účastníků. I přesto však byla místy 
chaotická organizace plná změn v průběhu celého týdne pro mnohé zklamáním 
oproti očekávání plynoucích z japonských stereotypů. Od úterka již probíhala 
konference v plném proudu. Příspěvky byly rozdělené do přibližně 10 souběžných 
sekcí konaných ve dvou sousedních budovách (Miraikai a Plaza Heisei) v oblasti 
Aomi, městské části Kotó. V popoledním čase byl vždy vyhrazen prostor pro klí-
čové řečníky v sestavě Venkatesh Raghavan, Steve Coast, Ayako Kagawa či Eric 
Gundersen. Zároveň se také v průběhu týdne konaly meetingy komisí ICA, kde 
byli představeni jejich reprezentanti a plány pro nadcházející období. Nechyběla 
ani posterová sekce, která v sále Saturn nabízela každý den novou sérii témat k za-
myšlení. Stranou od konferenčního ruchu v mrakodrapu Telecom Center Building 
byla připravena také výstava různorodých mapových produktů členských států 
a dětských kreseb Barbary Petchenik. Naši zemi zde reprezentovaly především 
mapy z národní soutěže Mapa roku. V mezinárodním klání po sečtení hlasů Česko 
zabodovalo a odváží si dvojici ocenění. V kategorii výukových pomůcek to bylo 
2. místo za produkt TouchIt3D Tactile Maps, v kategorii ostatních produktů pak 
na 3. místě skončil 3D model jeskyně Domica.

Konference disponovala také širokou nabídkou alternativních různě tematic-
ky zaměřených aktivit od prohlídek centra města a jeho okolí až po orientační 
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běh konaný v jednom z městských parků během pátečního rána. Více než běžci 
v místním teplém klimatu se ale možná zapotili kandidáti na volbu do nejvyššího 
vedení ICA na následující čtyřleté období, jehož výsledkem je nově zvolený prezi-
dent a celkem 7 viceprezidentů. Prezidentem byl zvolen Timothy Trainor (USA), 
který je v současnosti konzultant OSN v otázkách globálního geoinformačního 
managementu. V minulosti působil 37 let v oddělení pro sčítání lidu USA a zabýval 
se automatizací tvorby map. Ve volbě porazil svého protikandidáta Yaolina Liu 
z Číny a ve své pozici nahradil bývalého prezidenta ICA Menno-Jan Kraaka. 

ICC 2019 přinesla pestrostí příspěvků řadu témat k zamyšlení a ať už byly dojmy 
z letošního ročníku jakékoli, můžeme se těšit na tu následující za další 2 roky. Loka-
lita tentokrát nebude tolik exotická, ale teplé počasí jistě nebude chybět. ICC 2021 
se totiž uskuteční v italské Florencii opět v letním termínu 19.–23. července 2021.

Radek Barvíř

Tento text byl otištěn jako reprint se souhlasem autora a vydavatele GISportal.cz. Zdroj: BAR-
VÍŘ, R. (2019): Ohlédnutí za ICC 2019. https://gisportal.cz/ohlednuti-za-icc-2019/ (2. 9. 2019).

 Projekt EduChange spojuje studenty, učitele i národy

Ve třetím týdnu letního semestru akademického roku 2018/19 se uskutečnila první 
část již druhého ročníku mezinárodního projektu EduChange – making knowledge 
together – addressing climate change through innovative place based education and 
blended learning, tentokrát na Maltě. Hlavním tématem projektu jsou klimatické 
změny v souvislosti s vodou ve městech.

Smyslem projektu je změnit zaběhlé způsoby učení o změnách klimatu a vy-
tvořit inovativní metody zajímavé jak pro žáky, tak i pro učitele, které bude možné 
později reálně využít v praxi. Na projektu spolupracují čtyři evropské univer-
zity: Univerzita Palackého v Olomouci, Utrecht University, University of Malta 
a Teknisk-naturvitenskapelige universitet v Trondheimu. Projektu se každoročně 
účastní studenti mnoha různých oborů jako jsou například učitelství geografie, 
mezinárodní rozvojová studia, environmentální studia a udržitelný rozvoj nebo 
geoinformatika. Studenti mají možnost spolupracovat v mezinárodních týmech 
na hledání nových atraktivních přístupů ke vzdělávání o klimatických změ-
nách. Projekt je podpořen z prostředků programu Erasmus+ číslo 2017-1-CZ01-
-KA203-035519.

První část, tzv. field-course, je každý rok jinde a letos byl na Maltě. Tato část 
projektu je zaměřena na teorii, metodologii a praktické lekce v terénu. Maltské 
ostrovy ohrožuje především nedostatek vody, zvyšování hladiny moří a znečiš-
tění ovzduší kvůli hustotě dopravy. S maltskými účastníky projektu jsme mohli 
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o těchto problémech diskutovat, sna-
žit se navrhnout řešení či vymyslet, 
jak informovat žáky a veřejnost. 
Na tato témata jsme také absolvovali 
odborné přednášky. Dalšími tématy 
byli současná situace v Nizozemí 
v souvislosti s klimatickými změna-
mi, efekt „Psychological distancing“ 
u studentů a mnoho dalších. V rámci 
cvičení v terénu jsme měli možnost 
si projít předměstí Rabat s cílem více 
místo poznat na vlastní kůži. Další 
zajímavá místa, která jsme navští-
vili, byla například Chadwick Lakes 
a rybářské městečko Marsaxlokk, kde 
jsme mohli sledovat, jaké druhy se zde 
vyskytují a jakým problémům musí 
místní ekosystém čelit. Následně jsme 
dostávali úkoly, při kterých jsme se 
snažili najít řešení situací spojených 
s klimatickými změnami a jak své 
znalosti efektivně předat dál hravou 
formou. Přibližně uprostřed programu se konala mezinárodní večeře, kdy studenti 
přinesou svá regionální jídla a pití, představí svou zemi, typické občerstvení a strá-
ví společný večer. Mezinárodní večeře je velmi oblíbená, jelikož je to možnost, jak 
poznat ostatní kultury a spřátelit se. Součástí programu byla také série worksho-
pů na několik témat: sběr dat v terénu, virtuální realita, fotografie jako nástroj 
vzdělávání a „place-based learning“. Workshopy vedli odborníci na daná témata 
z jednotlivých univerzit, a byla to opravdu užitečná zkušenost, která mnohým 
týmům následně pomohla při vytváření vlastní vzdělávací aktivity. Tímto se do-
stáváme na závěr týdne, kdy se v týmech finišovalo s vytvářením aktivit, které by 
pokryly přibližně půl vyučovací hodiny. Následně proběhla prezentace a testování 
aktivit na ostatních studentech i některých lektorech. Pro mě toto představovalo 
cennou zkušenost, která jistě přijde vhod při testování aktivit na lokálních střed-
ních školách, což je další část celého projektu. Zhodnocení těchto aktivit proběhne 
v květnu na konferenci „ScienceJam“ v Trondheimu.

Co mi EduChange dala? Nové přátele, jinou perspektivu myšlení a impuls 
k tomu začít dělat věci jinak. Klimatické změny se v každé zemi projevují jiným 
způsobem a vyžadují jiná řešení. Přesto jsme v tom všichni spolu.

 Petra Ďuriančíková

Ukázka z vědeckého muzea Esplora na Maltě. 
Foto: J. Pánek.
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 České pracoviště získalo projekt HORIZON 2020 v oboru geografie 
jako hlavní řešitel

Profesorka Šťastná z Ústavu aplikované a krajinné ekologie Agronomické fakulty 
Mendelovy univerzity v Brně bude koordinovat projekt SPOT (Social and innovative 
Platform On cultural Tourism and its potential towards deepening Europeanisation) 
programu Evropské unie HORIZON 2020. Projekt s celkovým rozpočtem 3 miliony 
EUR bude řešen 36 měsíců, počínaje 1. lednem 2020. Kromě Mendelovy univer-
zity se na něm budou podílet partneři z 15 zemí: Univerzita Bar Ilan v izraelském 
Ramat Gan, Geografický ústav Rumunské akademie věd, Ústav pro ekologický pro-
storový rozvoj Drážďany, geografická pracoviště univerzit v Tallinnu, Aberdeenu, 
Barceloně, Veroně, Vratislavi, Lublani, Karlofrantiškovy univerzity ve Štýrském 
Hradci, Univerzity Konstantina Filosofa v Nitře, Egejské univerzity v Lesbos, Stře-
diska pro ekonomický a regionální rozvoj Maďarské akademie věd a Nizozemské 
technologické centrum pro vědy o životním prostředí ve Wageningen. 

Projekt reaguje na změny v pojetí kulturního cestovního ruchu. Mnozí tu-
risté chtějí být nejen konzumenty kultury vybraných destinací, ale především 
účastníky tamního kulturního života. Jako příklady mohou sloužit agroturistika, 
vinařská turistika, poutnické cesty, účast na místech současných televizních se-
riálů. Tyto trendy přinášejí příležitosti i pro méně rozvinutá venkovská území, 
která mohou zvýšit svou prosperitu při zachování tradičních lokálních kulturních 
hodnot a identity. Projekt bude směřovat k rozšíření politik cestovního ruchu při 
využití příkladů dobrých praktik partnerských zemí. Jeho ambicí je rozvinout 
nový přístup k využití kulturního cestovního ruchu pro rozvoj znevýhodněných 
regionů. Bude zkonstruován inovativní nástroj využívající digitální technologie 
pro identifikaci dat a forem kulturního cestovního ruchu, profitujících z jejich 
existujících potenciálů. Bude zpracováno 15 případových studií v jednotlivých 
partnerských zemích s cílem upřesnění definice kulturního cestovního ruchu, 
zapojení akademiků a stakeholderů do vytváření politik rozvoje cestovního ruchu 
a jejich praktické realizace. Projekt má napomoci identifikovat témata a území, 
kde by intervence na lokální, regionální, národní či evropské úrovni mohly napo-
moci úspěšnému rozvoji na základě vyrovnání pozitivních i negativních aspektů 
rozvoje cestovního ruchu. V tomto směru projekt otvírá prostor i pro geografy 
cestovního ruchu na ostatních českých univerzitách a výzkumných ústavech.

Českým případovým územím je Jihomoravský kraj. Na území tohoto kraje se 
nacházejí venkovská území s vyšší nezaměstnaností a populačním ohrožením 
(například Vranovsko, Horňácko a další), která mají na druhé straně významné 
potenciály pro rozvoj kulturního cestovního ruchu, založeného na rozmanitých 
přírodních, architektonických, kulturních a dalších atraktivitách, doplněných 
folklórem a kulturou vína. Tradiční bohatá zemědělská jižní Morava se mění 
v důsledku poklesu významu zemědělství pro tvorbu bohatství regionu. Protože 
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nemá významné destinace masového letního ani zimního cestovního ruchu, musí 
hledat naplnění v jiných formách – mezi jinými v kulturním turismu.

Pracovní balík 1 projektu bude zaměřen na vědeckou analýzu a syntézu. Půjde 
o mapování kulturního cestovního ruchu v Evropě, vytvoření národních profi-
lů na základě využití statistických dat, o sběr kvantitativních (dotazníkových) 
a kvalitativních (z rozhovorů) dat a jejich syntézu. Pracovní balík 2 se zabývá 
spíše ekonomickou stránkou problematiky. Bude zahrnovat konzultace s politiky 
a realizátory cestovního ruchu na základě poznatků získaných v rámci pracovního 
balíku 1, fóra a diskuze mezi akademiky a realizátory. Dílčími tématy, na něž se 
projekt zaměří, jsou přeshraniční vazby, ekonomická a sociální soudržnost, dein-
dustrializované a periferní regiony, území předimenzovaného cestovního ruchu. 
Pracovní balík 3 bude věnován vytváření inovačního nástroje. Základními vrstva-
mi nástroje budou například index dostupnosti, index turistické infrastruktury, 
index zemědělské, resp. volné krajiny, index geografických a environmentálních 
podmínek pro udržitelný cestovní ruch, index etnické diversity, index turistické 
kapacity. Nástroj by měl zobrazovat po kliknutí na individuální pixel potenciální 
počet turistů a potenciální ekonomický přínos z cestovního ruchu. Bude určen 
pro podnikatele, místní správu, potenciální partnery i pro úroveň EU za účelem 
rozhodování o potenciální efektivitě poskytnutých subvencí.

Po zahájení projektu budou moci zájemci sledovat jeho řešení na webové strán-
ce http://www.spotprojecth2020.eu/. 

Antonín Vaishar

 Aktivity geografů v International Consortium on Geo-disaster Reduction

International Consortium on Geo-disaster Reduction (ICGdR) je mezinárodní 
organizace sdružující vědecko-výzkumná pracoviště, která se zabývají výzku-
mem přírodních hrozeb a rizik. Na činnosti ICGdR se zástupci z Česka aktivně 
podílejí již od samého počátku, a to od roku 2013, kdy byla organizace založena 
(https://icgdr.com/). Jedná se tedy o relativně mladou asociaci, nicméně její koře-
ny sahají minimálně deset let zpět do minulosti. Oficiálnímu založení mezinárodní 
organizace v roce 2013 totiž předcházela neformální aktivita, kdy se každoročně 
pořádaly konference v některé z asijských zemí. A není náhodou, že u zrodu stály 
asijské země, které dnes tvoří většinu členských institucí, protože řada přírodních 
katastrof se odehrála právě Asii. 

Prezident a sekretariát ICGdR sídlí v Japonsku a odtud také přišla iniciativa 
transformovat neformální skupinu do mezinárodní organizace s pevnou struktu-
rou, výzkumným programem a dalšími navazujícími vědeckými aktivitami. Lze 
tedy říci, že vlastní založení ICGdR vyšlo ze skutečných potřeb a již existujících 
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aktivit. V roce 2012 jsme byli na konferenci v Káthmándú, spolu s několika dalšími 
cizinci, osloveni, zda bychom nepomohli při zakládání ICGdR ve smyslu rozšíření 
aktivit do celosvětového působení, tedy „za hranice Asie“. Aktuálně má dnes ICGdR 
50 členských institucí z 15 států, přičemž z Asie jsou členy instituce z Japonska, 
Číny, Indie, Taiwanu, Jižní Koreje, Indonésie, Kyrgyzstánu a Nepálu. Dále jsou 
členy instituce ze Spojených států, Spojeného království, Francie, Itálie, Česka, 
Švýcarska a Belgie.

Z hlediska odborného se nejvíce institucí/odborníků zabývá příčinami a dů-
sledky zemětřesení, tsunami a sesuvů. Poněkud stranou zůstává zatím tematika 
hydro-meteorologických ohrožení, což je do určité míry dáno oficiálním názvem 
asociace, kde jsou zmíněny „Geo-disasters“. Nicméně je potřeba vidět přírodní 
ohrožení v komplexu příčin a následků a není vhodné navzájem související pro-
cesy oddělovat, spíše naopak – studovat vazby v souvislostech. Dále je potřeba si 
uvědomit, že ICGdR je stále relativně novou institucí a její členská základna se 
postupně rozrůstá. 

Dosavadní aktivity ICGdR byly zaměřeny především na pořádání každoroč-
ních konferencí, kdy letošní se koná v Kyrgyzstánu. Předcházel Štrasburk (2018), 
Matsue, Japonsko (2017), Chengdu v Číně (2016) a Praha (2015). Nedílnou součástí 
je rovněž vydávání časopisu Geoenvironmental Disasters v nakladatelství Springer 
(od roku 2014), který byl letos přijat do databáze SCOPUS (přihláška na WoS je 
v evaluaci).

A jaký je náš podíl na práci v International Consortium on Geo-disaster Reduc-
tion? Kromě již zmíněné konference, kterou jsme v Praze na Univerzitě Karlově 
pořádali v roce 2015, se pravidelně účastníme práce v orgánech asociace (V. Vi-
límek aktuálně zastává funkci Management Director). Podílíme se rovněž na vy-
dávání časopisu Geoenvironmental Disasters (V. Vilímek je zástupce šéfredaktora 
časopisu a A. Emmer začne pracovat v ediční radě). V roce 2019 bylo zahájeno 
pořádání tzv. letních škol (v Japonsku), přičemž první ročník měl charakter ex-
kurze kombinované se sériemi odborných přednášek. 

V rámci tříletého projektu Inter-Vector podpořeného MŠMT se do budoucna 
chystáme zaměřit na rozšíření našeho působení v ICGdR – např. formou analýzy 
a evaluace dosavadní publikační činnosti v rámci časopisu Geoenvironmental 
Disasters (Emmer et al., in print) a dalším rozšiřováním tematického zaměření 
organizace. Z tohoto hlediska budeme prosazovat vyšší důraz na výzkum povodní 
typu GLOF (Glacial Lake Outburst Floods). Naše pracoviště má s touto tematikou již 
více jak 15letou odbornou zkušenost, a to zejména z peruánského pohoří Cordillera 
Blanca (Vilímek et al. 2005). Aktuálnost potřeby řešení této problematiky ve světle 
změny klimatu a ústupu zalednění dokumentuje celosvětový nárůst výzkumných 
aktivit, které se GLOFs věnují (Emmer 2018). 

Rozšířování aktivit také spočívá ve snaze zapojit další pracovníky z Univerzity 
Karlovy, případně dalších institucí. V ICGdR není zatím zapojeno žádné pracoviště 
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na využívání dat dálkového průzkumu Země při analýze přírodních katastrof. 
Tato data mohou sloužit k rychlé analýze následků katastrofické události, a to 
zejména v odlehlých, těžko dostupných oblastech (např. velehorách). Za tímto 
účelem plánujeme do budoucna (2020 či 2021) uspořádat v Praze jednání  Steering 
Committee, kde by se příslušná pracoviště představila a mohla být zahájena 
spolupráce. V roce 2019 se rovněž oficiálně rozběhne práce na nové ediční řadě 
monografií (nakladatelství Springer), kterou bude ICGdR pod svojí hlavičkou 
vydávat – navrhovatelem (a budoucím spolueditorem) je V. Vilímek. Do práce 
v ICGdR budou postupně zapojeni studenti doktorského studia katedry fyzické 
geografie a geoekologie PřF UK.
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Vít Vilímek, Adam Emmer

 Deset let časopisu Informace České geografické společnosti

Česká geografická společnost je jedna z mála vědeckých společností, která vydává 
vlastní časopisecké řady. Po zrušení Geografického ústavu v 90. letech 20. století 
převzala ČGS vydávání tehdejšího jediného vědeckého časopisu, nazývaného 
Sborník, později Geografie. Následně začaly vycházet Geografické rozhledy a jako 
poslední vznikl časopis Informace České geografické společnosti.

Přesně před 10 lety na podzim roku 2009 vyšlo první „nové“ číslo. Možná ti 
čtenáři, kteří již více pamatují, budou protestovat, protože Informace ČGS vlastně 
nejsou úplně nový časopis. Jsou periodikem, které navazovalo na původní Informa-
ce vydávané jako vědecký občasník v Geografickém ústavu. Do roku 2009 dostával 
každý člen společnosti kopírovanou verzi občasníku s názvem Informace ČGS, 
který referoval o dění ve společnosti, přinášel zprávy z jednotlivých poboček 
a sekcí a další informace o úspěších českých geografů doma i ve světě. 

Hlavní poslání „nových“ Informací ČGS tak zůstává stejné, časopis navazuje 
na dříve vydávaná periodika, výrazně však změnil svůj formát a strukturu. První 
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číslo nových Informací ČGS vychází poprvé v září 2009 jako ročník 28, profesio-
nálně graficky připravený a vytištěný v nakladatelství se světle modrými deskami 
a novým obsahem. 

Informace si v úvodním slově z roku 2009 kladou za cíl sloužit jako komunikační 
platforma pro členy společnosti a informovat o zajímavých aktivitách i výsledcích 
v pobočkách a sekcích společnosti. Dalším cílem časopisu je nabízet prostor pro 
publikování vědeckých článků především mladým a začínajícím kolegům, kteří 
chtějí oslovit s výsledky svého výzkumu širokou geografickou obec. V neposlední 
řadě si časopis klade za úkol povzbuzovat polemiky a diskutovat rozdílné postoje 
a pohledy na moderní geografické problémy a témata. Proto je také redakční rada 
časopisu složena tak, aby většina geografických pracovišť v Česku měla v redakč-
ní radě svého zástupce a mohla jeho prostřednictvím informovat o zajímavých 
výsledcích a aktivitách. Členové redakční rady vyhledávají ve svém oboru nebo 
regionu kvalitní výsledky výzkumu a snaží se podpořit kolegy, aby v časopise 
publikovali. I z toho důvodu časopis netrpěl nouzí o odborné texty. 

Od počátku je časopis koncipován jako moderní a striktně vědecké periodikum, 
které ctí všechny principy nezávislého posouzení textů. Každý odborný článek 
ze dvou úvodních rubrik prochází standardním nezávislým a oboustranně ano-
nymním recenzním řízením. Má jasně přiděleného odborného zpravodaje, dva 
recenzenty, je projednán a schválen redakční radou a poté teprve může být přijat 
do tisku. Zachování transparentnosti a vědecké kvality je pro časopis zásadní. 

Od roku 2009 vyšlo v Informacích ČGS přesně 50 vědeckých textů, které sledo-
valy různorodá geografická témata a pokrývaly tak celou šíři naší vědní disciplíny. 
Vážíme si toho, že v časopise publikoval i prof. Martin Hampl, který připravil 
shrnutí svého teoretického konceptu ve dvou navazujících článcích (36/1, 37/1). 
Doc. Josef Novotný v připomínce výročí prof. Korčáka vrátil do vědeckého života 
dualitu statistického rozložení (29/1), doc. Zdeněk Lipský představil odborné ve-
řejnosti některé aspekty Evropské úmluvy o krajině (29/2), dr. Břetislav Balatka 
s prof. Janem Kalvodou prezentovali geomorfologický výzkum jednoho z úseků 
toku řeky Ohře (37/2). Poměrně hodně polemických textů přinesla pokračující 
diskuze o úloze, relevanci a budoucnosti geografie jako vědního oboru, započatá 
na sjezdu ČGS v Ostravě v roce 2010 (Matoušek a kol., Osman a kol., Kopeček 
a kol., Kofroň). Další vědecké texty mnohých autorů prezentovaly celou řadu 
zajímavých vědeckých témat ze všech geografických oborů. 

Neméně důležitou částí časopisu jsou zprávy ze života České geografické společ-
nosti, recenze nových významných oborových publikací a biografické medailony 
geografů, kteří se dožívají významného životního jubilea. Je někdy velmi obtížné 
dohledat autory a najít dostatek faktických informací o některých významných geo-
grafech, ale chceme věřit, že se nám to zatím daří a bude dařit i v budoucnosti. Od-
měnou za mnohdy téměř detektivní práci je pak telefonické poděkování nebo vzkaz, 
jak byla připomínka konkrétního kolegy a jeho odborného působení potěšující. 
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Vydávání časopisu je po 10 letech stále na začátku a příprava každého čísla má 
svoje zvláštní kouzlo a také trochu tajemství, jak to vlastně dopadne. Přípravu čísla 
je možné zvládnout jenom díky velké pomoci a spolupráci s výkonným redakto-
rem časopisu. Do roku 2014 nesla hlavní břímě odpovědnosti za přípravu každého 
čísla Silvie R. Kučerová a od roku 2015 převzala roli výkonné redaktorky Hana 
Bednářová. Role výkonného redaktora je při přípravě každého čísla zcela nena-
hraditelná a jen díky této práci nyní můžeme slavit již 10 let Informací ČGS. Velké 
zásluhy na časopisu má i Miroslav Ši�a, který od roku 2013 působil jako technický 
redaktor a pečlivě kontrolovat každé číslo a připravoval texty k tisku. Jsme velmi 
rádi, že můžeme v redakční radě spolupracovat s kolegy, kteří mají zájem o rozvoj 
časopisu a kteří přicházejí s nápady a iniciativou pro změny k lepšímu. Seznam 
všech členů redakční rady naleznete na vnitřní straně obálky každého čísla. Tisko-
vou sazbu a vydávání časopisu zajišťuje po technické stránce Nakladatelství P3K. 
Rádi bychom kolegům v Nakladatelství P3K vyjádřili při 10letém jubileu časopisu 
velké poděkování za ochotu a trpělivost, když někdy dochází i na poslední chvíli 
před tiskem k doplnění některých klíčových údajů nebo mimořádných událostí.

Pro nás všechny, kteří časopis připravujeme, je ale největší odměnou ohlas vás 
čtenářů. Velmi nás těší, pokud nám kolega na chodbě sdělí, že Informace si bere 
a s chutí je čte jako první. Vždy nás potěší drobné zprávy a reakce na zprávy v ča-
sopise, telefonicky či při osobním setkání. To je pro nás důkazem, že i v současné 
moderní a plně elektronické době má tištěný časopis jako komunikační medium 
svoji nezastupitelnou a důležitou roli. Možná je to také proto, že na rozdíl od rych-
lých aktualit na sociálních sítích můžete časopisem i po deseti letech listovat 
a připomínat si staré zážitky z konference, výročí významných kolegů nebo se 
vrátit k textům, na které jste možná už zapomněli. 

Přejeme Informacích České geografické společnosti mnoho sil do dalších 10 let. 
A vám, čtenářům, přejeme, abyste v časopise i nadále nacházeli zprávy a texty, 
které jsou pro vás důležité a zajímavé. 

Radim Perlín, šéfredaktor Informací ČGS
Silvie R. Kučerová, výkonná redaktorka 2009–2014
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