zborník abstraktov

František Križan
Martin Šveda
(editori)

Univerzita Komenského v Bratislave
2018

Editori: doc. RNDr. František Križan, PhD.
Mgr. Martin Šveda, PhD.
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Návrh obálky: Mgr. Martin Šveda, PhD.
© Univerzita Komenského v Bratislave
Prvé vydanie 2018
Rukopis neprešiel jazykovou úpravou.
Rozsah 125 strán, náklad 250 výtlačkov
ISBN 978-80-223-4576-7

zborník abstraktov

František Križan
Martin Šveda
(editori)
2018
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Obsah
Geografi a geografia v spoločnosti

3

Aplikovaná geografia

12

Geomorfologické procesy a štruktúry

17

Prírodné prostredie a jeho zmeny

27

Historická geografia

35

Politický rozmer geografie

39

Obyvateľstvo, mobilita a migrácia

47

Geografia znevýhodnenia

56

Mestá a vidiek na (v)zostupe

60

Hospodárstvo a doprava

66

Miesta a regióny – rozvoj a plánovanie

72

Religiózná krajina v postsekulárnom období

82

Služby a turizmus

85

Teoretická geografia

94

Posterová sekcia

98

Geografi a geografia v spoločnosti

Geografi a geografia v spoločnosti

Přírodní krajiny, šířková pásma nebo biomy?
Srovnávací analýza učebnic pro šestý ročník ZŠ
Barbara Baarová
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
Abstrakt
Nejednotnost v názvosloví a výběru pojmů v učebnicích zeměpisu určených šestým ročníkům základních
škol jsou markantní. Jsou geografové schopni domluvit se před očekávanou revizí RVP a sjednotit názory
na výběr základních pojmů a definicí pro základní vzdělávání? Příspěvek ukáže na řadě příkladů jak
rozmanitý je přístup k jedné kapitole fyzické geografie.
Kontakt: barbara.baarova@osu.cz

Stratený exceptionalism slovenskej geografie
Branislav Bleha
Katedra humánnej geografie a demografie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Abstrakt
Záujem o štúdium geografie v posledných rokoch klesá. Boom z posledných dvoch dekád je nenávratne
preč, a určite za ním nie je iba demografický pokles. Prispeli geografi samotní k tomuto poklesu, alebo
bol boom iba pozitívnou prirodzenou odchýlkou v spoločenskom vývoji, a pokles resp. ustálenie bolo
neodvratné? Aké je postavenie geografie z hľadiska verejnej mienky, z hľadiska publicity a renomé? Plní
geografia svoju dôležitú spoločenskú funkciu, alebo je vytláčaná predstaviteľmi príbuzných odborov, ktorí
geografické témy pertraktujú v médiách, ktorí geografii a geografom preberajú expertné úlohy pre decíznu
sféru? Má slovenská geografia dostatočné zastúpenie v pracovných skupinách na ministerstvách či iných
orgánoch štátnej správy? Prečo ekonómovia v analytických tímoch píšu zaujímavé štúdie o regionálnom
resp. sociálno-ekonomickom rozvoji, ktoré rezonujú v spoločnosti, a čítajú ich aj ministri, a prečo ich
nepíšu geografi? Existuje aspoň jeden zásadný dokument na národnej úrovni za posledných 10-15 rokov,
na ktorých dominantne pracovali geografi? Otázky nie sú postulované náhodne. Naopak, evokujú bolestivé
miesta slovenskej geografie a jej nelichotivú pozíciu. Kde sa stratil Schaeferov „exceptionalism“ a môže ho
geografia v slovenských pomeroch niekedy získať, resp. čo preto musia geografi urobiť?
Kontakt: branislav.bleha@uniba.sk

Fáze problémově orientovaných výukových situací v primární geografii
Tereza Češková
Katedra geografie, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita
Abstrakt
Náš výzkum se zaměřuje na kompetenci k řešení problémů, která je rozvíjena problémově orientovanými
úlohami (dále POU), a to ve výuce vlastivědy na 1. stupni ZŠ (v její geografické části). Při analyzování úloh
je třeba posuzovat i jejich kontext, proto je vnímáme jako součást problémově orientovaných výukových
situací (POVS). U posuzování POVS vycházíme z přístupu problémového vyučování a učení a rozlišujeme
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u nich 8 fází (strukturování problémově orientované úlohy, iniciování, analyzování, vyhledávání informací,
syntetizování nalezených informací, sumarizování, prezentování řešení, reflektování procesu řešení). Tyto
fáze nabízí analytický rámec pro hlubší zkoumání POVS a jejich užití ve výuce.
Cílem příspěvku je popsat zastoupení a délku fází POVS tak, abychom zjistili, jak vlastně problémově
orientovaná výuka zeměpisné části vlastivědy na 1. stupni vypadá. Vzorek tvoří 10 videonahrávek
pořízených ve školním roce 2017/2018 u 5 učitelů vždy ve dvou po sobě jdoucích hodinách vlastivědy,
doplněných transkripty, terénními zápisky a polostrukturovanými rozhovory s učiteli. Vzorek je tvořen
dostupným výběrem. Pro analýzu je využito strukturované nezúčastněné pozorování založené na
kategoriálním systému vycházejícím z popisu POVS a jeho fází. K popsání výsledků je užita deskriptivní
statistika.
Na analýze pracujeme. Zatím jsme v celém výzkumném vzorku identifikovali všechny učební úlohy, vybrali
z nich problémově orientované a u nich zkoumáme zastoupení jednotlivých fází. Dosavadní výsledky
ukazují, že největší část řešení je věnována analýze, často je však dokonce více času než analýze věnováno
iniciování a přípravě na samotnou POU a sumarizování řešení.
Kontakt: tereza.ceskova@gmail.com

Pohľad historického geografa na upevňovanie alebo odstraňovanie hraníc
v povedomí národov pomocou dejepisných atlasov.
Daniel Gurňák
Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny,
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Abstrakt
Príspevok sa snaží stručne analyzovať priestorové rámce vnímania národných dejín v krajinách strednej
Európy, ktoré sa premietli do tvorby dejepisných atlasov a máp. Ako a čím môže byť ovplyvnené
vymedzenie a obsah mapového poľa pre kartografické znázornenie jednotlivých etáp dejín? Kde hľadať
rozhraničenie medzi koncepciou národných a všeobecných (európskych, svetových) dejín pri tvorbe
dejepisných atlasov? Ako zohľadňovať pri tvorbe dejepisných máp meniace sa štátne hranice? Samozrejme
na tieto otázky neexistujú jednoznačné odpovede. Avšak jednou z úloh (historického) geografa by malo
byť neustále zdôrazňovanie priestorového aspektu dejín. Na (dejepisnej) mape sa totiž oveľa zreteľnejšie
než textoch prejavujú faktografickými (historiografickými) poznatkami nedostatočne vyplnené priestory.
Na povrch vystupujú často protirečivé koncepcie národných dejín susedných štátov, čo je zvlášť
symptomatické pre strednú Európu. Na uvedené problémy sa pokúsime poukázať i na príklade prípravy
nového dejepisného atlasu venovanému českým, slovenským, európskym a svetovým dejinám, ku ktorému
nás inšpirovalo tohtoročné 100. výročie vzniku Československa.
Kontakt: daniel.gurnak@uniba.sk
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Vliv kartografické vyjadřovací metody na úroveň mapových dovedností žáků
Martin Hanus
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Abstrakt
V současné informační a vizuální době nabývají na významu různá grafická znázornění informací, která
je zpřehledňují a umožňují jejich porozumění. Nejinak je tomu v případě tematických map, které se staly
součástí každodenního života široké veřejnosti, a je tak nezbytné je umět efektivně a kriticky využívat.
S ohledem na množství v tematické kartografii využívaných kartografických vyjadřovacích metod tak
vyvstává otázka, do jaké míry užitá metoda ovlivňuje uživatelovu úroveň práce s mapou. Byl proto
realizován výzkum na 392 středoškolských a vysokoškolských studentech s cílem identifikovat
a objasnit vliv zvolené kartografické vyjadřovací metody na jejich úspěšnost při čtení, analýze a interpretaci
tematických map. Konkrétně byl pomocí didaktického testu ověřován vliv vyjadřovacích metod, které jsou
běžně využívány v učebních pomůckách určených pro výuku geografie na středních školách – metody
liniových znaků, plošných znaků, kartogramu a kartodiagramu.
Výsledky výzkumu prokázaly, že studenti jsou méně úspěšní při práci s mapami využívající kvantitativní
vyjadřovací metody (kartogram a kartodiagram), než s mapami využívající kvalitativní nebo jak
kvalitativní, tak kvantitativní vyjadřovací metody (liniové a plošné znaky). Rozdíly jsou nejsignifikantnější
v případě kognitivně nejnáročnější dovednosti interpretace mapy. Analýza jednotlivých testových položek
dále odhalila, že tato diferenciace je především zapříčiněna nedostatečným porozuměním samotné
podstatě ve výzkumu zkoumaných kvantitativních metod. Mnozí studenti tak nejsou schopni rozpoznat,
které informace jim o znázorněných jevech daná tematická mapa skutečně poskytuje.
Pro vysvětlení rozdílů v úspěšnosti práce s mapami zkoumaných vyjadřovacích metod mezi jednotlivými
studenty byl dále testován vliv několika nezávislých proměnných – pohlaví studentů, známka ze zeměpisu
a oblíbenost tohoto vyučovacího předmětu, známka z matematiky, používané školní zeměpisné atlasy
a četnost využívání učebnic ve výuce zeměpisu. Odlišná povaha vyjadřovacích metod, která se projevila
v odlišné úspěšnosti studentů při práci s tematickými mapami, také pravděpodobně zapříčinila statistické
prokázání rozdílných nezávislých proměnných u jednotlivých metod.
Kontakt: hanus2@natur.cuni.cz

Eye-tracking ve výzkumu geografického vzdělávání: případová studie strategií řešení
kognitivně náročnějších úloh s mapou
Lenka Havelková
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

Abstrakt
Cílem příspěvku je přiblížit návrh metodiky a výsledky pilotního testování identifikace uživatelských
strategií při analýze tematických map. K identifikaci způsobů řešení těchto kognitivně náročnějších
úloh byla využita technologie eye-trackingu společně s následným polostrukturovaným rozhovorem
s participanty. Dále byl ověřován vliv několika faktorů – pohlaví, učební a kognitivní styl testovaného,
předchozí znalost mapy, využitá kartografická vyjadřovací metoda – na zvolený postup řešení.
Kontakt: l.havelkova@natur.cuni.cz
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Geografické vzdělávání – doba změn
Vladimír Herber
Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
Abstrakt
Žijeme v čase dynamických změn. Svět se mění a my se tomu musíme přizpůsobit. Musíme svět chápat,
abychom v něm mohli dobře žít. Škola by žákům měla pomáhat v lepším chápání současného světa. Jak se
proměňuje či se musí změnit geografické vzdělávání, aby reagovalo na měnící se přírodní prostředí
a společnost, na nové technologické možnosti? Jak se proměňují naše požadavky na očekávané výsledky
učení, na dovednosti a kompetence v 21. století, jak zajistit, aby geografické vzdělávání nebylo na sestupu?
V příspěvku se pokusíme hledat odpovědi na uvedené otázky a zaměříme na tři okruhy změn
v geografickém gymnaziálním vzdělávání – na vzdělávací obsah – očekávané výsledky učení (co učit a proč
to učit), na přípravu středoškolských učitelů geografie/zeměpisu (jak učit, příprava na život „v neznámu“)
a na možnosti integrace moderních technologií do výuky (jak je efektivně využívat).
Kontakt: herber@sci.muni.cz

Koncepce terénní výuky pro 1. a 2. stupeň ZŠ
Darina Mísařová, Tereza Češková, Radek Durna, Eduard Hofmann, Hana Svobodová
Katedra geografie, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita
Abstrakt
Během posledních 50 let se formy terénní výuky vyvinuly od tradiční terénní exkurze přes terénní
výzkum založený na testování hypotéz až po badatelsky orientovanou výuku, která odráží různé pohledy
na vyučování a učení. Terénní výuka přispívá k rozvoji všech klíčových kompetencí žáků, k propojování
teoretických poznatků s praktickými, a stejně tak neodmyslitelně přispívá k rozvoji přirozené pohybové
aktivity a zdravějšího životního stylu. Terénní výuka je však v českém vzdělávacím systému zařazena
převážně na základě historického-tradičního hlediska a má často (v zahraničí již překonaný) charakter ve
formě exkurzí, výletů a dalších aktivit, kde jsou žáci pouhými pozorovateli a příjemci informací.
Pokud má mít terénní výuka pozitivní dopady na rozvoj myšlení žáků a utváření kompetencí k řešení
problémů a k učení, je nutné, aby probíhala kontinuálně a ne nahodile. Z tohoto důvodu by si měli učitelé
na konkrétní škole vytvořit systém terénní výuky, který bude brát v úvahu specifika prostředí, ve kterém
se škola nachází, její zaměření a stupeň školy. Tento systém by měl zohlednit návaznost terénní výuky
na učivo předchozích ročníků a progresi učiva, propojenost a přímou návaznost na výuku v učebně,
propojenost různých forem terénní výuky z hlediska jejího trvání či propojenost aktuálních témat s terénní
výukou v různých typech krajiny.
Cílem příspěvku je představit návrh optimálního, tj. uceleného a provázaného systému terénní výuky
pro základní školy. Představen bude návrh konkrétního postupu při koncipování systému terénní výuky
a ukázka zařazení terénní výuky dle jednotlivých témat a učiva základní školy. Příspěvek prezentuje dílčí
závěry vzniklé v rámci realizace projektu základního výzkumu GAČR 16-00695S a řešení aplikovaného
výzkumu TACR TJ01000127.
Kontakt: misarova@ped.muni.cz
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Pojetí geografie a geografického vzdělávání v rámcových vzdělávacích programech
Petr Knecht, Hana Svobodová, Michaela Spurná
Katedra geografie, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita
Abstrakt
Cílem prezentovaného výzkumu je zjistit, jaká pojetí geografie a geografického vzdělávání jsou zahrnuta
v pasážích vybraných českých kurikulárních dokumentů vymezujících cíle a obsahy vzdělávacího oboru
zeměpis.
Zkoumání pojetí geografie a geografického vzdělávání z pohledu učitelů má v zahraničí poměrně dlouhou
tradici (Catling, 2014). Vycházíme z předpokladu, že pojetí geografie a geografického vzdělávání je možné
zkoumat také pomocí analýzy kurikulárních dokumentů, které stanovují očekávané a upřednostňované
pojetí geografie a geografického vzdělávání. Teoretickým nástrojem pro zkoumání pojetí geografie
a geografického vzdělávání v Česku byla Catlingova typologie (Catling, 2004). Tato typologie vychází
z historických tradic geografického myšlení a operuje s následujícími kategoriemi pojetí geografie: obecná/
popisná geografie, tematická/vysvětlující geografie, geografie studující vztahy mezi člověkem a přírodou,
geografie zaměřená na studium míst a environmentální geografie. Pro potřeby analýzy pojetí geografického
vzdělávání v Česku je Catlingova typologie rozšířena také o další kategorie, jež budou podrobněji
představeny při prezentaci příspěvku.
Analyzovány byly pasáže RVP ZV a RVP GV které vymezují cílové a obsahové pojetí oboru zeměpis na
1., 2. a 3. stupni vzdělávání.
Výsledky výzkumu odhalily poměrně zásadní nesoulad v cílovém a obsahovém vymezení geografického
vzdělávání v rámcových vzdělávacích programech. Zatímco charakteristika vzdělávací oblasti Člověk
a příroda víceméně reflektuje moderní trendy v geografickém vzdělávání (akcentované především důrazem
na tematickou/vysvětlující geografii a geografii studující vztahy mezi člověkem a přírodou), očekávané
výstupy vzdělávacího oboru zeměpis dominantně akcentují v mnoha ohledech překonanou obecnou/
popisnou geografii.
Příspěvek je výstupem projektu GAČR Pojetí geografie a geografického vzdělávání: pohled učitelů (GA18-08315S).
Catling, S. (2004). An understanding of geography: The perspectives of English primary trainee teachers. GeoJournal, 60(2), 149–158.
Catling, S. (2014). Pre-service primary teachers’ knowledge and understanding of geography and its teaching: A review. Review of
International Geographical Education Online (RIGEO), 4(3), 235–260.

Kontakt: knecht@ped.muni.cz

Parametry kvality výuky zeměpisu/ geografie
Matěj Vrhel
ZŠ Jílové / Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Abstrakt
Práce se zabývá kvalitou výuky geografie respektive jejími parametry. Jedná se o poměrně široké
mezioborové a mnohovrstevné výzkumné téma, které je zúženo volbou hlavního cíle. Snahou je přispět
k řešení otázky podle kterých parametrů posuzovat kvalitu výuky geografie.
Výchozím předpokladem je, že pro udržení a zlepšení kvality výuky geografie, je zapotřebí požadovanou
kvalitu v prvé řadě specifikovat a operacionalizovat, aby mohla být podporována, sledována a hodnocena
její dosažená úroveň.
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Hlavním cílem je zjištění a definovaní preferovaných parametrů kvality procesuální výuky u vybraných
skupin (tj. vysokoškolští učitelé geografie, magisterští studenti geografie učitelského zaměření, učitelé
geografie na základních školách a gymnáziích, žáci/studenti, jejich rodiče a v neposlední řadě vedení výše
uvedených typů škol); jejich názorové disproporce a rozdíly mezi parametry výuky geografie na základní
škole a gymnáziích; nejčastěji preferované a specifické oborové parametry kvality.
Kontakt: vrhel@natur.cuni.cz

Zkvalitňování vizuálií v učebnicích zeměpisu: aplikace konstrukčního výzkumu
Petr Knecht 1, Jan D. Bláha 2, Silvie R. Kučerová 2, Karolína Pešková 3
Katedra geografie, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
3
Institut výskumu školního vzdelávání, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita
1

2

Abstrakt
Cílem výzkumu (který byl podpořen grantem GA ČR č. 16-01003S) je: a) identifikovat preference žáků
2. stupně základní školy, týkající se vizuálních prvků (dále vizuálií) v učebnicích zeměpisu, b) navrhnout
prototyp kapitoly v učebnici zeměpisu současně propojený s návrhem úpravy mapového listu školního
zeměpisného atlasu, které budou reflektovat preference žáků a zkušenosti jejich práce s tištěnými
zeměpisnými výukovými pomůckami, c) otestovat a pozorovat práci s navrženými výukovými materiály na
vzorku dvaceti žáků 2. stupně základních škol.
Metodologický rámec představuje konstrukční výzkum (Euler 2014), orientovaný na rozvoj dvou klíčových
designových principů (DBRC 2003): problémově orientovaná výuka a rozvoj vizuální gramotnosti. Po
rešerši teoretického poznání a empirickém zjišťování preferencí uživatelů, týkající se vizuálií v učebnicích,
byly navrženy, ověřeny a iterativně vyvinuty dvě mapy školního atlasu a kapitola učebnice zeměpisu.
Výzkum byl proveden pomocí heuristických interview (Moustakas 2015) a participativního pozorování
souboru 20 žáků. Data byla analyzována pomocí kvalitativní obsahové analýzy.
Na základě pozorování práce žáků s navrženými výukovými materiály byla identifikována doporučení,
týkající se jak obecné teorie práce s vizuáliemi a vizuální reprezentace poznatků (např. asociativnost barev,
velikost vizuálních prvků a jejich popisu), tak oborově specifická doporučení pro geografické vzdělávání
(např. souběžné používání mapy a schematického náčrtu studovaného procesu).
Design-Based Research Collective (2003). Design-Based Research: An emerging paradigm for educational inquiry. Educational
Researcher, 32 (1), 5–8.
Euler, D. (2014). Design-Research – a paradigm under development. In D. Euler and P. F. E. Sloane, eds. Design-Based Research (15–44).
Stuttgart: Franz Steiner Verlag.
Moustakas, C. (2015). Heuristic research: Design and methodology. In: Schneider, K. J., J. F. Pierson and J. F. T. Bugental, eds. The
handbook of humanistic psychology: Leading edges in theory, research, and practice (309–319). London: Sage.

Kontakt: knecht@ped.muni.cz
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Životaschopnost koncepce školní geografie založené na generalizacích
Dana Řezníčková, Miroslav Marada
Kateda sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Abstrakt
Obsahem příspěvku je prezentace nově navržené koncepce geografického vzdělávání v Česku, která
byla vytvořena na základě specifikace geografických klíčových pojmů a myšlenek a jejich promítnutí do
požadavků na výkony žáků různého věku. Tato aplikace Brunerova konceptu do geografického vzdělávání
představuje alternativní způsob výběru „základního učiva“ ve srovnání se způsobem prezentovaným ve
stávajících kurikulárních dokumentech Česka.
Kontakt: marada@natur.cuni.cz

Pohyb jako téma pro interdisciplinární výuku i podporu geografického myšlení
Hana Svobodová, Eduard Hofmann, Tereza Češková
Katedra geografie, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita
Abstrakt
V souladu se změnami v českých kurikulárních dokumentech je vytvářen stále větší tlak na posilování
mezipředmětových vazeb. Zatímco v zahraničí se problematika mezipředmětové spolupráce začala řešit
v 80. letech a je reálně v řadě států uplatňována, v českém prostředí je stále spíše jen tématem odborných
diskuzí a projektů (např. Janás 1985; Podroužek 2002; Hofmann 2003; Hofmann a kol. 2011; Hejnová
2011; Svatoňová a kol. 2012), ale její komplexní realizace a implementace do kurikula základních
či středních školách naráží na řadu bariér. Zároveň v českém prostředí chybí výzkum zachycující
realizaci mezipředmětové výuky či její srovnání v mezinárodním kontextu. Klein a Newell (1998, 3)
považují interdisciplinární přístup za „proces odpovědí na otázky, řešení problémů nebo témat, která
jsou příliš široká nebo složitá, aby mohla být vhodně řešena jedinou disciplínou“, bez ohledu na to, že
„interdisciplinární studie vycházejí z disciplinárních pohledů a integrují jejich poznatky prostřednictvím
konstrukce komplexnější perspektivy.“ Vzhledem k tomu, že interdisciplinarita zůstává v českém prostředí
často nedoceněným konceptem, je prvním dílčím cílem příspěvku představení možnosti integrace dílčích
geografických i dalších odborných disciplín prostřednictvím tématu „pohyb“.
Aby mezipředmětovou spolupráci více uplatňovali učitelé na školách, je nutná jejich odborná příprava
již v rámci studia. Za účelem zjištění, zda jsou budoucí učitelé schopni realizovat tuto formu výuky, bylo
provedeno šetření se studenty navazujícího magisterského studia učitelství pro 1. a 2. stupeň ZŠ, a to
metodou volného psaní na předem zadané otázky. Vzhledem ke kvalitativnímu charakteru odpovědí
studentů byly jejich odpovědi kódovány a následně analyzovány. Druhým dílčím cílem příspěvku je tedy
zhodnocení výsledků šetření se studenty, ve kterých se vyjadřují k přípravě na mezipředmětovou výuku
včetně porovnání postojů studentů učitelství pro 1. a 2. stupeň.
Kontakt: klokan18@seznam.cz
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Geografia Česka v edukačnom systéme Slovenska a úroveň poznatkov slovenských
študentov o Česku
Ladislav Tolmáči, Rastislav Cákoci, Anna Tolmáči
Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny,
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Abstrakt
Výučba geografie Česka na našich školách doznala za ostatných 30 rokov azda najmarkantnejších premien
zo všetkých geografických a možno aj negeografických tém. Z geografickej výučby, ktorá mala prakticky
33 hodinovú dotáciu v základných školách, 20 hodinovú na stredných, či celé bloky prednášok na
univerzitách sa jej rozsah znížil z pôvodného objemu na 5 až 10 %. Poznanie našej najbližšej krajiny sa
rapídne zhoršilo. Príspevok analyzuje zmenu bázy kľúčových geografických poznatkov o Česku
v kognitívnej aj afektívnej oblasti. V rámci pilotného výskumu sa venuje aj kvantifikácii úrovne poznatkov
stredoškolákov o Česku vyplývajúcich z dotazníkového prieskumu. Charakterizuje postoje žiakov k Česku
a jeho reáliám ako aj subjektívne hodnotenie potreby rozšírenia poznatkovej bázy o tejto krajine.
Kontakt: ladislav.tolmaci@uniba.sk

Komparativní analýza vizuálií v učebnicích vlastivědy a zeměpisu
Petr Trahorsch, Jan D. Bláha
Pedagogická fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Abstrakt
Učebnice vlastivědy a zeměpisu jsou geografickými didaktickými prostředky obsahující velké množství
různých typů vizuálií. V současnosti je problémem absence komplexní analýzy vizuálií jako klíčové
strukturní složky učebnic. Expertní komparativní analýza má potenciál identifikovat problémy vizualizace
geografických fenoménů v těchto materiálních didaktických prostředcích a upozornit tak na nevhodné
postavení, koncepci či kvalitu vizuálií v učebnicích, jež mohou vést až ke vzniku miskoncepcí u žáků
různých věkových skupin.
Cílem příspěvku je analyzovat postavení vizuálií ve struktuře učebnic vlastivědy a zeměpisu a zároveň
zhodnotit kvalitu vizuálií geomorfologických, hydrologických a zemědělských fenoménů z hlediska
použitelnosti. V rámci prezentovaného šetření bylo využito expertního hodnocení vizuálií odborníkem
metodou kvantitativní obsahové analýzy. Bylo analyzováno celkem šestnáct českých učebnic vlastivědy
a zeměpisu. V první fázi bylo analyzováno postavení vizuálií ve struktuře učebnice (např. počet a podíl
z hlediska typu vizuálií, přítomnosti titulku apod.). V druhé fázi byla hodnocena (analyzována) kvalita
vybraných vizuálií z hlediska jejich použitelnosti metodou škálování na základě předem definovaných
kritérií. Důležitost kritérií byla stanovena na základě výsledků párového srovnávání mezi
19 vysokoškolskými odborníky (geografy a pedagogy).
Výsledky analýzy ukazují, že klíčové postavení v učebnicích vlastivědy i zeměpisu mají fotografie. Podíl
abstraktních a kvantitativních vizuálií je v učebnicích zeměpisu vyšší než v učebnicích vlastivědy, v čemž
se pravděpodobně odráží předpoklad autorů učebnic o kognitivním vývoji žáků. Výsledky škálování
naznačují, že vizuálie v učebnicích zeměpisu jsou kvalitnější z hlediska jejich použitelnosti než v
učebnicích vlastivědy. Mezi klíčové problémy vizuálií identifikované na základě škálování patří častá
absence titulku, relativně nízký vztah vizuálie k textu a nečitelnost některých map. Nejnižších kvalit
dosahují vizuálie z učebnic relativně nových nakladatelství nemající dlouholetou tradici, naopak nejvyšší
kvalitou se vyznačují vizuálie v učebnicích nakladatelství ČGS.
Kontakt: petr.trahorsch@seznam.cz
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Prostorová analýza dopravních nehod: jak geografické myšlení
pomáhá v bezpečnostní praxi
Michal Bíl, Richard Andrášik, Jiří Sedoník
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Abstrakt
Cílem příspěvku je ukázat, jak geografický přístup, založený na hodnocení prostorového uspořádání
dopravních nehod, vyústil ve vznik unikátní geostatistické metody KDE+, která je nyní používána nejenom
ve výzkumu, ale též v dopravně-bezpečnostní praxi v Česku a dalších státech světa.
Geografické myšlení se projevuje schopností vnímat prostorové vztahy objektů a jevů. Dopravní nehody
představují bodové jevy, lokalizované podél komunikací, což jsou zase liniové objekty. Metoda KDE+, která
vychází z jádrového odhadu hustoty, hodnotí pomocí statistického testu míru koncentrace těchto bodů
podél linií a následně identifikuje místa, nazývaná shluky, v nichž se dopravní nehody koncentrují.
Dopravní nehody představují celosvětově závažný společenský problém a spolehlivé určení míst, kde
dochází opakovaně k nehodám, je důležité pro přijetí vhodných opatření. Zatímco dříve používané
metody vycházely výhradně z agregovaných dat, vztažených k celým úsekům komunikací, využití faktu,
že nehody jsou přesně lokalizovány pomocí GPS, nám umožnilo nebezpečná místa (hotspots) vymezit
mnohem přesněji a omezit tak následné prohlídky komunikací na významně kratší úseky, což má znatelný
ekonomický efekt.
V příspěvku bude představena vlastní metoda KDE+, na ní založený KDE+ software (www.kdeplus.cz),
který je aktuálně využíván ve více než dvaceti státech světa, a webové mapové aplikace (srazenazver.cz,
avison.cz, kdebourame.cz), které této metody využívají.
Vznik příspěvku byl umožněn díky projektu Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR,
VI20172019071, „Analýza viditelnosti účastníků silničního provozu za účelem zvýšení jejich bezpečnosti
za soumraku a v noci“.
Kontakt: michal.bil@cdv.cz

Možné aplikace religiózně-geografických výzkumů
Artur Boháč
Katedra geografie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci
Abstrakt
Příspěvek se zabývá možnými aplikacemi geografie náboženství na různých hierarchických úrovních jak
v Česku, tak v zahraničí, kde je religiózní struktura obyvatelstva odlišná od Česka a vyskytují se specifické
problémy. Geografie náboženství je mnohdy vnímána jako spíše deskriptivní subdisciplína geografie,
nicméně i ona může díky své široké škále přístupů a metod nabízet přínosné pohledy a řešení. Ty může
využívat jak decizní sféra, tak přímo náboženské organizace.
Kontakt: artur.bohac@tul.cz
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Využití gravitačního modelu ke kvantifikaci intenzity meziregionálních vazeb
Emil Drápela
Katedra geografie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci

Abstrakt
Gravitační model je jednou z metod modelování potenciálních vazeb mezi územními jednotkami,
využívanou zejména v ekonomické geografii a v dopravním plánování. Porovnáním výsledků modelu
s reálnými prostorovými interakcemi, vyjádřenými daty o průměrných denních intenzitách vozidel na
komunikacích, spojujících tyto územní jednotky, lze získat intenzitu působení border efektu. S touto
procedurou se však váže řada metodickým problémů a omezení, požadavků na vstupní data a rozhodnutí,
vnášejících do výpočtu určitou míru subjektivity. Příspěvek se zabývá zkušenostmi z případové studie,
realizované na Libereckém kraji, a jejími výsledky.
Kontakt: emil.drapela@tul.cz

Aplikácia postupov geografického výskumu v hodnotení terroir vinohradov
Vladimír Falťan 1, Igor Matečný 1, Marek Súľovský 1, Lukáš Karlík 2, Marián Gábor 1
Katedra fyzickej geografie a geoekológie, Prírídovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
2
Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny, Prírodovedecká fakulta,
Univerzita Komenského v Bratislave
Abstrakt
Kvalitu hroznového muštu a vína ovplyvňujú prírodné prostredie, vinohradnícka kultúra i technológia
výroby vína. Geografi, vďaka svojmu zameraniu, môžu aplikovať najmä postupy výskumu prírodných
zložiek krajiny pri hodnotení terroir vinohradov. V štúdií sa zaoberáme predstavením využitia vybraných
postupov fyzickogeografického výskumu - detailný výskum na tessere, tvorba máp geoekologických
jednotiek, interpretácia pôdnych analýz, využitie štatistického aparátu a dát diaľkového prieskumu Zeme
pri získaní detailnejšieho obrazu o prírodnej zložke terroir. Metodické postupy aplikujeme v spolupráci
s vlastníkmi a vinhoradníkmi na viacerých lokalitách v Malokarpatskej, Južnoslovenskej a Nitrianskej
vinohradníckej oblasti. Príspevok vznikol pri riešení projektov APVV-15-059 a VEGA 1/0421/16
1

Kontakt: vladimir.faltan@uniba.sk

Svět na prahu globální vodní krize (Týká se to i Česka?)
Bohumír Janský
Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Abstrakt
V současné době trpí asi 2 miliardy lidí žijících v 80 státech chronickým nedostatkem vody. K nezávadné
pitné vodě nemá přístup asi 1,2 miliardy lidí. Zásoby vody v hydrosféře Země jsou sice konstantní, ale velmi
nepravidelně rozděleny. Z hlediska disponibilních vodních zdrojů jsou značné rozdíly mezi kontinenty i
jednotlivými státy. Nejlepší přírodní podmínky z hlediska obnovitelných vodních zdrojů má Jižní Amerika
a ze států Brazílie. Abychom však mohli porovnat situaci v různých zemích, je vhodné vyjádřit roční objem
odtoku vody vzhledem k počtu obyvatel. Světu pak vévodí Island, Kanada či skandinávské země.
Vzhledem k růstu populace ve většině světových regionů se vodní krize prohlubuje. Tlak na vodní zdroje
roste a může být v budoucnu zdrojem politického napětí mezi sousedními státy, jak to již dnes vidíme na

Aplikovaná geografia
Blízkém Východě či v postsovětské střední Asii. Máme tedy očekávat války o vodu? Zatímco nejvyspělejší
státy spotřebovanou vodu recyklují, v řadě regionů rozvojového světa se vodou doslova plýtvá, přičemž
největším problémem celosvětové spotřeby vody jsou zemědělské závlahy. Dalším problémem lidstva je
pokračující znečišťování vodních zdrojů, kdy zejména rozvojové země téměř nečistí své odpady. Celý svět
se musí navíc do budoucna vyrovnat s dopady změny klimatu na vodní zdroje. Modelovým příkladem, jak
počínající vodní krizi čelit, jsou opatření, která již řadu let uplatňuje na svém území i v zahraničí Izrael.
Vodní stres již dnes registrujeme v řadě oblastí Česka. Příčinou je zejména nevhodné hospodaření na
zemědělské a lesní půdě. Rostoucím celospolečenským problémem je fakt, že většina vodních zdrojů a
vodárenských soustav je v rukách zahraničních společností.
Kontakt: jansky.b@seznam.cz

Možnosti eliminace přírodních ohrožení a rizik
v kontextu klimatické změny v české republice a ve světě
Jan Kocum
Katedra geografie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci
Abstrakt
Naléhavá potřeba řešení otázek týkajících se ochrany před hydrologickými extrémy probíhajícími po
celém světě vyžaduje komplexní a multidisciplinární výzkum. Aktuálnost tohoto tématu je spojena s
probíhající změnou klimatu a intenzifikací hydrometeorologických extrémů, které se odehrávají v různých
částech naší planety. Z tohoto hlediska jsou ve střední Evropě, Peru, Kyrgyzstánu a dalších regionech,
dlouhodobě rozvíjeny projekty, jejichž hlavním cílem je eliminovat negativní dopady hydrologických
extrémů, maximálně chránit obyvatele a minimalizovat škody na majetku v postižených oblastech. Za
tím účelem je potřeba pochopit a objasnit proces tvorby odtoku a vliv různých fyzikálně geografických
faktorů na jeho dynamiku, provést podrobné analýzy odtokového režimu ve vybraných experimentálních
povodích a aplikovat získané poznatky a výsledky do praxe. Řešení tak širokého základního výzkumu
vyžaduje komplexní přístup ke studovaným tématům. Výzkum závisí na multidisciplinárním pohledu a
jeho jednotlivé cíle by měly být řešeny různými metodologickými přístupy. Tento příspěvek přináší nejen
přehled moderních metod a technik tohoto výzkumu, ale rovněž návrhy opatření k eliminaci negativních
projevů hydrologických extrémů v různých regionech planety Země.
Kontakt: jan.kocum@tul.cz

Přehled témat studentů aplikované geografie studujících
na Technické Univerzitě v Liberci
Kamil Zágoršek
Katedra geografie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci
Abstrakt
Studium aplikovaná geografie na TUL má tradici od roku 2010. Během těchto let bylo řešeno 159
bakalářských prací. V posledních letech se výrazně zvýšila kvalita odevzdávaných prací. Stále sice převažují
aplikace do regionálního rozvoje, geomorfologie a metody různého hodnocení krajiny, ale objevují
se i aplikace do astronomie, hygieny nebo geologie. Řešené bakalářské práce ukazují v nesmírné šíři
problémy, které je schopna aplikovaná geografie řešit, a jsou i inspirací pro vědecké řešení některých otázek
geografickými metodami.
Kontakt: kamil.zagorsek@tul.cz

15

Aplikovaná geografia

Využitie fyzickogeografických podkladov vo vinohradníctve Slovenska.
Igor Matečný
Katedra fyzickej geografie a geoekológie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

Abstrakt
Vinohradníctvo na Slovensku zažíva v súčasnosti renesanciu. Pri obnove a výsadbe nových vinohradov
sa stále viac presadzuje pojem „terroir“ – osobitosť prírodných stanovištných podmienok a spôsobu
pestovania viniča . Vplyv mikroklímy, pôdnych a reliéfových podmienok sa stáva určujúcim pri výbere
stanovišťa, odrody a spôsobu obhospodarovania nových vinohradov. Presná kvantifikácia a následné
monitorovanie vybraných fyzickogeografických parametrov je nevyhnutnou podmienkou pre zavádzanie
tzv. precízneho vinohradníctva (precision viticulture).
		
Kontakt:igor.matecny@uniba.sk

Geomorfologické procesy a štruktúry

Geomorfologické procesy a štruktúry

Activity of Sękówka landslide (Beskid Niski Mts)
in 4 years period using terrestrial laser scanning
Jarosław Cebulski
IG&SO Polish Academy of Science
Abstract
Highland regions have a high activity of exogenic processes, which directly influence on their relief.
The area of the Polish Carpathians flysh is heavily transformed by mass movements, especially by the
landslides. An area of 19 600 square kilometers has over 55 500 landslides charted, which gives on average
3 landslides per square kilometer. A large number of them at the same time have been causing a huge
damage by the activation. Therefore this subject is addressed in numerous domestic and foreign literature.
Sękówka landslide is located in Sękówka left bank of the stream and was created in autumn 2013. This form
has a length of 152 m, and is in direct contact with the riverbed, the landslides toe. For the reactivation
of landslides are responsible high sum of participation and high water level in Sękówka stream. In period
2014 -2017 were performed a series of measurements (April, June, September, November 2014, April,
November 2015, April, November 2016, April, November 2017) using terrestrial laser scanner Riegl
VZ 4000. The results obtained in the form of a “cloud points” are treated in order to remove the layer of
vegetation and have been generated digital terrain model (DTM).The analysis found DEM of Differences
allow us to state that Sękówka landslide was active throughout the study period. Comparative analysis of
terrain models from different periods laid the quantitative and spatial changes in the landslide. The results
were correlated with the sums of precipitation from meteorological station located 11 km from analyzed
landslides. This helped to determine the height at which precipitation occurs activation of landslides.
corresponding author: cebulski@zg.pan.krakow.pl

Modelování erozních a srážko-odtokových procesů v malých povodích
David Honek
Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita
Abstrakt
Současné environmentální změny citelně mění hydrologické procesy v krajině na všech úrovních
geografického prostoru. Pro detailní zachycení těchto změn je vhodné pracovat v malých povodích
(< 100 km2), které jsou vhodné pro komplexní popis fungování celého systému při relativně nízkých
nárocích na vstupní podmínky. Výsledky a závěry jsou posléze uplatnitelné i na vyšších prostorových
úrovních Modelování chování srážkoodtokového procesu je jednou ze základních geografických disciplín,
ve které se propojují všechny složky fyzicko-geografického, ale i socioekonomického prostředí. Simulace
erozních jevů jde ruku v ruce s modelováním těchto procesů. V současné době se obě disciplíny zaměřují
na modelování procesů vyvolaných extrémními srážkovými událostmi se silnými projevy v krajině
(povodně, degradace půdy). Pozorování z posledních let jasně dokladují, že četnost výskytu takovýchto
událostí vzrůstá.
V rámci výzkumu pracujeme zejména s GIS nástroji a s relativně snadno dostupnými daty, zjistitelnými
i vlastním měřením v terénu. Do GIS prostředí aplikujeme empirické, matematické či fyzikální metody.
Aplikovanými modely jsou AIZM, USLE, RUSLE, MUSLE, USPED, EROSION a další. Výsledky jsou
konfrontovány s reálnými hodnotami, např. výška hladiny toku, sedimentace v nádrži. Prozatímní výsledky
srovnáváme s reálně naměřenými/pozorovanými daty. Naše dosavadní výsledky prokazují, že i s využitím
relativně jednodušších modelovacích procedur je možné dosahovat relevantních výstupů.
Tato aktivita je finančně podporována ze Specifického výzkumu Geografického ústavu PřF MU v rámci
projektu MUNI/A/1251/2017 Integrovaný výzkum environmentálních změn v krajinné sféře Země III, a za
podpory Katedry vodného hospodárstva krajiny na STU v Bratislavě v rámci projektů RECARE (č. 603498),
APVV-15-0425, APVV-15-0497 a VEGA (1/07/10/15).
									Kontakt: 324439@muni.
cz
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Současné změny mocnosti aktivní vrstvy na ostrově Jamese Rosse u Antarktického
poloostrova
Filip Hrbáček, Kamil Láska, Daniel Nývlt, Michaela Kňažková, Zbyněk Engel
Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita
Abstrakt
Antarktický poloostrov je oblastí s nejvýrazněji rostoucími teplotami vzduchu na Zemi. Od 50. let 20.
století došlo k lokálnímu nárůstu teplot až o 3 °C, což mělo za následek mimo jiné rozpad šelfových
ledovců, zmenšování objemu a plochy ledovců, nebo degradaci permafrostu a zvyšování mocnosti aktivní
vrstvy. Nicméně, kolem roku 2000 začalo pozvolné ochlazování klimatu, které se nejvýrazněji projevilo
mezi roky 2006 a 2015. V tomto období byly zaznamenány zvyšující se rozloha mořského ledu, pozitivní
bilance hmoty ledovců, vyšší sněhové srážky a delší přetrvávání sněhové pokrývky a snižování mocnosti
aktivní vrstvy.
Jedním z hlavních dlouhodobých monitoringů prováděných v rámci Českého antarktického výzkumného
programu je sledování změn termálního režimu a mocnosti aktivní vrstvy na ostrově Jamese Rosse
v severovýchodní části Antarktického poloostrova. V období od roku 2006 zde postupně byla založena
monitorovací síť automatických stanic měřící teplotu aktivní vrstvy na několika lokalitách v severní
části ostrova Jamese Rosse, které se od sebe odlišují především litologií a nadmořskou výškou. V tomto
příspěvku prezentujeme dosavadní výsledky o změnách mocnosti aktivní vrstvy v období 2006–2017
a poznatky o hlavních faktorech, které způsobují její lokální variabilitu.
Kontakt: hrbacekfilip@gmail.com

Slovak River LAB – Recent geomorphological evolution of selected Slovak rivers
Anna Kidová 1, Miloš Rusnák 1, Milan Lehotský 1, Ján Sládek 1,2, Jozef Dudžák 1, Milan Frandofer 1
1

Slovak Academy of Sciences, Institute of Geography
2
GEOTECH Bratislava, s.r.o.

Abstract
Long-term degradation of the river systems reflects the inner-channel changes such as the straightening
and narrowing of the channel and markedly decreasing of bar area. The aim of this contribution is
to introduce preliminary results from analyses of selected river systems in Slovakia, changes in their
dynamics, lateral channel movements and the associated changes in in-channel morphological structures
and riparian land cover ones. The multitemporal GIS analyses (from 1949 to 2009) confirms degradation
trend of the braided Belá River planform. High resolution mapping on 1.4 km long and very dynamic
segment of Belá River near Vavrišovo village aimed to the evolution of the left bank undercutting by the
river above the 30 m high landslide. The bank erosion, geomorphological and financial effects of channel
migration in the riparian zone of the 39 km long channel of the Topľa River were investigated as well. The
Topľa River eroded in total area of 85.2 ha and 60.1 ha were deposited. The average channel shift per year
doubled from 0.8 m/year (1987 – 2002) to 1.6 m/year (2002 – 2009). From the economic point of view,
large destructed farmland areas (arable land and grassland) are negative phenomena (€ 29,924.02 in total).
The multitemporal GIS analyses (from 1987 to 2009) of the extreme flood events effect to lateral channel
shift were proceed on less regulated and laterally partly-confined meandering Ondava River. We focused
on the associated changes in mid-channel morphological structures (gravel bars), the lateral shift of
channel (average shift of bank per year was 1.17 m in 1987 – 2009, max 217 m) and land cover structures
in the riparian zone regard to final succession stage of the riparian forest. The research was supported by
Science Grant Agency (VEGA) of the Ministry of Education of the Slovak Republic and the Slovak Academy of
Sciences; 02/0098/18.
					
corresponding author: geogkido@savba.sk
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Slovak River LAB – Overview of methodological approaches
in study of river morphology
Milan Lehotský 1, Jozef Dudžák1, Milan Frandofer1 ,Anna Kidová1, Miloš Rusnák1, Ján Sládek1,2
1

Institute of Geography, Slovak Academy of Sciences
2
GEOTECH Bratislava, s.r.o.

Abstract
The purpose of the presentation is to provide backgrounds of connectivity and complexity as two general
methodological approaches which are topical in fluvial geomorphological researches. Analysis of the
character and behaviour of landscape compartments and the connectivity between them provides a
platform to interpret the operation of geomorphic processes in any given system. The term ‘connectivity’
encompasses aspects of landscape connectivity, hydrological connectivity and sedimentological
connectivity. We address overview how a refinement which distinguishes structural connectivity from
functional connectivity can be used to explain patterns observed in fluvial systems. Geomorphic systems
typically exhibit complex, apparently random behaviours and patterns in both spatial and temporal
domains. This complexity can arise from the cumulative impacts of individual process-response
mechanisms which are far too numerous to be accounted for in individual detail, or due to multiple
controls over process-response relationships which operate over a range of spatial and temporal scales.
So, as far as the complexity the purpose of this paper is threefold. First, the evidence that earth surface
processes and landforms behave as dissipative systems with deterministic complexity (chaos) is reviewed.
Second, fundamental conceptual implications of NDS (nonlinear dynamical systems) theory will be
related to existing and traditional theoretical concepts of geomorphology. Finally, an attempt will be made
to demonstrate the fundamental linkages between NDS theory and traditional concepts of landscape
evolution.
The research was supported by Science Grant Agency (VEGA) of the Ministry of Education of the Slovak
Republic and the Slovak Academy of Sciences; 02/0098/18.
		
corresponding author: geogleho@savba.sk

(Ne)Známe strže na Slovensku
Pavol Papčo
Katedra geografie, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku
Abstrakt
Pozoruhodným geomorfologickým fenoménom na Slovensku sú rôzne dlhé a hlboké strže vyskytujúce sa
v rozvetvených formáciách, alebo aj ako „solitéry“. V značných hustotách sa nachádzajú v extravilánoch
početných sídiel pričom obyvatelia ani netušia, že „ich jarky“ môžu byť zaujímavé aj niečím iným ako
len miestom pre vyvážanie (hoci nelegálneho) odpadu. Rovnako ako iné geomorfologické formy, aj strže
sú vedecky atraktívne pre poznávanie, ktoré možno zhrnúť do otázok „prečo kde a kedy“. Napriek tomu,
že vznik menovaných objemných foriem extrémnej vodnej erózie predstavuje pre ľudskú spoločnosť
negatívny jav, v prípade jej výskytu v dávnejšej minulosti možno pri opise niektorých ich vlastností
„prižmúriť oko“.
Kontakt: pavol.papco@ku.sk
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Geomorphological effects of relief transformations caused by the ski slopes construction
Joanna Fidelus-Orzechowska 1, Jaroslaw Cebulski2, Dominika Wrońska-Wałach 3
Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, jfidelus@up.krakow.pl
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Kraków, cebulski@zg.pan.krakow.pl3
3
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, d.wronska@gmail.com
1

2

Abstract
The aim of research was to present geomorphological changes within natural slope caused by ski run
constructions. The research was carried out in the Remiaszów catchment on two ski runs (southern
Poland). The area of selected catchment is 1,16 km2. The mean elevation of the catchment is 859 m
a.s.l., while the maximum is 946 m a.s.l. Data obtained from ALS (Airborne Laser Scanning) and TLS
(Terrestrial laser Scanning) were used for the construction of high resolution Digital Elevation Models
(DEM). Assessment of spatial and quantitative relief changes was performed by means of difference
between obtained DEM before (2013) and after (2016) ski runs construction. Subsequently, hydrological
changes within analysed catchment was established based on convergence and divergence index.
Additionally detail analysis of micro-relief changes on selected test surfaces was made based on DEM
from TLS cloud points. The research showed that ski run constructions caused the significant relief and
hydrological changes. That involve particularly smoothing of the longitudinal profile of slopes as well as
grading and flow direction changes caused by draining ditches establishment.
corresponding author: jfidelus@up.krakow.pl

Slovak River LAB - Methods and tools in Slovak river landscapes research
Miloš Rusnák 1, Anna Kidová 1, Milan Lehotský 1, Ján Sládek 1,2, Jozef Dudžák 1, Milan Frandofer 1
1

Slovak Academy of Sciences, Institute of Geography
2
GEOTECH Bratislava, s.r.o.

Abstract
The recent century is characterized by impacts of climate change and anthropogenetic interventions into
river channels and their riparian zones. It is a challenge for the fluvial geomorphology to highlight the
morphological response to these events, because the knowledge of the morphological-sedimentological
attributes of the river channel is the first step in pursue of a comprehensive knowledge of the riverine
landscape and impact on its sustainable management. Selection of appropriate group of methods and tools
is necessary for river landscape research and identifying fluvial processes.
The main aim is to present group of methods and tools used for analyzing selected river systems in
Slovakia, changes in their dynamics, lateral channel movements and the associated changes in in-channel
morphological structures and riparian land cover ones. Multi-temporal analyses of aerial photographs,
GIS analyses, methods of terrain mapping (cross section profile, sediment analysis, electrical resistivity
tomography) and UAVs photogrammetry was used. The aerial photographs (from 1949 to 2009) and UAV
scanning were chosen in a way to capture the morphological changes that occurred along the Slovak rivers.
Since last few years the UAVs in hand in hand close range photogrammetry became very popular and
useful tool also in the field of geomorphological researches. The result of image processing was point cloud
with more than 150 mil. points. This mesh was filtered and textured so we could create textured 3D model
of river channel and its surrounding. In study period of 60 years is visible long-term degradation of the
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river system as reflected in inner-channel changes such as the straightening and narrowing of the channel
and markedly decreasing of area of bars.
The research was supported by Science Grant Agency (VEGA) of the Ministry of Education of the Slovak
Republic and the Slovak Academy of Sciences; 02/0098/18.
corresponding author: geogmilo@savba.sk

Evolution of Danube river system near Gabčíkovo in Holocene
Jacek B. Szmańda 1, Piotr J. Gierszewski 2, Jarosław Kordowski 2, Milan Lehotský 3,
Małgorzata Luc 4, Ján Novotný 3
Institute of Geography, Pedagogical University of Cracow, Kraków
Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences
3
Institute of Geography, Slovak Academy of Sciences
4
Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University, Kraków
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Abstract
Channels are separated by inter-channel floodplain areas and islands of a differentiated size. The
geological structure of anabranching areas consists of the mainly massive and horizontally laminated
mud. Radiocarbon data shows that the overbank alluvia on these areas have been accumulated since the
Atlantic period. The structure and texture of these sediments in lithofacial dimension reflect deposits of the
inorganic floodplain of the anastomosing river formed by regular flow events.
Although the Danube river floodplain is built mainly of mud, gravels are exposed in many places on its
surface. Bearing in mind these facts we assumed that after the river erosion the mud accression happened
and the fluvial system was transformed from the gravel-bed braided to gravel-bed anastomosing type.
After the erection of the “Vodne delo” Gabćíkovo dam, channels of the Danube fluvial system are
degrading and transforming from the fluvial to the lacustrine sedimentation type.
Based on the geomorphological and lihofacial analyses as well as the radiocarbon datting we elaborated
four phases of the evolution of the Danube fluvial system near Gabćíkovo: (1) Late Vistulian, aggrading
phase of gravel-bed braided river system, (2) eo- and mezoholocene erosion phase of gravel-bed islandbraided river system, (3) neoholocene aggrading phase of gravel-bed anabranching river system, and (4)
contemporary erosion and agrrading anthopogenic phase of degrading gravel-bed anabranching river
system.
corresponding author: j.szmanda@up.krakow.pl

Have there been an anabranching river systems in Western Carpathians?
Lower Skawa river case study
Karol Witkowski, Jacek Szmańda
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Abstract
Skawa is the right-bank Carpathian tributary of the Vistula. Headwater area is located in the Beskid
Żywiecki. Skawa drains, among others Babia Góra (1725 m a.s.l.). In the lower reaches, the river flows
through the Wieliczka Foothills and the Oświęcim Basin. A review of the Austrian archival maps showed
that until the end of the 19th century, Skawa had a multiple-channel. The width of the river bed was up to
860 m. At the beginning of the 20th century, the entire lower course of the river was channelized. These
were preparatory works for the construction of a water channel connecting the Danube, Odra, Vistula and
Dniester. Since then, Skawa has been operating within one narrow channel (maximum 155 m wide). This
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channel undergoes intense incision. The aim of the research is to answer the question: could the 19thcentury lower Skawa be an anastomosing river? In our research, we used the map „Second military survey
of the Habsburg Empire“, made in the area of the Skawa valley in 1861-64. We indicated the largest forms
separating the beds. After the morphometric analysis, we qualified them as the forms of the bottom of the
anastomosing river - islands and interchannel areas. For detailed research we chose the largest of forms,
with an area of 0.47 km2. On this form in the nineteenth century, there was a building, which proves its
durability. Nowadays, this form, like the bottom of one of the riverbeds, is included in the floodplain.
Drilling done in the area of the former interchannel area showed that on a series of gravels, a layer of
mainly silt is 1.2-1,7 m thick. The surface of the bottom of the former bed is gravel. The analysis of the map
shows that in the Skawa riverbeds surrounding the studied area, there were numerous central bars. On this
basis, we find that Skawa represented before channelization the system of gravel-dominated laterally active
anabranching rivers, described by Nanson and Knighton (1996).
corresponding author: karol.witkowski@up.krakow.pl

Educational values of fragments of mountain braided river, case study Skawa river
Anna Chrobak, Karol Witkowski, Jacek Szmańda
Institute of Geography, Padagogical University of Cracow
Abstract
The Skawa river is draining the Carpathian Mountains: the Outer Carpathians - the Western Beskids and
the Carpathian Foothills. Skawa flows into the Vistula. The length of the river is 96 km, and the catchment
area is 1160 km2. Skawa was a anabranching river type consisting of braided channels until the beginning
of the 20th century. Contemporary it is a regulated river. In the era of development of geotourism, as an
element of qualified tourism it is necessary paying attention to morphology of the fluvial forms as
a potential geosites. Examples of this forms with high educational values in the Skawa river valley.
The purpose of the study was to analysing of the educational values selected geosites located in the Skawa
river valley. The five geosites was chosen to the valorisation: (1) a fragment of the rocky and braided
channel downstream the bridge in Makow Podhalanski, (2) Świnna Poręba dam, (3) a fragment of the river
channel in Jaroszowice, located downstram the Świnna Poręba reservoir, (4) channel incision
in the straight river below a bridge in the Wadowice and (5) old anastomosing channel in the Zator. The
valorisation was elaborate by selected criteria: (1) rarity inside the area, (2) integrity, (3) representative
of geomorphological processes and its educational value, (4) number of interesting geomorphological
features (diversity), (5) other geological features with heritage value, (6) scientific knowledge of
geomorphological issues and (7) rarity at Polish Carpathian level. The highest value reached the geosite
located in Jaroszowice and the lowest value geosite located in the Wadowice. Moreover the geosites in the
Jaroszowice and Zator have the highest value in the Polish Carpathians. The presented geosites in Skawa,
despite their high educational values, are used only for recreation by local residents.
corresponding author: achrobak@up.krakow.pl
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Rainfall erosivity impact on soil erosion by water in agricultural catchment in Poland
Jolanta Święchowicz
Instytut of Geography and Spatial Management of the Jagiellonian University in Kraków
Abstract
The main aim of the paper is to assess rainfall erosivity for soil erosion by water in agricultural catchment
in Poland. The Dworski Potok catchment is situated on the edge of the Carpathian Foothills, in the
northern part of the Wiśnicz Foothills (the Brzesko Foreland). It covers the area of 0.29 km2, the ranges of
altitude being 223–278 m a.s.l. The soil cover is weakly differentiated with Stagnic Luvisols. Low hills are
typical in the relief of the area.
It has been established that change in the slope relief is brought about by short transformation periods,
during which soil erosion by water takes place, especially by those with the biggest effectiveness and
dynamics. Those periods which, depending on the criterion adopted, lasted from 0.3 to 5% of the time
of study (1987−2009) are the most interesting and effective episodes in the development of slopes in
agricultural areas.
Rainfalls during short periods of slope transformation have various effectiveness which depends on their
parameters (EI30 or I30) and the qualities of the ground on which the rain falls. The regularities shown in
the study are related to potentially erosive rains established according to Universal Soil Loss Equation –
USLE. There were 212 rainfalls meeting the criteria, and their total duration amounted to 2% of the time of
summer half-years in the period of measurements. The individual erosiveness of rains changed from 2.32
to 3367.1 MJmmha-1h-1. In this zone of the Carpathian Foothills rain erosivity exceeding 200 MJmmha1h-1 is, an extreme value. There were only 19 events of that type in the study period, on average 0.8 a year
and they took place exclusively in the summer months, mainly in July and June.
corresponding author: jolanta.swiechowicz@uj.edu.pl

The River connectivity – a basin approach (the Váh River case study)
Ján Novotný
Geografický ústav SAV
Abstract
Fluvial geomorphic processes represent combination of erosion, transport and deposition of sediments
by flowing water. Therefore, it is necessary to understand sediment fluxes within the river systems.
Connectivity in this context means linkage of sediment through the system and its research requires
identifying sediment sources and storage zones (Hooke 2003). Various landforms (buffers, barriers,
blankets), can disrupt longitudinal, lateral or vertical linkages (Fryirs et al. 2007a) and human
modifications often cause considerable barriers to sediment movement. Although most river connectivity
studies are conducted at a detailed level, analyses at the whole river basin level also play an important role
(Fryirs et al. 2007b).
This study explores the possibilities of identifying and evaluating river connectivity rate within the Váh
River basin, considering natural conditions and anthropogenic impact. The Váh River represents strongly
modified river system, affected by damming, channelling and river training. These changes have affected
also transfer of sediments within the whole river basin.
The research is based on aerial images, orthophotomaps and DMR data, comparing two time horizons
(1950 and 2000). Longitudinal connectivity within channel has been analysed by the channel bars
evolution and lateral connectivity by the river banks analysis.
Kontakt: jan.novotny@savba.sk
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Fyzikálne založená segmentácia (regionálna typizácia) georeliéfu
- súčasť geografie na vzostupe?
Jozef Minár
Katedra fyzickej geografie a geoekológie, Prírídovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Abstrakt
Geografická regionalizácia je tradičným nástrojom priestorovej geografickej syntézy prepájajúcim
fyzickú a humánnu geografiu. Moderné, štatisticky založené metódy regionálnej taxonómie, respektíve
objektovo orientovanej analýzy obrazu, sú stále úspešnejším nástrojom priestorových analýz, rozvíjaným
a používaným stále častejšie mimo geografie. Len ak si geografia udrží svoju pozíciu v tomto segmente
poznania, môžeme to pokladať za súčasť jej vzostupu.
Priestorové štruktúry odrážajú procesy, ktoré ich utvorili. Ak vnoríme poznanie o vzťahu štruktúr a
procesov (syntetický geografický prístup) do tvorby regionalizačných a typizačných algoritmov, uplatníme
tým imanentne geografický prístup. Fyzikálne založená segmentácia georeliéfu sa o to snaží. Interpretačne
zaujímavá je len taká segmentácia poľa, ktorá odhaľuje jeho genetickú, vekovú či dynamickú rôznorodosť
a väzby s inými geografickými poliami. Najrozšírenejšie partikulárne prístupy k segmentácii georeliéfu sú
užitočné pre čiastkové interpretácie, naozaj syntetické štruktúry (formy a regióny) však identifikujeme, len
ak pre ich hľadanie použijeme spoločný motív (hýbateľa) ich formovania. Pokladáme zaň gravitačné pole
Zeme.
Súbor jasne fyzikálne definovaných morfometrických charakteristík v spojení s adekvátnou segmentačnou
procedúrou vedie k dobre synteticky interpretovateľným objektom (formám a typom reliéfu).
Dokumentujeme to v dvoch hierarchických úrovniach: elementárnej a morfoštruktúrnej segmentácii
georeliéfu. V prvom prípade vychádzame z teoretickej definície základných typov rovnovážnych
elementárnych foriem, v druhom z koncepcie geomorfologickej práce a jej prejavov v súčasnom georeliéfe.
Vďaka prvému prístupu sme v podobe indexu svahovej nerovnováhy sformulovali syntézu vplyvu
horizontálnej a normálovej spádnicovej krivosti na distribúciu geomorfologicky disponibilnej gravitačnej
energie v priestore. Druhý prístup umožnil pre morfoštruktúry definovať index ustáleného stavu (steady
state), ktorý synteticky odráža ich vývoj a lito-štruktúrne vlastnosti.
Gravitácia je len špecifickým iniciačným geografickým poľom využiteľným pre geografickú regionalizáciu.
Príkladom iného takto využiteľného iniciačného poľa môže byť novo definované pole vystavenia krajiny
ľudským aktivitám, odhaľujúce potenciál pre zmeny intenzity využívania krajiny človekom.
Príspevok je výsledkom riešenia projektu APVV-15-0054
Kontakt: jozef.minar@uniba.sk
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Porovnanie výsledkov merania chemickej denudácia na planinách Slovenského krasu
a krasu južnej Číny.
Zdenko Hochmuth1, Alena Gessert1, Lian Hua Cao2, Bai Bing2
Ústav geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, Košice
ICRK, International Research Center on Karst, No.50, Qixing Road, Guilin, Guangxi, P.R China
1

2

Abstrakt
Sledovanie intenzity aktuálne prebiehajúcich geomorfologických procesov v krase zahájil už A. Droppa,
ktorý realizoval merania s využitím metodiky a materiálu juhoslávskych karsológov. Bez týchto informácií
(publikovaných neskôr) sme už v r. 2008 realizovali vlastný výskum v rámci diplomovej práce I. Vadelovej.
Impulzom pre ďalšie merania bola spolupráca s pracoviskom ICRK v Guiline (Južná Čína) v rámci
projektu APVV (SK-CN-2015-0030: Porovnávacia štúdia uhlíka a jeho rezerv v kontexte ekologickej
obnovy krajiny v podmienkach subtropických oblastí Číny a miernych klimatických oblastí Slovenska), kde
prebehla aj obojstranná návšteva a porovnanie metodík. Od decembra roku 2016 prebieha experiment na
2 terénnych stanovištiach na Silickej a Jasovskej planine na vzorkách dovezených z Číny a tiež na vzorkách
z miestneho materiálu. Sleduje sa úbytok hmotnosti vzoriek (každá váži priemerne 13 g) s presnosťou na
10-5g. Z dôvodu vylúčenia náhodných chýb na každom stanovišti sa zisťuje hmotnosť na 3 vzorkách na
povrchu, v pôde v hĺbke 20 cm a v hĺbke 50 cm. Vzorky sa kontrolujú 4 x ročne. Už doterajšie výsledky
naznačujú, že najrýchlejšie prebieha korózia v pôde v hĺbke 50 cm, na povrchu rádovo pomalšie. Ak by
sme uvažovali o prepočte na hrúbku rozpustenej horniny, dostávame sa k hodnotám cca 0,05 mm /rok, čo
je až 50 cm za 10 000 rokov za dnešných klimatických podmienok. Mení to do istej miery naše predstavy
význame pôdneho pokryvu a intenzite krasovatenia v tzv. holokrase a môže upresniť naše predstavy o veku
závrtov či škrapov. Hodnoty sa odlišujú rádovo od hodnôt subtropických podmienok, i lokalít v SR.
Kontakt: hochmuth@upjs.sk
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Zmeny v podielu snehových zrážok na celkových zrážkach
v horských oblastiach centrálnej Európy
Andrea Blahušiaková
Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Abstrakt
V horských oblastiach hrá dôležitú rolu vo vývoji odtoku snehová pokrývka. Tá signifikantne klesá, a to
nielen v súvislosti so stúpajúcou teplotou vzduchu, ale i pod vplyvom zmien zrážkových úhrnov. To, či
zrážky v zimnom období padnú vo forme snehu alebo dažďa, má veľký efekt na sezónny i celkový ročný
odtok.
Hlavným cieľom tohto príspevku je vyhodnotiť zmeny skupenstva zrážok a ich dopad na odtok v horských
oblastiach centrálnej Európy v období 1966 – 2012. Skúmané stanice sa nachádzajú v povodí Hrona (SK);
Mumlavy, Blanice a Vydry (CZ); Dischmy, Sitteru a Allenbachu (CH).
Zmeny v podielu snehových zrážok na celkových zrážkach sú počítané na základe dvoch pomerov – S/P
a RSD. Pre porovnanie efektu rôznych teplôt na mesačné, sezónne (november až apríl) a ročné zmeny S/P
a RSD, bol zvolený koncept troch prahových hodnôt 0; 0,5 a 1°C. Pearsonov korelačný koeficient zisťuje
závislosti medzi hydroklimatickými parametrami a S/P a RSD. Trendy vo vývoji S/P a RSD skúma MannKendall test.
Výsledky ukazujú, že väčšia početnosť trendov sa objavuje u pomeru S/P, ale výraznejšie sú u RSD. So
stúpajúcou teplotou sa početnosť a sila trendov zvyšuje. Najviac klesá podiel snehových zrážok na celkových
zrážkach na Hrone, Vydre, Allenbachu a Sitteru. Najväčší pokles je v mesiaci apríl. Pokles S/P a RSD je
spojený so zvyšujúcou sa teplotou vzduchu v zimnej sezóne (najviac Sitter). U Hronu, Vydry a Allenbachu
súvisí i so signifikantným poklesom výšky snehovej pokrývky (najväčší Allenbach) a nedostatkom zrážok v
zime (najväčší Allenbach). V povodí Sitteru má väčší vplyv teplota, pretože tu signifikantne zrážky v zime
stúpajú. V dôsledku tohto klesajú mesačné i minimálne prietoky na jar až do konca leta.
Kontakt: ablahusiak@gmail.com

Modelování klimatické niky nepůvodních druhů dřevin
Jan Divíšek
Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita
Abstrakt
Více než 80 druhů stromů původem ze Severní Ameriky bylo zavlečeno na evropský kontinent. Některé
z nich zde úspěšně naturalizovaly, zatímco jiné se staly invazními. V této studii zkoumáme, která území
a jaké klimatické podmínky v Evropě jsou nejvhodnější pro úspěšnou naturalizaci severoamerických
stromů. Vybrali jsme celkem 61 druhů, které byly zavlečené na evropský kontinent a na základě jejich
domovských areálů a šesti klimatických proměnných z databáze WorldClim jsme připravili modely, které
popisují makroklimatické podmínky v jejich domovských areálech. Tyto modely byly pro porovnání
spočítány dvěma různými metodami, MaxEnt a Random Forest, a následně validovány pomocí nezávislých
dat o rozšíření druhů z databáze GBIF. Tato validace ukázala, že většina modelů dokáže velmi dobře
předpovědět výskyt daného druhu na severoamerickém kontinentu, přičemž MaxEnt modely se ukázaly
přesnější, než modely počítané metodou Random Forest. Základním předpokladem pro přenositelnost
modelů ze severoamerického na evropský kontinent jsou analogické klimatické podmínky. Analýza NMDS
potvrdila, že klimatické podmínky evropského kontinentu tvoří podmnožinu podmínek Severní Ameriky.
Promítnutím modelů na území Evropy jsme získali představu o tom, které oblasti odpovídají svými
klimatickými podmínkami domovským areálům jednotlivých vybraných druhů. Následně jsme odhady
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všech modelů sečetli, abychom zjistili, které oblasti v Evropě jsou nejvhodnější pro naturalizaci největšího
počtu severoamerických stromů. Sumu odhadů jsme dále korelovali s několika klimatickými proměnnými
(průměrná roční teplota, roční úhrn srážek, PET, AET, kontinentalita a index aridity), přičemž se ukázalo,
že „klimatická vhodnost“ prostředí pro nepůvodní severoamerické dřeviny stoupá především s aktuální
evapotranspirací. Naše modely tedy potvrzují hypotézu, že neextrémní klimatické podmínky s optimální
rovnováhou mezi teplotou a přísunem srážek jsou nejvhodnější pro úspěšnou naturalizaci nepůvodních
druhů rostlin. Do budoucna je ovšem nutné validovat odhady modelů pomocí dat o výskytu druhů na
evropském kontinentu a zjistit, zda u jednotlivých druhů dochází ke změně preference klimatických
podmínek.
Kontakt: divisekjan@sci.muni.cz

Rekonstrukce klimatu střední Evropy na základě údajů
z přírodních a antropogenních archívů
Petr Dobrovolný, Rudolf Brázdil, Ladislava Řezníčková, Lukáš Dolák
Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
Abstrakt
Kvantitativní rekonstrukce umožnují zasadit současnou změnu klimatu do kontextu dlouhodobých změn
životního prostředí posledního milénia. Změny a kolísání klimatu v minulosti jsou zakódovány v tzv. proxy
datech. V oblasti střední Evropy patří k nejdůležitějším dokumentární údaje spojené s různými lidskými
aktivitami (kronikářské záznamy, prameny ekonomického charakteru, osobní deníky atp.) a dále údaje
dendrochronologické (např. šířky letokruhů stromů). Různé typy proxy dat obsahují specifický záznam o
teplotních či vlhkostních poměrech, často se mohou vhodně doplňovat a mohou sloužit také ke vzájemné
verifikaci. Proto je výhodné je kombinovat za účelem získání co nejsilnějšího klimatického signálu.
Nejprve budou představeny silné a slabé stránky základních zdrojů dat, které posloužily k rekonstrukci
teploty vzduchu, srážkových úhrnů a indexů sucha v oblasti střední Evropy za posledních 500 resp. 1000
roků. Následně bude představena metodologie tzv. multi-proxy rekonstrukce. Poté budou shrnuty hlavní
rysy kolísání klimatu a charakterizován výskyt vybraných hydrometeorologických extrémů. Výsledky
budou porovnány s obdobně zaměřenými studiemi ve středoevropském kontextu. Hlavní rysy kolísání
klimatu budou konfrontovány s obecně přijímanou představou, která v podnebí posledního milénia
vymezuje tzv. Středověké klimatické optimum, Malou dobu ledovou a období současného globálního
oteplování.
Kontakt: dobro@sci.muni.cz

Zmeny krajinnej pokrývky Slovenska v období 1990-2012
Ján Feranec, Ján Oťaheľ, Monika Kopecká, Jozef Nováček, Róbert Pazúr
Geografický ústav SAV
Abstrakt
Cieľom referátu je priblížiť metódy identifikácie, analýzy a hodnotenia krajinnej pokrývky Slovenska
a jej zmien v rokoch 1990, 2000, 2006 a 2012 využitím satelitných snímok, ako aj pohľad na dynamiku
prírodných a človekom vytvorených objektov za obdobie viac ako 20 rokov prostredníctvom originálnych
máp, grafov a tabuliek. Práve jednotné údaje o krajine sú zárukou operatívneho a korektného riešenia
environmentálnych problémov na Slovensku. V zmenách jeho krajinnej pokrývky v hodnotenom období
dominoval trend zväčšovania areálov odlesňovania. Druhý výrazný trend reprezentuje pokles intenzifikácie
poľnohospodárstva, extenzifikácie poľnohospodárstva, zalesňovania a zmenšovania rozsahu výstavby
vodných nádrží. Dynamika zástavby a ostatné zmeny krajiny sa vyznačovali zmiešaným trendom.
Kontakt: feranec@savba.sk
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CORINE Land Cover for Land Use and Land Cover change analysis at supra-national
scales. Which are the uncertainties?
David García-Álvarez
University of Granada
Abstract
CORINE Land Cover (CLC) is a widely used Land Use Land Cover dataset in Europe and a reference
project of coordination for the whole world. Many studies have been performed at supra-national scales
using CLC data. Although CLC has been available for several decades and its use has become more intense
with the years, there are still few analysis that study the uncertanties of the whole dataset for Europe. This
research aims to fill this gap through a general analysis of the uncertaintites associated to the use of CLC
data for land use and land cover change analysis at supra-national scales. The research carried out showed
how CLC data can be very different depending on the country considered and how detected changes are
many times not real, but technical ones.
corresponding author: dagaral@ugr.es

Comparison of groundbase and satellite ozone data in Antarctica
Michal Janouch
Polární sekce České geografické společnosti
Abstract
The Antarctic ozone hole had continued to observe each spring, despite a moderate decreasing of the
Ozone Depleting Substances (ODS) in the atmosphere since the mid-80’s. The continued observation of
the Antarctic Ozone Hole is expected because ODS declined only moderately over the last decade .
In February of 2010 the Brewer ozone spectrophotometer – MKIII, No. 199 (B199) was installed at the the
Marambio Base (Argentina) in Antarctica.
This activity is the project of the Ministry of the Environment of the Czech Republic and the State
Environmental Fund of the Czech Republic „Monitoring of the State of the Earth’s Ozone Layer and Solar
UV-radiation in Antarctica - the Contribution of the Czech Republic to the Vienna Convection and the
Montreal Protocol“. Cooperation with Argentina is the result of close cooperation in matters relating to the
Antarctic between the Government of the Czech Republic and the Government of the Argentina in 2010.
The B199 has been independently calibrated by travelling standard the Brewer No. 17 - International
Ozone Service, Toronto Canada (IOS) in 2012 and 2016. The B199 is regularly checked and maintained
each year during austral summer.
The measurements of total ozone is analyzed and compared with the satellite data (AURA-OMI).
The possible detection of the ozone recovery is also presented .
corresponding author: janouch.michal@seznam.cz
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Zmeny vo využívaní poľnohospodárskych pozemkov v rokoch 2004 – 2018
z hľadiska ich hodnoty
Monika Kopecká1, Daniel Szatmári1, Michal Sviček2
Geografický ústav SAV
Národná poľnohospodárske a potravinové centrum - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
1

2

Abstrakt
Z hľadiska hodnotenia rozsahu zmien krajinnej pokrývky predstavujú úbytky poľnohospodárskej pôdy
jeden z najzávažnejších environmentálnych problémov. Tieto zmeny sú spojené jednak s rozsiahlymi
zábermi poľnohospodárskej pôdy pre výstavbu, avšak ďalším významným procesom prebiehajúcim v
kultúrnej krajine v ostatných rokoch je rozsiahle pustnutie poľnohospodárskej pôdy. Tento novodobý
fenomén sa prejavuje na neobhospodarovaných poľnohospodárskych pozemkoch v prvotných štádiách
prirodzenej sukcesie zaburinením a následným zarastaním krovinami a stromovou vegetáciou. Vhodným
zdrojom údajov o reálnom využívaní poľnohospodárskej pôdy je Register poľnohospodárskych
produkčných blokov (Land Parcel Identification System – LPIS), ktorý primárne vznikol ako
administratívny a kontrolný mechanizmus v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky na poskytovanie
podpôr pre poľnohospodárov. LPIS bol vytvorený počas rokov 2002 a 2003 na podklade digitálnych
ortofotomáp, od roku 2004 je v operatívnej prevádzke a jeho pravidelné aktualizácie umožňujú sledovať
zmeny krajinnej pokrývky, vrátane zmien vo výmere obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy.
Cieľom príspevku je prezentovať zmeny vo využívaní poľnohospodárskej pôdy v rokoch 2004-2018,
identifikované pomocou databázy LPIS na území okresov Pezinok a Senec. Tieto okresy sa vyznačujú
vysokou dynamikou zmien krajinnej pokrývky jednak v súvislosti s intenzívnou suburbanizáciou, ale aj
rozsiahlym pustnutím poľnohospodárskych pozemkov, najmä v podmalokarpatskej oblasti. Identifikované
úbytky poľnohospodárskej pôdy boli klasifikované z hľadiska ich aktuálnej krajinnej pokrývky (zastavané
areály, spustnutá pôda, areály ťažby). Následne bola stanovená ich hodnota podľa bonitovaných pôdnoekologických jednotiek (BPEJ) ako základných oceňovacích jednotiek.
Kontakt: monika.kopecka@savba.sk

Tailing ponds as environmental risks in the country
(case study of mining village Rudňany and Slovinky)
Juliana Krokusová, Vladimír Čech
Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky, Fakulta humanitných a prírodných vied,
Prešovská univerzita v Prešove
Abstract
Mining villages Rudňany and Slovinky are part of the Central Spiš Region. In the past, intensive mining
and consequently industrial activity took place here. There was a rich supply of minerals, especially
copper and iron ore. Due to depletion of inventories and unprofitable mining in the 1990s, there began
to implement so-called „Attenuation program for the mining of Spiš“. The mining was gradually stopped,
the mines closed, and the enterprises went through liquidation. This process has had a profound negative
economic and social impact on the region. In the last 20 years, the studied municipalities have undergone
a transformation process that concerned the economic area (unemployment, re-qualification of miners,
substitute economic activities). Despite the negative economic impact, the cessation of mining and its
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components was predominantly positive. However, eliminating the consequences of mining is a long
and demanding process. The problem is unresolved property relationships resulting in abandoned and
dilapidated buildings and also dilapidated mining machinery and equipment. The biggest problems are
man-made mining landforms, whether underground („mining basement“) or on the surface, mainly
dumps, tailing ponds, subsidence areas, etc. Tailing ponds represent a very negative and dangerous element
in the country. Their reclamation is time-consuming, technically and financially challenging. In the studied
area there are three tailing ponds, one of which represents a significant risk element in the country.
corresponding author: juliana.krokusova@unipo.sk

Časovo-priestorová analýza vzťahu vegetačných parametrov na základe multispektrálnych dát družice Sentinel-2A a dát laserového skenovania
Katarína Onačillová, Ján Šašak, Jozef Šupinský, Michal Gallay, Ján Kaňuk,
Vladimír Sedlák, Jaroslav Hofierka
Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Abstrakt
Využívanie miestnych obnoviteľných zdrojov energie významne prispieva k napĺňaniu energetických
potrieb mestského obyvateľstva a je kľúčovým krokom pre prispôsobenie sa energetickým zmenám
a zabezpečeniu trvalo udržateľného rozvoja miest. Medzi dostupnými obnoviteľnými zdrojmi nastáva
v posledných rokoch mimoriadny záujem najmä o solárnu energiu, nakoľko zastavané oblasti miest majú
vysoký solárny potenciál a poskytujú dostatok vhodných plôch pre inštaláciu fotovoltických systémov.
V rámci mestského priestoru však existuje značný priestorový a časový rozdiel v rozložení dopadajúceho
slnečného žiarenia, pričom jedným z rozhodujúcich faktorov, ktorý ho ovplyvňuje, je vegetácia. Vegetácia
v urbánnom prostredí poskytuje širokú škálu dôležitých sociálnych a environmentálnych služieb, priaznivo
vplývajúcich na život obyvateľov. V priebehu roka však prechádza niekoľkými fenologickými fázami,
ktoré majú výrazný vplyv na priepustnosť slnečného žiarenia dopadajúceho na zemský povrch, a tým
aj na zmeny urbánnej mikroklímy. V kontexte trvalo udržateľného rozvoja je preto presný a aktuálny
odhad stavu a množstva zelene dôležitým zdrojom informácií pre posudzovanie solárneho potenciálu
a samotného ďalšieho rozvoja mesta. V súčasnosti existuje viacero modelov pre hodnotenie solárneho
potenciálu, avšak len niektoré z nich zohľadňujú zmeny vegetačného zatienenia a evapotranspirácie
v priebehu roka na distribúciu slnečného žiarenia v zastavanom území, a tým aj maximálnu mieru
vyťažiteľnosti solárnych systémov. Nástup nových generácií senzorov a moderných metód výskumu však
umožnil monitorovanie prvkov krajiny vo vysokom priestorovom, spektrálnom a časovom rozlíšení, čo
prináša aj nové možnosti pre detailné monitorovanie dynamiky mestskej zelene. Cieľom tohto príspevku
je analýza vzťahu medzi spektrálnymi vlastnosťami mestskej zelene odvodených z multispektrálnych dát
družice Sentinel-2A a referenčnými vegetačnými metrikami odvodenými z dát pozemného a leteckého
laserového skenovania. Výsledky poukazujú na využiteľnosť multispektrálnych dát družice Sentinel-2A
pre efektívne monitorovanie zmien vegetácie v urbánnom prostredí a ich implementáciu pri modelovaní
solárneho žiarenia. Príspevok vznikol v rámci riešenia štúdie uskutočniteľnosti pre Európsku vesmírnu
agentúru (ESA).
Kontakt: onacillova.katarina@gmail.com
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Dynamika zmien krajiny a pustnutie poľnohospodárskej pôdy:
analýza údajov CORINE land cover na príklade Bratislavského kraja
Ján Oťaheľ, Jozef Nováček, Ján Feranec, Monika Kopecká, Róbert Pazúr
Geografický ústav SAV
Abstrakt
Údajové vrstvy CORINE land cover (CLC) za obdobie rokov 1970-2012 (CLC1970, CLC1990, CLC2000,
CLC2006 a CLC2012) zaznamenávajú fyzický (biofyzikálny) stav krajinnej pokrývky v uvedených
časových horizontoch. V regionálnej mierke 1:100 000 dokumentujú historický vývoj zmien využívania
krajiny ako odrazu rôznych politických, spoločenských a ekonomických podmienok vo väčšine európskych
krajín. Časovo-priestorová analýza údajových vrstiev CLC podľa dynamiky tokov zmien krajiny (Feranec
et al. 2010) poukazuje na dominantné procesy v skúmaných územiach. Medzi najvýznamnejšie patria
v európskych krajinách procesy rozširovania zastavaných areálov a pustnutia poľnohospodárskej pôdy.
Pustnutie poľnohospodárskej pôdy je osobitne preukazné v post-socialistických krajinách ako dôsledok
nových politických, vlastníckych a majetkových zmien. Najväčšie problémy nastali v týchto krajinách, keď
sa po období plánovaného hospodárstva začali akceptovať podmienky trhovo orientovanej ekonomiky,
implementovať politika EU a dotačné systémy počas a po vstupe do EÚ. V poľnohospodárskej krajine je
tento proces zvlášť zreteľný vzhľadom na jeho priestorový rozsah a vzťah k prírodnej a kultúrnej štruktúre
krajiny ako jeho determinantom. Cieľom príspevku je predstaviť dynamiku zmien krajiny a rozsah
pustnutia poľnohospodárskej pôdy v regionálnej mierke na príklade Bratislavského kraja. S osobitným
dôrazom sú analyzované a hodnotené procesy zmien vinohradníckej krajiny, ktorá patrí k dominantným
črtám skúmaného územia. Prejav pustnutia je zaznamenaný aj v údajových vrstvách CLC, s výrazným
úbytkom viníc od roku 1990 (6 085,88 ha) až do roku 2012 (5 228, 94 ha). Výsledky analýzy zmien krajiny
a pustnutia poľnohospodárskej pôdy sú graficky prezentované v kontexte metodických princípov Pravdu
(2006) a interpretované vzhľadom na možnosti ďalšieho rozvoja a manažmentu skúmaného územia.
Kontakt: otahel@savba.sk

Desetiletý monitoring invazních křídlatek v povodí řeky Morávky
Pavel Švec
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Abstrakt
Povodí řeky Morávky patřilo donedávna k nejvíce zasaženým územím invazními křídlatkami v České
republice. S ohledem na plánovanou chemickou likvidaci porostů křídlatek v letech 2007–2010 jsme
v zájmové území provedli celkem čtyři plošná mapování jejich rozsahu. Využili jsme k tomu GNSS
mapování s cílem lokalizovat porosty křídlatek a zjistit změny jejich rozšíření v jednotlivých letech.
Mapování proběhla v roce 2007 před započetím likvidace, v roce 2009 v jejím průběhu, v letech 2013,
2015 a 2018 po skončení likvidace. Zjistili jsme, jaké byly prostorové vztahy rozšíření křídlatek před
jejich likvidací a po ní. Dále, že chemická likvidace přispěla zásadním způsobem k ústupu jejich porostů.
Nicméně i to, že s odstupem více než pěti let od ukončení likvidačních prací dochází k regeneraci porostů
křídlatek.
Kontakt: pavel.svec1@vsb.cz
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Postoje obyvatel k projektům fotovoltaických elektráren
ve vybraných obcích České republiky
Irena Smolová, Zdeněk Szczyrba
Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Abstrakt
Nedávný solární boom v České republice přinesl do mnoha obcí nové objekty – fotovoltaické elektrárny.
Často se jednáo stavby poměrně značného prostorového měřítka, nepřehlédnutelné v krajině a vyvolávající
ve společnosti rozporuplné názory. Cílem příspěvku je prezentovat dílčí výsledky výzkumného projektu
„Výzkum sociálně-prostorové difúze projektů obnovitelné energie v České republice: poučení pro adaptivní
governanci energetického přechodu“ (GA16-04483S), který se mimo jiné věnuje postojům obyvatelstva
k projektům obnovitelných zdrojů. Předmětná znalost postojů je důležitým indikátorem připravenosti
společnosti k energetickému přechodu, který je nevyhnutelným krokem pro budoucí rozvoj udržitelné
ekonomiky. V rámci výzkumu byly vybrány obce v několika krajích České republiky (Olomoucký,
Pardubický a Jihomoravský kraj), na jejichž území lze identifikovat větší fotovoltaické projekty v rámci
republiky. Následně dotazováním byly zjišťovány postoje obyvatel obcí k těmto energetickým projektům.
Ukazuje že, že postoje obyvatelstva jsou většinově negativní, a to zejména ve vztahu k lokalizaci
fotovoltaických elektráren. Samotný význam obnovitelných zdrojů pro energetiku byl respondenty shledán
spíše pozitivní.
Kontakt: irena.smolova@upol.cz
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Proměny vnitřních hranic Československa
Tomáš Burda
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Praha /
Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové
Abstrakt
Před sto lety vznikl na mapě střední Evropy nový stát, jehož hranice se utvářely postupně téměř dva roky.
Československo vzniklo z několika částí rakousko-uherského soustátí a byla k němu připojena i další
území. Jedním z prvních úkolů politické reprezentace státu bylo sjednocení rozdílných systémů správního
členění v jednotlivých částech republiky, resp. demokratizace správy, posílení samosprávy a zavedení
meziregionálního stupně, který do té doby chyběl. Kromě toho bylo nutné vypořádat se s požadavky velké
části obyvatel, kteří se náhle ocitli mimo svoje národní státy (především Němci a Maďaři), a to v kontextu
nových geografických a politických poměrů. Ne všechny pokusy o reformu územní správy byly úspěšné
(neúspěšné bylo např. zavedení župního zřízení, tápání ukončil až unifikační zákon z roku 1927).
Proměny správního členění Československa však provázely celou dobu jeho existence, byly poměrně časté
a nezřídka i problematické. Změny správních center a proměny vnitřních hranic téměř vždy následovaly
politické a společenské změny, ke kterým na našem území došlo. Ať to bylo období prvního rozdělení státu
v letech 1939–1945, převzetí moci komunisty následované již předtím připravovaným zřízením krajů
v roce 1949, období velkých krajů po roce 1960 nebo celá série reforem v České i Slovenské republice po
roce 1990. Změny správních center a regionů, jejich hranic i funkcí správy ovlivňují i míru sounáležitosti
lidí s územím, ve kterém žijí. V průběhu století tak docházelo ke změnám regionální identity obyvatel
i územní identity těchto jednotek. Zejména v oblastech, kde se správní příslušnost často měnila (např.
v oblastech vnitřních periferií při hranicích krajů), lze turbulentní vývoj správy považovat za jednu z příčin
jejich aktuálně neuspokojivého územního rozvoje.
Kontakt: burda@natur.cuni.cz

Územní identity a historická paměť Československa v měnících se časoprostorových
a společenských kontextech
Pavel Chromý
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Výzkumné centrum historické geografie, Přírodovědecká
fakulta, Univerzita Karlova
Abstrakt
Vzhledem k mimořádně složitému historickému vývoji střední Evropy v průběhu 20. století a s vědomím,
že podstatou existence států i regionů různých měřítek je vymezování se územních komunit ve smyslu
„my“ versus „oni“ (ostatní), „naše“ a „jejich“, příspěvek diskutuje problémy formování a proměny identit
na území Československa a jeho jednotlivých částí v měnících se časoprostorových a společenských
kontextech v uplynulém století. Upozorňuje na zásadní význam nejen měnících se vnějších rámců
a územně diferenciovaných vnitřních podmíněností formování územních identit v jednotlivých etapách
existence Československa, ale i proměny kolektivní paměti a jejích klíčových nositelů. Na příkladech
z typově rozdílných regionů příspěvek diskutuje pluralitu regionálního vědomí a diferencované významy
historického vědomí pro územní komunity a rozvoj území. Zvláštní pozornost se zde věnuje využití
výkladu minulosti regionu pro jeho přítomnost a budoucnost (interpretace a reinterpretace historických
událostí, jevů a procesů, významu osobností a symboliky území). Diskutován je i generačně rozdílný vztah
obyvatel k dědictví Československa a k „revitalizaci“ historických regionů.
Kontakt: chromy@natur.cuni.cz
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Zaniklé krajiny České republiky
Zdeněk Lipský, Pavel Chromý, Lucie Kupková, Ivan Bičík
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Výzkumné centrum historické geografie, Přírodovědecká
fakulta, Univerzita Karlova
Abstrakt
Projekt aplikovaného výzkumu národní a kulturní identity (NAKI) ministerstva kultury ČR se zabývá
problematikou dědictví zaniklých krajin na území Česka. Jeho cílem je identifikovat, dokumentovat,
rekonstruovat a zpřístupnit dědictví krajin zaniklých v období dynamických proměn společnosti od
konce 18. století. Na příkladu zaniklých krajin chceme prezentovat rozmanitost dědictví kulturní krajiny
a přispět k vytvoření podmínek pro jeho systematickou záchranu, prezentaci a využití, např. v oblasti
ochrany krajiny či územního rozvoje. Krajiny představují určité hodnoty a lidé, kteří v nich žijí, by se měli
aktivně zajímat o podobu a správu svého dědictví. Proto je v projektu kladen důraz na publicitu tématu,
participativní přístup a zpřístupnění výsledků veřejnosti.
Při řešení projektu se uplatňují metody geoinformatiky, historické a kulturní geografie, sociální
a fyzické geografie. Metody analýzy dat a zpracování výstupů budou aplikovány celkem ve 40 modelových
územích, která budou analyzována v průběhu let 2018 - 2021. Modelová území reprezentují následující
typy zaniklých krajin: montánní a postmontánní krajina, krajina bývalých rybničních soustav, zatopená
kulturní krajina hlubokých říčních údolí (zejména střední Povltaví), zaniklá industriální krajina, zaniklá
krajina horského zemědělství, krajina militární a postmilitární, zaniklá feudální venkovská krajina, zaniklá
ovocnářská krajina (zejména v Českém středohoří), přeměněná městská a příměstská krajina, zaniklé
krajiny pohraničí a vnitřních periferií.
Výstupem projektu bude webový informační systém zahrnující Digitální atlas zaniklých krajin Česka,
interaktivní a mobilní softwarové mapové aplikace pro veřejnost. V průběhu projektu budou uspořádány
výstavy, konference, workshopy a zpracovány specializované mapy a další publikace.
Informace o projektu a jeho výstupy zprostředkovává jeho webový portál (www.zaniklekrajiny.cz).
Kontakt: lipsky@natur.cuni.cz

Geografie na Německé univerzitě v Praze 1920-1938
Jiří Martínek
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova /
Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Abstrakt
Vedle české univerzity v Praze i po celou dobu „první republiky“ existovala i Německá univerzita, která
byla přímou nástupkyní školy, vzniklé rozdělením pražské univerzity na českou a německou roku 1882.
Její součástí byl od počátku Geografický ústav, v roce 1920 převedený na nově zřízenou Přírodovědeckou
fakultu NU. Šlo o nevelké pracoviště s jedním profesorem, 1-2 docenty a několika asistenty či
demonstrátory; v jeho čele stál napřed Fritz Machatschek a po jistém vakátu v polovině 20. let pak
Bernhard Brandt. Příspěvek podrobněji popíše vývoj tohoto geografického pracoviště, podílejícího se na
velkém rozmachu geografické vědy u nás ve 20. a 30. letech.
Kontakt: martinek@hu.cas.cz

37

Historická geografia

Proměny postavení střední Evropy a území Československa
jako „mostu“ mezi Západem a Východem
Aleš Nováček
Katedra geografie, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Abstrakt
Příspěvek se zamýšlí nad proměnami postavení území Česka a Slovenska v kontextu střední Evropy. Tu
pojímá jako přechodovou zónu mezi Západem a Východem, resp. region, kde se v minulosti prolínaly
a prolínají různé vlivy. Vnikem společného státu v roce 1918 došlo k propojení dvou značně odlišných
světů. Na straně jedné stálo do značné míry již industrializované a urbanizované území Čech a Moravy
s převažujícími historickými kontakty na německy mluvící země. Na straně druhé pak převážně rurální
a ekonomicky nepříliš vyvinuté Slovensko (a Podkarpatská Rus) se silnými historickými vazbami na
Uhry. Na danou dobu tak vzniknul určitý „most“ spojující pomyslné břehy Západu a Východu. Vývoj
v následujících sto letech vedl k významnému minimalizování původně značných socioekonomických
rozdílů mezi Českem a Slovenskem.
Příspěvek nahlíží hlouběji do minulosti, v níž se snaží sledovat, kdy a proč můžeme v období od
středověku po současnost považovat oblast střední Evropy, resp. její části (konkrétně pak Česko
a Slovensko) za součást Západu nebo naopak Východu. Pro které období v minulosti je možné vnímat
kvůli značným rozdílnostem dnešní česko-slovenskou hranici jako hranici mezi Západem a Východem
a kdy naopak obě území spolu patřila do stejné „části“ Evropy?
Kontakt: anovacek@pf.jcu.cz

Identifikace hmotných a nehmotných hodnot kulturní krajiny na příkladu modelové
studie křesťanské krajiny sv. Prokopa ve středních Čechách
Markéta Šantrůčková
Výzkumný ústav SIlva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
Abstrakt
Příspěvek bude zaměřen na identifikaci hodnot historické kulturní krajiny a jejich hodnocení vzhledem
k převládajícímu typu krajinné jednotky. Hodnoty historické kulturní krajiny a způsoby jejich identifikace
se liší podle typu studované krajiny. Poměrně rozšířená je jednak identifikace struktur hospodářské
krajiny na základě změn a stability krajinného pokryvu, která umožňuje vymezit regiony se zachovalou
tradiční zemědělskou či výrobní krajinou. Rovněž je poměrně intenzivně řešena identifikace hodnot
krajiny záměrně umělecky ztvárněné, ať již se jedná o kompozice sakrální v návaznosti na poutní místa,
nebo o kompozice sekulární v zázemí šlechtických sídel. Jak ale přistupovat k jiným krajinám, které mají
významný duchovní rozměr i fyzicky dochované krajinné a stavební struktury, ale přesto se nejedná přímo
o krajiny komponované? Na základě jakých podkladů identifikovat a hodnotit nejen dochované hmotné
krajinné a stavební znaky, ale i znaky nehmotné, které jsou pro vnímání významu dané krajiny mnohdy
klíčové?
Jako modelové území, na němž budou demonstrovány odpovědi na výše nastíněné otázky, byla zvolena
krajina kolem Sázavského kláštera a Chotouně ve středních Čechách. Krajina, která je zásadně utvářena
legendou a působením svatého Prokopa, jemuž byla Chotouň rodištěm a Sázavský klášter a jeho
okolí hlavním působištěm. Obě cca 30 km od sebe vzdálená místa pak propojuje tzv. Čertova brázda,
terénní útvar, který podle legendy vyoral s ďáblem sv. Prokop. Jedná se tedy o krajinu úzce spojenou
s křesťanstvím, ale nikoliv o komponovanou krajinu poutního místa. Příspěvek se zaměří na metody
vymezení krajinné jednotky a identifikaci a třídění hmotných a nehmotných znaků historické kulturní
krajiny, které jsou charakteristické pro krajinu sv. Prokopa jakožto mytologickou křesťanskou krajinu.
Kontakt: santruckova@vukoz.cz
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Přežijí státy Střední Evropy dalších 100 let?
Vladimír Baar
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
Abstrakt
Přednáška připomene geopolitické okolnosti fragmentace středoevropského prostoru před 100 lety
a zaměří se na současné globální problémy, které budou ovlivňovat další dekády vývoje celé Evropy.
Jakou šanci uspět mají středoevropské státy v geopolitickém prostředí 21. století? Kdo může být garantem
pokračování jejich nezávislosti a ekonomické prosperity? Bude to Evropská unie, USA, Rusko nebo dokonce
Čína? Soupeření velmocí mělo před 100 lety fatální důsledky pro některé z nich a středoevropské národy z
toho profitovaly. Následně se ale staly objekty nového soupeření v horké i studené válce.
S rozpadem bipolárního uspořádání svět začal hledat novou formu uspořádání – a soupeření pokračuje. Platí
ještě Mackinderova geopolitická vize? Nebo se přesunem světového ekonomického těžiště do Pacifického
prostoru zásadně změní i geopolitika slábnoucího globocopa – USA? A jaké to může mít dopady na Evropu?
Je vůbec Evropa připravena na nové konfrontace? Budoucnost je vždy nejistá, protože neznáme neznámé
faktory, které přinese. Jisté je jedno, klasická geopolitika je znovu v centru světového dění.
Kontakt: vladimir.baar@osu.cz

Mesto v ideologickej perspektíve (na príklade Bratislavy)
Ján Buček
Katedra humánnej geografie a demografie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Abstrakt
Napriek diskusiám o význame politických ideológií, či až ich „nevýznamnosti“, ich vplyv nezanedbateľne
poznačil aj mestá. Na príklade Bratislavy (s dôrazom na posledných sto rokov) sa môžeme zamyslieť nad
vplyvom politických ideológii na fungovanie a rozvoj mesta, prepojenie s lokálnou či národnou politikou.
Rôzne fakty a argumenty nám ukazujú rôznu odolnosť, či náklonnosť vybraným ideológiám.
Kontakt: jan.bucek@uniba.sk

Geostrategický a ekonomický význam regiónu Blízkeho východu
Anton Fogaš
Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky, Fakulta humanitných a prírodných vied,
Prešovská univerzita v Prešove

Abstrakt
Región Blízkeho východu je v záujme politikov, ekonómov, vojenských stratégov, ale aj svetových médií už
desiatky rokov. Po nádejnom období revolučnej vlny „arabskej jari“ sa politická situácia v mnohých štátoch
skúmaného regiónu vyhrotila do najvyššej možnej miery a prerástla až do otvorených vojenských konfliktov.
Stav v regióne je odrazom komplikovaných historických fenoménov. K dominantným patrili kolonializmus,
vznik nástupníckych štátov po 1. svetovej vojne, usporiadanie hraníc, ložiská nerastných surovín (najmä
ropy a zemného plynu) a strategický význam regiónu (Suezský prieplav, úžiny Bospor a Dardanely, železnica
Berlín – Bagdad – Basra). Priamymi následkami koloniálnej a postkoloniálnej politiky boli územné nároky
a zmeny hraníc zúčastnených aktérov. Priamo na hraniciach inkriminovaného regiónu sa nachádza Európa,
takže predmetné udalosti sa nás výsostne dotýkajú, a to nie len prostredníctvom státisícov migrantov, ktorí
„zaplavili“ starý svetadiel, ale aj z bezpečnostného, ekonomického a strategického hľadiska.
Kontakt: anton.fogas@unipo.sk
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Aktuální stav implementace Evropské politiky sousedství
a diferenciace evropského sousedství
Luděk Fráně
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Abstrakt
Příspěvek zkoumá dopady působení Evropské politiky sousedství (ENP) na země do ní zapojené a
hodnotí aktuální stav implementace této politiky v zemích evropského sousedství a diferenciaci tohoto
prostoru v důsledku aktivního působení EU. ENP vznikla v letech 2003-04 a pomocí ní se EU snaží mezi
sebou a sousedními regiony vytvořit oblast stability a prosperity. Toto partnerství se má zakládat na
prosazování sdílených hodnot, jako např. vládě práva, dobrém vládnutí, demokracii, dodržování lidských
práv, prosazování principů tržního hospodářství či udržitelném rozvoji. K tomu volí strategii obdobnou
předvstupní pomoci či vlastní regionální politice, ale bez možnosti přímého vstupu do EU. Strategie je
založena na principu reciprocity, tedy mnohostranná politická, technická a finanční podpora výměnou za
provádění reforem ze strany sousedních zemí. Implementace reforem by měla posilovat uvedené sdílené
hodnoty partnerství. Díky procesu rozšiřování EU dochází k posunu vnějších hranic EU a rozšiřování
prostoru s platností unijních principů a norem. Na vnější hranici se však stýkají rozdílné systémy a mohou
zde působit různé asymetrie. Je pak otázkou, jaké jsou skutečné dopady přenosu principů a norem platných
v EU do prostředí sousedních zemí.
Cílem příspěvku je analyzovat aktuální stav implementace ENP a posoudit, jak je region diferencován a
k jakým změnám došlo v regionu ENP za dobu jejího působení, přičemž článek konceptuálně vychází z
principů diferencované integrace. Snahou je odpovědět na otázky, jak se implementace ENP vyvíjí a jak
je region zemí zapojených do ENP diferencován z hlediska implementace ENP a jak se vyvíjela socioekonomická a politická diferenciace v souboru 16 zemí ENP.
Kontakt: frane@natur.cuni.cz

Proměny českých měst ve stínu politických konfliktů
Lenka Hellebrandová
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Abstrakt
Nové trendy ve vládnutí a dostupnost financí z fondů EU podněcují regionální rozvoj a vedou k
proměně českých měst. Zároveň roste i poptávka po efektivnějším fungování veřejné správy s důrazem
na transparentnost financování. Lokální vlády tak musí čelit nejen opozici, ale i občanské společnosti
a lobbingu zájmových skupin. Rozhodování o rozpočtových výdajích a schvalování investic či dotací
v sobě odráží zájmy různých politických aktérů. Cílem příspěvku je zmapovat na příkladu vybraných
českých měst lokální politické konflikty a jejich vliv na fyzickou proměnu měst. S využitím obsahové
analýzy rozvojových dokumentů a plánů lokálních vlád, analýzy hospodaření měst a mediální analýzy
zpravodajských webů byly určeny lokality, které byly v centru politických konfliktů. Kromě velkých
infrastrukturních projektů, jsou předmětem sporů např. i sociálně vyloučené lokality.
Kontakt: lenka.hellebrandova@natur.cuni.cz
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Poľské geopolitické myslenie - minulosť a súčasnosť
Robert Ištok
Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky, Fakulta humanitných a prírodných vied,
Prešovská univerzita v Prešove
Abstrakt
Geopolitické myslenie má v Poľsku dlhé tradície, ktoré vyplývajú z jeho historických a geografických
špecifík. Rozvoj poľskej geopolitickej školy, na ktorom sa výrazne podieľali aj geografi, kulminoval v období
obnovy poľskej štátnosti na konci prvej svetovej vojny a v medzivojnovom období, keď sa Poľsko ocitlo
v nevýhodnej geopolitickej situácii medzi dvoma mocnosťami – Nemeckom a Sovietskym zväzom. Poľské
geopolitické myslenie zaznamenáva po roku 1989 výraznú renesanciu. Príspevok sa zaoberá jeho nosnými
témami počas jeho vývoja a tiež jeho súčasnými trendmi vo vzťahu k politickej geografii.
Za základné témy poľského geopolitického myslenia počas jeho vývoja, ako aj v aktuálnom kontexte
možno považovať:
- geopolitickú diskusiu o charaktere a funkcii poľského územia,
- diskusiu o geopolitickej orientácii Poľska,
- geopolitickú diskusiu o teritoriálnom vymedzení obnoveného poľského štátu,
- geopolitickú diskusiu o polohe Poľska medzi dvoma mocnosťami,
- geopolitickú diskusiu o hraniciach Poľska po druhej svetovej vojne a ich vymedzení,
- interpretáciu zmien geopolitického postavenia Poľska v priebehu 20. storočia,
- geopolitickú diskusiu o postavení Poľska po roku 1989 v kontexte Európy a sveta,
- zhodnotenie vývoja geopolitického myslenia v Poľsku do roku 1989 a analýza geopolitických ideí
jeho jednotlivých predstaviteľov,
- analýzu budúceho geopolitického vývoja v kontexte globálneho a európskeho mocenskopolitického usporiadania vo vzťahu k Poľsku,
- teoretické problémy geopolitiky.
Kontakt: robert.istok@unipo.sk

Development of the relations between Russian Federation and the USA in the Arctic
region. Cooperation or the new cold war?
Adam Kočí
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
Abstract
For a long time, Arctic region reminded the frozen wasteland and the world events were kept long away
from its borders. The global importance of the Arctic highly increased in the age of cold war, when
this territory represents the shortest way for ballistic missiles of two unforgiving enemies, the United
States of America and the Soviet Union. Furthermore, in the Bering Strait around the Arctic Circle lies
their common national border. Recent development shows us that this remote area is not separate from
geopolitical and geoeconomic influence. Climate changes, race for natural resources or efforts to control
shipping routes are the main reasons why the top of the world attracts the attention of Arctic states
and other worlds powers like China. Without a doubt, the direct conflict of interest between Russian
Federation and the USA gives the Arctic even more important role. However, their cultural, historical,
political and economic relationships with the Arctic are completely different. Russia owns half of the Arctic
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territory with a half of the its population. With more than 20 % of GDP, the region takes an important
part in Russian economics. On the other hand, USA bought Alaska from Russia in 1867 and never
been considered the classic Arctic nation. The aim of this paper is to analyze the historical development
of American-Russian relations in the Arctic and their transformation on the background of recent
geopolitical changes. Especially with regard to the security situation. In conclusion, we will be able to answer
whether we can find the current relations peaceful or they are similar to these from the cold-war era.
corresponding author: adam.koci@seznam.cz

Akcentace regionální a lokální identity ve vizuální prezentaci českých pivovarů
Martin Lepič
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova /
Katedra geografie, Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni
Abstrakt
Jedna z možných reakcí na intenzifikaci procesu globalizace v posledním desetiletí je vzrůstající zájem lidí
o region a o témata s regionálním a lokálním prostředím spojená. Předchozí výzkumy naznačují, že pocit
sounáležitosti s regionem a rozvoj lokálních sítí sociálních vztahů mohou výrazným způsobem promluvit
do vývoje pivovarnictví v tradičně pivovarských zemích, kterou je i Česko. Pivovary se často v rámci
marketingové činnosti zapojují do sociálních aktivit v regionu a napomáhají tak nejen rozvoji regionální
či lokální identity, ale rovněž svým podnikatelským aktivitám, kdy identifikace s regionem v „ideálním“
případě implikuje identifikaci s produkty pivovaru. Cílem tohoto příspěvku je zhodnocení role regionální
a lokální identity a významnosti jejího využití v pivovarnictví v Česku, včetně diferenciace tohoto vztahu
mezi různými regiony a dle typu pivovaru. Pro tytu účely byly zkoumány různé formy vizuální prezentace
pivovarů a propagace jejich výrobků – využití regionálních a lokálních symbolů ve jménech pivovarů
a jejich produktů, ve sloganech, na etiketách a logách. Příspěvek končí načrtnutím typologie
a regionalizace pivovarů dle převažující strategie využití regionálních a lokálních identit.
Kontakt: martin.lepic@natur.cuni.cz

Mapy opevnění Československa 1938 (listy 4149 až 4758)
Roman Šafář, Peter Mackovčin
Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Abstrakt
V rámci příprav na vojenské řešení situace s Československem byly připravovány kromě vojenského
materiálu a zbraní také mapy. Vznikl soubor map s německým označením Sonderausgabe 1 : 75 000
a 1:25 000, který především využíval československé revidované speciální mapy 1 : 75 000. Až
v polovině července 1938 byl soubor map s označením Mapy opevnění Československa (Befestitungskarte
Tschechoslowakei) v úseku Bohumín – Bratislava zcela dokončen. Soubor map československého opevnění
v měřítku 1 : 25 000 tvořili reambulované sekce Vojenského zeměpisného ústavu v Praze a kde nebyly listy
reambulovány německá mapová služba nahradila původní šrafy u rakousko-uherských topografických
sekcí vrstevnicemi, a aktualizovala popis. Mapy v souboru vznikly zvětšením československých speciálních
map 1 : 75 000.
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Legenda k oběma souborům map (1 : 75 000 a 1 : 25 000) obsahuje 33 položek z toho 4 plošné, 10
liniových a 19 bodových. Bunkry a objekty zahrnují 5 položek, 7 liniových překážek, včetně silničních
překážek a minových polí. Ne všechny mapové listy s označení Befestigungskarte Tschechoslowakei
obsahovaly alespoň jednu položku legendy. V úseku speciálních map 4149 – Eslarn až 4758 – Pressburg,
byl vyhodnocen obsah map prostřednictvím nástrojů GIS. Nejvíce budovaných objektů a překážek bylo
zachyceno na listu 4150 Horšovský Týn 366 objektů, dále u listu 4456 Znojmo (Znaim) 353 objektů. Mapy
neobsahovaly skutečné počty vybudovaných bunkrů, překážek a dalších zařízení.
Celkem bylo nástroji GIS vyhodnoceno 32 mapových listů. Na mapových listech 4149 až 4758 bylo celkem
zakresleno 2 897 objektů, které byly identifikovány a evidovány v databázi. Z celkového počtu
2 897 zakreslených objektů, bylo evidováno 2 233 objektů těžkého nebo lehkého opevnění. Zbylých 664
zakreslených objektů představovala zvláštní zařízení na komunikacích a ostatní armádní objekty.
Kontakt: peter.mackovcin@upol.cz

Geografická reprezentativita Národnej rady Slovenskej republiky v rokoch 1998-2016
Tibor Madleňák
Katedra geografie a geológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Abstrakt
V politickom systéme zastupiteľskej demokracie sa občania podieľajú na politickej moci prostredníctvom
volených zástupcov, ktorí ich reprezentujú. Miera a charakter politickej reprezentácie občanov závisí
vo veľkej miere od nastavenia volebného systému. Na Slovensku sa voľby poslancov Národnej rady
Slovenskej republiky (NR SR) uskutočňujú od roku 1998 v rámci pomerne centralizovaného systému
jedného volebného obvodu. Dominantnú úlohu v ňom zohrávajú centrály politických strán, ktoré
zostavujú celoštátne kandidátne listiny. Zvolení poslanci tak reprezentujú v prvom rade voličov a idei
politickej strany, za ktorú boli zvolení, nie región, z ktorého pochádzajú. Aj keď náš volebný systém princíp
geografickej reprezentácie neobsahuje (teoreticky môžu všetci poslanci parlamentu pochádzať z jedného
regiónu resp. mesta), z hľadiska politickej geografie je otázka politickej reprezentácie jednotlivých regiónov
veľmi zaujímavá. Vychádzajúc z miesta trvalého bydliska poslancov zvolených do NR SR analyzujeme
vzorce politickej reprezentácie regiónov (na úrovni okresov a krajov) v šiestich parlamentných voľbách
konaných v období 1998-2016. Vzorce geografickej reprezentativity identifikujeme a analyzujeme aj
z hľadiska relevantných politických strán a hnutí, pričom ich dávame aj do súvislosti s regionálnymi
vzorcami ich volebnej podpory. Identifikované vzorce, ktoré sa v celom sledovanom období vyznačujú
vysokou mierou stability, naznačujú výrazne regionálne disproporcie politickej reprezentácie, pričom na
celoštátnej úrovni jednoznačne dominuje zastúpenie regiónu hlavného mesta, na nižšej regionálnej úrovni
okresov s krajskými mestami. Z komplexného pohľadu je možné na Slovensku identifikovať dichotomické
členenie na nadpriemerne politicky reprezentovaný severozápad a podpriemerne resp. nedostatočne
reprezentovaný juhovýchod krajiny, čo sa viac-menej zhoduje s dichotómiou socioekonomickej
úrovne regiónov Slovenska. V podmienkach jedného volebného obvodu sú teda politicky oveľa lepšie
reprezentované ekonomicky rozvinutejšie regióny, zatiaľ čo periférne regióny sú reprezentované zväčša len
v minimálnej miere. Východiskom by mohlo byť zavedenie viacerých volebných obvodov pri zachovaní
pomerného volebného systému, čo by zvýšilo mieru geografickej reprezentativity NR SR.
Kontakt: tibor.madlenak@umb.sk
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Reprodukce Čech a Moravy v percepčních regionech
obyvatel česko-moravského pomezí
Petr Marek
Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
Abstrakt
Lze tvrdit, že do konce roku 1948 byla česko-moravská hranice (nejen) v myslích lidí přesně vymezena.
Po tomto roce se percepční regiony Čech a Moravy změnily, neboť země jakožto územněsprávní jednotky
byly nahrazeny kraji nerespektujícími zemskou hranici. Také následující územněsprávní reformy s jinak
ohraničenými kraji (opět nerespektujícími historickou hranici) se podepsaly do vnímaného vymezení Čech
a Moravy. Kraje lze nicméně pokládat za nejdůležitější instituce reprodukující české země do současnosti.
Tyto „megainstituce“ zahrnují i drobnější, na první pohled méně nápadné instituce, které pomáhají
objasnit, proč jsou právě kraje tak mocné v reprodukci zemí. Nelze však opomenout, že je identita
Čech a Moravy nadále reprodukována nejen současnými kraji, ale i staršími územněsprávními regiony,
včetně samotných zemí. Z důvodu nerespektování zemské hranice po roce 1948 tak lze identifikovat jistý
„schizofrenní region“ vyznačující se rozštěpenou regionální (zemskou) identitou. To lze ilustrovat analýzou
mentálních map obyvatel tří kvalitativně odlišných částí česko-moravského pomezí. Také další odpovědi
těchto lidí v dotazníkovém šetření demonstrují významný vliv územněsprávních reforem na změnu
vnímaného vymezení českých zemí. Ukazuje se například, že do percepčních regionů se mohou otiskovat
jak regiony homogenní (velký vliv mají toponyma), tak i regiony funkční (vliv spádovosti). Rovněž
samotné hranice (hraniční kameny a dopravní značky) hrají důležitou roli v reprodukci českých zemí.
Kontakt: petr.hc@centrum.cz

Čistá nebo špinavá pomoc? Environmentální aspekty české rozvojové pomoci
Zdeněk Opršal
Katedra rozvojových a environmentálních studií, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Abstrakt
Tento příspěvek představuje výsledky výzkumu české environmentální pomoci. Environmentální pomoc je
definována jako rozvojová činnost vlády České republiky, u níž lze předpokládat pozitivní dopad na životní
prostředí v cílových zemích. Vládní materiály uvádějí, že Česko má zkušenosti s kvalitativním zlepšením
životního prostředí po roce 1989, které lze uplatnit v dalších rozvíjejících se ekonomikách. Příspěvek
se zabývá otázkou, jaký je podíl environmentální pomoci na celkovém objemu zahraniční pomoci
poskytované Českou republikou a do jakých zemí environmentální pomoc směřuje. Řeší, zda a do jaké
míry jsou zohledněny environmentální potřeby a environmentální výkony rozvojových zemí při distribuci
českých environmentální pomoci. Toky environmentální pomoci byly stanoveny na základě analýzy více
než 800 individuálních dvoustranných projektů české pomoci v letech 2000 až 2014. Zapojení regresních
analýz umožnilo statisticky zhodnotit faktory, které ovlivňují geografické rozložení environmentální
pomoci poskytované Českem do rozvojových zemí. Výsledky výzkumu potvrdily postupnou
environmentalizaci české rozvojové pomoci, tento proces je dán do souvislosti s institucionálními
změnami české zahraniční rozvojové spolupráce. Regresní analýzy odhalily, že distribuce environmentální
pomoci se příliš neliší od toků celkové české rozvojové pomoci. Z výsledků je možné usuzovat, že
poskytování environmentální pomoci do zahraničí se primárně řídí jinými než environmentálními kritérii.
Kontak: zdenek.oprsal@upol.cz

45

Politický rozmer geografie

Územní ztráty Československa z roku 1938 na vojenských mapách
Tomáš Zvardoň, Peter Mackovčin, Andrea Skaličková
Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Abstrakt
V rámci Evropy se již od poloviny 30 let projevovaly snahy Německa o územní zisky nejprve s odkazem
na německy mluvící obyvatelstvo mimo jeho hranice. Podařilo se to kromě Rakouska i v případě
Československa podepsáním dohody v Mnichově 30. září 1938, kterou prezident Beneše ne přijal. Záhy
1. 10. 1938 navazovala berlínská jednání o odstoupení pohraničí s německy mluvícím obyvatelstvem.
Vojenský zeměpisný ústav v Praze i na základě, výsledků jednání prováděl zákresy území do mapových sad
1 : 75 000 a 1 : 200 000, které budou odstoupeny Německu.
Ještě před ustálením československo-německé hranice vznesly požadavky také Maďarsko a Polsko. Na
jednáním svolaných k této otázce do Vídně na 2. 11. 1938 řešeny zábory již provedené polskou armádou na
Těšínsku a dalších územích mj. Oravy. S maďarskou delegací bylo domluveno odstoupení území v etapách
od 5. do 10. 11. 1938. Jednotlivé etapy záboru s vykresleným územím k obsazení a demarkační linií byly
zaneseny do map 1:200 000. Výzkumem archivů veřejně dostupných i těch soukromých bylo zjištěno, že
území změny s Německem po berlínských jednáních byly zaneseny do 48 mapových listů 1 : 75 000
a 13 mapových listů 1 : 200 000 (územní ztráta přes 28 680 km2). Územní ztráty s Polskem byly zaneseny
do 10 mapových listů 1 : 75 000 (ústupek přes 1 082 km2). Území přenechaná Maďarsku s novou hranicí po
10. 11. 1938 byly vykresleny do 18 mapových listů 1:75 000 a 7 mapových listů 1:200 000 (ztráta
11 830 km2). Krom ztráty 41 602 km2 se změnila se i celková délka hranic nově vzniklé Česko-Slovenské
republiky.
Ve velmi těžkých dobách podzimu 1938 se podařilo vytvářet mapové podklady s upravenými hranicemi
druhé Česko-Slovenské republiky.
Kontakt: tomas.zvardon01@upol.cz

Paradiplomacie vybraných veřejných subjektů Moravskoslezského kraje
Hynek Böhm
Katedra geografie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci
Abstrakt
Ve svém příspěvku se chci zaměřit na paradiplomatické aktivity Moravskoslezského kraje. Tento region,
sídlo těžkého průmyslu, významně profitoval z členství v EU, které pomohlo výrazně zmírnit následky
ekonomické rekonverze. Nicméně i tak mají místní výrazně euroskeptičtější postoje, nežli je tomu ve
zbytku (euroskeptické) ČR.Výzkum ukázal, že region má nejintezivnější vazby s polskými a slovenskými
sousedy a evropské fondy v nich hrají významnou roli. Spolupráce s ostatními evropskými partnery byla
motivována zejména potřebou získání zkušeností v oblasti ekonomického rozvoje, restrukturalizace
průmyslu a role evropských fondů v těchto oblastech.
Ekonomická spolupráce je také vůdčím motivem pro partnerství s mimoevropskými regiony, včetně těch
čínských, které v současnosti zaměřují svoji pozornost na východ EU, který vidí jako vstupní bránu na celý
vnitřní trh společenství.
Kontakt: hynek.bohm@tul.cz
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Ekonomická situace Moldavanů v Česku
jako faktor jejich integrace do majoritní společnosti
Zdeněk Čermák, Eva Janská
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Abstrakt
Hlavním cílem této prezentace je výzkum vztahu mezi ekonomickou situací migrantů a stupněm jejich
integrace do většinové společnosti. Jedním z dílčích cílů je ověřit úlohu ekonomických remitencí
v integračním procesu migrantů, kdy výše remitencí může ovlivňovat integrační proces oběma směry
(zesilovat či zeslabovat). Vybranými indikátory stupně integrace je např. délka pobytu v ČR, spokojenost
s prací a životem v ČR, pozice na trhu práce a výše výdělku, migrační plány a strategie.
Příspěvek je založen na analýze dat z dotazníkového šetření 200 legálně přítomných moldavských migrantů
v Praze a středních Čechách s pobytem delším než 1 rok. Šetření proběhlo od listopadu 2017 do dubna 2018.
Kontakt: mak@natur.cuni.cz

Social remittances of Moldovans staying in Czechia – quantitative approach
Dušan Drbohlav, Dagmar Dzúrová, Zdeněk Čermák, Eva Janská
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Abstract
The main aims of this presentation are: 1) searching for relationships between a character of social
remittances (such as types, size, frequency etc.) and: a) migrants´ psychological characteristics (basic
personality dimensions – BFI-10), b) migrants´ health characteristics, c) embedding of Moldovans in
Czech society (measured via length and type of their stay, their future migratory plans and strategies).
We try to contribute via this analysis to the actual debate about what transnational way of life of the current
Moldovan migrants does mean for both the host and mother society and how social (but also financial)
remittances really (and potentially) impact on a development of Moldova. As already mentioned, as far
as theoretical/conceptual matters are concerned, we apply well-known concepts of transnationalism and
social remittances (e.g. Vertovec 2009, Levitt, Lamba-Nieves 2011).
This paper is based on a questionnaire survey of 203 Moldovan migrants who came to Czechia/Central
Bohemian region. Only legally residing adult respondents (be it with Romanian or Moldovan passports,
but originally living in Moldova) were selected (in different sectors of the economy), though some of
them when working had fallen into irregular status (those who do not hold a Romanian passport). For
evaluating our data we apply a stepwise regression model.
corresponding author: drbohlav@natur.cuni.cz
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Nerovnosti ve zdraví v evropských regionech
Dagmar Dzúrová, Michala Lustigová
Kateda sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Abstrakt
Výzkumu zdravotního stavu populací se věnuje velké množství studií, vhodných indikátorů/ukazatelů
k měření rozdílů, resp. nerovností ve zdraví mezi populacemi je však nedostatek. Projekt EuroHealthy
(H2020; 2015–2017) vytvořil nový nástroj pro měření jak nerovností ve zdraví, tak rozdílů
v determinantách ovlivňujících zdraví. Tento dvou dimenzionální ukazatel je označován jako Populační
index zdraví (Population Health Index). V rámci příspěvku bude jednak představen konstrukt indexu,
publikace „Atlas of population health in European Union regions” (2017) a možnosti využití geoportálu
healthyregionseurope (dostupné na http://healthyregionseurope.uc.pt/). Dále budou představeny hlavní
nerovnosti ve zdraví a v determinantách zdraví v regionech zemí EU, se zaměřením na regiony zemí
Visegrádu (V4).
Kontakt: dagmar.dzurova@natur.cuni.cz

(Ne-)stabilita funkčních regionů: regiony dojížďky v ČR v letech 1991-2011
Petr Tonev
Katedra regionální ekonomie a správy ESF MU
Abstrakt
Funkční regiony jsou regiony vymezené na základě horizontálních vazeb, toků nebo interakcí, přičemž
jsou standardně využívány sofistikované iterační algoritmy. Jde o jednotky, které jsou svojí povahou
vhodné a využívané pro řadu účelů, ať už jde o různé analýzy, aplikaci některých politik atd. Intenzita
a směr vazeb se však v závislosti na různých faktorech v čase mění a může tak docházet k vzniku nebo
zániku regionů či ke změnám průběhu jejich hranic, které i v jednom časovém horizontu mohou být
v určitých oblastech nejednoznačné (prostorová neurčitost dílčích územních jednotek). Příspěvek se
zaměřuje na vymezení funkčních regionů (použita je varianta metody CURDS) na základě dat o dojížďce
ve třech časových horizontech, respektive komparaci výsledků a hodnocení změn, ke kterým v letech 19912011 došlo. Přes poměrně zřetelný trend poklesu počtu funkčních regionů v čase (pozorovaný i v dalších
vyspělých západních zemích, které mají k dispozici delší časovou řadu regionálních systémů vymezených
konzistentní metodikou), nelze hodnotit změny jako zásadní či převratné, vzhledem k rozsahu a intenzitě
celospolečenských změn odehrávajících se ve sledovaném období na území ČR.
Kontakt: tonev@econ.muni.cz
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Vnitrostátní migrace a její souvislosti s časo-prostorovýcm chováním obyvatelstva
Marián Halás
Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Abstrakt
Vnitrostátní migrace je důležitým procesem zkoumaným regionálními vědami, který může při zvýšených
intenzitách výrazně měnit sídelní a regionální systémy. Tyto změny probíhají na různých hierarchických
úrovních. Z toho vychází i hlavní idea příspěvku, který odhaluje, že existují podstatné rozdíly mezi
vnitrostátní migrací na kratší vzdálenosti (tzv. short-distance migration) a vnitrostátní migrací na delší
vzdálenosti (long-distance migration). Tyto rozdíly se týkají motivací i důsledků migračních pohybů.
Z toho důvodu je logické hovořit ne o jedné migraci, ale spíše o dvou výrazně rozdílných procesech.
Podrobnější analýzy a vysvětlení jsou prezentovány na příkladu České republiky.
Příspěvek je součástí výstupů projektu GAČR Prostorová neurčitost a fuzzy regionální systémy: identifikace,
analýza a implikace pulsujících funkčních regionů (16-13502S).
Kontakt: marian.halas@upol.cz

Výběr nového místa bydliště: cohousing jako pull faktor?
Marie Horňáková
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Přírodovědecká fakulta,
Univerzita Karlova
Abstrakt
Předkládaný příspěvek se věnuje tématu rezidenční mobility a rezidenčních preferencí obyvatel. Vedle
stále významného suburbanizačního procesu se v Pražském městském regionu začínají v posledních letech
projevovat reurbanizační tendence a mladé rodiny se stěhují i na socialistická sídliště. Stávající studie
v této oblasti se nicméně zabývají především výslednými prostorovými vzorci. Autorka ale na téma nahlíží
z jiného úhlu a zaměřuje se na samotný proces výběru nového bydliště. Význam sledovaného tématu
je odůvodněn potřebou reflektovat potřeby, požadavky a představy obyvatelstva při plánování měst,
například v souvislosti se v současné době převládající snahou o jejich zahušťování. Pro případovou studii
byl vybrán rezidenční projekt inspirovaný cohousingem a ležící ve vnitřním městě, v příspěvku vystupuje
pod názvem Klidná. Cílem bylo zjistit, co vedlo komunikační partnery a partnerky ke zvolení Klidné, jaké
alternativy zvažovaly a jakou roli hrálo při rozhodování zakomponování specifických prvků vycházejících
z cohousingu. Výzkum je kvalitativního charakteru a hlavní metodou sběru dat jsou hloubkové
polostrukturované rozhovory, které jsou následně vyhodnoceny na základě teoretické tematické analýzy.
Výsledky ukazují, že žádný z komunikačních partnerů a partnerek si nevybral Klidnou kvůli konceptu
cohousingu. Existenci společných prostory, malé měřítko či prostorové uspořádání vnímali spíše jako
příjemný bonus. Za klíčové v rozhodovacím procesu lze naopak považovat dostupnost, architektonické
dispozice a charakter lokality. Právě dopravní dostupnost, konkrétně blízkost k místu pracoviště,
představovala významný element pro upřednostnění Klidné před rodinným domkem v suburbiu.
Kontakt: marie.hornakova@natur.cuni.cz
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Analýza mobility obyvatel vybraných ZSJ města Brna
s využití dat mobilních operátorů
Jakub Kučera, Milan Fila, Jana Martincová
Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
Abstrakt
Práce se zabývá analýzou a vizualizací časoprostorových agregovaných dat poskytnutých mobilním
operátorem, která obsahují informace o mobilitě osob mezi vybranými základními sídelními jednotkami
(ZSJ) v Brně pro neděle na přelomu let 2017 a 2018. Datový soubor obsahuje počty osob pohybujících se
mezi jednotlivými ZSJ, které jsou rozlišeny na návštěvníky (délka výskytu více než 30 minut) a projíždějící
osoby (délka výskytu méně než 30 minut). Byla provedena analýza dat a pomocí dasymetrické metody
byla vytvořena série map zobrazující data v pravidelném čtvercovém gridu, která zachycuje rozmístění
návštěvníků, projíždějících osob a kombinaci obou skupin. Výsledky dasymetrické metody jsou využitelné
například v oblasti krizového řízení.
Kontakt: kucera.jakub14@gmail.com

Priestorová redistribúcia dochádzky do zamestnania
v postsocialistickom období na Slovensku
Martina Magdošková, Ladislav Novotný, Marián Kulla
Ústav Geografie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Abstrakt
Cieľom príspevku je zhodnotiť zmeny v priestorovej distribúcii obcí s kladným a záporným saldom
dochádzky do zamestnania na Slovensku. Na analýzu sme využili dáta z populačných cenzov v rokoch
1991, 2001 a 2011. Údaje z roku 1991 ešte neodrážajú rozsiahle spoločenské zmeny po roku 1989, preto
možno na základe nich ilustrovať situáciu na konci socialistického obdobia. Údaje z na-sledujúcich sčítaní
reflektujú transformačné a potransformačné obdobie. Dáta sú dostupné na úrovni jednotlivých obcí,
čo umožňuje zhodnotiť dochádzku, odchádzku a určiť saldo dochádzky aj na tejto priestorovej úrovni.
Zistenia sme vizualizovali pomocou grafických a kartografických metód.
Výsledky potvrdzujú, že v rámci sledovaného obdobia nastali výrazné zmeny v rozmiestnení a veľkostnej
štruktúre centier dochádzky do zamestnania. Na medziregionálnej úrovni z dlhodobého hľadiska dochádza
ku koncentrácii dochádzky za prácou do regiónu Bratislavy, predstavujúcej najvyspelejšie hospodárske
centrum s vysokou koncentráciou pracovných príležitostí, naopak, najväčší úbytok obcí s kladným
dochádzkovým saldom sledujeme v regiónoch stredného a najmä východného Slovenska.
Na vnútroregionálnej úrovni možno pozorovať vznik nových centier dochádzky v zázemí niektorých
väčších miest, resp. pozdĺž hlavných dopravných tepien, čo možno vnímať ako dôsledok prílevu
zahraničných investícií a výstavby priemyselných a logistických parkov. Ide najmä o obce západného
Slovenska v okolí Bratislavy a na Dolnom a Strednom Považí. Tieto výsledky naznačujú, že z hľadiska
rozmiestnenia dochádzkových centier, a teda aj pracovných príležitostí, na vnútroregionálnej úrovní
možno v prípade niektorých miest hovoriť o náznakoch decentralizácie pracovných príležitostí ako
dôsledku komerčnej suburbanizácie.
Zmeny v rozmiestnení dochádzkových centier tiež preukazujú úzky vzťah s migráciou obyvateľstva. Mestá,
ktoré vykazujú kladné saldo dochádzky, a k nim priľahlé regióny, sú zároveň regiónmi, ktoré dlhodobo
vykazujú kladnú migračnú bilanciu.
Príspevok je výstupom projektu VEGA 1/0395/17: Centripetálne a centrifugálne procesy v transformácii
regionálneho systému Slovenska
Kontakt: ladislav.novotny@upjs.sk
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Program poskytování vládních stipendií pro studenty z rozvojových zemí:
komu slouží a jak?
Josef Novotný, Marie Feřtrová, Lucie Jungwiertová
Kateda sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Abstrakt
Program české vlády, kterým je podporováno studium občanů z rozvojových zemí na českých VŠ, má
dlouhou tradici sahající hluboko do historie bývalého Československa. V současnosti je významnou
součástí české zahraniční rozvojové spolupráce. S ročními náklady cca 123 mil. Kč podpoří každoročně
přibližně 130 nových stipendistů, přičemž počet stipendistů se průběžně pohybuje kolem 550 studentů
ročně. Hlavním deklarovaným cílem programu je zlepšování lidského kapitálu v rozvojových zemích,
a tím i jejich celkového ekonomického a sociálního rozvoje a omezování chudoby. Příspěvek představí
vybrané poznatky získané ve vyhodnocení tohoto programu, které bylo realizováno jako zakázka pro
MZV a MŠMT. Vedle dalších výsledků umožnilo toto vyhodnocení analyzovat migrační dráhy a migrační
preference absolventů programu a stávajících stipendistů. Vedle zjištění vztahujících se specificky
k fungování tohoto stipendijního programu byly dosaženy i obecnější poznatky o faktorech a motivacích,
které ovlivňující migrační preference a faktické migrační chování. Vyhodnocení programu také autorům
přineslo další cennou zkušenost prokazující význam teoretického ukotvení výzkumu na jeho různých
úrovních.
Kontakt: pepino@natur.cuni.cz

Selektívna migrácia podľa vzdelania v migračne úbytkovom metropolitnom regióne:
prípadová štúdia regiónu Košíc
Ladislav Novotný, Loránt Pregi, Martin Kmec
Abstrakt
Cieľom príspevku je zhodnotiť migráciu obyvateľstva vo funkčnom mestskom regióne (FMR) Košice
s dôrazom na selektívnu migráciu podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania, ako jedného z kľúčových
atribútov ľudského kapitálu.
Hoci región v posledných rokoch zaznamenáva vyrovnanú migračnú bilanciu, z dlhodobého hľadiska ide
o región migračne úbytkový, na čom sa výrazne podieľa úbytok samotných Košíc. V porovnaní s regiónmi
menších miest východného Slovenska v zmysle Modelu diferenciálnej urbanizácie však zaznamenáva FMR
Košice pomerne pozitívne výsledky, čím potvrdzuje svoj metropolitných charakter pre túto časť Slovenska.
Pri hodnotení selektívnej migrácie sme na základe anonymizovaných údajov o individuálnych migráciách
poskytnutých Štatistickým úradom SR za každý rok obdobia 1996 – 2015 vyčlenili kategórie migrantov
veku do 24 rokov (bez ohľadu na najvyššie dosiahnuté vzdelanie), s najvyšším dosiahnutým stupňom
vzdelania základným (vrátane stredoškolského vzdelania bez maturity), stredným (s maturitou)
a vysokoškolským (počnúc bakalárskym stupňom). Každej z týchto kategórií bol pridelený koeficient
reflektujúci mieru nezamestnanosti jednotlivých kategórií, resp. dopyt na trhu práce.
Výsledky preukázali, že región Košíc stráca všetky kategórie migrantov, najviac s najnižším stupňom
vzdelania, len v kategórii vysokoškolsky vzdelaných migrantov vykazuje pozitívnu migračnú bilanciu.
Migračné úbytky tak majú tendenciu prispievať k zlepšovaniu vzdelanostnej štruktúry obyvateľstva
regiónu, čím prispievajú k rozvoju jeho ľudského kapitálu. Jadro regiónu (mesto Košice bez priestorovo
oddelených, prevažne vidieckych mestských častí) zaznamenáva výrazné migračné úbytky, avšak vplyv
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selektívnej migrácie podľa vzdelania na rozvoj ľudského kapitálu v jadre možno vnímať ako neutrálny.
Na rozdiel od väčšiny migračne úbytkových regiónov na Slovensku tak migračné úbytky v regióne Košíc
súčasne neprispievajú k zhoršovaniu vzdelanostnej štruktúry obyvateľstva.
Príspevok je výstupom projektov VEGA 1/0395/17: Centripetálne a centrifugálne procesy v transformácii
regionálneho systému Slovenska; a VVGS-PF-2018-782: Selektívna migrácia podľa najvyššieho dosiahnutého
vzdelania vo funkčných mestských regiónoch Slovenska.
Kontakt: lorant.pregi@upjs.sk

Suburbanizace cizinců v Pražském metropolitním regionu
Martin Ouředníček, Adam Klsák

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje; Urbánní a regionální laboratoř, Přírodovědecká fakulta,
Univerzita Karlova
Abstrakt
Jedním z nejvýznamnějších procesů, které v posledních desetiletích utvářejí charakter post-socialistických
měst, je suburbanizace. Současně v některých městech v Česku dochází k výraznému růstu etnické
diverzity populace. Praha svým počtem i relativně vysokým podílem cizinců na obyvatelstvu vyčnívá
mezi městy střední a východní Evropy a Česka, a nepřímo tak vybízí k otázce, do jaké míry přejímají
cizí rezidenti v souladu s předpoklady teorie prostorové asimilace vzorce prostorového chování majority.
Cílem příspěvku je tedy zjistit, zdali v Pražském metropolitním regionu dochází k suburbanizaci cizinců,
a také, jak tato nová migrace cizinců ovlivňuje lokální sociální prostředí v dotčených sídlech. Pro analýzu
je využito zejména unikátní databáze Cizinecké policie a vlastního aktuálního vymezení suburbánních
zón Česka. Změny v místním sociálním prostředí jsou ilustrovány případovou studií vybrané suburbánní
lokality.
Kontakt: klsaka@natur.cuni.cz

Migrace do Česka: Uklízečkou bez perspektivy?
Lenka Pavelková
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Abstrakt
Úklidové služby jsou typickým odvětvím pracovního uplatnění migrantů v řadě zemí světa, což je dáno
nízkými nároky na kvalifikaci (zejména formální), jazykovou vybavenost, velkou poptávkou i mimo
oficiální pracovní trh, flexibilní pracovní dobou atd. Z teoretických přístupů se tímto trendem zabývá
například segmented labour market theory (segmentovaný pracovní trh) či koncept globálních měst
Saskie Sassen (global cities). Významnou roli ve výzkumu tohoto tématu hrají také sociální sítě (network
theory). I v Česku, které se za posledních 20 let stalo zemí s převažující imigrací, s rostoucí životní
úrovní a demografickými změnami stoupá poptávka po službách jako je uklízení. Zároveň však ubývá
„místních“, kteří jsou tuto práci ochotni dělat. Pro migranty je tento typ práce naopak výhodným, často
ale i jediným možným způsobem, jak si vydělat na živobytí. V existující literatuře a výzkumech, stejně
jako ve všeobecném vnímání, je práce uklízečky vnímána jako práce bez perspektivy – stále stejná,
namáhavá, špatně placená – kterou lidé vykonávají jen proto, že nemají žádnou jinou možnost. V rámci
svého kvalitativního výzkumu se věnuji pracovním podmínkám migrantů v oblasti úklidu v kontextu
jejich celkové integrace s důrazem na trh práce. Z hloubkových polostrukturovaných rozhovorů vedených
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s migranty převážně z východní Evropy v letech 2017–2018 vyplývá, že i v rámci této oblasti je možnost
kariérního postupu, zlepšení pracovních podmínek i najití uspokojení v tomto typu práce. Ve svém
příspěvku se věnuji právě tomuto aspektu, přičemž ukazuji, že konkrétní zkušenost nemusí být vždy tak
beznadějná, jak naznačují jiné studie.
Kontakt: lenka.pavelkova@natur.cuni.cz

Sociálně-patologické jevy v chování mládeže v ústeckém kraji
Ludmila Pěničková
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Přírodovědecká fakulta,
Univerzita Karlova
Abstrakt
Sociálně-patologické jevy v chování mládeže v ústeckém kraji: sociálně-geografický rozbor klasických a
nových teoretických přístupů k problematice sociální dezorganizace a sociálně-patologickému chování
mladěže osvětlit vzahy mezi:
(a) charakterem sociálně-ekologického prostředí (různé úrovně sociální dezorganizace),
(b) intenzitou nežádoucího chování mládeže, a
(c) strategiemi a efektivitou prevence a represivních opatření a nástrojů orgánů 16 ORP na mikroregionální úrovni území Ústeckého kraje.
Kontak: penickova.ludmila@seznam.cz

Diferenciace rezidenčních proměn a gentrifikace ve čtvrti vnitřního města Prahy
Jan Sýkora
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř,
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Abstrakt
Vnitřní části postsocialistických měst se dynamicky transformují. Proměny však často bývají značně
selektivní a jejich charakter se odlišuje na základě kontextu konkrétního města, čtvrti či ulice. Důsledkem
bývá rozmanitost vývojových trajektorií individuálních lokalit vnitřních měst.
Příspěvek si klade za cíl analyzovat diferenciaci rezidenčních proměn v lokalitách pražské vnitroměstské
čtvrti Holešovice a představit souhrnnou typologii identifikovaných změn. Konceptuálně příspěvek vychází
z rezidenčních proměn postsocialistických měst a procesu gentrifikace. K identifikaci změn jsou využita
kvantitativní data (domovní a bytový fond, rezidenti, stěhující se obyvatelé) na mikroúrovni statistických
obvodů. Časové změny zvolených charakteristik jsou k tomu porovnávány s vývojem na úrovni celého
města za účelem rozlišení intenzity probíhající transformace. Analýzu doplňují rozhovory s lokálními
aktéry pro porozumění kontextuálních a podmiňujících mechanismů identifikovaných změn.
Přestože proměna Holešovic připomíná gentrifikaci, není jediným transformačním procesem ovlivňujícím
vývoj čtvrti. Nejčastěji proměňuje lokality proces incumbent upgrading spjatý s privatizací bytového fondu
a související nízkou intenzitou populační obměny. Navzdory změnám identifikovaným v mnoha částech
čtvrti se v Holešovicích nachází také mnoho sociálně či fyzicky stagnujících oblastí. Celkovou transformaci
tak vystihuje především variabilita rezidenčních proměn jak mezi sousedícími, tak v rámci jednotlivých
lokalit. Identifikovaná rozmanitost vývojových trajektorií lokalit potvrzuje potřebu analýzy vývojových
trajektorií čtvrtí na nízké řádovostní úrovni.
Kontakt: jan.sykora@natur.cuni.cz

Obyvateľstvo, mobilita a migrácia

Daily commuting in Bratislava metropolitan area:
Case study with mobile positioning data
Martin Šveda
Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny, Prírodovedecká fakulta,
Univerzita Komenského v Bratislave / Geografický ústav SAV
Abstract
Abstract: Being able to understand dynamics of human mobility is essential for urban planning and
transportation management. Yet, mobile positioning data represent a powerful source of information with
high spatial accuracy and endless option of utilization. The objective of this study is to analyze mobility
patterns of commuting in the Bratislava metropolitan area using mobile positioning data. No specialized
data collection was needed as these data already exist as information of phone activity, which is stored by
mobile operators for billing purposes. The experiment was carried out in Sept 2017 over a 14-day period
with a sample of 191,404 mobile phone users. A depersonalized dataset was collected by the mobile
positioning company Market Locator from the Slovak Telekom network. The key task was to find a suitable
methodological approach to extract useful information of human mobility patterns. We used a concept of
anchor-points, which represent main nodes of human activity and space-time trajectories. Extracting the
localization of “work” and “sleep” we modelled the O-D matrix of daily commuting with a spatial accuracy
not available until now. This work was supported by the Slovak Research and Development Agency under the
contract No. APVV-16-0462.
corresponding author: martin.sveda@uniba.sk

55

Geografia znevýhodnenia

Geografia znevýhodnenia

Vizuální nevědomí a praktikování vidění nezrakovým vjemem
Pavel Doboš, Robert Osman
Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
Abstrakt
Příspěvek se zaměřuje na formu, v níž a skrze níž je prostor organizován. Jde nám především o praktiky,
skrze které se prostoru chápeme a skrze které jej i chápeme. Jednou z těchto organizací, která je pro
vidomého člověka natolik samozřejmou, že se stává nereflektovanou, je vizuálního organizace prostoru.
Z tohoto důvodu se obracíme ke zkušenosti osob, které podle svých vlastních slov nevidí. V průběhu let
2014 a 2015 byly provedeny semistrukturované rozhovory s 18 komunikačními partnery a partnerkami
žijícími především v Praze a Brně. Pro jejich interpretaci dat pak byl zvolen poststrukturalistický
přístup, ponejvíce vycházející z díla Gillese Deleuze a Félixe Guattariho, konkrétně pak jeho geografická
interpretace Marcuse Doela. Na základě toho ukazujeme, že nevidomost není o tom, že nevidomý člověk
nevidí, ale že se stává vidícím jinak – nikoli zrakem, ale na základě nezrakového vjemu. Jeho praktiky
vidění prostoru jsou však stále formovány tzv. moderním kolektivním vizuálním nevědomím, které
je založeno na schopnosti vidět zrakem. Praktiky, které běžně provádíme s prostorem, jako je měření,
odhadování či popisování prostřednictvím úhlů a vzdáleností, kreslení, představování či plánování
prostoru z horní pozice „božího oka“ představují praktiky vycházející z moderního vizuálního nevědomí.
Marcus Doel tvrdí, že toto nevědomí bylo mimo jiné formováno médiem filmu, které s sebou přineslo
techniku montáže, pomocí níž vyvázalo čas a prostor z jejich pevných koordinátů, přineslo „nehybné
výlety“ a schopnost nahlížet mimo právě viděné záběry a scény. Tento efekt s sebou přinesl i odtělesněnost
vizuálního prostorového zážitku. Způsoby, jak nevidomí lidé praktikují moderní vizuální nevědomí,
„nehybné výlety“ a přesouvání se mimo viděné scény a záběry však ukazuje cesty, kterými tělo vrací opět
do hry. Vidění světa pomocí nezrakového vjemu s sebou přináší praktiky, které zpochybňují vizuální
nevědomí jako odtělesněné, a reflektuje tak skutečnost, že žádné vidění (jak pomocí zraku, tak pomocí
nezrakového vjemu) není v žádném případě netělesné.
Kontakt: pdobos@mail.muni.cz

Kinetografie: zápis pohybu nevidomých osob
jako reprezentace jejich tělesného prostoru
Robert Osman
Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
Abstrakt
Příspěvek vychází z geografického výzkumu prostorové zkušenosti osob, které podle vlastních slov nevidí.
Příspěvek představuje základní nástroje používané pro reprezentaci prostoru nevidomých lidí a to text,
slovní popis prostoru, haptickou mapu a 3D model. Tyto nástroje nicméně reprezentují pouze jakýsi
obecný, nesituovaný prostor bez jeho uživatele. Pro nevidomé osoby je nicméně klíčová právě pozice jejich
těla v takto reprezentovaném prostoru. Z tohoto důvodu tak příspěvek opouští koncepci karteziánského
prostoru s počátkem v jakési abstraktní nule a namísto ní představuje prostor odvozený od pohybu těla
s počátkem v jeho středu (težišti). Příspěvek připomíná bratislavského rodáka, choreografa a teoretika
prostoru Rudolfa Labana (1879–1958), který vytvořil znakový systém pro zápis pohybu lidského těla,
respektive způsob reprezentace pohybu lidského těla v prostoru (labanotation, kinetography). Jeho
primárním účelem přitom byl zápis pohybu tanečníků, tance – choreografie samotné, a to pro jejich
záznam, archivaci, ale i následnou analýzu. Laban definoval vlastní pohybový prostor dle pohybových
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možností těla a současně pro pohyb každé části těla, její směr, rychlost atp. vytvořil znak, kterým jej
zaznamenával. Příspěvek tak představí nejen samotný kinetografický zápis pohybu, ale i možnosti, která
nabízí pro zápis a reprezentaci tělesného prostoru nevidomých osob. Jinými slovy příspěvek představí
způsob, jak je možné využít kinetografii k reprezentaci prostoru z perspektivy těla pohybujícího se tímto
prostorem a to se zvláštním zřetelem na perspektivu těla lidí, kteří ke svému pohybu nemohou používat
zrak.
Kontakt: osman@mail.muni.cz

České pohraničí jako periferní a problémová oblast?
Petr Osoba
INESAN, s.r.o.
Abstrakt
Pohraničí (příp. tzv. Sudety) reprezentuje v českém společenském diskursu periferní či problémovou
oblast. Vyjádřením tohoto problému je zhoršený vztah obyvatel k místu bydliště způsobený historickými
událostmi. Oprávněnost takového uvažování byla ověřena výzkumným šetřením mezi obyvateli Česka.
Kontakt: petr.osoba@inesan.eu

Materialita pohybu: vztah mezi nevidomostí a městským prostorem
Hana Porkertová
Ústav práva a humanitních věd, Mendelova univerzita v Brně
Abstrakt
Příspěvek pojednává o navazování vztahu mezi nevidomostí a městským prostorem a vychází přitom z
analytické perspektivy teorie aktérů-sítí (ANT). Sleduje, jakými způsoby navazují nevidomí lidé
s prostorem jednotlivá propojení a jak tento prostor přetvářejí. Městský prostor je konfigurován na tzv.
zdatného člověka, pro kterého je pohyb v rámci něho snadný a zdá se být odtělesněný. Ale pro toho, kdo se
městské standardizaci nějakým způsobem příčí, je materialita pohybu neustále přítomná
a zviditelněná, protože přechody ve městě jsou obtížné a nejsou dopředu připravené. Tyto materiality,
stejně tak jako strategie, které lidé na vytváření spojnic využívají, se liší na základě uspořádání, jež
nevidomí lidé tvoří. Trasa je odlišná s hůlkou, s člověkem, vodicím psem či jejich kombinacemi; vždy si
všímá jiných záchytných bodů, sleduje specifické linie a jsou v ní důležité a dostupné jiné informace. Každá
jednotlivá konfigurace něco umožňuje a něco znemožňuje, čímž vyjevuje dynamickou povahu disability a
demonstruje podobu aktérství, které je vždy kolektivní, jen u člověka s postižením je tato kolektivita více
viditelná a zřejmá.
Kontakt: h.porkertova@gmail.com

Po paměti: tělesné vědomí jako způsob uchopování pohybu nevidomých lidí
Lucie Pospíšilová, Robert Osman
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Abstrakt
Příspěvek je motivován porozuměním vícesmyslové zkušenosti s prostorem, zkušenosti, která není
primárně založena na zraku, ale je tělesná. Nevidomí lidé, a mezi nimi naši komunikační partneři
a partnerky, zrak ke svému pohybu nevyužívají, pohyb prostorem se učí, a to vědomě i nevědomě (tělesně),
a proto jsou zdrojem inspirace k promýšlení tělesné zkušenosti s prostorem.
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Obecným cílem příspěvku je prohloubit porozumění časoprostorové zkušenosti nevidomých osob a tak
i porozumění tělesné zkušenosti s prostorem. Za teoretický rámec byl zvolen Merleau-Pontyho koncept
tělesného schématu, který pracuje s tělesným vědomím, kdy tělo „ví“ samo o sobě, „ví“ o svých pohybech
a dokonce se pohyb umí i naučit. Pohyb prostorem pomocí tělesného vědomí pak umožňuje uvolnit
pozornost od pohybu prostorem k něčemu jinému. A právě tyto situace přesunu pozornosti, respektive
opětovného návratu pozornosti k pohybu, představují vzácné momenty reflektování tělesného vědomí.
Někteří nevidomí lidé považují možnost pohybu bez soustředění se na něj za dovednost, které se snaží
dosáhnout, pro jiné představuje obtížně řešitelný problém často asociovaný s nárazem, pádem či ztrátou
orientace. Konkrétním cílem příspěvku je proto identifikace a popis situací, při kterých naši komunikační
partneři a partnerky při samostatném pohybu prostorem uvolňují svou mysl od přítomných „tady a teď“
k myšleným a tedy nepřítomným „jinde a jindy“, situacím, kdy se pohybují pomocí tělesného vědomí.
Zkušenost našich komunikačních partnerů a partnerek ukazuje, že tělesné vědomí umožňuje pohyb nejen
v rámci míst, který je popsán v pracích humanistických geografů, ale i pohyb po cestách, jinými slovy, že
nedochází k vtělování prostoru pouze skrze místa, ale i skrze pohyb po trajektoriích v prostoru. Tento jev
však nemáme jak teoreticky uchopit. Ambicí příspěvku je tak formulovat nový geografický koncept na
pomezí mezi místem a prostorem, koncept cesty, skrze který lze vtělovat prostor mezi místy.
Kontakt: lucie.pospisilova@natur.cuni.cz

Geografický přístup ke strategicky budované bezbariérovosti na příkladu města Brna
Ondřej Šerý, Robert Osman, Jakub Trojan, Ladislava Zbiejczuk Suchá
Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
Abstrakt
Téma bezbariérovosti prostoru je poměrně často řešeno na úrovni jednotlivých bytů, domů, přístupnosti
jednotlivých objektů – obecně na nižších měřítkových úrovních, a to především z architektonické
perspektivy. Předkládaný příspěvek ukazuje, jak lze přistoupit k řešení bezbariérovosti veřejného prostoru
z geografické perspektivy ve větším prostorovém rozsahu na úrovni celého města, a to konkrétně Brna.
Minimálně v České republice je tento koncepční přístup ojedinělý, většina samospráv se doposud zabývá
jednotlivými bezbariérovými úpravami poměrně nahodile až eklekticky. Příspěvek se tak věnuje postupu,
jak přistupovat k řešení otázky bezbariérovosti na úrovni celého města koncepčně, tedy jak strategicky
vytvářet bezbariérový prostor města. Příspěvek vychází z projektu Strategické nástroje pro utváření
bezbariérového prostoru města podpořeného Technologickou agenturou České republiky a popisuje
4 základní konceptuální kroky, které by měly vést ke vzniku efektivní strategie bezbariérovosti. První
krok se týká provedení semistrukturovaných rozhovorů se členy Poradního sboru Rady města Brna pro
bezbariérové Brno a nadefinování priorit postupného zpřístupňování veřejného prostoru města Brna;
druhý krok obsahuje mapování fyzických bariér v prostoru, které dosud brání dosažení přístupnosti míst
definovaných prioritami. Třetí krok se soustředí na identifikaci sociální (právní, legislativní, ekonomické
atp.) náročnosti odstraňování zmapovaných bariér (reálnost a realizovatelnost zásahů); poslední čtvrtý
krok spočívá ve vytvoření akčního plánu postupného odstraňování bariér, který v sobě zahrnuje několik
aspektů (např. finanční náročnost, časové hledisko či návaznost zásahů), jež vedou k co nejefektivnějšímu
postupu postupného utváření bezbariérového prostoru města.
Kontakt: ondrej.sery@mail.muni.cz
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Analýza nestability zastupitelstev obcí mezi lety 2003-2018
(příklad Karlovarského a Zlínského kraje)
Hana Bednářová
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Abstrakt
Příspěvek se zabývá sociálně-demografickými, kulturně-historickými, ekonomickými a legislativními
vlivy na stabilitu zastupitelstev obcí ve dvou vybraných krajích Česka v letech 2003–2018. Toto období
nebylo vybráno náhodně, od roku 2003 již můžeme hovořit o stabilní sídelní a administrativní struktuře
Česka. Geografická poloha byla zohledněna už při samotném výběru území – Karlovarský a Zlínský kraj
vykazují podle různých studií značné odlišnosti a předpokladem je, že tyto odlišnosti budou mít vliv i na
stabilitu zastupitelstev obcí. Za projev nestability je v příspěvku považován rozpad zastupitelstva a následné
vyhlášení mimořádných voleb. Data jsou čerpána ze tří hlavních zdrojů: volební statistika, sčítání lidu
a regionální noviny. Zvýšená pozornost je v příspěvku věnována obcím, ve kterých se konaly mimořádné
volby opakovaně, tzn. více než 2krát ve sledovaném období.
Jelikož se v naprosté většině jedná o obce do 3 000 obyvatel, tedy o obce venkovské, zohledněna je rovněž
typologie venkovského prostoru podle Perlína, Kučerové, Kučery (2010). Z analýzy novinových článků
se potvrzuje známý fakt, že voliči na venkově hlasují pro konkrétní vizi a řešení problému spíše než pro
politickou stranu, tedy jedná se často o tzv. hlasování o sporném bodu. Znatelný z dostupných dat je i tzv.
sousedský efekt nebo též efekt nákazy, kdy se jedinec při hlasování nerozhoduje pouze podle vlastního
úsudku, ale je ovlivněn názory a postoji lidí ve svém okolí. Oba zmíněné koncepty mají v malých obcích za
následek vznik dvou nebo více skupin občanů stojících ve volbách proti sobě (ať již jako voliči nebo jako
kandidáti), což má zásadní vliv na stabilitu venkovských komunit a samotného zastupitelstva obce.
Kontakt: hana.bednarova@natur.cuni.cz

Vývoj zemědělství Česka v evropském kontextu
Veronika Eretová, Vít Jančák
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Abstrakt
Změna politické situace ve státech střední Evropy koncem 80. let minulého století nastartovala proces
přechodu z centrálně plánovaného na tržní hospodaření. Transformace ekonomiky a společnosti v Česku
stejně jako v ostatních postkomunistických zemích představuje vcelku unikátní proces.
Příspěvek je zaměřen na představení a základní analýzu hlavních vývojových trendů v zemědělství Česka
po r. 1989 – na hlavní procesy, jejich specifika a základní regionální projevy a dopady. Hlavní vývojové
procesy jsou představeny na pozadí vývoje zemědělství ostatních států úzce vymezeného regionu střední
Evropy, tedy sousedního Slovenska, Polska a Maďarska. V těchto zemích má zemědělství dlouhou tradici
a hraje relativně důležitou roli ve struktuře ekonomicky aktivních obyvatel. Země střední Evropy prodělaly
dva milníky ve vývoji zemědělství, a to výraznou politickou změnu na přelomu 80. a 90. let 20. století, která
nastartovala proces transformace, a dále pak vstup těchto států do EU v r. 2004. EU se stala jedním
z hlavních determinantů rozvoje zemědělství v těchto zemích.
Kontakt: eretova.veronika@email.cz
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Prostorové šíření a regionální diferenciace ekologického zemědělství v Česku
Jiří Hrabák, Lukáš Zagata
Katedra humanitních věd, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze
Abstrakt
České zemědělství prošlo od roku 1989 dynamickým a velmi složitým vývojem. Tento vývoj byl zapříčiněn
významnými změnami českého zemědělství, které jsou primárně spojené s přechodem od socialistického
modelu zemědělství k tržnímu modelu zemědělství. Charakteristickým rysem socialistického zemědělství
byla maximalizace produkce. Pro naplnění tohoto cíle byla intenzivně využívána i zemědělská půda v
horských a podhorských oblastech, což umožňoval tehdejší systém dotací zemědělské výroby (Bičík, Jančák
2001). Po roce 1989 dochází ke změně tohoto trendu a naopak se začíná intenzivně rozvíjet ekologické
zemědělství, které se vymezuje proti průmyslovému přístupu v zemědělství a naopak vytváří pozitivní
environmentální a sociální výstupy. Ekologické zemědělství doposud zůstávalo na okraji zájmu geografů
v Česku, i když existuje celá řada zahraničních studií, které se zabývají prostorovým šířením ekologického
zemědělství a jeho územní diferenciací (např. Bjørkhaug, Blekesaune 2013; Ilbery, Kirwan, Maye 2016).
Z těchto studií vyplývá, že významnou roli při šíření poznatků o ekologickém zemědělství mezi farmáři
hraje sousedská difuze definovaná Hägerstrandem (1967). Šíření ekologického zemědělství v Česku může
být odlišné od států západní Evropy, protože při svém vzniku již navazovalo na existující poznatky
v zahraničí. Od roku 1991 byla podpora ekologického zemědělství také zakotvena ve Společné zemědělské
politice EU, čímž byl vytvořen legislativní rámec, ke kterému se Česko přibližovalo v předvstupním období.
Cílem tohoto příspěvku je analyzovat prostorové šíření a regionální diferenciaci ekologického zemědělství
v Česku. V příspěvku se také zabýváme konkrétními lokalizačními faktory ekologického zemědělství, které
způsobují regionální diferenciaci ekologického zemědělství.
Výzkum byl podpořen Grantovou agenturou České republiky projekt č. 17-01019S (Studie sociotechnické
tranzice agrárního sektoru České republiky směrem k vyšší udržitelnosti).
Kontakt: hrabakj@pef.czu.cz

Extenzifikační procesy v zemědělském využití krajiny Česka
Zbyněk Janoušek
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Abstrakt
Ztráty zemědělské – zejména orné – půdy představují hlavní trend vývoje krajiny v Česku po roce 1989.
Orná (i zemědělská půda) však zde ubývá již od konce 19. století. Příspěvek se zabývá extenzifikačními
procesy (zatravňování, zalesňování a opouštění půdy) v české venkovské krajině, jelikož pozornost
badatelů byla dosud věnována spíše úbytku zemědělské půdy v okolí velkých měst vlivem urbanizace
a suburbanizace. Je hodnocen vliv sociálně geografických faktorů (kvantifikovatelných a prostorově
explicitních) na dlouhodobé změny využití ploch. V dosavadním kvantitativně zaměřeném hodnocení
vlivu těchto faktorů byla badateli zatím využita zejména data o prostorové exponovanosti Česka, která se
vztahují k roku 1980 (Hampl, Gardavský, Kühnl 1987), přičemž dramatická proměna tohoto ukazatele ve
sledovaném období od roku 1845 do současnosti byla zanedbána (srov. Bičík a kol. 2010). Pro získání více
vypovídajících výsledků je nutné vytvořit adekvátní modely exponovanosti i pro další časové horizonty.
Dále, vzhledem k nedostatku dostatečně přesných a aktualizovaných dat o těchto procesech (po roce 1990
a především 2000), je nutné kombinovat různé datové zdroje (katastr nemovitostí, LPIS a další). Výsledkem
je zhodnocení souvislosti mezi vývojem zvoleného sociálně geografického ukazatele exponovanosti území
a vývojem extenzifikačních procesů v krajině, resp. jejich regionálních vzorců. Vývoj v Česku je porovnán
také s dalšími středoevropskými státy.
Kontakt: zbynek.janousek@post.cz
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Současnost českého pohraničí
Milan Jeřábek
Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Abstrakt
České pohraničí se po roce 1989 ocitlo v nové situaci, což se odrazilo i v zájmu výzkumu relevantních
oborů, jakož i pozornosti veřejné správy v rámci regionální politiky. Jak můžeme vývoj uplynulého
čtvrtstoletí hodnotit? Podařilo se pohraničí integrovat do nadnárodních struktur a/či naopak zlepšit
zdejší životní úroveň? V tomto směru působí rozmanité aktivity a subjekty z úrovně evropské až lokální,
směřující top-down i botomm-up, projekty tvrdé i měkké, a tak je lze hodnotit objektivně i subjektivně,
prostřednictvím kvantitativních přístupů i kvalitativních metod.
Kontakt: jerabek@sci.muni.cz

Revitalizace modro-zelené infrastruktury českých měst
Jan Kopp

Katedra geografie, Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni
Abstrakt
Příspěvek shrnuje aktuální motivace, překážky a možnosti revitalizace modro-zelené infrastruktury
v kontextu městského plánování. Pozornost je také věnována funkční a prostorové klasifikaci prvků
modro-zelené infrastruktury.
Kontakt: kopp@kge.zcu.cz

Centrum v kontextu postindustriálních měst
Marek Lichter, Ondřej Mulíček
Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Abstrakt
Současný diskurs v oblastech městské geografie, dopravního plánování a urbanismu se často odkazuje
k problematice oslabování tradičních městských center či k normativně chápanému polycentrickému
rozvoji území města. U frekventovaně používaného konceptu městského centra je však poněkud opomíjena
jeho kritická diskuse. Ta by měla mimo jiné zahrnovat i zkoumání historické geneze chápání městského
centra či zhodnocení způsobů jeho analytického vymezení. Příspěvek je na tomto základě motivován
snahou o kritický pohled na stávající chápání center, centrálních míst a centrality v (časo)prostoru města.
Relevantní výzkumná otázka se ptá, na základě jakých atributů lze vymezit centrum či centra současného
evropského města, resp. jakými způsoby může být definována centralita v současném městském prostoru.
Empirická část příspěvku vychází z analýz uskutečněných v prostředí města Brna, jež má jasně definovanou
metropolitní oblast. Tradičně vnímaná prostorová forma monocentrického města je konfrontována jak
s odlišnými prostorovými koncepty města vyplývajícími z lokálního politického či plánovacího diskursu,
tak i s výsledky časoprostorových analýz počtů přítomného obyvatelstva, které využívají geolokalizační
data mobilních operátorů. Konfrontace částečně zpochybňuje koncept monocentrického města
a předkládá alternativní pohled na polycentrické město vykazující pluralitu jader identifikovaných na
základě územně a časově omezené intenzivní přítomnosti obyvatel a uživatelů.
Identifikovaná alternativní (sekundární) centra jsou dále podrobena hlubšímu rozboru s ohledem na
jejich funkční charakteristiku, dostupnost či infrastrukturní vybavenost. Tato následná analýza umožňuje
zdokumentovat a okomentovat širokou typovou škálu centrálních míst v městském prostředí. Současně
je východiskem pro úvahy nad redefinicí městského centra, a to nejen ve smyslu prostorovém, ale také
časovém.
Kontakt: marek.lichter@mail.muni.cz
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Priestorová analýza mestskej vybavenosti Banskej Bystrice z pohľadu kvality života
Katarína Rišová a, Richard Pouš b
Geografický ústav SAV
Katedra geografie a geológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
a

b

Abstrakt
Množstvo a rozmiestnenie mestskej vybavenosti sú dlhodobo uznávanými ukazovateľmi kvality
mestského života (QoUL z angl. quality of urban life). Na základe intraurbánneho objektívneho prístupu
sme porovnali QoUL vybraných základných sídelných jednotiek (ZSJ) mesta Banská Bystrica. S cieľom
uchopiť problém čo najkomplexnejšie boli použité metódy zohľadňujúce počet prvkov vybavenosti, počet
obyvateľov ZSJ, ako aj rozlohu ZSJ. Dáta z terénneho výskumu boli analyzované metódami Mean spacing
a Dostupnosť prvkov vybavenosti na 1000 obyvateľov, pre porovnanie ZSJ bola využitá Bodovacia metóda.
V predkladanom príspevku prezentujeme niektoré čiastkové výsledky z výskumu QoUL s dôrazom na
otázku: Vykazujú ZSJ s vysokou, resp. nízkou QoUL spoločné znaky? Ak áno, aké? Analýza odhalila
tri hlavné faktory pozitívne ovplyvňujúce distribúciu mestskej vybavenosti. Sú nimi: vysoká funkčná
variabilita ZSJ, vysoká koncentrácia mestotvorných funkcií a vysoká hustota zaľudnenia. V budúcnosti
bude potrebné tieto zistenia potvrdiť podrobnejšou dátovou analýzou.
Kontakt: geogriso@savba.sk

Přeshraniční spolupráce na úrovni obcí v česko-rakousko-slovenském pomezí
Michal Šindelář
Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Abstrakt
Příspěvek je zaměřený na přeshraniční spolupráci česko/rakousko-slovenských obcí v oblasti mezi Brnem,
Vídní a Bratislavou, a to nejen na institucionální úrovni, ale také na percepci sousedních států místními
obyvateli. V příspěvku se autor pokusí vyhodnotit rozhovory (se starosty a lidmi, mající trvalé bydliště ve
sledovaném území), které byly provedeny ve všech třech státech v posledních dvou letech.
Kontakt: michal-sindelar@centrum.cz

Zmeny využívania poľnohospodárskej pôdy v kontexte prebiehajúcich transformačných procesov na príklade vybraných okresov Slovenska
Zuzana Tarasovičová1, Martin Saksa2, Tibor Blažík3, Vladimír Faľťan2
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
Katedra fyzickej geografie a geoekológie, Prírídovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
3
Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny, Prírodovedecká fakulta,
Univerzita Komenského v Bratislave
Abstrakt
Transformačné zmeny po roku 1989 sa odrazili v mnohých aspektoch života našej spoločnosti, mali tiež
veľký vplyv na poľnohospodársku výrobu a ovplyvnili mnohé zmeny vo využívaní pôdy. Tieto zmeny boli
spôsobené hlavne dôležitými sociálnymi zmenami vrátane transformácie hospodárstva a samozrejme aj
poľnohospodárstva. Slovensko bolo ovplyvnené aj globalizáciou. Cieľom nášho článku je charakterizovať
zmeny vo využívaní pôdy a ich priestorové rozloženie vo vzťahu k transformácii spoločnosti po roku
1989 na príklade okresov Dunajská Streda, Levice, Prievidza a Stará Ľubovňa. Okresy predstavujú všetky
poľnohospodárske výrobné regióny Slovenska. V práci charakterizujeme prevažujúce procesy zmeny
využívania pôdy ako dôsledok kľúčových faktorov, ktoré tieto zmeny spustili.
1

2

Kontakt: tibor.blazik@uniba.sk
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Tuzla a okolie - devastácia, obnovenie a revitalizácia kultúrnej krajiny
po občianskej vojne v Bosne a Hercegovine
Ana Uher, Vladimír Ira
Geografický ústav SAV
Abstrakt
Kultúrna krajina dlhodobo predmetom záujmu humánnych geografov. Pre kultúrnu geografiu sú
dôležité nielen fyzické objekty v krajine, ale aj otázky kvality života, identity, tvorivosti, moci, nerovnosti
a sociálnej spravodlivosti spojené s krajinou. V súčasnosti evidujeme štúdie, ktoré čoraz častejšie
reflektujú sociálno-kultúrno-geografickú orientáciu zameranú na výskum spoločenstiev, kde sa značná
pozornosť venuje skúmaniu ľudských aktivít a ich priamych alebo nepriamych vplyvov a dopadov na
okolitú krajinu. Ide najmä o situácie, keď sa aktivity odohrávajú vo väčšej miere v zložito organizovaných
spoločenstvách, akými sú napr. miestne spoločenstvá na území bývalej republiky Bosna a Hercegovina vo
vtedajšej Juhoslávii. Počas deväťdesiatych rokov minulého storočia Federácia Bosny a Hercegoviny ako
republika bývalej Juhoslávie utrpela obrovské straty v devastujúcej občianskej vojne. Cieľom príspevku je
predstaviť významné zmeny v kultúrnej krajine na príklade mesta Tuzla a jeho okolia, v prostredí, ktoré
bolo poznačené vojnovými udalosťami a charakterizovať jeho revitalizáciu v post-konfliktnom období.
Príspevok prináša aj príklady narušených prvkov prírodnej krajiny, prvkov vytvorených človekom
a sociálno-kultúrnych prvkov nehmotnej/nemateriálnej povahy, resp. dimenzie kultúrnej krajiny.
Kontakt: geoguher@savba.sk

Vliv věznice Světlá nad Sázavou na život obyvatel města
Ondřej Šerý, Jiří Dujka, Irena Honsnejmanová, Ondřej Krejčí
Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
Abstrakt
Mezi subjekty, které ovlivňují každodenní chod obcí a měst a život obyvatel v nich, jsou běžně uváděny
soukromé firmy, orgány samosprávy, neziskové organizace, atraktivity cestovního ruchu či školská
zařízení a další vybavenost. Specifickým případem jsou věznice. Na jedné straně představují významné
zaměstnavatele a přinášejí určité ekonomické benefity, na druhé straně jsou často asociovány
s bezpečnostním rizikem a koncentrací společensky nežádoucích osob. Předkládaný příspěvek představuje
případovou studii na příkladu ženské věznice ve městě Světlá nad Sázavou. Metodami dotazníkového
šetření s místními obyvateli, tvorbou pocitových map a rozhovory s klíčovými aktéry života ve městě se
autoři zaměřují na výzkumnou otázku, jak obyvatelé Světlé nad Sázavou vnímají přítomnost věznice ve
svém městě. Mezi hlavní zjištění patří proměna postoje od obav v době založení věznice kolem roku 2000
až po současný pozitivně neutrální postoj, kdy většina obyvatel vnímá věznici spíše pozitivně nebo žádné
výraznější vlivy nepozoruje.
Kontakt: ondrej.sery@mail.muni.cz
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Dopad dostavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7
na časovú dostupnosť centra Bratislavy
Pavol Ďurček
Katedra humánnej geografie a demografie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Abstrakt
V spoločnosti prevláda názor, že pri plánovaní veľkých infraštruktúrnych projektov sa využívajú len
vedomosti stavebno-technických odborov. Preto treba zdôrazniť, že aj obor demografie má pri projekčnej
činnosti veľkých stavieb čo povedať. Predovšetkým vhodne nastavené demografické prognózovanie nám
dáva odpoveď na otázku, či budú dané infraštruktúrne projekty primerané pre obyvateľstvo, ktoré starne,
mení svoju vzdelanostnú úroveň a sociálny status, či formuje nový reprodukčný model. Našim zámerom
je realizovať projekciu počtu obyvateľov pre obce funkčného regiónu Bratislavy. Projekcia bude vypočítaná
pre rok 2020 (resp. 2022), kedy sa plánuje dostavba diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. Zároveň v práci
realizujeme analýzu zlepšenia dostupnosti jednotlivých obcí do centra Bratislavy. Na záver nášho príspevku
poskytneme odpovede na nasledujúce otázky. Koľkým obyvateľom a o aký čas sa zrýchli cesta do centra
Bratislavy? Akého veku a akého pohlavia budú tieto osoby?
Kontakt: pavol.durcek@uniba.sk

Vítězové a poražení globálního trhu s pivem:
nadnárodní soutěž z pohledu životního cyklu výrobku
David Hána, Kryštof Materna, Jiří Hasman
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Abstrakt
Během 19. a 20. století ušel pivovarnický průmysl dlouhou cestu od lokálních monopolistů až po rozsáhlé
globální produkční sítě ovládané několika pivovarnickými nadnárodními korporacemi. Tento vývoj je
však v jednotlivých zemích významně podmíněn hierarchickou pozicí jejich pivních trhů, který vychází z
odlišného stupně vývoje jejich pivního životního cyklu výrobku (product life-cycle). Právě tato hierarchie
může vysvětlit rozdílné postavení národních pivních trhů v globální ekonomice, stejně jako odlišné
strategie nadnárodních korporací a jejich úspěšnost v různých zemích. Příspěvek tak nabídne náhled
na rozdílný vývoj produkce a spotřeby piva v evropských zemích s důrazem na chování nadnárodních
korporací od roku 1990 po současnost.
Kontakt: david.hana@natur.cuni.cz

Akvizice průmyslových podniků a jejich vztah s regionální identitou:
příklad pivovarnictví střední Evropy
Kryštof Materna, Jiří Hasman, David Hána
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Abstrakt
abstrakt: Rozvoj globalizace přinesl zásadní změny, mimo jiné koncentraci výroby do větších provozů
a vlastnictví výroby do nadnárodních společností. To však vedlo k uniformitě globálně vyráběných
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výrobků, zpřetrhání vazby mezi místem výroby a spotřeby a odmítnutí globálních produktů a korporací
na lokální úrovni. Cílem tohoto příspěvku je přispět do debaty o vlivu místní identity na lokální dopady
globálních procesů na příkladu pivovarnictví ve střední Evropě: odvětví, kde jsou spotřebitelé na změny
velmi citliví a zároveň mohou svým chováním výrazně ovlivnit jeho úspěšnost. Nejprve poukážeme na
rozdílné dopady akvizic pivovarů a koncentrace výroby v České republice, Polsku a Slovensku, zemích,
které se velmi liší dle role piva v identitě místních obyvatel. Výsledky terénního šetření na příkladě akvizic
pivovarů Kutná Hora a Hradec Králové poté doloží, že místo výroby je pro českého zákazníka významným
faktorem volby pivní značky a akvizice tak nedosáhly mezi místními obyvateli se silnou pivní regionální
identitou kýženého úspěchu.
Kontakt: olejar17@seznam.cz

Letecká doprava jako indikátor globálních prostorových vazeb?
Případová studie Indie
Stanislav Kraft
Katedra geografie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Abstrakt
Letecká doprava zaznamenala v několika posledních desetiletích významný nárůst svého významu.
Tento nárůst lze vyjádřit například růstem počtu pasažérů, prostorovou expanzí do všech oblastí světa či
zintenzivňováním leteckých kontaktů mezi jádrovými a periferními regiony světa. Příspěvek se zabývá
využitím údajů o intenzitě letecké dopravy k analýze současných globálních prostorových vazeb. Důraz
bude kladen na „problematickou“ roli Indie v systému globální letecké dopravy.
Kontakt: kraft@pf.jcu.cz

Změny mobilitního chování české populace po roce 2000 a její příčiny
Miroslav Marada, Tomáš Květoň
Kateda sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Abstrakt
Srovnání výsledků SLDB i další studie mobility potvrzují, že v uplynulém desetiletí došlo dalšímu zvýšení
každodenní mobility české populace na všech regionálních úrovních. Součástí tohoto posunu je také
zvýšená preference osobního automobilu před hromadnými dopravními módy. Rozhodnutí o realizaci
cesty a o typu použitého dopravního prostředku je podmíněno řadou faktorů objektivního i subjektivního
rázu. V příspěvku jsou prezentovány výsledky dvou šetření provedených pro Výzkumné centrum dopravní
geografie CEdoG PřF UK v Praze agenturou CVVM v uplynulých letech. První šetření je zaměřeno právě
na faktory ovlivňující volbu dopravního prostředku, druhé na změny mobility české populace podle
účelu cest a její pravděpodobné příčiny. Uvedená šetření postihující situaci posledních desetiletí jsou
signifikantní pro celostátní úroveň a jsou doplněna podrobnými případovými studiemi provedenými
v rámci diplomových a doktorských prací centra.
Kontakt: marada@natur.cuni.cz
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Osobná železničná doprava na Slovensku po roku 1989:
vybrané zmeny, problémy a výzvy
Daniel Michniak
Geografický ústav SAV
Abstrakt
Systém osobnej železničnej dopravy na Slovensku za posledných takmer tridsať rokov prešiel mnohými
zmenami a čelil mnohým problémom a novým výzvam. Zmena sociálno-ekonomického systému,
rozdelenie Československa, proces integrácie do EÚ a členstvo Slovenska v EÚ ovplyvnili dopravný
systém na Slovensku. Hlavným cieľom príspevku je prezentácia vybraných zmien, problémov a výziev
osobnej železničnej dopravy na Slovensku po roku 1989. V príspevku je venovaná pozornosť a) poklesu
významu pozície železničnej dopravy pri preprave osôb na Slovensku po roku 1989; b) zastaveniu dopravy
na niektorých regionálnych tratiach; c) zavedeniu bezplatnej železničnej dopravy pre vybrané skupiny
cestujúcich od roku 2014; d) meniacej sa organizácii železničnej dopravy na Slovensku, jej deregulácii
a liberalizácii a e) meniacej sa dostupnosti okresných centier na základe priamych dopravných prepojení
vlakom v rokoch 2003 a 2017.
Kontakt: geogmich@savba.sk

Mapping tree-fall hazard along railway networks
Vojtěch Nezval 1,2, Michal Bíl 2, Richard Andrášik 2, Martina Bílová 2
University of Ostrava, Ostrava, Czech Republic
CDV - Centrum dopravního výzkumu, v. v. i, Katedra geografie a geoekologie, Ostravská univerzita
1

2

Abstract
Disruptions of railway traffic have many reasons. Tree-falls onto railway tracks or overhead lines rank
among the most common causes of disruptions of a natural origin. The Czech railway network ranks
among the densest in the world and approximately 30 % of the entire network is closer than 50 m from the
nearest forest. This presents significant potential for transport interruption due to falling trees.
We collected and analyzed relevant data from various sources. The primary data source were databases
of the Czech national railway administrator. Between 2012 and 2015, a total of 2039 tree-fall events,
containing up to 70 individual trees per event, were registered. Almost 32% of them were directly caused
by 14 weather extremes during which more than 20 concurrent tree-fall events occured. Majority of
recorded tree-falls caused indirect damage due to railway track blockages.
We computed tree-fall hazard using empirical data, data on land use and a generalized rule of succession.
The clustering approach (KDE+ method; www.kdeplus.cz) was also applied to focus on localities where
tree falls were concentrated regardless of the resulting segment hazard. There were 59 rail track segments
(out of 2960) with the highest tree fall hazard and 267 KDE+ clusters were finally identified. The clusters
and the most hazardous railway segments will be among the first in the process of side vegetation
monitoring in order to minimize potential losses from tree fall. The results are presented in a web-map
application www.rupok.cz.
corresponding author: nezval.v@gmail.com
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Analýza vývoje zaměstnanosti v Jihomoravském kraji a jeho okresech
v období 2007-2017 dle výsledků průzkumů zaměstnanosti
Šárka Palcrová, Václav Novák
Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Abstrakt
Cílem předkládaného příspěvku je zhodnocení vývoje zaměstnanosti a změn v její struktuře v letech
2007-2017, tedy včetně období ekonomické krize a po ní, v Jihomoravském kraji a jeho okresech na
základě dat získaných z průzkumů zaměstnanosti mezi ekonomickými subjekty se sídlem či provozem na
území daného regionu. Hodnocena byla změna v odvětvové struktuře zaměstnanosti včetně vybraných
průmyslových odvětví, což jsou údaje z jiných zdrojů nezjistitelné. Analyzováno bylo více než 2 tis.
subjektů, které se zúčastnily nadpoloviční většiny průzkumů, přičemž chybějící údaje byly zpětně
vyhledávány či odborně odhadnuty. Průzkum mj. prokázal, že zatímco na průmyslové firmy obdobně jako
na společnosti z odvětví obchodu a dopravy měla ekonomická krize významně negativní dopad
a k dosažení počtu zaměstnanců na úroveň roku 2007 došlo až v posledních dvou letech, na odvětví
z oblasti veřejné správy, zdravotnictví a vzdělávání se krize téměř nepodepsala a počet pracovníků
dlouhodobě rostl.
Kontakt: palcrovas@seznam.cz; vaclav.novak@ujep.cz

Pravé sdílení: iniciativy sdílení v Brně
Alena Rýparová
Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Abstrakt
Sdílená ekonomika (sharing economy) je jedním z témat, o kterém diskutují nejen akademici, ale i média
a veřejnost. Snad každý slyšel o platformách jako je Airbnb nebo Uber. Belk (2014) ale aktivity, které
používají slovník sdílení, nicméně vyžadují finanční či jinou kompenzaci a jsou tedy spíše krátkodobou
půjčovnou, nazývá pseudosdílením. Další kritici označují sdílenou ekonomiku za “neoliberalismus na
steroidech” (MURILLO et al. 2017). Proto se zaměřuji na sdílení v podobě iniciativ, jejichž motivací jsou
sociální, environmentální či jiné cíle a ne finanční zisk. Tyto iniciativy stojí mezi sdílenou ekonomikou
a neformálním sdílení v rodinách, mezi přáteli apod. Pomocí online i offline platforem propojují cizí lidi,
kteří by se za jiných okolností nepotkali. Geiger et al. (2018) označují neziskové formy sdílení jako “pravé
sdílení”.
V příspěvku představím několik iniciativ sdílení, které fungují v Brně. Na základě semistrukturovaných
rozhovorů s jejich zástupci objasním 1. jak se tyto iniciativy organizují v komunitách či sítích, 2. jaká je
motivace lidí se do těchto sítí zapojit a 3. jakou hodnotu sítím sdílení přikládají. Téma zároveň zasadím do
širšího kontextu alternativních/komunitních ekonomik (viz Gibson-Graham 2006).
Kontakt: 356484@mail.muni.cz
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Siete technologickej náročnosti priemyselných odvetví
na Slovensku v rokoch 1997-2016
Jaroslav Rusnák
Katedra humánnej geografie a demografie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Abstrakt
Jednou z úloh geografie ekonomických aktivít je skúmanie priestorovej distribúcie odvetví priemyselnej
výroby podľa stupňa technologickej náročnosti. Na príklade Slovenska sa pokúsime odhaliť odvetvovú
príbuznosť a priestorové súvislosti medzi podnikmi podľa technologickej náročnosti v zmysle klasifikácie
OECD: nízke, stredne nízke, stredne vysoké a vysoke technológie. Vzhľadom na špecifické podmienky
priemyselnej štruktúry Slovenska sme do hodnotenia pridali technológie týkajúce sa ťažobného priemyslu.
Výsledky môžu byť užitočné pri navrhovaní priemyslených politík a hľadaní strategických investorov.
Kontakt: jaroslav.rusnak@uniba.sk
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Konkurencieschopnosť regiónov Slovenska v kontexte inovačného rozvoja
Michal Hladký
Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny,
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Abstrakt
Cieľom príspevku je analyzovať mieru konkurencieschopnosti a jej zmeny v regiónoch Slovenska
úrovne NUTS III v období rokov 2008 až 2016, a to v kontexte inovačného rozvoja s použitím
indikátorov naviazaných na výskum a vývoj, patenty, vynálezy a úžitkové vzory. Na základe indexu
konkurencieschopnosti (vypočítaného zo 17 ukazovateľov) boli vo vzťahu k územiu Slovenska
identifikované regióny s konkurencieschopnosťou vysokou (Bratislavský kraj), s nadpriemernou až
priemernou (Trenčiansky a Trnavský kraj), podpriemernou (Košický, Žilinský a Nitriansky kraj)
a zaostávajúce regióny (Banskobystrický a Prešovský kraj).
Kontakt: michal.hladky@uniba.sk

Rozvojové výzvy malých měst v České republice
Jiří Ježek
Katedra geografie, Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni
Abstrakt
Malá města jsou fenoménem sídelního systému, který na sebe přitahuje stále větší pozornost jak badatelů,
tak politiků. O malých městech se často hovoří jako o motorech rozvoje venkovských nebo periferních
regionů. Vymezení pojmu malé město je značně problematické. Tvoří značně diferencovaný soubor
sídel nejenom z hlediska velikosti, ale také funkce, vybavenosti anebo adaptace na současné sociální,
technologické, ekonomické a environmentální trendy. Podle ČSÚ jsou malými městy sídla od 3 do 20 tisíc
obyvatel. Příspěvek vychází z výsledků dotazníkového šetření obcí a měst, které probíhalo v létě 2017.
Dotazník vyplnilo 122 malých měst (návratnost 36,3 %). Výzkum ukázal, že malá města v ČR nejvíce
trápí problémy s parkováním (69,7 %), místní komunikace (68 %), vzhled městských center, veřejných
budov a prostranství (36,1%), dále dopravní dostupnost (27,0 %) a oblast bydlení (26,2%). Respondentům
bylo nabídnuto 29 výzev, které by mohly ovlivňovat vývoj malých měst v nejbližších dvaceti až třiceti
letech. Identifikovány byly na základě analýzy více jak stovky strategických dokumentů obcí a měst všech
velikostních kategorií. Největšími výzvami rozvoje malých měst jsou vedle stárnutí obyvatelstva
(63,9 %), odchodu mladých a vzdělaných lidí (48,4 %), poklesu počtu obyvatel (37,7 %) a obav
souvisejících se zabezpečením veřejných služeb (36,1 %) dále nové formy mobility (36,3 %), koncept smart
cities (31,3 %), soukromo-veřejné partnerství (30,6 %) a nové formy participace veřejnosti na rozhodování
o budoucnosti malých měst (27,0 %). Současný ekonomický a sociální rozvoj se vyznačuje zvyšující se
komplexností, vzájemnou propojeností a rostoucí variabilitou vývojových trendů, resp. rozvojových
cest. Adekvátní predikce či odhad budoucího vývoje (foresight) a včasná reakce na probíhající změny je
proto velkou výzvou. Příspěvek byl zpracován v rámci řešení projektu Technologické agentury ČR Éta č.
TL01000110 Budoucnost venkova v České republice: Výzvy, vize, rozvojové scénáře a adaptační strategie.
Kontakt: jezekji@kge.zcu.cz
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Vymezování metropolitních regionů na území Česka a Polska
Martin Kebza
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Abstrakt
Cílem příspěvku je představit způsoby vymezování metropolitních regionů na území Česka a Polska
a jejich definici. Metropolitní regiony představují body rozvoje v širším měřítku, patří k nejvýznamnějším
složkám sídelních systémů právě kvůli svému významu. Samy však jsou složitými systémy, které expandují
a jejichž funkční provázání se prohlubují. Výsledkem jejich vymezování už tak z tohoto principu nemůže
být trvalá hranice, způsoby ohraničování se však liší metodicky, podobně se liší i samotné definice
metropolitních areálů i metropolí. Ve střední Evropě, resp. v Česku a Polsku se nacházejí dvě města s více
než milionem obyvatel a autor, inspirován Sojovou ‚Postmetropolis‘ si klade otázku do jaké míry jsou
středoevropské urbánní systémy vyspělé a jakou roli v nich v současnosti hraje zázemí jader, a to právě za
použití škály přístupů, jež metropolitní regiony vymezují.
Kontakt: martin.kebza@seznam.cz

Role památkové péče při regeneraci urbánního prostoru – případová studie bývalé
věznice v Brně
Petr Klusáček
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. - Oddělení Environmentální geografie
Abstrakt
Příspěvek se zabývá otázkami spojenými s historickým dědictvím, které může být vnímáno různými
skupinami aktérů velmi odlišně – například na jedné straně jako příležitost, ale na druhé straně i jako
překážka opětovného využití urbánního území. Pozornost je věnována procesu regenerace bývalé věznice
v Brně na ulici Cejl a dlouhodobějšímu úsilí o hledání alternativ opětovného smysluplného využití
u tohoto objektu. Rozvojový projekt kreativního centra v prostorách bývalé káznice musel řešit otázky
spojené s vyrovnáním se s nelehkým historickým dědictvím, protože věznice byla v minulosti využívána
nejen k věznění osob, ale i k výkonu poprav, a to i ve velmi temných obdobích naší historie například mezi
léty 1939-1945 či v období mezi léty 1948-1956. V rámci přípravných fází projektu na regeneraci bývalé
věznice proběhly zajímavé diskuze mezi různými skupinami aktérů (např. aktéři spojení s projektem
kreativního centra, představitelé místní samosprávy či zástupci státní správy, historikové a experti
z oblasti památkové ochrany), které se primárně zaměřily na rozsah památkové péče a způsoby ochrany
historického dědictví – tedy, co konkrétně má být z unikátní minulosti lokality zachováno pro budoucnost
(např. cely smrti, popraviště), a jaké jiné součásti z této lokality mohou být naopak kompletně přestavěny s
ohledem na potřeby budoucího využití v podobě kreativního centra.
Příspěvek byl finančně podpořen z výzkumného projektu Geografie recyklování urbánního prostoru (Grantová
agentura České republiky, 17-26934S).
Kontakt: petr.klusacek@centrum.cz
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Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze
změny klimatu – vybrané problémy z pohledu geoinformatika
Luděk Krtička
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
Abstrakt
Adaptační strategie je koncept, který obsahuje opatření pro bezpečnou budoucnost a udržitelné fungování
města v podmínkách měnícího se klimatu v průběhu 21. století. Příspěvek se zabývá adaptační strategií
statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu, která byla zpracována v roce
2017. Soustředí se především na integraci socioekonomických údajů a na vybrané problémy vyplývající ze
syntézy jednotlivých sledovaných jevů v prostředí GIS. Prezentuje příklady problematických lokalit
v souvislosti s výskytem sledovaných jevů.
Kontakt: ludek.krticka@osu.cz

Proměny sociální a fyzické struktury postsocialistických vnitřních měst vyvolané
gentrifikací
Jan Kubeš
Katedra geografie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Abstrakt
Po letech fyzického a sociálního úpadku vnitroměstských obytných čtvrtí středoevropských
postsocialistických měst lze zde v posledních 10-15 letech znamenat pozitivní změny vyvolané gentrifikací,
stavební modernizací domů, novou výstavbou kondominií, komerční gentrifikací a ještě dalšími procesy.
V příspěvku jsou klasifikovány formy zdejší gentrifikace a stavební modernizace domů na základě
poznatků z literatury a na základě uskutečněných průzkumů v provinčním stotisícovém jihočeském
městě České Budějovice. Gentrifikace vnitřních měst středoevropských postsocialistických zemí má řadu
zvláštností odrážejících zejména peripetie předchozího socialistického vývoje, restituce a privatizace domů
a pozemků a nastavení dalších podmínek po roce 1989. Převažují zde zejména pionýrské a netypické formy
gentrifikace (gentrifikace prostřednictvím mladých přechodových urbanitů, marginální gentrifikace, ve
východní části Německa pak kontrolovaná měkká gentrifikace). Ve spojitosti s gentrifikací zde dochází
k renovacím, přestavbám a sanacím starých vícebytových domů, k výstavbě nových domovních
kondominií na volných či uvolněných pozemcích a také k příchodu nových zařízení komerčních služeb
pro gentrifiéry (komerční gentrifikace). V provinčních Českých Budějovicích mají tyto procesy čtvrťově
selektivní charakter (probíhají především v dříve zanedbaném, ale dobře položeném Pražském předměstí),
nejsou tak výrazné jako ve velkých a hlavních městech, nejsou vládou města výrazně usměrňovány
(relativně volné působení tržních sil) a nejsou tolik spojeny s žitou kulturou pravých gentrifiérů (yuppies,
yupps), ale spíše s kulturou těch, kteří chtějí mít blízko zaměstnání a služby a nemají zájem o suburbanizaci
a bydlení na panelových sídlištích na okraji města.
Kontakt: kubes@pf.jcu.cz
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Časoprostorové rytmy pohybu obyvatel a jejich využití v krizovém řízení na příkladu
města Brna
Petr Kubíček, Zdeněk Stachoň, Milan Konečný, Karel Staněk, Radim Štampach, Tomáš Řezník,
Lukáš Herman, Šimon Leitgeb
Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Abstrakt
Informace o počtu obyvatel a místě jejich pobytu sehrává v průběhu mimořádných situací kritickou roli
pro rozhodvání orgánů krizového řízení. Data mobilních operátorů představují poměrně spolehlivý, časově
přesný a dostupný zdroj informací o rozmístění a pohybech obyvatel. Předložená studie je zaměřena popis
časoprostorové variability obyvatelstva pro vybranou pilotní oblast centra Brna. Analýza vychází z veřejně
dostupné datové sady a popisuje tzv. odhadovaný počet obyvatel (Estimated Human Presence – EHP)
ve dvou kategoriích – pobývající (přítomnost více než 30 minut na lokalitě) a tranzitující osoby. Časové
rytmy pohybu obyvatel pro vybrané administrativní jednotky (základní sídelní jednotky – ZSJ) byly dále
zpracovány pomocí dvou metodických postupů umožňujících členění ZSJ do většího prostorového detailu.
Pro datový zdroj pobývajících osob byla využita dasymetrická metoda rozdělující zvolené ZSJ pomocí
prostorové vrstvy budov a jejich technicko ekonomických atributů. Pro spojení pobývajících
a tranzitujících osob bylo celé území rozděleno do pravidelné čtvercové sítě. Výsledky analýz byly srovnány
s daty censu a dále byly diskutovány omezení a možnosti dalšího metodického rozvoje uvedených přístupů.
Kontakt: kubicek@geogr.muni.cz

Entrance-exit dynamics of suppliers and the repercussions
for reshaping the structure of GVCs/GPNs
Jiří Blažek
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Abstract
This presentation aims to contribute to GVC/GPN research by complementing the voluminous studies on
the upgrading and repositioning strategies of firms with analysis of the external evolutionary dynamics of
these global networks. In particular, the article seeks to identify the key drivers shaping the entrance-exit
dynamics of companies within contemporary GVCs/GPNs and to illustrate these dynamics empirically in
cases covering firms in various industries generally studied within this stream of research. Consequently,
several causal drivers reshaping the organizational structure of GVCs/GPNs are identified and analysed,
such as streamlining the supply base and the resulting cascade effect, or global and forward-sourcing, to
name a few. The article concludes that interaction among these processes is giving rise to highly variegated
evolutionary dynamics not only of particular GVCs/GPNs, but even of specific segments of particular
production networks.
corresponding author: blazek@natur.cuni.cz
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Transforming landscapes under postsocialism: the logic of decision-making driving
reproduction of the urban waterfront in Bratislava
Branislav Machala
Kateda sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Abstract
This paper addresses the globalizing geography of the urban waterfront in Bratislava. Transforming
waterfronts became the urban response to the inner-city decline and inter-urban competitiveness.
Various types of ‘extraverted’ strategies promoting urban growth promised to deliver a new panacea for
local urban futures. Yet, academic debates on modes of urban governance and strategic visions of urban
development under postsocialism underpinned the ad-hoc and fuzzy nature welling from the dynamics
and complexity of their multiple transformations. Such modality of governance raises the question what
logic drives decision-makers of urban development and how are decisions taken. Tracing the logic that
drives today’s decision-making process, the paper uncovers the nature of waterfront transformations
that reshape this frontier of capital fixities. The origins of waterfront transformations are here framed as
an urban manifestation of geographically unevenly materialized flows of capital. The temporarily-fixed
circuits of capital are on the Bratislava‘s waterfront also materialized through localization of a transnational
circulation of ‘star-architecture’ and large-scale urban development projects. The paper focuses on the
role of decision makers of the key institutions in transforming pathways of the industrial port area and its
surroundings. It is here argued that the relational rift between strategic planning and land-use regulations
in combination with the soft-institutional transformations of public institutions, significantly contributes
to an increasing role of the capital value of land and value grabbing of key actors of urban development.
The paper suggests that the current path of the material transformation and private capital accumulation
on the waterfront in Bratislava is driven by speculative – rent-seeking land extraction.
corresponding author: branislav.machala@gmail.com

Index kreativity 3K. Prípadová štúdia kraje Českej republiky
František Murgaš
Katedra geografie, Technická univerzita v Liberci
Abstrakt
Za jeden z možných nástrojov podpory sociálneho a ekonomického rozvoja spoločnosti je po publikovaní
práce Richarda Floridu The Rise of Creative Class považovaná kreativita. Autor kreativitu chápe ako hnaciu
silu rastu konkurencieschopnosti miest a regiónov, založenú na existencii kreatívnej triedy. Práca vzbudila
rozporuplné reakcie. V príspevku je popísaný prístup ku kreativite, založený na jej chápaní ako komplexu
sociálneho, ľudského a kultúrneho kapitálu. Každý z kapitálov je meraný štyrmi indikátormi, výsledkom
je Index kreativity 3K. Uvedený postup je aplikovaný na úrovni krajov Českej republiky, výsledkom je
diferenciácia kreativity s výraznými priestorovými disparitami.
Kontakt: frantisek.murgas@tul.cz

77

Miesta a regióny - rozvoj a plánovanie

Mileniáni a shrinking city: Případová studie centra města Ostravy
Alexandr Nováček, Ondřej Slach, Luděk Krtička
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
Abstrakt
Města a městská centra musí často reagovat na změny vnitřních i vnějších podmínek, na které nebyly
navrhnuty. Přes 40 % evropských měst s obyvatelstvem nad 200 000 čelí populačnímu úbytku (Turok,
Mykhnenko, 2007). Nicméně i v populačně ztrátových městech lze nalézt v urbánním prostoru ohraničené
oblasti růstu.
Předložený příspěvek přibližuje vliv demografické a socio-ekonomické skupiny známé jako mileniáni,
která má specifické preference, co se týče životního prostoru (Rosenberg and Wilson, 2010). Lze říci, že
tyto preference mají zpětnovazebný vliv na rozvoj shrinking cities (Moos, 2016). Mileniáni jsou považováni
za nastupující generaci příslušníků tzv. kreativní třídy (Florida, 2002), neboť představují mladou a poměrně
dobře vzdělanou část společnosti (Cortright 2005) vyhledáva-jící benefity plynoucí ze života ve městě jako
je dostupnost práce v blízkosti bydlení a dalších amenities (Mallach, 2014). Příspěvek se snaží nastínit
odpověď na otázku, jak mileniáni ovlivňují rozvoj městského centra Ostravy a zda na nich lez postavit
strategii rozvoje městského centra stále se smršťujícího se města.
Kontakt: alexandr.novacek@osu.cz

Regionální geodatabáze segmentů předindustriální krajiny Moravy kulturní dědictví v regionálním rozvoji
Eva Nováková
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Ostrava
Abstrakt
V rámci řešení projektu Ministerstva kultury České republiky byla provedena inventarizace segmentů
současné krajiny v rozsahu a struktuře podobné situaci před rokem 1850, tedy v období před hlavní fází
průmyslové revoluce v českých zemích. Zjištěné kvantitativní a kvalitativní údaje o několika stovkách
zjištěných segmentů velmi dobře dokumentují situaci s daným typem historického krajinného dědictví
na Moravě. Znalost výskytu těchto segmentů a jejich vlastností může velmi dobře posloužit takovému
usměrňování rozvoje na místní i regionální úrovni, který povede k aktivnímu uchování dědictví a diverzity
krajiny, obecnému povědomí o dědictví, podpoře lokálního a regionálního vlastenectví, ale rovněž
ke zvýšení návštěvnosti území s tímto typem dědictví s nepochybným příznivým dopadem na místní
ekonomiku.
Kontakt: eva.novakova@ugn.cas.cz
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Revitalizace městských center a dalších veřejných prostorů:
britské zkušenosti jako inspirace pro Českou republiku
Jiří Preis
Katedra geografie, Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni
Abstrakt
Městská centra v západní Evropě čelila zhoršování stavu i funkčnosti v důsledku růstu průmyslové výroby
a odlivu obyvatel již v 60. a 70. letech 20. století. Mnohá však prošla pozoruhodnou proměnou díky
rozličným kooperativním modelům a intervencím, která dříve nefunkční a esteticky nepřitažlivá centra
proměnila v pulsující a atraktivní městské prostory. Jedny z nejbohatších zkušeností, jak toho docílit, nabízí
města ve Velké Británii (především v oblasti The Midlands). Předkládaný příspěvek sumarizuje zkušenosti
vybraných britských měst a jejich možnou implementaci v českých podmínkách, a chce tak přispět do
diskuse, jaké strategie je možné v českých podmínkách aplikovat, jak identifikovat problémy městských
center a jak realizovat účinná řešení skrze transfer zahraničních poznatků.
Příspěvek vznikl za podpory Projektu TA ČR Éta č. TL01000498 „Revitalizace městských center a dalších
veřejných prostorů v České republice: problémy, zahraniční inspirace, možnosti řešení“
Kontakt: jpreis@kge.zcu.cz

Vývoj TOP svetových a európskych maratónov
Vladimír Slavík, Milan Koščo
Katedra humánnej geografie a demografie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Abstrakt
Maratóny sa bežia takmer v každej krajine, vrátane polárnych oblastí, púští, dokonca i na ostrovoch, kde
je niekedy problém vytýčiť trasu dlhú 42,195 km. Je možné konštatovať, že medzi najprestížnejšie svetové
maratóny dneška patria maratóny v Tokiu, v Londýne, v Bostone, v Berlíne, v Chicagu, v New Yorku a
v neposlednom rade i v Košiciach. Pri porovnaní tratí je treba poznamenať, že dominujú mestské okruhy,
pretože maratón sa stal aj spoločenským podujatím, ktoré priťahuje pozornosť divákov a koncentruje
sa do historických centier metropol. Mnohé maratónske trate začínajú alebo končia pri významných
dominantách metropol. Ak je maratón súčasťou významného športového podujatia, sú prípady, že jeho
cieľová časť je situovaná na štadióne, ktorý nemusí byť v centre metropoly. Cieľom príspevku je analyzovať
vývoj vybraných TOP maratónov vo svete a v Európe z aspektu geografie. Príspevok pozostáva zo štyroch
častí:
• Maratóny a ich pozícia vo svete športu
• Vývoj TOP svetových maratónov
• Vývoj TOP európskych maratónov
• Vývoj pozície Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach v európskom rebríčku
Implementácia prvkov geografie športu do vedy a vzdelávania je alternatívou vzostupu geografie aj
v symbióze s cieľom konferencie.
Kontakt: vladimir.slavik@uniba.sk
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Iniciativy v kontextu malého města
Vendula Svobodová
Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Abstrakt
Příspěvek se zabývá vznikem a aktivitou iniciativ v kontextu malého města. Do střetu se zde dostávají jak
lidské vize, tak i politika městského úřadu, které nejsou často v souladu. Na příkladu několika iniciativ
a spolků (např. náboženské, sportovní, práce s mládeží, …) bude snaha osvětlit, kde se bere vůle ke
spolupráci a co vše je zapotřebí, aby spolupráce přežila. Důraz je kladen na pochopení těchto činností
a jejich důležitost ve stále se více a více profesionalizující sféře tohoto „třetího sektoru“. Dobrovolnická
struktura spolků a iniciativ by měla podporovat rozvoj horizontálních vztahů v rámci území tak, že
spolupráce nezůstává uzavřena v diskrétních skupinách. Výzkum probíhal kvalitativní formou, a to jak sběr
dat, tak jejich následná analýza.
Kontakt: v.svobodova@mail.muni.cz

Kreatívny priemysel na Slovensku
Angelika Švecová, Eva Rajčáková
Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny,
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Abstrakt
Kultúrny a kreatívny priemysel sa v posledných rokoch stáva dôležitou súčasťou ekonomík štátov sveta,
zvyšuje sa jeho podiel na hrubom domácom produkte a tvorbe pracovných miest.
Medzinárodné inštitúcie, národní, regionálni a lokálni aktéri sa aktivujú v podpore rozvoja kultúrnych a
kreatívnych odvetví. Odhaduje sa, že v Európskej únii sa kreatívne odvetvia podieľajú približne 3,3% na
tvorbe HDP a zamestnávajú okolo 3 % pracovnej sily. Oblasť podpory kultúrnych a kreatívnych odvetví je
jednou z dôležitých priorít kľúčových strategických dokumentov na úrovni Európskej únie a rovnako sa
stáva jednou z prioritných oblastí národných, regionálnych a lokálnych stratégií Slovenskej republiky.
Cieľom príspevku je analýza stavu kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike.
Hrubá pridaná hodnota kreatívneho priemyslu dosiahla v roku 2015 hodnotu 248,6 mil. EUR (približne
0,4-0,5 % z celkovej pridanej hodnoty ekonomiky SR). Počet subjektov pôsobiacich v kreatívnom priemysle
sa každým rokom zvyšuje. Najviac pôsobilo v sektoroch reklama (26 %), literatúra a tlačené médiá (11 %) a
architektúra (8 %). Naopak najmenej v sektoroch umeleckého vzdelávania, dizajnu a kultúrneho dedičstva.
Zamestnanosť v KKP narastá, v roku 2015 na Slovensku dosiahla hodnotu približne 53,4 tis. zamestnancov
(2,23 % celkovej zamestnanosti). Narastá regionálna diferenciácia odvetví, v mestách je v popredí najmä
dizajn, reklama, architektúra, naopak vo vidieckych osídleniach sú to najmä remeslá. Najviac pracovných
miest a najvyššiu zamestnanosť v KKP má Bratislavský kraj, ktorý v porovnaní s ostatnými krajmi, v jeho
rozvoji výrazne napreduje.
Kontakt: angelika.svecova@uniba.sk
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Komplementární měny v kontextu místního rozvoje
Filip Veselý
Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Abstrakt
Předkládaný příspěvek si klade za cíl představit možnosti regionálního rozvoje prostřednictvím tzv.
komplementárních měn (complementary currencies). Přestože tento prostředek směny zažívá ve světě
nebývalý rozmach, v českém a slovenském prostředí zůstávají tyto měny na okraji zájmu odborníků
i veřejnosti. Cílem komplementárních měn není nahradit měnu národní, ale využít potenciál, který z mnoha
důvodů celostátní měny nabídnout nemohou. Nelze je tak vnímat pouze jako další platební prostředek,
ale jako tržní nástroj k dosažení různorodých cílů v rámci socioekonomického rozvoje. Proto by měly být
zaměřeny zejména na podnikatelskou sféru, která je může využívat jako zdroj kapitalizace. Zahraniční
příklady ukazují nejen velkou rozmanitost možných podob těchto měn, ale také jejich výhody a nevýhody
včetně dopadů na regiony a uživatele. Součástí příspěvku je také představení právních aspektů, které se k
měnám vztahují, a ačkoliv se jedná o integrální součást celé problematiky, bývají tyto aspekty opomíjeny.
Kontakt: filipvesely@gmail.com

K otázkam regionálneho rozvoja Slovenska
Gabriel Zubriczký
Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny,
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Abstrakt
Je známym faktom, že regionálny rozvoj v čase socializmu nekopíroval prirodzený potenciál (hlavne
lokačný), ale podliehal silne centralizovanej regionálnej politike, regionálnemu protekcionalizmu,
aj historicko–spoločenským úvahám. Sú tu regióny s významným lokačným potenciálom, avšak
nezohľadneným, čomu zodpovedá ich vnútorný a aj celkový rozvojový potenciál (Juhoslovenské kotliny),
naopak sú regióny, ktoré boli priemyselne predimenzované (Horehronie).
Ako sa dá charakterizovať regionálny rozvoj v novej postsocialistickej ére. Inšitucionálne a legislatívne je
to zdá sa podchytené. V rámci zákona 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja sa píše: regionálny
rozvoj je trvalý rast hospodárskeho potenciálu a sociálneho potenciálu regiónu, čo zvyšuje jeho
hospodársku úroveň, výkonnosť, konkurencieschopnosť a životnú úroveň jeho obyvateľov.
Zásady regionálnej politiky slovenskej republiky (na základe uznesenia vlády SR zo dňa 13. 9. 2000, č.
725/2000) definujú regionálnu politiku ako: koncepčná a výkonná činnosť štátu, územnej samosprávy
a ďalších zainteresovaných subjektov, ktorých cieľom je:
a. prispievať k harmonickému a vyváženému rozvoju regiónov,
b. znižovať rozdiely medzi úrovňou rozvoja jednotlivých regiónov,
c. podporovať hospodársky a sociálny rozvoj jednotlivých regiónov, najmä pokiaľ ide o aktivizáciu ich
nedostatočne využívaného hospodárskeho a sociálneho potenciálu a podporovať racionálne využívanie
prírody a prírodných zdrojov vrátane ochrany životného prostredia, t. j. podporovať trvalo udržateľný
regionálny rozvoj.
Reálny regionálny rozvoj je však oveľa zložitejší. Rozvoj Slovenska sa nedá opísať len v jeho hraniciach.
Rozvoj závisí od rozvoja Eurozóny, od rozvoja susedných krajín. Hranice hrajú čoraz menšiu úlohu pri
ekonomických plánoch. Investor často hľadá lokalitu v strednej Európe a nie v konkrétnej krajine ako
Slovensko, tobôž nie v konkrétnom regióne Slovenska. Niektoré pohraničné oblasti Slovenska sú súčasťou
regionálneho rozvoja priľahlých regiónov v susedných krajinách.
Kontakt: gabriel.zubriczky@uniba.sk
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Vybrané prejavy sakralizácie Bratislavy po roku 1989
Katarína Danielová, Daniel Gurňák
Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny, Prírodovedecká fakulta,
Univerzita Komenského v Bratislave
Abstrakt
Obnovenie náboženskej slobody po roku 1989 na Slovensku ale aj ďalších krajinách bývalého Východného
bloku prinieslo oživenie náboženského života. Kým západné krajiny v posledných desaťročiach sledujú
znateľné prejavy sekularizácie, či rozmach nekresťanských cirkví, postsocialistické krajiny zažívajú
a hlavne v deväťdesiatych rokoch zažívalinaopak náboženskú obrodu, ako aj silnejúci vplyv cirkví. Vidiek
mal v bývalom režime do istej miery „väčšiu slobodu“ týkajúcu sa náboženského života, hlavne vo
veľkých mestách bol náboženský život tolerovaný menej. Tento problém sa stával o tom vypuklejším, že
v mestách sa v súvislosti s industrializáciou sústreďovalo veľké množstvo obyvateľstva, ktoré si z vidieka
často prinášali svoje náboženské zvyklosti. Preto je pochopiteľné, že práve vo veľkých mestách sa po roku
1989 začali vo veľkej miere vyskytovať rôzne prejavy procesu sakralizácie. Predkladaný príspevok sa týka
viacerých oblastí sakralizácie Bratislavy. V prvom prípade ide o architektonickú sakralizáciu, v druhom
lingvistickú(jazykovú) a v treťom sezónnusakralizáciu.
Kontakt: katarina.danielova@uniba.sk

Proměny religiózní krajiny Česka v postsekulární éře
Tomáš Havlíček
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Abstrakt
Náboženská krajina Česka je v evropském kontextu specifická. Jedním z důležitých aspektů, který ovlivnil
náboženskou podobu české krajiny a společnosti, byl komunistický režim, který z velké části odstranil
náboženské projevy z veřejného života. Stejně jako v celé středovýchodní Evropě došlo i v Česku k obnově
náboženského života, což se v religiózní krajině projevilo mimo jiné vznikem nových sakrálních objektů
nebo zvýšením náboženské heterogenity. S postsekularismem přichází také změna veřejného povědomí
o roli a užitečnosti náboženství. Sociální témata (pomoc chudým, nemocným atd.) umožňují „sblížení“ lidí
rozdílných náboženských, politických či morálních smýšlení a dochází k upozadění rozdílností jako víra či
sekularismus. V této souvislosti dochází také k transformaci religiózní identity, která hraje v postsekulární
společnosti stále větší roli. Obyvatelstvo se k náboženské víře veřejně hlásí a náboženství představuje již
běžnou součást veřejného prostoru. Koncept postsekularismu také opouští formy závislosti religiózní
identity na sekulárních veřejných institucích a funguje převážně oddělen od demokratické veřejné sféry.
Kromě toho lze u tohoto konceptu evidovat také resakralizaci prostoru, náboženství se stává stále více
subjektivní záležitostí jedinců, kteří vnímají religiózní krajinu osobní zkušeností a podle toho ji také utvářejí
skrze subjektivní náboženské prožitky. Významný vliv na proměnu religiózní krajiny Česka měla také
imigrace, dochází např. k nárůstu pravoslavných věřících a také misijních aktivit vycházejících ze zahraničí
(např. buddhismus u Vietnamců). Religiózní krajinu Česka proměnilo také navrácení církevního majetku
zabaveného v komunistickém období zpět náboženským institucím, což se odrazilo i ve vztahu státu a církví.
		
Kontakt: tomhav@natur.cuni.cz
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Náboženská identita mladých lidí v postsekulárním prostoru Česka
Kamila Klingorová, Tomáš Havlíček
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Abstrakt
Převážně sekularizovaná společnost v Česku zažívá v posledních letech výrazné proměny, které souvisejí
s imigrací a nárůstem postmoderního smýšlení lidí. Proměna náboženské společnosti a krajiny, která
je popisována jako proces postsekularizace, je pobízena zejména mladými lidmi. Mladší generace jsou
obvykle vstřícnější k v našem prostředí netradičním náboženským vlivům než starší generace a často si
hledají svou vlastní cestu k duchovnu. V tomto příspěvku se zaměřujeme na to, jak utvářejí a prožívají
náboženství mladí lidé ve věku 25-35 let a jakým způsobem jejich osobní náboženské přesvědčení
proměňuje prostory jejich každodenního života. Protože je náboženská krajina a společnost v Česku
značně rozmanitá, od výrazně sekularizovaných regionů na severozápadě k tradičně katolickým
regionům na jihovýchodě, příspěvek se opírá o výsledky focus groups vedených v různých modelových
územích. Výzkum ukázal, že mladí lidé si utvářejí svou vlastní náboženskou identitu kombinováním jim
srozumitelných přístupů vycházejících nejen z křesťanství, ale i buddhismu nebo ezoteriky. Prostředí, ve
kterém žijí, formuje jejich vnímání různých náboženských symbolů ve veřejném i soukromém prostoru.
Kontakt: kamila.klingorova@natur.cuni.cz

Náboženský revival mezi vietnamskými buddhisty v Česku:
jeho podoba, účastníci a příčiny
Zdeněk Vojtíšek
Katedra religionistiky, Husitská teologická fakulta, Univerzita Karlova
Abstrakt
Vietnamští imigranti a jejich potomci tvoří v Česku menšinu asi 60 - 70 tisíc osob. Podle jiného odhadu se společných aktivit v buddhistických chrámových prostorech aktivně a pravidelně účastní asi jedno
procento z nich, během buddhistických svátků je návštěvnost chrámových prostorů významnější. Ačkoliv
Vietnamci přicházejí do Českoslo¬venska a Česka již od roku 1974, teprve před deseti lety (na začátku
roku 2008) zasvětili svůj první chrám. Od té doby otevřeli 13 dalších chrámů v samostatných budovách
nebo alespoň chrámových prostor či modliteben v běžných domech. Konferenční referát vychází
z dotazníkového průzkumu mezi praktikujícími návštěvníky vietnamských buddhistických chrámů, který
se soustředil na podobu a příčiny tohoto případu náboženského oživení mezi imigranty.
Kontakt: zdenek.vojtisek@htf.cuni.cz
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Delimitácia nákupných zón pre nákupné centrá na základe dát mobilného operátora
Peter Barlík 1, František Križan 2, Kristína Bilková 3
Market Locator SK, Bratislava
Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny, Prírodovedecká fakulta,
Univerzita Komenského v Bratislave
3
Geografický ústav SAV, Bratislava
1

2

Abstrakt
Termín nákupné zóny sa viaže k mnohým vedným disciplínam a mnohým riešeným problémom, pričom
geografický (priestorový) prístup zohráva fundamentálnu úlohu. Definovanie nákupných zón možno
považovať za jeden z kľúčových pojmov geomarketingu a má svoje uplatnenie nielen pri lokalizácii
maloobchodnej prevádzky, ale aj pri kvantitatívnom a kvalitatívnom hodnotení potenciálnych zákazníkov.
Delimitácia nákupných zón je však problematika, ktorá sa rieši už dekády, čo sa odrazilo aj v metodologickej
rôznorodosti delimitácie, ktorá je based on various available datasets. Z uvedených dôvodov tak doposiaľ
nie je prijatý univerzálny metodologický postup pre delimitáciu nákupných zón. Využitie anonymizovaných
dát o pohybe SIM kariet od mobilných operátorov preto možno považovať za inovatívny a exaktný prístup
k definovaniu a delimitácii nákupných zón a následnej analýze spádových oblastí of existing or potential
customers a their characteristics. V príspevku je pozornosť autorov sústredená na delimitáciu trade areas
pre vybrané nákupné centrá na území mesta Bratislava (Slovensko). Využité boli anonymizované dáta
mobilných operátov na základe pasívnej lokalizácie potenciálnych spotrebiteľov v analyzovaných lokalitách.
Tento spôsob definovania a delimitácie nákupných zón považujeme za najviac zodpovedajúci realite
v regióne so širokým spektrom uplatnenia v marketingovej praxi.
Kontakt: peter.barlik@instarea.com

Geografia zmeny spotrebiteľského správania
a digitalizácia nakupovania na Slovensku
Bohumil Búzik, Milan Zeman
Sociologický ústav SAV
Abstrakt
V príspevku sú popísané a interpretované údaje získané reprezentatívnym empirickým výskumom
spotrebiteľského správania obyvateľov Slovenska v roku 2018. Výskum bol zameraný na reakciu
spotrebiteľov na zákaz predaja počas sviatkov a niektoré otázky týkajúce sa digitalizácie predaja. Pri
interpretácii empirických údajov sme sa snažili zistiť nakoľko sú tieto zmeny štruktúrované predovšetkým
podľa územnosprávneho členenia Slovenska, ako aj podľa vybraných sociálno-demografických
charakteristík respondentov.
Kontakt: milan.zeman@savba.sk
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Kdo pěstuje zeleninu? Hodnoty a motivace českých zahrádkářů
Petr Daněk, Petr Jehlička, Jan Vávra
Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Abstrakt
V posledních letech vzrostl akademický zájem o zahrádkaření a samozásobení potravinami, a to především
ve městech (komunitní zahrady, městské zahradničení aj.). Zatímco v západní Evropě jde často o aktivity,
které jsou objemem produkce marginální, věnují se jim specifické skupiny obyvatel (zvláště mladí, vzdělaní
apod.) a zdůrazňován je jejich společenský význam, v postsocialistických zemích střední Evropy jde
o masově rozšířenou činnost, které se věnují téměř všechny socioekonomické skupiny a která se významně
podílí na celkové produkci zeleniny a ovoce. V literatuře je značný rozsah středoevropského zahrádkářství
interpretován nejčastěji jako pozůstatek socialistické ekonomiky nedostatku nebo jako strategie přežití
chudých vrstev. Naše dřívější výzkumy však tyto teze nepotvrzují a poukazují více na význam společenských
vazeb a příjemného trávení volného času (hobby). Z předchozích výzkumů máme informace o objemu
produkce potravin v zahrádkách a o sociální struktuře zahrádkářů, ale dosud toho víme málo o jejich
„vnitřních světech“, tj. o motivacích a hodnotách. Hlavním cílem prezentovaného výzkumu je odpovědět
na otázku, co mají společného lidé, kteří se věnují domácímu pěstování potravin, tedy identifikace důvodů,
které vedly některé domácnosti k rozhodnutí pěstovat potraviny, zatímco jiné, v podobných sociálních
a ekonomických situacích, ne. Výzkum je založen na analýze dat z rozsáhlého dotazníkového průzkumu,
realizovaného v českých domácnostech a zaměřeného na samozásobitelství a sdílení. Výsledky ukazují
převahu utilitárních důvodů neekonomické povahy (zdravé, čerstvé potraviny) nad ekonomickými motivy,
ale také význam sociálních vazeb, vytvářených díky pěstování a sdílení produktů.
Kontakt: danek@sci.muni.cz

Whitewater paddling in Czechia - from romantic leisure to Olympic medals
and commercial tourism
Dana Fialová, Jiří Vágner
Department of Social Geography and Regional Development, Faculty of Science, Charles University Prague
Abstract
Although outdoor sports are considered a global phenomenon, performed in different natural contexts,
practised officially or not, and contributing to sustainable local development (Melo & Gomes, 2017),
specific sociocultural dimensions and traditions and their commodifying have been almost neglected,
especially in the context of the political and social developments of post-communist Central and Eastern
Europe. The article tries to explain the role of tradition of whitewater canoeing and kayaking in Czechs’
lifestyle (inspired by Western romanticism) in the past one hundred years. White water sports are not
only a part of leisure and tourism activities, but they have also remarkably contributed to top sport
achievements, prestige and popularity of Czech(oslovak)ia thanks to many Olympic medals in (white
water) canoeing and kayaking. The community of „white water boating men“ has been a strong subculture
with a specific lifestyle in Czech society and it survived the totalitarian periods of Czech(oslova)k history.
However, the strong „spirit of traditional watermen“ seems to clash with commercial activities on the
rivers nowadays. The paper presents an outline of the history of Czech white water sport and leisure
activities which are closely tied with the tradition of second home tourism (Vágner, Müller and Fialová,
2011). It analyses the sport achievements in white water canoeing and kayaking, indicating the leading
positions of both Czechia and Slovakia in Olympic medals ranking (per capita). An empirical study based
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on quantitative and qualitative data on the exploitation of major Czech rivers for water sports results in
a growing concentration and commodification, also with a variety of negative environmental and social
aspects which should be reflected by decision-makers in reasonable regulation and local planning.
corresponding author: danafi@natur.cuni.cz

Zdieľanie ako nový trend v cestovnom ruchu, služba Airbnb na Slovensku
Bohuslava Gregorová
Katedra geografie a geológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Abstrakt
Súčasným fenoménom doby je zdieľanie v akomkoľvek zmysle – prenajímanie, požičiavanie, vymieňanie
a pod. Tento trend správania sa je typický pre generáciu mileniálov, teda tých, ktorí sa narodili na prelome
tisícročí (generácia Z). Majú iný životný štýl, pracovné preferencie či hodnotovú orientáciu. Využívajú
rôzne technológie v podobe aplikácií, ktoré ovplyvňujú ich ekonomické správanie. To vo veľkej miere
funguje práve na zdieľaní, resp. prenajímaní, pričom tento systém vzťahov sa označuje termínom „zdieľaná
ekonomika“ (sharing economy). Uplatňuje sa v mnohých ekonomických odvetviach, napr. aj v doprave
a cestovnom ruchu. V rámci prepravy osôb sú využívané (taxi) služby ako Uber, Liftago, Hopin či
BlaBlaCar. Väčšinou ide o technologické platformy, obsluhované prostredníctvom aplikácií, ktoré vytvárajú
start up firmy. Na rovnakom princípe funguje aj Airbnb. Táto internetová platforma bola spustená v roku
2008 a umožňuje užívateľom objednať si ubytovanie v súkromí. Naším cieľom bolo zistiť priestorový dosah
ponuky ubytovacích služieb v rámci Slovenska, analyzovať ich typológiu a cenové relácie. Z prieskumu
realizovaného na internetovej stránke www.airbnb.com vyplynulo, že ponuka ubytovacích služieb sa
koncentruje do 3 typov lokalít, jednak sú to mestá (najmä Bratislava, Košice), potom rekreačné obce
v zázemí najatraktívnejších pohorí (Tatry, Nízke Tatry, Poľana a pod.) a periférne situované lokality napr.
v lazníckych oblastiach (Krupinské lazy, Detvianske lazy).
Najpočetnejšie zastúpenie ubytovacích služieb mala Bratislava, kde bolo v ponuke viac ako 300 ubytovacích
zariadení – od izieb, apartmánov, celých bytov až po domy. Mnohé európske metropoly sa snažia tento
typ ubytovania obmedzovať, napr. Amsterdam, Berlín či Praha. V ich záujme je jednak službu prenájmu
spoplatniť a zamedziť tak šedej ekonomike, upraviť trh s nehnuteľnosťami, zastaviť vyľudňovanie rezidentov
a znižovať nepriaznivé dopady neregulovaného rozvoja cestovného ruchu v podobe „turistifikácie“ alebo
„prílišného turizmu“ (overtourism).
Kontakt: bohuslava.gregorova@umb.sk

Komunitné záhrady na území mesta Bratislava:
jedna z alternatív urbánneho potravinového prostredia
Petra Hencelová
Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny,
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Abstrakt
Predkladaný príspevok je zameraný na identifikáciu a zhodnotenie komunitných záhrad na území mesta
Bratislava na základe viacerých kritérií (poloha, rozloha, počet členov, vlastnícke pomery a pod.).
V členení alternatívnych potravinových sietí možno diskutovať o kategórii, v ktorej sú producenti zároveň
aj spotrebitelia. Do tejto schémy patria aj komunitné záhrady, ktoré sú objektom výskumu tohto príspevku.
Územie mesta Bratislava je vnímané ako miesto konzumu a komunitné záhrady preto možno označiť ako
jednu z foriem alternatívnych potravinových sietí. V predkladanom príspevku je pozornosť venovaná aj
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samotným aktérom alternatívnej spotreby, konzumentom. Pestovaním potravín v mestských oblastiach je
vo všeobecnosti možné zefektívniť dodávku potravín, priamo sa podieľať na vypestovaní plodín
a pritom znižovať environmentálne (poľnohospodárske) náklady spojené s prepravou potravín. Príspevok
je zameraný na zhodnotenie nákupného správania a spotreby členov komunitných záhrad na území mesta
Bratislava. Pozornosť je venovaná benefitom komunitných záhrad z viacerých hľadísk, ďalej aké možnosti
poskytujú záhrady v rámci urbánneho potravinového prostredia v súlade hľadania alternatív. K hlavným
použitým metódam výskumu komunitných záhrad patrí dotazníkový výskum a pološtruktúrované
interview s členmi a správcami komunitných záhrad.
Kontakt: petra010203@gmail.com

Scénické kulturní krajiny Moravy
Jaromír Kolejka
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Ostrava
Abstrakt
Vedle přírodních a přírodě blízkých krajin se mezi turistické atraktivity postupně řadí současné kulturní
krajiny s „historickým nábojem“. V podmínkách Moravy jsou takto přijímány dostatečně velké segmenty
předindustriální kulturní krajiny nabízející představu o vzhledu krajiny v době před nástupem hlavní
vlny průmyslové revoluce, tj. před rokem 1850. Pozdější industriální období a v něm zejména období
socialistické zemědělské velkovýroby znamenalo značnou homogenizaci využití ploch. Ta většinou dodnes
přetrvává a je nezřídka stupňována jednostrannou specializací na pěstování řepky olejky a kukuřice. Pestrá
krajina s drobnou parcelací pozemků (v případě starých velkostatků není podmínkou) je jistou formou
kulturního dědictví. Na území historické Moravy bylo vyhledáno pomocí speciální metodiky množství
segmentů předindustriální krajiny s různou úrovní zachovalosti. Velikostně vhodné rozsáhlejší plochy
těchto segmentů lze označit za „scénické kulturní krajiny“, které v podmínkách České republiky evokují
dávné již historické období. Zájem veřejnosti o tyto krajiny roste, avšak teprve náležitý výzkum
a propagace může podpořit povědomí a návštěvnost.
Kontakt: jkolejka@centrum.cz

Cestovní ruch jako pokračování politiky jinými prostředky? Mezinárodní perspektiva
Tomáš Krajňák
Kateda sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Abstrakt
Význam cestovního ruchu se kontinuálně navyšuje, což přispívá ke stále většímu propojení politiky
a cestovního ruchu. Cestovní ruch jako významné ekonomické odvětví a potenciální technologie měkké
moci totiž slouží jako politický instrument, který využívá celá řada aktérů v mezinárodních vztazích.
Přes neutuchající diskuze o možném oslabování států, i vlivem mezinárodní prostorové mobility jakožto
integrální součásti globalizačních procesů, tyto subjekty pracují s mezinárodní prostorovou mobilitou
navzdory neoliberálním pravidlům mezinárodního společenství. Dilema, zda umožňovat přeshraniční
pohyby osob díky ekonomickým a politickým zájmům, či provádět jejich částečnou regulaci z imigračních
a bezpečnostních důvodů, obrací ve svůj prospěch. Tento článek předkládá vhled do problematiky, jak
cestovní ruch může být využíván jako politický nástroj, a to zejména jeho mezinárodní podoba. Konkrétně
tak činí z perspektivy států. Jednak na úrovni příjezdového cestovního ruchu, kde je analyzována
problematika vízových restrikcí, ale též na úrovni výjezdového cestovního ruchu, kde je analyzována
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problematika státních doporučení a varování k cestám do zahraničí. Oba příklady odkrývají politickou
moc, jež mezinárodní cestovní ruch skrývá. Ta je na jednu stranu stále značně limitovaná, ovšem vlivem
nárůstu významu měkké moci a „nízké“ politiky v mezinárodních vztazích po několik dekád nelze
politickou hodnotu cestovního ruchu přehlížet a lze předpokládat její posilování. Zde se otevírá příležitost
pro geografy. Ti mohou ke zkoumání politických aspektů (mezinárodního) cestovního ruchu využít
komplexnosti své vědy, včetně poznatků z velkého množství svých dílčích disciplín, které jsou potřeba
z důvodu interdisciplinárního rozmachu celého tématu, jemuž ani politologové či odborníci z cestovního
ruchu dosud nevěnovali pozornost, jakou si zaslouží.
Kontakt: krajnat@natur.cuni.cz

Po miestach genocídneho cestovného ruchu v ČR a za jej hranicami
Jozef Lopuch
Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
Abstrakt
V dnešnej dobe budí pozornosť nový fenomén - temný cestovný ruch. Jedná sa o návštevu pamiatok
alebo miest, kde sa odohrala nejaká tragická udalosť, katastrofa, prípadne je to miesto masového alebo
významného úmrtia. Tento typ cestovného ruchu tak zahŕňa celé spektrum miest od hradov a zámkov
s temnými povesťami, cez cintoríny a kostnice až po spomínané miesta úmrtí. A pravdepodobne
najtemnejšou časťou temného cestovného ruchu je genocídny cestovný ruch, ktorého miesta sa nachádzajú
aj v Českej republike a jej okolí. Tak ako v prípade celej strednej Európy sú spojené s druhou svetovou
vojnou a holokaustom. Príspevok sa zaoberá v prvom rade tým, aké pamiatky genocídneho cestovného
ruchu sa nachádzajú v Českej republike ale aj neďaleko za jej hranicami a tým pádom „konkurujú“
týmto českým miestam a pamiatkam. Okrem toho zároveň porovnáva charakter týchto pamiatok a aj
ich návštevnosť. Tým pádom je možné vidieť, aký je význam týchto pamiatok a to nielen z pohľadu
návštevnosti ale aj z toho ako tieto pamiatky zobrazujú tragické udalosti z obdobia holokaustu.
Kontakt: nobody161@gmail.com

Safari po česku
Lukáš Nekolný
Kateda sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Abstrakt
Safari parky lze vnímat jako jeden z typů zoo a zároveň jako ukázku jejich vývojových etap reflektujících
změny v ekonomice, cestovním ruchu, následně přístupu k tvorbě expozic, a potažmo vztahu ke zvířatům
jako takovým. Proto většina těchto areálů v západní Evropě a Severní Americe vznikla v krátkém
desetiletém období let 1966–1975. Situace v dnešním „postsocialistickém“ prostoru byla zcela jiná. A tak
zatímco jinde ve světě začalo docházet k uzavírání některých safari parků, v Česku bylo po dvaceti letech
příprav otevřeno první safari tehdejší socialistické Evropy. Po roce 2010 došlo na tomto poli k několika
novým událostem a procesům, díky nimž lze identifikovat specifické „české safari“. Ve výsledku lze
konstatovat, že je v Česku nejvyšší hustota safari na světě, přičemž je ve výstavbě již páté zařízení tohoto
typu. Opět však ve veřejně vlastněném zařízení, což nemá v Evropě obdoby.
Kontakt: lukas.nekolny@natur.cuni.cz
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Návštěvnost veřejně přístupných kulturně-historických památek v Česku
mezi lety 2005 - 2016
Martin Kebza, Dagmar Popjaková
Katedra geografie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Abstrakt
Obecně je cílem příspěvku představení návštěvnosti veřejně přístupných kulturně-historických památek v
Česku, především hradů, zámků a dalších objektů s historickou hodnotou, a to z pohledu vývoje v čase a
také z hlediska jejich prostorové diferenciace. Dále se příspěvek snaží o intepretaci dat vztažených
k návštěvnosti sledovaných objektů. Vyhodnocuje časovou osu návštěvnosti všech objektů a také evaluuje
index návštěvnosti a index atraktivity, kterých účelem je vyjádřit celkovou turistickou exponovanost
památek, resp. území, kde jsou lokalizovány (a to na úrovni okresů). Analýza se opírá primárně o databázi
Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu, NIPOS. Památky vystupují jako faktor
motivace pro potenciální účastníky cestovního ruchu, neboť často představují hlavní dominantu (mikro)
regionu. Kromě turistů mohou lákat i statisticky jinak nedosažitelné návštěvníky, kteří nevyužívají žádné
hromadně ubytovací zařízení. Počet veřejně přístupných historických objektů díky rekonstrukcím navíc
neustále roste.
Kontakt: dpopjakova@pf.jcu.cz

Digitálne modelovanie a 3D vizualizácia ako nástroj geografického výskumu,
vzdelávania a propagácie
Karol Weis, Matej Masný, Lenka Gubová
Katedra geografie a geológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Abstrakt
Výskum krajiny, rovnako ako výskum prírodných či technických objektov nachádzajúcich sa v krajine
prináša spolu s vedeckými výsledkami aj množstvo informácií uplatniteľných v rôznych oboroch ľudskej
činnosti. Sumarizovaný materiál archívnej, obrazovej, textovej či inej povahy je aj sekundárne cenným
podkladom pre tvorbu rôznych vzdelávacích, populárno náučných, alebo len informačných materiálov,
uplatniteľných rovnako účelne vo vzdelávaní ako v propagácii, či v podpore rozvoja cestovného ruchu.
Správne zvolená názornosť, ilustratívnosť či vizuálne spracovanie výsledkov vedeckých výskumov môže byť
efektívne podporené tvorbou geografických modelov, či vizualizované v digitálnych 3D scénach.
Práca predstavuje aplikáciu parciálnych výsledkov výskumu a digitálneho modelovania banských
technických pamiatok vo viacerých baníckych lokalitách Slovenska do roviny edukatívnej, rovnako ako ich
uplatnenie pri tvorbe komplexnejších produktov lokálneho, alebo regionálneho cestovného ruchu. Práve
v týchto aplikáciách pomáha 3D vizualizácia podporiť priestorovú predstavivosť a pochopiť často zložité
priestorové vzťahy geografických objektov. Priestorová predstavivosť a schopnosť orientácie sú pritom
jednými z fundamentálnych kompetencií žiakov či študentov pri štúdiu prírodovedných predmetov tak na
základnom, rovnako ako na vyšších stupňoch vzdelávania.
Prezentácia výskumu montánnej krajiny, aj jednotlivých banských technických diel ako potenciálnych
geoturistických atraktivít a rôzne možnosti tvorby ich modelov či vizualizácie týchto diel využiteľné
pre účely geoturizmu rovnako ako pre edukatívne ciele, sú v poslednom období témou viacerých
publikovaných prác a štúdií (napr. Bednárik et al. 2018, Fuska et al. 2017, Weis et al. 2017, Weis et al. 2016a,
Weis et al. 2016b, Weis et al. 2015, Kubinský et al. 2015, Fuska et al. 2015, atď.).
							

Kontakt: karol.weis@umb.sk
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Instagram, impakt faktor a jeho využitie pri hodnotení atraktivity miest Česka a
Slovenska
Ladislav Tolmáči, Anna Tolmáči, Michal Noga
Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny, Prírodovedecká fakulta,
Univerzita Komenského v Bratislave
Abstrakt
V súčasnosti jedným z najrýchlejšie expandujúcich aplikácií v sociálnych médiách je instagram. Príspevok
analyzuje potenciál tejto aplikácie pre možný výskum atraktivity jednotlivých geolokalít a ich komparáciu.
Konštrukcia tzv. instagram impakt faktora (IIF) umožňuje pre zvolenú množinu skúmaných objektov
vyčísliť a v časovom rade merať veličiny v reálnom čase, ktoré sú inak merateľné len v rámci veľmi
komplikovaných a finančne nákladných behaviorálnych výskumov. Súčasne sa v príspevku uvádzajú aj
možné úskalia výskumu založeného na aplikácii instagram impakt faktora. V rámci praktickej aplikácie sa
príspevok zameriava na kvantifikáciu a meranie rastu záujmu o jednotlivé mestské lokality v rámci Česka a
Slovenska. V komparatívnej časti využíva aj porovnanie klasických geografických ukazovateľov
s nameraným instagram impakt faktorom.
Kontakt: ladislav.tolmaci@uniba.sk

Potravinový systém okresu Stropkov
Anna Tolmáči, Ladislav Tolmáči
Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny, Prírodovedecká fakulta,
Univerzita Komenského v Bratislave
Abstrakt
Potravinový systém existuje ako samostatný systém a súčasne je ovplyvňovaný environmentálnym,
ekonomickým, sociálnym, kultúrnym a politickými prostredím, v ktorom existuje. Každý subsystém
potravinového systému je súčasne závislý na ľudských zdrojoch, ktoré zabezpečujú pracovnú silu,
spotrebiteľov, vzdelávanie a výskum. Predkladaný príspevok analyzuje a hodnotí najvýznamnejšie prvky
potravinového systému okresu Stropkov, na základe dostupných dát o okrese a vlastného výskumu v rámci
skúmaného regiónu. V rámci analýzy sa venuje jednotlivým systémovým komponentom: prírodným
predpokladom, poľnohospodárskej produkcii, spracovaniu a výrobe potravín, veľkoobchodnej
a maloobchodnej sieti s potravinami, distribúcii, spotrebiteľom a spotrebe potravín.
Kontakt: anna.tolmaci@uniba.sk
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Maloobchodem rozdělená Evropa? Západ versus Východ: rozdíly, změny a trendy
Josef Kunc1, František Križan2
Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita
2
Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny,
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

1

Abstrakt
Rychlá adaptace východních trhů na západní standardy byla podpořena vstupem a téměř okamžitou
dominancí západního kapitálu. Dominantní vlastností evropského maloobchodu se tak stala
internacionalizace. Téměř ve všech zemích EU-28 v posledních letech poklesl obrat stacionárního
maloobchod. Růst tak byl tažen zejména on-line obchodem (e-commerce), jehož význam v Evropě
nadále roste, i když dynamika ve srovnání s předchozími lety na vyspělých trzích zpomalila. S poklesem
stacionárního maloobchodu souvisí i pokles prodejních ploch v evropských zemích (především
vyspělé trhy), což je mimo jiné důsledek internetové konkurence a stále běžnějšího využívání tzv. smart
technologií.
Východní trhy se po fázi internacionalizace maloobchodu a přebírání západních vzorů dostaly do fáze
konsolidace a relativní stabilizace trhu. Nejsilnější segment, jímž je obecně potravinářský maloobchod,
nedávno vytlačený z center měst střední a východní Evropy (podobně jako tomu bylo dříve v Evropě
západní), se ve specializovaných podobách vrací zpět.
Přestože mnoho spotřebitelů dává stále přednost kvantitě, hovoří se častěji o racionalitě nakupování
a spotřeby. Omezuje se impulzivní styl nakupování podpořený reklamou, promoakcemi a různými
marketingovými nástroji. Druhým výrazným trendem je orientace na kvalitu a hodnotu, typická již nejen
pro západoevropského spotřebitele. Novým trendem je také otevírání tzv. prémiových formátů a zavádění
nových konceptů, nabízejících spotřebitelům větší kulturu prodeje, pohodlnější nákup a lepší zákaznický
servis.
K oživení nejen západoevropského trhu, resp. k úspoře nákladů a zvýšení cenové konkurenceschopnosti,
by mohly vést nákupní alliance, které jsou velkým trendem v západní Evropě, a který se již přesouvá i
na východ. Další úspěšnou formou maloobchodní kooperace, která již existuje po několik desetiletí, ale
neustále se vyvíjí a modernizuje, je franchizing. Přesun na východní trhy byl jen otázkou času - střední
a východní Evropa se v průběhu zhruba dvou posledních dekád stala velmi oblíbeným trhem pro
franchisové podnikání západoevropských maloobchodních řetězců.
Nejnovější trendy, technologické inovace a ekonomické perspektivy maloobchodu lze pro příštích několik
let shrnout v těchto globálních parametrech: i) hybridní koncepty prodejen, ii) změny v životním stylu
spotřebitelů, hyperlokální maloobchod, rychlost a pohodlnost nákupu a umělá inteligence. Pomáhej nám
pánbůh.
Kontakt: josef.kunc@econ.muni.cz
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Niekoľko poznámok k vývoju geografického myslenia na Slovensku
koncom 20. a začiatkom 21. storočí: subjektívna dimenzia
Vladimír Ira1, René Matlovič 2
Geografický ústav SAV
Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky, Fakulta humanitných a prírodných vied
Prešovskej univerzity v Prešove
1

2

Abstrakt
Vývoj vedeckého myslenia a jeho povahu z hľadiska kontinuity, resp. diskontinuity kultúrno-spoločenských
pomerov ovplyvňuje množstvo faktorov. Príspevok prináša niekoľko postrehov z prvej etapy štúdia
percepcie vývoja geografického myslenia (najmä jeho diskontinuít) v Česku a na Slovensku v prostredí
viacerých generácií profesionálnych geografov. Naznačuje možnosti ako preskúmať celkovú situáciu za
ostatné, z hľadiska spoločensko-politického vývoja nesmierne dynamické, desaťročia a možnosti ako
formulovať predstavy o ďalšom možnom vývoji geografického myslenia v kontextu svetovej geografie.
Kontakt: geogira@savba.sk

Odkaz prof. Paulova slovenskej (humánnej a regionálnej) geografii
Pavol Korec
Katedra humánnej geografie a demografie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Abstrakt
Práce prof. Paulova priniesli veľký prínos pre rozvoj nielen kvantitatívnej geografie, ale aj teoretickej
geografie a vývoja geografického myslenia. Upozornenie na výsledky jeho prác je dôležité dnes, keď je pre
humánnu a regionálnu geografiu v jej bádaní typická tematická aj teoreticko-metodologická rôznorodosť,
možno povedať až roztrieštenosť. Súvisí to nepochybne jednak s interdisciplinárnym charakterom týchto
disciplín, jednak s impulzmi, ktoré dostávajú od spoločenskej praxe (od globalizácie, cez ideológiu rastu až
k eskalácii sociálnych problémov). Široký záber a teoreticko-metodologická roztrieštenosť však vo veľkej
miere prispieva k popisu a metodickým nedbalostiam pri výskume. Táto situácia je zreteľná aj v súčasnej
slovenskej geografii. Nielen na úrovni postupových prác (bakalárske, diplomové, rigorózne, doktorandské),
ale aj vo vedeckých článkoch pozorujeme „fenomén“ nedbalosti teoreticko-metodologickej „zložky“
vedeckej práce a tým zníženia hodnoty empirických výskumov. Všeobecne konštatujeme, že pracujeme
na podstatne odlišných výskumných témach, máme odlišné názory na kľúčové témy geografie, zdá sa, že
trendom je menší dôraz na „čistotu“ výskumu a „čistotu“ metód a iné. Samozrejme, okrem uvedeného, je
aj viac dôvodov, pre ktoré je veľmi potrebné pripomenúť si dnes výsledky prác prof. Paulova a jeho názory
na vedecký výskum. Jeho názory na nevyhnutnosť poznania teórie, korektnej metodológie, základných
publikovaných prác, vzťahu idiografického a nomotetického v geografii, vývoja geografického myslenia
a základných paradigiem geografie a iných otázok geografie by mala najmä humánna a regionálna
geografia rešpektovať.
Kontakt: pavol.korec@uniba.sk
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Európska dimenzia aktivít geografických spoločností
René Matlovič 1, Tadeusz Siwek 2
Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky, Fakulta humanitných a prírodných vied,
Prešovská univerzita v Prešove
2
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
Abstrakt
V súvislosti s integráciou Česka a Slovenska do Európskej únie v r. 2004 nastala potreba koordinácie
a kooperácie našich geografických spoločností s podobnými partnerskými spoločnosťami v Európe. Tie
si už v r. 1994, na podnet Talianskej geografickej spoločnosti (Società Geographica Italiana), vytvorili
inštitucionálnu platformu v podobe Asociácie geografických spoločností v Európe (EUGEO – Association
of Geographical Societies in Europe). Česká geografická spoločnosť a Slovenská geografická spoločnosť pri
SAV pristúpili do tejto asociácie v r. 2007. Od r. 2007 EUGEO organizuje v pravidelných dvojročných cykloch
európske geografické kongresy (Amsterdam 2007, Bratislava 2009, Londýn 2011, Rím 2013, Budapešť 2015,
Brusel 2017), ktoré sa stali významnou platformou pre výmenu poznatkov a skúseností geografov. Najbližšie
kongresy sa budú konať v írskom Galway v r. 2019 a v Prahe v r. 2021. V ostatnom období venuje EUGEO
veľkú pozornosť marketingovým aktivitám a budovaniu značky geografie. Jedným z významných podujatí je
Noc geografie (Night of Geography/Nuit de la Géographie), ktoré inicioval Francúzsky národný geografický
komitét (Comité National Français de Géographie).
Hlavným cieľom príspevku je podať ucelenú informáciu o vzniku, histórii, štruktúre, poslaní, významných
aktivitách, iniciatívach a cieľoch EUGEO na najbližšie obdobie. Osobitnú pozornosť budeme venovať
participácii Českej geografickej spoločnosti a Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV v rámci aktivít
EUGEO. Pozornosť upriamime na jednu z konkrétnych aktivít, ktorou by mohol byť spoločný projekt
zameraný na podporu mladých talentov – účastníkov geografických olympiád. Ide o iniciatívu Poľskej
geografickej spoločnosti, pričom zámerom je získať finančnú podporu z Višegrádskeho fondu. Tentp zámer
vyplýva z pomerne nepriaznivej situácie v stredoeurópskych krajinách, kde sa v ostatných rokoch prejavil
značný pokles záujmu o štúdium geografie na univerzitách.
Kontakt: rene.matlovic@unipo.sk
1

Vliv barvy a míry realismu na chování uživatele ve virtuálním prostředí
Zdeněk Stachoň, Petr Kubíček, Filip Málek, Martin Krejčí a Lukáš Herman

Masarykova univerzita
Abstrakt
Virtuální geografická prostředí (VGE) se stávají běžnou součástí celé řady lidských činností od herního
průmyslu až po rozhodování v krizovém managementu. Výzkum virtuálních prostředí stále zústává
spíše na okraji zájmu a vliv využívaných proměnných na výkon uživatele stále není dostatečně popsán.
Publikované studie jsou zaměřeny převážně na statická prostředí bez možnosti interakce uživatele, což
snižuje ekologickou validitu zjištěných výsledků. Na základě meta-studie, která analyzovala již publikované
články na téma srovnání a využití 2D a 3D grafických proměnných v kartografii, byly realizovány dvě
empirické studie zaměřené na vliv barvy a míry realismu na výkon uživatelů při hledání cesty. V první
byl srovnáván vliv využití barevných a šedých navigačních bodů. Ve druhé jsme se zaměřili na srovnání
výkonu participantů v symbolizovaném a realistickém prostředí (včetně orientačních bodů), přičemž typ
úlohy zústal stejný. Výsledky jsou kombinací kvantitativních a kvalitativních metod. Kromě času splnění
úlohy a správnosti (kvantitativní výstupy) byly zaznamenávány subjektivní názory participantů. Předběžné
výsledky naznačují, že barva výrazně ovlivňuje využití navigačních bodů. Zároveň míra realističnosti
prostředí má vliv na schopnost orientace participantů v prostředí a využití orientačních bodů, přičemž
participanti byli efektivnější ve více realistickém prostředí.
Kontakt: zstachon@geogr.muni.cz
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Geografia na vzostupe? Nové podmienky a nové smery v geografii v novom miléniu
Karol Kasala
Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny,
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Abstrakt
Príspevok vychádza z hodnotenia súčasnej situácie v poznaní, (sociálnych) vedách a v spoločnosti
v období od prelomu tisícročí. Zameriava sa na zmeny v spoločnosti ako takej (globalizácia, informačná
a postindustriálna spoločnosť, postmoderná spoločnosť), v sociálnom vedomí („liberalizácia verejného
priestoru“ - liberalizácia spoločenského vedomia), vo vedách – najmä sociálnych (kultúrny obrat, „nové
chápanie“ konceptov sloboda a rovnosť, politika identity) a v geografii (postmoderná, postštrukturalistická,
postkoloniálna... geografia, nová regionálna geografia). Dôsledkom boli zmeny v metodológii a metódach
(veda ako subjektívny proces, dôraz na procesy a kontexty, situovanosť, kvalitatívne metódy) a zmeny
v chápaní základných kategórií (región ako sociálny konštrukt, relačný priestor a pod.). Príspevok má
ambíciu byť skôr úvodom do diskusie než ucelenou charakteristikou súčasného stavu vo vede a geografii.
Na konkrétnom príklade identity a regionálnej identity poukazuje na možné riziká nových smerovaní
v sociálnych vedách a v geografii. Záverom sa stručne zameriava na špecifiká slovenskej geografie. Na
základe skúseností vývoja svetovej (t. j. anglosaskej, najmä americkej a britskej) geografie podáva návrhy na
„dobrú geografickú prax“, na základe kritického zhodnotenia vývojových tendencií predkladá predstavu
o možných zmenách najmä v regionálnej geografii.
Kontakt: karolkasala@gmail.com
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Využití toponym a GIS k identifikaci zaniklých rybníků na příkladu České republiky
Frajer Jindřich, Fiedor David, Pavelková Renata
Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Abstrakt
Toponyma jsou unikátními svědky minulosti krajiny. Zrcadlí se v nich jak dobové společenské a politické
vztahy, tak vztahy mezi lidmi a prostředím, které lidé obývali, využívali a nezřídka transformovali. Přesto,
že se krajina vlivem antropogenních zásahů dynamicky mění, toponyma vykazují určitou setrvačnost
a mohou odkazovat na skutečnosti, které již v reálném čase nejsou patrné. V našem výzkumu jsme se
změřili na toponyma v extravilánech obcí (pomístní jména), jež potenciálně mohou odkazovat na existenci
zaniklých rybníků. K tomuto účelu byla využita databáze Geonames, ze které byla vybrána pomístní jména
odkazující na „rybník“ a „hráz“ a následně byla komparována se současnými a historickými mapovými
zdroji (1., 2. a 3. vojenské mapování). Prostřednictvím těchto mapových zdrojů bylo zjištěno, zda se
současné toponymum váže k zaniklému rybníku a rovněž, v jakém časovém období rybník zanikl a na jak
starou krajinnou skutečnost tedy toponymum odkazuje. V prostředí geografických informačních systémů
byly dále vyhotoveny analýzy prostorové distribuce vybraných toponym. Výsledky ukázaly, že ze vzorku
375 toponym jich 66 % odkazovalo na zaniklý rybník, 20 % na rybník stále existující a u 14 % nebyla vazba
na rybník prokázána. Téměř 50 % všech zkoumaných toponym navíc odkazovalo na rybníky zaniklé před
zhotovením 2. vojenského mapování (pol. 19. století), mohou tedy být pomyslnými nositeli informací
o krajinných prvcích, jež neexistují již více než dvě staletí.
Kontakt: jindrich.frajer@upol.cz

Téma pouští pohledem žáků základních škol
Jan Hercik, Martin Stodůlka, Petr Šimáček
Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Abstrakt:
Problematika desertifikace patří v současné době v řadě regionů světa mezi nejvýznamnější
environmentální problémy. Co však žáci o pouštích, jejich rozšiřování, životě v nich či rozmístění vlastně
ví? S jakými prekoncepty žáci ke studiu tématu přistupují a jaké kompetence si odnáší? Příspěvek přináší
základní výsledky výzkumu realizovaného mezi žáky 5. a 8. ročníku základních škol v podobě srovnávací
analýzy dovednosti žáků lokalizovat pouštní oblasti ve světě. Nabízí se tedy srovnání původní žákovské
představy a výsledné koncepce ovlivněné obsahem školního vzdělávání. Právě v nalezení a následné
analýze žákovských představ se ukrývá cesta k efektivnějšímu a smysluplnějšímu učení. Příspěvek se mimo
jiného zamýšlí nad faktory a souvislostmi, které dané kompetence mohly ovlivnit a jaká je v tomto směru
role učitele, samostatné aktivity žáka, případně dalších faktorů.
Kontakt: jan.hercik@upol.cz
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20 let Zeměpisné olympiády Česko
Jakub Jelen
Kateda sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Abstrakt
Zeměpisná olympiáda (ZO) je soutěž ze zeměpisu / geografie pro žáky a studenty základních a středních
škol. Do soutěže se může prostřednictvím školního kola zapojit každý žák nebo student v Česku, kterého
ve škole zajímá zeměpis, má znalosti o přírodě i lidské společnosti a baví ho sledovat dění ve světě i kolem
sebe. Zeměpisná olympiáda probíhá ve čtyřech národních kolech, na která navazují dvě mezinárodní
soutěže.
Poster představí 20 let historie této soutěže a zároveň nastíní její budoucí vývoj. Dále představí výzkum
autora, který řeší otázku, jakým způsobem ovlivňuje úspěšnost studentů v celostátním kole Zeměpisné
olympiády jejich výběr a průběh vysokoškolského studia a popř. i jejich další profesní dráhu.
Kontakt: jakub.jelen@natur.cuni.cz

Ľudské zdroje ako faktor regionálneho rozvoja vybraných okresov
slovensko-poľského pohraničia (v kontexte zmien vekovej a vzdelanostnej štruktúry)
Martin Rosič, Radoslav Klamár, Alena Mádziková
Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky, Fakulta humanitných a prírodných vied,
Prešovská univerzita v Prešove
Abstrakt
Ľudské zdroje sú považované za jeden z kľúčových faktorov determinujúcich rozvoj regiónov, pričom
majú možnosť ovplyvňovať všetky ostatné spolupôsobiace faktory. S termínom ľudské zdroje je úzko
prepojený termín ľudský kapitál. Často sa týmto pojmom prisudzuje synonymický charakter. Ľudské
zdroje ovplyvňujú regionálny rozvoj dvojakým spôsobom. Predstavujú ponuku práce, pričom dôležitá je
dynamika obyvateľstva, veková, ale najmä kvalifikačná štruktúra obyvateľov a obe zohľadňujú investori
pri svojich lokalizačných rozhodnutiach. Na druhej strane obyvatelia ako spotrebitelia podmieňujú rozvoj
výroby i ponuku služieb v regióne. Trh práce a najmä zamestnanosť sú tak dôležitou súčasťou budovania
ľudského kapitálu a jeho rozvoja v regióne a naopak.
Sociálno-ekonomický rozvoj prihraničných okresov na severovýchode Slovenska je zložitý. Je podmienený
celým radom faktorov, spomedzi ktorých majú okrem polohových pomerov kľúčové postavenie ľudské
zdroje prezentované obyvateľstvom ôsmich prihraničných okresov Prešovského kraja.
V príspevku sa zaoberáme zmenami vo vekovej a vzdelanostnej štruktúre obyvateľstva za ostatných takmer
dvadsať rokov vo vymedzenom regióne, pričom väčšina okresov patrí medzi najmenej rozvinuté okresy
Slovenska z hľadiska vývoja evidovanej nezamestnanosti. Tieto dva parametre/atribúty možno považovať
za kľúčové v charakteristike ľudských zdrojov ako faktora regionálneho rozvoja. Kým vzdelanostná úroveň
obyvateľstva daná najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania stúpa, nepriaznivý populačný vývoj sa
negatívne prejavuje v zmenách vekovej štruktúry obyvateľstva – v znižovaní detskej zložky populácie
regiónu a v raste poproduktívnej skupiny obyvateľstva. V ďalšom období sa predpokladá postupné
starnutie obyvateľstva, čo sa prejaví v postupnom starnutí pracovnej sily. Situáciu zhoršuje aj nepriaznivý
migračný trend spojený s odchodom mladšieho ekonomicky aktívneho obyvateľstva za prácou mimo
predmetného regiónu.
Kontakt: martin.rosic@unipo.sk
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Zmena druhotnej krajinnej štruktúry v krajine zaťaženej cestovným ruchom na
príklade rekreačného priestoru Demänovská Dolina – Jasná (severná strana)
Iveta Rakytová1, Ivana Tomčíková1, Luděk Krtička2
Katedra geografie, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
1

2

Abstrakt
Demänovská dolina patrí medzi najkrajšie a najcennejšie územia Slovenska. Pre jej vysokú krajinnoestetickú a prírodovednú hodnotu je zdrojom záujmu nielen z vedeckého a odborného, ale aj z turistického
a rekreačného hľadiska.
Cieľom príspevku bol zhodnotenie druhotnej krajinnej štruktúry Demänovskej doliny, najmä vo vzťahu
k rekreačnému stredisku Jasná. Porovnali sme zmeny krajinnej štruktúry za časové obdobie viac ako 50
rokov. Pri hodnotení krajinných prvkov sme sa opierali o klasifikáciu spracovanú Petrovičom, Bugárom,
Hreškom (2009). Vychádzali sme z podkladu základnej topografickej mapy veľkej mierky (1:10 000
a 1:25 000) a z leteckých snímkov z roku 1949 a 2007, kde sme identifikovali krajinné prvky. Následne
sme terénnym prieskumom v roku 2013 verifikovali zaradenie areálov medzi jednotlivé krajinné prvky.
Príspevok obsahuje i víziu analyzovaného územia v roku 2022, spracovanú na základe podkladov z nového
územného plánu obce Demänovská Dolina, do katastra ktorej analyzované územie patrí.
Kontakt: iveta.rakytova@ku.sk

Horská krajina současná i zaniklá – co se o ní dozvíme z obecních znaků?
Příklad z oblasti Krkonoš a Jizerských hor
Miroslav Šifta
Kateda sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Abstrakt
Každý obecní znak je nejen vizitkou, ale i „kronikou“ obce. Prostřednictvím užitých grafických prvků
„vypráví“ o jejích dějinách, pamětihodnostech, tradicích či pověstech, ale i o hospodářských a kulturních
aktivitách dřívějších obyvatel, nebo o podobě krajiny současné i minulé (zaniklé). Pokud je zpracován
podle heraldických zásad a pokud jeho ikonografie nezkresluje nebo neposouvá realitu, je cenným
pramenem řady lokálních i regionálních historickogeografických informací. Na příkladu znaků obcí v části
Krkonoš a Jizerských hor se tento poster věnuje symbolům odkazujícím k podobě krkonošské a částečně
jizerskohorské krajiny v minulosti i dnes, a k formám jejího využívání člověkem.
Kontakt: miroslav.sifta@natur.cuni.cz
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Retail Network of Regional Cities in Western Slovakia in the 21st Century
Miroslava Trembošová, Alena Dubcová
Katedra geografie a regionálneho rozvoja, Fakulta prírodných vie, Univerzita Konštantína filozofa v Nitre
Abstract
After the change in political and economic conditions, retail in Slovakia underwent a major
transformation. „Starving“ of population after high-quality products as well as luxury, branded goods
along with the growing purchasing power of the population have become a key factor for the arrival
of many multinationals companies with large-scale stores. In the structure of the retail network, their
arrival was mainly reflected in the liquidation of many small stone shops, especially in the central parts
of cities where they were replaced by the emergence of large shopping centers. Due to the commercial
suburbanization at the outskirts of the cities, large and well-accessible shopping parks were created on the
green meadow changing totally the character of the retail network.
The aim of the article is to analyze the status of the retail network in three regional cities of Slovakia - Nitra,
Trnava and Žilina. By routine methods, we compare the status of retail network of the surveyed cities in
2015 according to the indicators resulting from detailed pasportization of statistically inaccessible data
- the number and sales assortment structure, sales area, area and service parameter, concentration index
and the centrality index at the level of urban parts. By comparing the results, we identify the patterns of
spatial structure formation of the retail amenity in large cities of Slovakia. It is evident from the results
that a quantitatively new stage in the development of the retail network is being formed, i.e. the stage of
saturation or the gradually evolving manifestations of the „purification“ of the retail scene in large cities in
Slovakia.
corresponding author: mtrembosova@ukf.sk

Proměny krajiny a společnosti v mapách panství Čech z 18. a 19. století
Martina Tůmová
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Výzkumné centrum historické geografie,
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

Abstrakt
Změny krajiny, jejich pochopení, hledání příčin, hybných sil a souvislostí v kontextu měnící se společnosti
patří již několik desetiletí ke klíčovým tématům geografických výzkumů, a to jak na poli fyzické či sociální
geografie, kartografie a geoinformatiky, ale v neposlední řadě i historické geografie. Interdisciplinární
propojení geografických a historiografických znalostí pomáhá odhalit nové typy historických pramenů
i jejich využití ve výzkumu. To umožňuje posunout výzkum proměn krajiny dále do minulosti (do
období před tradičně probádané 19. a 20. století). Jedny z pramenů, které se pro výzkum krajinných změn
nabízejí, jsou mapy menších územně správních celků – především mapy panství z 18. století. Ty ve velké
míře zachycují krajinu ještě před nástupem industrializace. Poster přibližuje mapy panství jako dosud
spíše ojediněle využívaný kartografický pramen. Na příkladu několika zájmových území z Čech poster
představuje bohatý obsah těchto map, ať už z pohledu samotné mapové kresby (krajinný pokryv a využití
ploch, rozvoj sídel, drobná architektura) nebo doplňujících a dekorativních prvků (hospodářský vývoj
panství, vrchnost a jejich hlavní zájmy apod.). Poster přináší odpovědi na otázky typu: Jaké informace
mapy panství obsahují? Jakou „realitu“ zachycují? Jak ji přetvářejí, interpretují a znázorňují? Komparace
map panství s tradičně využívanými velkoplošnými kartografickými díly (první vojenské mapování,
stabilní katastr) odkrývají nové detailní poznatky o míře proměn krajiny i společnosti v 18. a první
polovině 19. století.
Kontakt: martina.tumova@natur.cuni.cz
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Surface thermal monitoring – a tool of evaluation of landscape thermal behaviour
Miroslav Vysoudil, Karolina Kácovská
Department of Geography, Faculty of Science, Palacký University Olomouc
Abstract
The contribution deals with researches and analyses thermal behaviour of different active surfaces of the
landscape in the Natural Park Bystřice river valley (Central Moravia, Czech Republic). Hand-held thermal
camera Fluke Ti55 with fusion technology was used for data gathering in the different time periods
during years 2016-2017. The recording of images was carried out hardly strictly within days with radiative
weather, during daytime hours in warm half of years. Greatly various values of surface temperature
characteristics reflected geographically dissimilar spaces, and above all different nature of active surfaces.
Investigated were predominate surfaces, i. e. grassland, sparsely vegetation, forests, bare surfaces, urbanised
areas and water bodies. The characteristics used for evaluation of thermal behaviour were standard
deviation and surface temperature amplitude.
Most stable regime of surface temperature fields presented localities with dense vegetation. Similar
results were researched also for water bodies. Mentioned surfaces represent high level of homogeneity as
active surface as thermal field. By contrast, most expressive amplitudes of surface temperature exhibited
urbanised and sparsely vegetated areas or bare surfaces.
General view of area of interest thermal picture, expressive warmer places represent artificial and bare
surfaces and places with low ratio of vegetation. On the other hand, forests, grassland and water bodies,
appears to be coldest. The investigation demonstrated positive impact of dense green vegetation on
balanced temperature regime of landscape through cooling effect. On the contrary research brought into
focus well known fact that anthropogenic and bare surfaces, and surfaces sparsely vegetated represent hot
spots in landscape. This reality can cause miscellaneous negative feedback, e.g. local climatic effects, human
and vegetation thermal stress etc.
corresponding author: miroslav.vysoudil@upol.cz

Inequalities in regional education. Education deserts: identification and mapping in
Slovak countryside
František Križan 1, Kristína Bilková 2, Peter Barlík 1
1

Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny, Prírodovedecká fakulta,
Univerzita Komenského v Bratislave
2
Geografický ústav SAV, Bratislava

Abstract
The term desert has also found its merits in human geography. In the retail geography and geography of
consumption is a popular term „food desserts“. In the geography of education, a new issue has arisen in
connection with the decreasing number of schools: „education deserts“. Education deserts can be defined
as a territory where the inhabitants (pupils) have a limited number of educational facilities, respectively
are inaccessible to them. Although most current studies focus on universities, we consider the study of
the spatial distribution of elementary schools to be justified. As this is a compulsory schooling, visiting
elementary schools concerns all of us and the places (school attendance regions) play a key role here.
Education deserts does not occur at random, but systematically (along the lines of the low income area),
a similar formula applies to housing, health care, transport and other services, where structural inequalities
and regional disparities in different geographical dimensions can negatively affect quality of life of the
population of the region. The paper is focused on the identification and mapping of education deserts in
the Slovak countryside.
corresponding author: frantisek.krizan@uniba.sk
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Aproximácia populačnej veľkosti obcí v zázemí Bratislavy
s využitím pasívnych lokalizačných údajov mobilnej siete
Martin Šveda, Peter Barlík
Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny,
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Abstrakt
Populačná veľkosť je jedným zo základných ukazovateľov socio-ekonomických analýz a kľúčovým
parametrom pre formulovanie rozmanitých potrieb v rámci štátnej správy a samosprávy. Kategória
„trvalý pobyt“ sa však v súčasných podmienkach rôznorodej mobility obyvateľstva javí čoraz viac ako
nedostačujúca. Dôvodom je predovšetkým rastúca fluktuácia a mobilita obyvateľstva. Pohyby obyvateľstva
sa čoraz častejšie stávajú nerutinné a nepravidelné. V súčasnosti nie je neobvyklé rozdielne bydlisko členov
jednej rodiny, bývanie v podnájme, sezónne bývanie na chate, či dlhodobé pracovné stáže. Jedným
z fenoménov, ktoré sú demonštráciou súčasnej zvýšenej mobility obyvateľstva a ktorý nevieme spoľahlivo
zachytiť s využitím tradičných zdrojov údajov, je proces suburbanizácie. Cieľom výskumu bola aproximácia
reálne bývajúceho obyvateľstva v zázemí Bratislavy s využitím lokalizačných údajov mobilných telefónov.
Zámerom bolo nielen spresniť údaje o priestorovej distribúcii obyvateľstva, ale do určitej miery aj
relativizovať koncepty založené na tradičných štatistických údajoch o obyvateľstve a statickom vnímaní
populácie (dlhodobo pevnom mieste bývania a práce).
Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-16-0462
kontakt: martin.sveda@uniba.sk
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Cestovný ruch a jeho vplyv na rozvoj mesta Piešťany
Peter Tremboš
Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany
Cestovný ruch ovplyvňuje nielen ekonomiku, ale má i výrazné sociálne, kultúrne a politické dopady.
Má tiež dôležitú centrotvornú funkciu. Potvrdzuje to aj príbeh mesta Piešťany, ktoré sa vďaka rozvoju
kúpeľného cestovného ruchu zmenilo z malého vidieckeho sídla s dominantnou poľnohospodárskou
aktivitou na svetoznáme kúpeľné mesto.
V Piešťanoch a ich okolí sa ľudské osídlenie predpokladá už pred 80 000 rokmi. Pochádza odtiaľto aj
artefakt známy ako Moravianská venuša. Predstavuje najstarší známy výtvarný prejav na území Slovenska.
Jeho vek sa odhaduje na 22 860 rokov. Prvá písomná zmienka o Piešťanoch je z roku 1113. V prvej polovici
14. storočia tu bol vybudovaný gotický kostol a kláštor. Prvé dochované písomné správy o využívaní
piešťanských termálnych zdrojov na liečebné účely pochádzajú zo 16. storočia. Aplikácia termálnych vôd
a liečivého bahna sa dostala aj do vtedajších špecializovaných lekárskych publikácií. Už v tomto období sa
do Piešťan schádzali za účelom liečby chorí nielen z Uhorska, ale aj z Moravy, Čiech a Poľska. Ich ozdravnú
silu ospieval v básni „Saluberrimae Pistinienses Thermae“ (Najuzdravujúcejšie Piešťanské kúpele) i český
exulant, kňaz a básnik Adam Trajan z Benešova (1586 – 1650).
Moderný rozvoj Piešťanských kúpeľov nastáva koncom 19. storočia. Je spojený s pôsobením rodiny
Winterovcov. Stavebný rozvoj sídla sa nezastavil ani po dvoch svetových vojnách, zoštátnení a následnom
znárodnení kúpeľov v štyridsiatych rokoch a ich privatizácii v ponovembrovom období.
Piešťany sú dnes nepochybne najvýznamnejšie slovenské kúpele. Kvalitou prírodných liečivých zdrojov,
rozsahom i úrovňou poskytovaných zdravotníckych služieb, celkovým chápaním komplexnej kúpeľnej
liečebnej starostlivosti a dosahovanými liečebnými účinkami sa zaraďujú medzi najpríťažlivejšie
kúpele Európy. Stali sa tiež významným kultúrnym a spoločenským centrom. Nachádza sa tu viacero
špecializovaných výskumných ústavov i stredisko vysokoškolského vzdelávania zameraného na
zdravotníctvo, fyzioterapiu, balneológiu a liečebnú rehabilitáciu.
Partneri:
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