
130

ČESKÝ LID� ročník 2019/106 1�

15. historickogeografická konference, Přírodovědecká 
fakulta UK, Praha

Výzkumné centrum historické 
geografie, komise pro historickou 
geografii a sekce Historické geogra-
fie a environmentálních dějin České 
geografické společnosti uspořádaly 
již 15. historickogeografickou konfe-
renci, tentokrát s podtitulem „Stopy 
cest“. Konference proběhla 23. ledna 
2019 na půdě Přírodovědecké fakulty 
UK v Praze na Albertově. Pořadatelé 
vybrali téma „cest“ jako širokou ba-
datelskou platformu ve smyslu jejich 
vnímání při vymezování prostoru jako 
kontaktního a komunikačního pro-
středku, jejich odrazu v historických 
pramenech a rovněž pro jejich vnímá-
ní v regionálním významu. V pozván-
ce na konferenci bylo zdůrazněno, 
že „[c]esty, spojnice lidských obydlí 
a aktivit, existují od dob, kdy člověk 
začal poznávat své okolí a postupně se 
odvažoval pronikat dále do neznámé-
ho prostoru. Dopravní tepny a jejich 
průběh závisely do značné míry na 
geografickém prostředí, zejména na 
utváření reliéfu, směru vodotečí a je-
jich splavnosti. Stopy cest se v krajině 
překrývají, skrývají či nenávratně mizí. 
Tvoří pavučinu historických krajin 
v českých zemích i mimo ně.“

Letošní zasedání se – po zkušenos-
ti z předchozího roku – opět konalo 
pouze v jedné sekci. Referující sice 
měli omezenější časový prostor pro své 
přednesy, ale pro posluchače byla tato 
forma mnohem přívětivější, bez nut-
nosti přesouvat se za preferovanými 
referáty. Jednání probíhalo ve čtyřech 

blocích: v prvním zaznělo pět příspěv-
ků zabývajících se především historic-
kým cestováním po Evropě od raného 
středověku a rekonstrukcemi těchto 
cest na základě písemných zpráv a do-
kumentů. V druhém bloku se pozor-
nost z větší části upřela na Slovensko, 
a to nejen na základě písemných pra-
menů, jakým je například tereziánský 
urbář, ale zaměřila se i na 20. století 
– na meziválečné období a potřebu 
budování specializovaných cest.

Zaměření dvou odpoledních bloků 
bylo více regionální, referáty vychá-
zely jak ze studia písemných a mapo-
vých pramenů, tak především z terén-
ního poznání a následné vzájemné 
komparace.

Součástí konference byla opět tzv. 
posterová sekce, umístěná ve druhém 
patře budovy a volně přístupná účast-
níkům o přestávkách mezi jednáním.

Setkání, na jehož zdárném průbě-
hu měli největší zásluhu její pořadate-
lé, především prof. Eva Semotanová 
a doc. Pavel Chromý z Výzkumného 
centra historické geografie (VCHG), 
opět přineslo mnoho zajímavých témat 
a myšlenek, kterým je věnována pozor-
nost nejen mezi přírodovědci, ale jsou 
inspirativní především pro mezioboro-
vou spolupráci s badateli historických 
oborů. Informace k této konferenci 
a k předešlým ročníkům a především 
k činnosti VCHG jsou dostupné na 
adrese historickageografie.cz.
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