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          Příloha č. 6 

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. 

   

CESTOVNÍ ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY 

 

A) Základní informace 

 

• Místo pracovní cesty: University of Cologne     
 Albertus-Magnus-Platz    
 50923 Cologne    

• Termín pracovní cesty: 26.8.2012 - 30.8.2012  

• Název navštívené akce: 32nd International Geographical Congress 2012 in Cologne  

• Účastníci cesty: Ing. Tomáš Vacek, VÚGTK, v.v.i. 

• Cíle ZPC:         
 - účast na přednáškách    
 - získání informací k vybraným přednáškám  
 - získání informačních materiálů o účastnících a   
 zúčastněných institucích 

• Seznam příloh: propagační letáky a materiály 

• Schválení cestovní zprávy: Ing. Karel Raděj, CSc. 
  ředitel VÚGTK, v.v.i. 
 

• Datum schválení CZ: 
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B) Program zahraniční pracovní cesty: 
 

32. Mezinárodní geografická konference měla za úkol hovořit o aktuálních 
tématech a problémech světové geografie. Přednášky a vystoupení byly rozděleny do 
čtyř kategoriích, o kterých se rozhodlo na zasedáních mezinárodních geografických 
pracovních skupin (viz níže) již v letech 2009 a 2010. Byli pozváni uznávaní odborníci 
z celého světa, kteří v rámci svých vystoupení hovořili s účastníky konference 
a zodpovídali jejich dotazy a diskutovali o daných problémech. Probíhalo taktéž více 
než 400 přednášek, které pokrývaly vybrané tematické okruhy a prezentovaly 
aktuality a problémy z celého světa.  

 

C) Průběh zahraniční pracovní cesty: 
 

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“. Tato 
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 
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přednášejících jsou dostupné, spolu s dalšími záznamy, na webové stránce: 
http://livestream.igc2012.org/ .  

 

V rámci čtyřdenního bloku přednášek proběhlo více než 400 odborných 
vystoupení geografických odborníků z celého světa.  

 
 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, stanovených 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. 

 
Odkaz na stránky IGC2012 v Kolíně nad Rýnem: 
http://www.igc2012.org 

 
Odkaz na materiály z kongresu (program, sborník, atd.): 
https://igc2012.org/frontend/index.php?folder_id=166&ses_id=3045c4ae1b7cc8610c56939
9a1768c37 
 

Odkaz na webový archiv IGC2012 (slavnostní zahájení, „keynote“ vystoupení): 
http://livestream.igc2012.org/ 

 
   

D) Seznam osob, se kterými bylo jednáno (kontakty): 
 
Shigeko Haruyama, National Committee of Japan for IGU            
(e-mail: haruyama@bio.mie-u.ac.jp) 
 
Mgr. Ing. Libor Lněnička, katedra geografie, Masarykova Univerzita, Brno 
(e-mail: lnenicka@ped.muni.cz) 
 
Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc., katedra sociální geografie a regionálního rozvoje,  
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
(e-mail: bicik@natur.cuni.cz) 
 

  

Zpracoval: Ing. Tomáš Vacek 
Zdiby, dne: 26.9.2012 


