
Mladí geografové z EGEA uspořádali Výroční kongres v Loučné nad Desnou 

 

Studenti Přírodovědeckých fakult Masarykovy a Karlovy univerzity ve dnech 16. 9. – 22. 9. 

2019 v Loučné nad Desnou uspořádali Výroční kongres EGEA 2019, největší každoroční 

studentskou geografickou konferenci v Evropě. Celkem se akce zúčastnilo 220 účastníků nejen 

z českých univerzit, ale také z většiny evropských zemí. Studenti se zabývali aktuálními 

problémy z různých oblastí fyzické, sociální geografie a geoinformatiky.  

V rámci odborného programu jsme si kladli za cíl vytvořit ucelené tematické bloky 

(workshopy), které účastníky seznámí s aktuálními problémy, které v současné době hýbou 

Evropou, Českem či jesenickým regionem. Workshopy byly vedeny pedagogy z Univerzity 

Karlovy, Masarykovy univerzity, Univerzity Palackého a odborníky z praxe, např. z CHKO 

Jeseníky, ve spolupráci s vybraným studentem. Workshop se sestával z úvodní přednášky 

vedené odborníkem na danou problematiku, odborné exkurze podle zaměření workshopu 

a praktické projektové části s diskuzí. Mezi osmičku prezentovaných témat patří důsledky 

migračních vln 20. století (především nucená emigrace původně německého obyvatelstva 

z českého pohraničí a následné osídlování vysídlených oblastí), příležitosti a úskalí projektů 

přeshraniční spolupráce v rámci Euroregionů, důsledky a možnosti managementu přírodních 

kalamit na příkladu kůrovcové gradace, novodobá migrace rostlinných a živočišných druhů, 

možnosti rozvoje turistického ruchu v periferních regionech, možnosti analýzy využití krajiny 

(land use) a krajinného pokryvu (land cover) k dokumentaci historických změn, rekonstrukce 

zaniklých území v prostředí geoinformačních systémů (GIS) nebo využití UAV technologií 

k terénnímu měření ve fyzické geografii.  

Výstupem ze všech tematických bloků bude bružura, která bude doufáme vydána ve 

spolupráci s Českou geografickou společností (ČGS). V publikaci budou podrobněji 

prezentovány výsledky jednotlivých bloků v článcích od zahraničních co-lídrů workshopů, 

kteří měli program na starosti spolu s odborníky. Publikace bude dostupná laické a odborné 

veřejnosti.  

 

Kromě zmíněných tematických bloků proběhlo v rámci odborného programu Vědecké 

sympozium, na kterém byly prezentovány výsledky studentských výzkumných projektů 

(bakalářských či diplomových prací). V závěru kongresu účastníci zpracovávali výsledky své 

práce z terénních šetření a z projektových částí workshopů a prezentovali je ostatním 

účastníkům. Na kongresu proběhlo také uzavření celoročního projektu “Železná opona”, který 



probíhal v naší asociaci po celý rok, s cílem nasbírat co nejvíce materiálu o oponě samotné a 

taktéž si pomocí vzpomínek připomenout její existenci. 

Oficiálnímu programu kongresu vévodilo valné shromáždění asociace (General 

Assembly), které je hlavním rozhodovacím orgánem asociace. Valné shromáždění se schází 

každoročně pouze na výročním kongresu a během něj se hlasováním rozhoduje o návrzích 

změn závazných oficiálních dokumentů. Mimo to je hlasováno o zrušení neaktivních a 

schválení členství nových členských entit (místních skupin) nebo  představení a schválení 

rozpočtu na příští rok. Letos došlo i na schválení tzv. „Climate Statement Policy Paper“, 

dokumentu, který poskytuje rámec pro aktivity spojené se zvýšením povědomí o klimatických 

změnách. Druhou významnou oficiální částí programu byla Regionálním setkání (Regional 

Meetings), na kterých se sešli zástupci členských entit (tj. místních poboček asociace) z daného 

regionu (severní a baltský, středomořský, východní a západní). Na setkáních byla prezentována 

hlášení o aktivitě entit, jejich lokální činnosti a plánech do budoucna, představeni byli též 

organizátoři příštích regionálních kongresů a příštího výročního kongresu asociace, rovněž se 

diskutovalo o regionálně specifických záležitostech. Všechny části oficiálního programu 

proběhly podle plánu a jejich cíle byly splněny.  

Vzhledem k faktu, že jsme chtěli, aby měl náš kongres velký regionální přesah, jsme 

ve spolupráci s městskými institucemi v Šumperku a Jeseníku zorganizovali přednášky pro 

studenty místních středních škol. Gymnazistům v Jeseníku a žákům středních škol v městské 

knihovně v Šumperku jsme prezentovali možnosti studia geografie na českých univerzitách 

a možnosti mezinárodní evropské spolupráce při studiu (což je hlavním cílem naší organizace). 

Studenti mohli vyhrát tematický dárek, naše originální geografické ponožky, při správném 

zodpovězení otázek, např. “Do kdy je možné podat přihlášky na vysoké školy, na kterých se 

geografie vyučuje?” 

Hlavním cílem ale bylo pozvání dvou set zahraničních studentů do oblasti Jeseníků a 

představení Jeseníků jako atraktivní turistické oblasti. Při praktické práci v terénu studenti 

poznali vzhled místní krajiny a vědecky atraktivní lokality a při rekreačních exkurzích potom 

i turisticky  

 

 

atraktivní místa, regionální tradice a dostali šanci pochopit lokální kulturu této specifické 

příhraniční oblasti.  

Účastníci odjížděli po skončení akce nadšeni a celý kongres si velmi chválili. Spokojeni 

byli jak s připraveným programem, tak i se samotným průběhem kongresu a jeho organizací. 



Proto věříme, že jsme splnili i hlavní a ten nejdůležitější cíl ze všech, zorganizovat tuto událost 

bez větších problémů tak, aby byli účastníci spokojeni a odjížděli s hodnocením kvalitně 

zorganizované studentské konference. Závěrem bychom tak rádi poděkovali partnerům 

Výročního kongresu Přírodovědeckým fakultám Masarykovy a Karlovy univerzity, 

geoinformatické společnosti Envipartners, Olomouckému kraji a Lesům ČR, bez kterých by 

akce nemohla proběhnout.  

 

Autorem kolektiv Organizačního týmu Výročního kongresu EGEA 2019 

 


