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K nejvýznamnějším odborným setkáním historických geografů ve světě bezesporu patří 

pravidelné mezinárodní konference historických geografů, pořádané tradičně v tříletých intervalech 
v různých částech světa, např. v Quebec City – 2001, v Aucklandu – 2003, v Hamburku – 2006 
(viz zprávu in Klaudyan, 5, 2008, č. 1). V pořadí čtrnáctá konference se uskutečnila v japonském 
Kjótu. Hostitelskou institucí, která poskytla veškeré zázemí a vřele přivítala bezmála tři stovky 
účastníků z více než 30 zemí, byla Kjótská univerzita. Organizační výbor konference, vedený čelným 
asijským historickým geografem prof. Kindou, měl nelehkou úlohu, neboť letošní setkání patřilo 
k dosud největším, a to jak počtem příspěvků, tak i zastoupením zemí. 

Při výběru referátů, celkem jich v 65 sekcích odeznělo 204, organizační výbor akceptoval 
nabídku Pavla Chromého k zařazení samostatné sekce, v níž byly prezentovány výstupy českého 
jak „historického“, tak „geografického“ křídla historickogeografického výzkumu. V sekci s názvem 
„Identities of the Central European Landscapes: The Landscape of Czechia in Changes of Time“ 
tak mohly být prezentovány příspěvky Evy Semotanové z Historického ústavu AV ČR, v.v.i. v Praze 
(Towns in the Czech historical landscape – Image of reconciliation or confrontation?), poté 
následovaly prezentace Dany Fialové a Jiřího Vágnera (Forming of the recreational landscape 
in Czechia at the turn of 19th and the 20th century) a Pavla Chromého, Zdeňka Kučery a Silvie 
Kučerové (All possible meanings and values – Landscape heritage as interface, or a source 
of conflicts?) z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK v Praze. 
Po celou dobu konference probíhala i bohatá posterová sekce, přičemž na prezentaci 36 posterů byly 
v programu konference vyhrazeny dva samostatné bloky. Ani zde nezůstala naše výprava pozadu. 
Pavel Chromý prezentoval postery Areal preservation and potential landscape change in Czechia 
(autoři: Zdeněk Kučera, Silvie Kučerová, Pavel Chromý) a Marginalization of municipalities 
and regions in the context of basic schools network reduction in Czechia since a mid 20th century 
(autoři: Silvie Kučerová, Zdeněk Kučera, Pavel Chromý). 

Mezinárodní konference sehrávají nezastupitelnou úlohu v odborných diskuzích, navazování 
a posilňování odborných přátelství, poskytují prostor pro neformální komunikaci apod. Elektronická 
komunikace nemůže nahradit pocit a přínos z osobních setkání a diskuzí s osobnostmi, které v oboru 
představují špičku, jako jsou Alan R. H. Baker, Robin Butlin, Felix Driver, Mike Heffernan (všichni 
UK), Andreas Dix, Joachim Radkau, Frank Uekoetter (SRN), Graeme Wynn a John Galloway (CA), 
Ruth Kark (Izrael) ad. Kouzlo vzdálené exotiky umocnil doprovodný program konference 
(např. exkurze do Nary) i samotná návštěva Kjóta, které je se svými sedmnácti památkami zapsanými 
v Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO opravdovou perlou. 
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Na závěrečném plenárním zasedání konference byla Pavlem Chromým prezentována Praha 
jako potenciální místo konání příští mezinárodní konference historických geografů. Tím jsme navázali 
na aktivity z předchozích konferencí historických geografů v Aucklandu (2003) a Hamburku (2006). 
Představeni byli její organizátoři: Přírodovědecká fakulta UK, Historický ústav AV ČR, v.v.i. (komise 
pro historickou geografii) a Česká geografická společnost (sekce historické geografie 
a environmentálních dějin), místo konání, nárys jejího programu vědeckého i doprovodného. 
Pro českou historickou geografii je potěšitelné, že Praha v mezinárodní soutěži obstála a byla 
účastníky plenárního zasedání vybrána jako místo konání 15. mezinárodní konference historických 
geografů s předběžným termínem konání v první polovině srpna 2012. 


