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Třetí listopadový den roku 2016 se na půdě Filozofické fakulty Univerzity Sv. Cyrila a Metoda 

v Trnavě uskutečnila v pořadí 2. slovensko-česká historicko-geografická konference. První ročník se 

konal v roce 2014 v Nitře. Tradici setkání odborníků z oblasti historické geografie na Slovensku ale 

začal již Slovensko-český informační seminář v roce 2012. Organizace letošního ročníku se ujala 

katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM. Konference tentokrát nesla podtitul 

Environmentálne problémy a historická krajina. Uvedený podtitul ovšem naplnilo pouze několik 

z prezentovaných příspěvků. Konference se nakonec nesla v duchu příjemného „komorního“ setkání 

s diskuzí nad aktuálními tématy, výzkumnými projekty, problémy či možnostmi spolupráce v oblasti 

české a slovenské historické geografie. 

Účastníci konference zastupovali nejvýznamnější historická či geografická pracoviště z Česka 

a Slovenska. Za českou stranu to byli především zástupci Výzkumného centra historické geografie 

(společné platformy Historického ústavu Akademie věd ČR a Přírodovědecké fakulty Univerzity 

Karlovy) a Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích. 

Ze Slovenska to pak byli odborníci hlavně z Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislavě a Filozofické fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře. 

Konference byla zahájena slovy děkanky FF UCM doc. Mgr. Kataríny Slobodové Novákové, 

Ph.D. a rovněž hlavního organizátora prof. RNDr. Petera Chrastiny, Ph.D. Vlastní program byl pak 

rozdělen do tří bloků, ve kterých zazněly různorodé referáty věnované širokému spektru témat 

historickogoegrafických výzkumů. Byly to například: možnosti rekonstrukce historických cest, 

zpracování demografických dat, využití kartografických pramenů pro studium preindustriální krajiny 

či využití rekonstrukčních map. Problematiky krajiny a jejího utváření se poté týkaly příspěvky 

věnované cestovnímu ruchu a rekreaci, militárním prostorům, chráněným krajinným zónám 

či proměnám krajiny v konkrétních modelových územích (okolí Bratislavy, Sobotište apod.). Na závěr 

konference byl pak velký prostor věnován zejména celkové diskuzi, která rekapitulovala příspěvky, 

jež zazněly, a shrnovala aktuální stav historické geografie na Slovensku i v Česku. 

Listopadové setkání v Trnavě jen potvrdilo význam interdisciplinárního i mezinárodního 

přístupu k výše uvedeným tématům, prohloubilo možnosti vzájemné spolupráce a zasadilo se o další 

prezentaci historické geografie, která ve středoevropském prostoru již patří mezi silně zakořeněné 

vědní disciplíny. Závěrem proto nezbývá než poděkovat pořadatelům za uskutečnění tohoto 

obohacujícího setkání a vyslovit přání, aby se setkání opět za dva roky neslo v podobném duchu. 


