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Na přelomu srpna a září minulého roku se ve Střední Evropě konala netradiční „putovní“ 
konference s názvem „Man in the landscape across frontiers: Landscape and land use change 
in Central European border regions“. Jednalo se o akci Komise pro Změny využití / pokryvu ploch 
Mezinárodní geografické unie (IGU-LUCC), zaštítěnou též mezinárodním projektem Global Land 
Project (GLP). Akce se konala ve dnech 28. srpna – 4. září 2007 postupně ve Slovinsku, Rakousku, 
Slovensku a Česku. Na její organizaci se podíleli vědci a vysokoškolští pracovníci čtyř uvedených 
zemí. Hlavním koordinátorem byl ovšem tým geografů z katedry sociální geografie a regionálního 
rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze pod vedením docenta Bičíka. 

Akce se zúčastnilo přes 50 vědců ze 14 zemí (Evropská unie, ruský Dálný východ, Austrálie, 
Japonsko). Konference sloužila i jako pracovní setkání zmíněné komise IGU, a proto byly přítomny 
i „špičky“ tohoto oboru (kromě doc. Ivana Bičíka např. prof. Yukio Himiyama z Japonska 
a prof. Elena Milanova z Ruska). 

Konference byla zaměřena na změny využití ploch a krajiny v příhraničních oblastech, 
zejména ve Střední Evropě. Propojovala tedy dvě důležitá témata dnešního geografického výzkumu     
– změny krajiny a zemědělství (environmentální problémy, působení člověka na prostředí) a problémy 
a rozvoj periferních oblastí. Velký důraz byl kladen na „hybatele změn“ využití ploch, tedy na vliv 
společnosti a hospodářství, a dále na současné procesy politické integrace (vstup do EU, globalizace), 
na problémy marginalizace a vzniku periferních oblastí, a na nové a alternativní funkce venkovského, 
zvláště příhraničního prostoru. 

V průběhu akce bylo navštíveno mnoho modelových míst, kde po terénní exkurzi a přednášce 
„místních“ vědců následovala diskuse o příčinách a možných řešeních problémů a příležitostí toho 
kterého regionu. Z nejúspěšnějších můžeme jmenovat Lublaň, Lublaňské bažiny a pohoří Velika 
Planina ve Slovinsku; vodní dílo Gabčíkovo, Devín a Záhorie na Slovensku; a Mikulov, Pálavu 
a Lednicko-Valtický areál v Česku. Na třech místech (Lublaň, Bratislava, Mikulov) se potom konaly 
klasické půldenní semináře s odbornými prezentacemi většiny účastníků a následujícími diskusemi. 

Prvotním výsledkem konference byl tištěný sborník abstraktů (ISBN 978-961-254-017-3). 
Ve finálním stádiu je aktuálně vydání sborníku příspěvků z konference na CD-ROM (ISBN 978-80-
86561-80-6). Připravuje se vydání nejkvalitnějších příspěvků v národních (Česko, Slovinsko, 
Slovensko) geografických časopisech v anglickém jazyce, a pravděpodobně i v některém 
mezinárodním odborném periodiku. 
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Opomenout však nesmíme ani velký přínos konference při poznávání nových regionů a krajin 
a zvláště při navazování nedocenitelných vědeckých kontaktů, zejména mezi mladšími účastníky 
(postgraduální studenti, asistenti). A konečně, akce měla význam i pro propagaci české vědy a Česka 
obecně. 

Více informací o konferenci, včetně rozsáhlého archívu fotografií, lze nalézt na internetových 
stránkách konference (www.luccprague.cz). Sborník abstraktů a CD-ROM s příspěvky z konference, 
lze získat doptáním na e-mail kabrda@seznam.cz. 


