
 

 

9. historickogeografická konference 

 

Historická geografie v digitálním světě 
 

30. ledna 2013, Velká geologická posluchárna 

PřF UK v Praze, Albertov 6, Praha 2 

zahájení v 9,30 hod. 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 

Výzkumné centrum historické geografie – Historical Geography Research Centre (Historický 

ústav AV ČR, Praha a Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha) 

a Komise pro historickou geografii (Historický ústav AV ČR, Praha) připravují v pořadí již 

devátou historickogeografickou konferenci. 

 

Pro rok 2013 jsme zvolili téma „Historická geografie v digitálním světě“. 

 

Společně se budeme zamýšlet nad problematikou virtuálních historických krajin (3D modely, 

průlety krajinou apod.), digitálních mapových rekonstrukcí, mapových portálů historických 

krajin a dalších témat, spjatých využitím moderních metod a technologií v historické 

geografii. 

 

S přednáškami vystoupí: 

 

 Bogumił Szady (Univerzita Lublin): 

 „Atlas Historyczny Polski XVI wieku – koncepcje i metody prezentacji“ 

 

 Peter Chrastina (Katedra Histórie FF UKF, Nitra) 

„Historická geografia v digitálnom svete: Krajina bojiska bitky pri Trenčíne 

(1708) a jej 3 D rekonštrukcia“ 

 

 Martin Ouředníček, Lucie Pospíšilová, Lucie Kupková (Univerzita Karlova v Praze, 

Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje – URLAB a 

katedra aplikované geoinformatiky a kartografie) 

 „Historická data o obyvatelstvu a jejich zpracování v prostředí GIS“  
 

 Vilém Walter (Archaia Brno): 

 „Virtuální model Brna 1645“ 
 

 Eva Chodějovská (Historický ústav AV ČR, v.v.i. Praha) - Jiří Krejčí (České vysoké 

učení technické, Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie): 

 „Mapový portál Historického atlasu měst ČR – Praha“ 
 

 Stanislav Popelka, Alžběta Brychtová, Jakub Miřijovský (Univerzita Palackého 

v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, katedra geoinformatiky): 

 „Možnosti virtuální rekonstrukce zaniklých objektů“ 
 



 Jan Daniel, Jindřich Frajer, Pavel Klapka, Ondřej Láska (Univerzita Palackého 

v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, katedra geografie):  

„Rekonstrukce krajiny pevnostního pásma Olomouce s využitím GIS“ 

 

 Přemysl Štych, Lucie Koucká, Martina Andrštová, Jan Jelének (Univerzita Karlova 

v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra aplikované geoinformatiky a kartografie): 

"3D rekonstrukce zaniklých sídel“ 
 

Diskusní vystoupení  ke konferenčním tématům v délce 5–10 minut přihlašujte 

spolu s přihláškou na konferenci (prosíme o závazné sdělení názvu Vašeho diskusního 

vystoupení) nejpozději do 15. prosince 2012. 

 

Postery do posterové sekce - velikosti A3 – A1 v češtině nebo angličtině - přihlašujte 

spolu s přihláškou na konferenci (prosíme o závazné sdělení názvu Vašeho posteru s krátkou 

anotací v češtině) nejpozději do 15. prosince 2012. 

 

Všechny přihlášky na konferenci (jméno, instituce nebo jiný identifikační údaj, e-mail) 

zasílejte paní Janě Růžičkové, ruzickova@hiu.cas.cz; účastníci bez referátu, bez diskusního 

příspěvku a bez posteru nejpozději do 10. ledna 2013. Přihláška ke stažení zde. 

 

Program bude upřesněn po zapracování diskusních vystoupení. Jejich počet bude vymezen 

časovým harmonogramem konference. Krátká diskusní vystoupení k tématům ad hoc není 

nutné přihlašovat. 

 

Příspěvky můžete nabídnout k publikování v recenzovaném periodiku Historická geografie 

39/1, 2, 2013. 

 

Účast na konferenci je bez poplatku. 

 

Za Váš zájem předem děkujeme. S  přátelským pozdravem  

 

 

prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. 

Výzkumné centrum historické geografie 

Historický ústav AV ČR 

 

RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.  

Výzkumné centrum historické geografie 

Přírodovědecká fakulta UK 

 

PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D.  

předseda Komise pro historickou geografii 

Historický ústav AV ČR 
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