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ZPRÁVA
o konferenci absolvované v rámci projektu NeoCartoLink
1. Základní popis konference
(základní informace – kde, zaměření, počet účastníků, atd.)

Mezinárodní geografická unie (IGU) uspořádala pod záštitou města Kolín nad Rýnem 32.
Mezinárodní geografický kongres. Tato pětidenní akce se konala na půdě Univerzity Kolín,
jedné z nejstarších univerzit v Evropě. Univerzita byla založena před více než 600 lety,
konkrétně v roce 1388. Na tuto akci bylo oficiálně registrováno více než 2700 účastníků
z celého světa.
Slavnostní ceremoniál oficiálního zahájení 32. Mezinárodní geografické konference
probíhal v Cologne Philharmonic Hall v centru města. V rámci ceremoniálu proběhly projevy
významných osobností geografického i politického spektra. Mezi hlavní řečníky patřili např.:
prof. Frauke Kraas a prof. Dietrich Soyez, za hlavní organizační výbor, Anne Glover, Chief
Scientific Advisor to the President of the European Commission, prof. Ron Abler, prezident
IGU, prof. Hans-Rudolf Bork, prezident Německé geografické společnosti a Angela Spizig,
starostka Kolína nad Rýnem. Tyto projevy byly proloženy hudebními vystoupeními
Symfonického orchestru, bigbandu a chóru ze St. Ursula-Gymnasium Brühl. V rámci
programu proběhlo také vyhodnocení soutěže iGEO (Mezinárodní geografická olympiáda),
které se účastnily týmy z celého světa.
Mezinárodní geografický kongres měl dva hlavní pilíře. Jedním z nich byla setkání komisí
a pracovních skupin, které řeší aktuální odborné otázky z pohledu geografie celého světa.
Tyto komise pokrývají širokou škálu témat, od obecných regionálních geografických témat,
po obecné diskuse o současných směrech geografického výzkumu, historii geografie
a politických problémů. Druhým hlavním pilířem byly odborné semináře s přednáškami
uznávaných odborníků. Tyto přednášky byly koncipovány do čtyř hlavních sekcí (témat),
které byly vybrány komisí a pracovními skupinami. Jednalo se o tato témata: „Globální
změny a globalizace“, „Společnost a životní prostředí“, „Rizika a konflikty“ a „Urbanizace
a demografické změny“. Tyto čtyři hlavní témata byla vybrána komisí geografů v rámci
workshopů konaných v letech 2009 a 2010. Každý konferenční den bylo zvoleno jedno
z hlavních témat jako stěžejní a v jeho rámci proběhla „keynote“ vystoupení vždy dvou
pozvaných prominentních osob, jedné mezinárodně uznávané osobnosti z politiky či vědy
a jednoho světově uznávaného geografa. Konkrétní vystoupení jednotlivých přednášejících
jsou dostupné, spolu s dalšími záznamy na webové stránce: http://livestream.igc2012.org/ .
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V rámci čtyřdenního bloku přednášek proběhlo více než 400 odborných vystoupení
geografických odborníků z celého světa. Konkrétně navštívená vystoupení jsou uvedena výše
(viz bod B - Program zahraniční pracovní cesty).
Nedílnou součástí celé konference byla i tzv. „poster session“, která probíhala ve dvou
dnech. Sešlo se celkem 180 příspěvků, které byly rozděleny do dvou soutěžních kategorií,
které byly stanoveny podle hlavních témat. V úterý 28.8.2012 probíhala výstava a soutěž
posterů témat „Globální změny a globalizace“ a „Urbanizace a demografické změny“.
Ve středu 29.8.2012 probíhala výstava a soutěž posterů v tématech „Společnost a životní
prostředí“ a „Rizika a konflikty“.
Oficiální zakončení kongresu probíhalo v hlavní budově Univerzity Kolín, kde pronesli řeč
šéfové organizačního výboru: prof. Frauke Kraas a prof. Dietrich Soyez, spolu s dalšími
čelními představiteli geografického světa, kteří poděkovali všem přednášejícím, účastníkům,
i dobrovolníkům za perfektní organizaci a bezproblémový průběh této významné akce
a předali pomyslné žezlo pořadatelům následujícího kongresu, který se uskuteční v srpnu
2013 ve městě Kyoto, v Japonsku.
2. Významné příspěvky
(příspěvky se zaměřením na kartografii a geoinformatiku, významní přednášející, prezentované
trendy)

Jednalo se o konferenci, kde zazněla celá řada zajímavých příspěvků z různých oborů
geografie. Osobně jsem navštívil sekce, které se zaměřovali na problematiku „Toponym“.
Zde vystupovali přední odborníci zabývající se touto problematikou, mezi nimiž byli Peter
Jordan (Austrian Academy of Sciences), Peter Raper (University of Free State), Paulo Marcio
Leal de Menezes (University of Rio de Janeiro). V těchto sekcích se diskutovali různé otázky
ohledně používání toponym a jejich vazby na společnost, jejich historie a vývoj.
Další oddíl přednášek se týkal tématu tsunami a otázek s tímto problémem spojených.
Způsoby ochrany, monitoring, bezpečnostní trendy, způsob sběru a zkoumání dat, dopady
na ekologii a změny reliéfů pobřeží a blízkých pobřežních měst a vesnic. Zde vystupovali
například Shigeko Haruyama (National Committee of Japan for IGU), Ingo Hahn (Universiät
Münster) a Jose Novoa (University of la Serena).
Velice zajímavý byl též oddíl, který se zaměřoval na „Velkokapacitní dopravní
infrastrukturu a regionální a městské dopady“. Zmíním zde dva nejzajímavější příspěvky.
Jednak to byl příspěvek Angeliky Münter (Research Institute for Regional and Urban
Development), která se zabývala zkoumáním ekonomických dopadů investicí
do vysokorychlostních tratí (HSR) na periferiích měst. Druhým významným příspěvkem byl
příspěvek na téma „Madrid-Barajas letiště jako národní dopravní uzel: Příspěvek španělské
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politiky do infrastruktur v posledních 20 letech“. Zde se autoři studie Miguel Pazos-Otón
(Universidade de Santiago de Compostela) a Rubén Camilo Lois-Gonzáles (Universidade de
Santiago de Compostela) zabývají rozvojem letiště a dopad tohoto vývoje na dvě hlavní
témata. Letiště v Madridu se stalo hlavním mostem cestování mezi Latinskou Amerikou
a Evropou. Druhým významným bodem je přebudování španělské soustavy leteckých tras.
Zmínil jsem jen nástin zajímavostí, navštívil jsem i řadu dalších zajímavých vystoupení,
ale v rámci této zprávy je nebudu detailněji popisovat. Všechny přednášky jsou popsány
v knize abstraktů, která je na stránkách konference (http://www.igc2012.org).

3. Prezentace české delegace
(o čem jste prezentovali, jaká byla odezva publika atd.)

V rámci konference nebyl z pozice VÚGTK prezentován žádný příspěvek. Co se týká
aktivních vystoupení českých zástupců, tak jsem navštívil přednášky Mgr. Ing. Libora
Lněničky z katedry geografie Masarykovy Univerzity Brno. Téma jeho prezentace bylo
„Potential of industrial heritage for regional development case study of Brno city“. Na tomto
vystoupení bylo přítomno přibližně 20 účastníků a ohlas na vystoupení byl velice kladný.
Dalším navštíveným českým expertem byl Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. z katedry sociální
geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jedná
se o významného pracovníka na poli problematiky dlouhodobých změn využívání krajiny,
land use, zemědělství a venkova, regionálního rozvoje a geografického vzdělávání. Téma jeho
přednášky bylo „Results and conclusions of the long term land use development studies in
Czechia (1845 - 1896 - 1948 - 1990 - 2010)“. Účastníků na přednášce bylo kolem 15 a po
skončení se rozvinula diskuze na téma regionálního rozvoje v ČR, kde byl veliký zájem
ze strany zahraničních účastníků o tuto problematiku.

4. Zhodnocení přínosu konference
(klady zápory, osobní hodnocení, doporučení k navštívení budoucích ročníků atd.)

V rámci 32. Mezinárodní geografické konference v Kolíně nad Rýnem jsem navštívil
většinu nabízených akcí, slavnostní zahájení v Kolínské filharmonii, soubory tematických
přednášek, výstavy a soutěž posterů k daným tématům, i oficiální zakončení kongresu.
Slavnostní zahájení v Kölner Philharmonic Hall byl dokonalý zážitek, který by v rámci
podobně významných akcí neměl chybět. Každé pořádající město má vždy svou určitou
specialitu, která v rámci prezentace města na akci tohoto typu vždy udělá výborný dojem
a naladí všechny účastníky na přátelskou a otevřenou notu. Organizace byla zcela bez
chybičky, od registrace, propagačních materiálů, občerstvení, dobrovolníků, kteří byli
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na každém kroku a byli ochotni vždy s čímkoliv poradit, tak i přes samotné vystoupení
jednotlivých vědeckých odborníků.
Samotné přednášky byly velice poučné a člověk si z nich jistě odnesl hodně
pozitivních informací a rozhledu. Zejména o tom, jak je geografie jako taková velice rozšířená
a kolik vlastně témat obsahuje. Jediný problém byl v tom, že nešlo navštívit veškeré
přednášky, které by mě osobně zajímaly, ale to je při více jak 400 přednáškách samozřejmě
nemožné. Bohužel nejsou dostupné prezentace jednotlivých vystoupení, pouze abstrakty
o daném tématu, což při neúčasti na prezentaci sice alespoň trošku pomůže, ale samotná
možnost zpětného prostudování bohužel není.
Prostředí samotné univerzity i orientace v areálu univerzity, kde se jednotlivá
vystoupení odehrávala byla dobrá, bohužel v době konání konference byla na univerzitě
prováděna rozsáhlá rekonstrukce, což zamezilo vychutnání si veškerého komfortu, což ale
celé akci na kvalitě příliš neubralo.
Celkově lze hodnotit kongres za velice povedený a určitě stojí za to navštívit jeho další
ročníky, které budou v kvalitě jistě obstojnou konkurencí německým pořadatelům.
Navštívené přednášky zasahovali do různých sfér geografie, což je velice prospěšné
pro pohled na obor jako takový. Problémů i trendů je neuvěřitelné množství, což dává
každému možnost zaměřit se na to, co ho opravdu zajímá. Zároveň si člověk uvědomí, že
obsáhnout sám tento obor je nemožné.
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