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Vážené kolegyně, vážení kolegové,  

dovolte, abychom Vás pozvali do metropole západních Čech na společnou diskusi mezi zástupci 

všech geografických disciplín. Hlavní téma Výroční konference ČGS v Plzni „Geografie pro udržitelný 

rozvoj měst a regionů“ by mělo napomoci hledat průniky různých pohledů na rozvoj společnosti a 

zároveň ukázat přínosy geografického výzkumu pro praxi regionálního rozvoje. Vzhledem 

k výjimečnému interdisciplinárnímu postavení geografie v systému věd má geografická komunita 

jedinečnou příležitost přispět k naplňování dokumentu Strategický rámec Česká republika 2030. 

Strategický rámec je výstupem širokého participativního procesu a zároveň příspěvkem Česka 

k naplňování globálních Cílů udržitelného rozvoje, přijatých Organizací spojených národů v roce 2015.  

Výroční konferenci pořádá Západočeská pobočka ČGS ve spolupráci s Katedrou geografie Fakulty 

ekonomické Západočeské univerzity v Plzni a dalšími partnery ze ZČU a dalších institucí. Plenární 

jednání, panelové diskuse, sekce posterů a další prezentace Vašich příspěvků se budou konat 

v kampusu ZČU na Borských polích v Plzni. Společenská a exkurzní část konference Vám umožní poznat 

město Plzeň podle Vašeho zájmu. 

Těšíme se na Vás v Plzni! 

Za vědecký výbor konference 

Doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D. 

 

Záštitu konferenci poskytli 

Mgr. Martin Baxa, primátor města Plzně 

doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D., děkanka Fakulty ekonomické ZČU 

 

 

Partneři konference 

         
 

Základní informace 

Termín konání: 8.–10. září 2020 v Plzni 

Místo konání: kampus Západočeské univerzity v Plzni,  

Adresa: Univerzitní 26 (úterý) a Univerzitní 22 (středa a čtvrtek), Plzeň 

Jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina 
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Rámcový program konference 
 

 
Úterý 
8.9. 

9.00–12.00 Soutěž SVP: Univerzitní 22 (U22), přízemí UV 115 

10.00–13.00 Registrace účastníků: Univerzitní 26 (U26) 

13.00–14.00 Zahájení konference: Univerzitní 26, EP 130 (společná část konference) 

14.00–18.00 Plenární přednášky: Univerzitní 26, EP 130 (společná část konference) 

18.00–20.00 Exkurze 1: Virtuální laboratoř Fakulty pedagogické ZČU (Klatovská 51)  
Exkurze 2: Loosovy interiéry – ke kořenům trojrozměrného plánování prostoru 
(Bendova 10, Klatovská 12) 

  
Středa 
9.9. 

Čas/místo 
Univerzitní 22 

Panelové diskuse  
UV115, přízemí  

Sekce A 
UP 112, 
přízemí 

Sekce B 
UL 410, 
4. podlaží 

Sekce C 
UL 411, 
4. podlaží 

Sekce D 
UL 412, 
4. podlaží 

8.30–10.00 Nemetropolitní 
regiony 1  
Perlín a kol.  

Geografické 
vzdělávání 1 
 

Přístupnost 
jako princip 
udržitelnosti 1 

Metropole Cestovní 
ruch 1 

Přestávka s občerstvením  

10.30–12.00 Nemetropolitní 
regiony 2 
Perlín a kol. 

Geografické 
vzdělávání 2 

Přístupnost 
jako princip 
udržitelnosti 2 

Města Cestovní 
ruch 2 

Oběd 

13.00–14.00 Posterová sekce (přízemí) 

14.00–15.30 Cestovní ruch  
Fialová a kol. 

Mezinárodní 
migrace 
 

Venkov 1 Staré 
průmyslové 
regiony  

Adaptace 
na klimatické 
změny 1 

Přestávka s občerstvením 

16.00–18.00 
 

Geografie a 
média  
Preis a kol.  

Geografické 
vzdělávání 3 

Venkov 2 Doprava Adaptace 
na klimatické 
změny 2 

19.00–24.00 Společenský večer (Papírna Plzeň, Zahradní 173/2)  
 

 
Čtvrtek 
10.9. 

Čas/místo 
Univerzitní 22 

Panelové diskuse 
UV115, přízemí  

Sekce A 
UP 112, 
přízemí 

Sekce B 
UL 410, 
4. podlaží 

Sekce C 
UL 411, 
4. podlaží 

Sekce D 
UL 412, 
4. podlaží 

8.30–10.00 Strategie 
regionálního 
rozvoje ČR 1 – 
Ježek a kol. 

Geografické 
vzdělávání 4 

Pohraničí  Ekonomika  Metody 1 

Přestávka s občerstvením 

10.30–12.00 Strategie 
regionálního 
rozvoje ČR 2 – 
Ježek a kol. 

 
 

Veřejný 
prostor 

Zdraví a 
kvalita 
života 

Metody 2 

Oběd 

13.00–15.00 Exkurze 3: Proměny centrální oblasti Plzně  
                 

 

Podrobný program s rozpisem vystoupení bude zveřejněn na konferenčním webu s pokyny 

pro prezentující. Obecně bude prezentujícím v sekcích vyhrazeno 15 minut času. 
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Program plenárních přednášek 
 
Dagmar Dzúrová (Univerzita Karlova v Praze)  

Šíření onemocnění COVID-19 napříč evropskými zeměmi v průběhu první vlny pandemie 

 

Jan Mareš (Ministerstvo životního prostředí, oddělení udržitelného rozvoje)  

Strategický rámec Česká republika 2030: stav a perspektivy 

 

Michal Kohout (California State University, San Bernardino)  

Udržitelnost v geografickém vzdělávání: zkušenosti z druhé strany Atlantiku 

 

Martin Ouředníček (Univerzita Karlova v Praze) 

Vymezení metropolitních území a aglomerací statutárních měst v Česku 

 

Jiří Pánek (Univerzita Palackého v Olomouci)  

50 odstínů participace, aneb proč/jak některé obce zapojují své občany více 

 

Jiří Ježek (Západočeská univerzita v Plzni)  

Strategické plánování v podmínkách malých měst: problémy, výzvy, inovace 
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Nabídka exkurzí pro účastníky konference 
 

Úterý  
8. 9. 

Exkurze 1 
18.00–20.00  

Virtuální laboratoř Fakulty pedagogické ZČU (Klatovská 51)  
Během exkurze do virtuální laboratoře Centra biologie, geověd a envigogiky 
Fakulty pedagogické budou účastníkům představeny možnosti využití jednoduché 
i sofistikované virtuální reality při přípravě budoucích učitelů geografie, které lze 
samozřejmě využít i v průběhu zeměpisných hodin na školách. Chybět nebudou 
ani praktické ukázky a účastníci si budou moci vše osobně vyzkoušet. Aktérům 
exkurze bude představen koncept virtuální třídy (prezentován v 5. čísle, 29. 
ročníku Geografických rozhledů), který byl vyvinut v rámci mezifakultní 
spolupráce na Západočeské univerzitě a pilotně testován právě na CBG. 
Organizace: Václav Duffek a kolektiv Centra biologie, geověd a envigogiky FPE ZČU     

                      

Exkurze 2 
18.00–20.00  

Loosovy interiéry – ke kořenům trojrozměrného plánování prostoru 
(Bendova 10, Klatovská 12) 
Adolf Loos se řadí mezi nejuznávanější předválečné moderní architekty. Odmítal 
umělý dekorativismus v architektuře a byl prvním architektem, který oprostil 
budovy od zdobných prvků v exteriérech i interiérech. Věnoval se vnitřní dispozici 
s využitím třetího rozměru. Důležitým prvkem v jeho architektuře je tzv. 
Raumplan. Město Plzeň Vás zve na prohlídku bytů Krausových a Voglových. 
Organizace: Veronika Eretová a Plzeň – TURISMUS, p.o. 
 

Čtvrtek 
10. 9. 

Exkurze 3 
13.00–15.00  

Proměny centrální oblasti Plzně    
Během pěší exkurze budou přestaveny vybrané lokality centrální oblasti Plzně. 
Současný proces revitalizace nábřeží plzeňských řek reaguje na důsledky jejich 
vývoje ve 20. století. Mezi projekty přestavby nábřeží můžeme představit obnovu 
vodního prvku Mlýnské strouhy (2010), vznik Relax parku na soutoku ve 
Štruncových sadech (2012) a zpřístupnění náplavky na Radbuze (2019). Na 
příkladu lokality bývalého Domu kultury Inwest bude diskutována role 
developerské společnosti, městské správy a občanské veřejnosti. Aktuálně vzniká 
studie podrobněji řešící prostor křižovatky Americká – Sirková před hlavním 
nádražím. V případě zájmu je možné vystoupit na nejvyšší kostelní věž v Česku. 
Organizace: Jan Kopp a Útvar koncepce a rozvoje města Plzně 

 

 
Registrace na exkurze 

Kapacita exkurzí může být z organizačních důvodů omezena. Registrace na exkurzi doporučujeme 

provést s předstihem před konferencí přes formulář v odkazu: 

https://forms.gle/eMP6otPX3jnn1FEfA 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/eMP6otPX3jnn1FEfA
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Sborník abstraktů a publikace příspěvků 

 Abstrakty včas přihlášených příspěvků budou publikovány ve sborníku z konference. Sborník 

bude zpracován v elektronické podobě a bude před konferencí dostupný na webu konference.  

Autoři, kteří při registraci projevili zájem o publikování příspěvku v odborném časopise, budou 

součástí nabídky redaktorům. Po tematickém a odborném posouzení příspěvků budou autoři 

vybraných příspěvků vyzváni redaktory odborných časopisů k zaslání manuskriptů do recenzního řízení. 

Další postup publikování se řídí pokyny a pravidly jednotlivých časopisů. 

 

Doprava a ubytování 
Doporučujeme pro dopravu na konferenci a během konference využít veřejné dopravy. 

Univerzitní kampus je nejblíže tramvajové zastávce Technická, kterou obsluhuje linka č. 4, směřující 

podle označení na konečnou Univerzita. Tramvajová linka č. 4 projíždí severojižně celým městem a lze 

z ní přestoupit na spoje dálkové vlakové dopravy (Plzeň-Jižní předměstí), popř. přestoupit na jiné spoje 

MHD a následně další dopravní uzly (hlavní autobusové a vlakové nádraží). Jízdenky na MHD je možné 

zakoupit bezkontaktní platební kartou ve vozech MHD (doporučujeme v tomto případě nastoupit 

druhými dveřmi daného dopravního prostředku, označenými pro použití platební karty). 

Jestliže pro svou cestu zvolíte automobil, nejsnazší je zaparkovat vůz na parkovišti na jižním 

okraji kampusu ZČU před šedomodrou budovou Fakulty elektrotechnické (Univerzitní 26), kde bude 

jednání první den konference. K parkovišti vede z dálnice D5 (exit 80) přímá cesta po silnici I/27 se 

sjezdem do Dobřanské (a následně Univerzitní) ulice. Pokud by nebylo volné místo v části parkoviště 

před závorou, je možné pro účastníky konference požádat vrátnici o vjezd do uzavřené části. 

 Ubytování si účastníci rezervují individuálně, na konferenčním webu jsou uvedeny vhodné tipy 

na ubytování v různých cenových kategoriích. 

 

 

Hygienická opatření 
Vzhledem k současné epidemiologické situaci je třeba při konferenci dodržovat zvýšená 

hygienická opatření. Počet účastníků konference přesahuje 100 osob, proto všechny žádáme, aby 

dbali pokynů organizátorů a maximálně snížili riziko šíření koronaviru. Zejména je třeba na společných 

částech konference (plenární jednání, společenský večer) používat ochranné roušky či jiný prostředek 

ochrany úst a nosu a dodržovat bezpečné vzdálenosti.  

Při registraci na vstupu do konference potvrďte, prosím, že nemáte příznaky nákazy 

koronavirem ani jste nepřišli do kontaktu s nakaženou osobou. 

V místech potenciálního hromadění osob (registrace, výdej občerstvení, oběd apod.) dodržujte 

bezpečnou vzdálenost od dalších osob. Dodržujte zásady hygieny rukou, při konferenci budou ve všech 

prostorách k dispozici dezinfekční prostředky.  

Hygienická situace se vyvíjí, proto prosím sledujte aktuální informace Ministerstva 

zdravotnictví a dbejte pokynů organizátorů. Děkujeme, že dbáte na svoje zdraví a zdraví dalších 

účastníků konference  
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Vědecký výbor konference 

doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.  (předseda)  

doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.  

doc. Ing. Václav Čada, CSc.  

doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.  

RNDr. Dana Fialová, Ph.D. 

doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.  

prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.  

prof. Michal Kohout 

RNDr. Jan Kopp, Ph.D.  

doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.  

doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.  

doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc. 

doc. RNDr. Marie Novotná, CSc. 

doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D.  

Mgr. Ondřej Slach, Ph.D.  

doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.  

doc. RNDr. Jan Ženka, Ph.D. 

 

Organizační výbor 

RNDr. Jan Kopp Ph.D. (vedoucí) 
RNDr. Jiří Preis, Ph.D. 
RNDr. David Vogt, Ph.D. 
RNDr. Dana Fialová, Ph.D. 
Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. 
Mgr. Martin Kebza 
Mgr. Martin Lepič 
Mgr. Ing. Veronika Eretová 
Mgr. Magdalena Rousová, M.A., Ph.D. 
Ing. Veronika Mašatová 
Ing. Olga Šlechtová Sojková 
 

Kontakt na organizační výbor 

Katedra geografie Fakulty ekonomické ZČU v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň  

cgs2020@fek.zcu.cz 

  

Aktuální informace 

http://konference.geography.cz/konference/geografie-pro-udrzitelny-rozvoj-mest-a-regionu/ 

http://konference.geography.cz/konference/geografie-pro-udrzitelny-rozvoj-mest-a-regionu/

