
Zpráva z workshopu projektu MŠMT NAKI II: Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce, 

zpřístupnění v roce 2020 

 

Workshop se uskutečnil 3. 11. 2020 online formou prostřednictvím Google Meet jako jeden 

z plánovaných výstupů projektu s cílem prezentovat a zhodnotit práci týmu ve druhém roce řešení 

projektu, diskutovat o výstupech projektu, problémech, které při řešení projektu nastaly, dále pak 

o optimálním postupu prací v dalším roce řešení projektu. V neposlední řadě bylo cílem workshopu 

získat zpětnou vazbu a případná doporučení k obsahovému zaměření a metodologickému postupu 

řešení projektu od odborníků, kteří mají zkušenosti s výzkumy historických krajin a využitím zdrojů 

informací o historických krajinách jak v oblasti základního, tak zejména aplikovaného výzkumu, 

i s transferem dosaženého poznání odborné i laické veřejnosti (např. historičtí a environmentální 

geografové, krajinní ekologové). 

 

Účastníci 

 

Hosté:  

Ing. arch. Václav Fanta – Fakulta životního prostředí ČZU, Praha 

RNDr. et PhDr. Markéta Šantrůčková – Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné 

zahradnictví, v.v.i., Průhonice 

RNDr. Jan Kopp, Ph.D. – Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, katedra geografie 

Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra geografie 

RNDr. Dana Fialová, Ph.D. – PřF UK Praha, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje 

Ing. Bc. Magdaléna Březinová -PGS studentka Mendelova univerzita Brno 

Bc. Alena Vydláková, Bc. Rostislav Berka – studenti PřF UK Praha 

 

Celkem bylo pozváno více než 30 odborníků, kteří se účastní každoročních historickogeografických 

konferencí pořádaných Výzkumným centrem historické geografie (HÚ AV ČR a PřF UK). 

 

Členové týmu: 

doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D., doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D., Ing. Miroslav Čábelka, Ing. Markéta 

Potůčková, Ph.D., Mgr. Lukáš Brůha, Ph.D., doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc., Mgr. Zdeněk Boudný, RNDr. 

Tomáš Burda, Ph.D., RNDr. Vít Jančák, Ph.D., doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc., RNDr. Tomáš Chuman, 

Ph.D., Mgr. Tomáš Janík, RNDr. Dušan Romportl, Ph.D., RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D., PhDr. Martina 

Tůmová, Ing. Eva Štefanová, Ph.D., RNDr. Miroslav Šifta, Ph.D., Mgr. Jaroslav Vojta, Ph.D. 

(Omluven: RNDr. Jakub Jelen) 

 

Program workshopu – viz následující slide z prezentace workshopu 

 

 

 



 

 

Závěry z workshopu: 

 

– jednotlivé týmy podrobně představily své výstupy, které jsou součástí Digitálního atlasu 

Zaniklých krajin 

– byla představena rozsáhlá fotodokumentace z jednotlivých zájmových území s komentářem, 

která jednak je součástí Digitálního atlasu Zaniklých krajin a bude zčásti využita pro 

závěrečnou monografii, která je plánovaným výstupem projektu pro rok 2022 

– byly představeny specializované mapy, výstava a katalog výstavy 

– hosté konstatovali, že výstupy zahrnují unikátní široké spektrum poznatků o modelových 

územích ze všech geografických disciplín, jejichž představitelé se na výstupech podílejí 

(geoinformatika a kartografie, fyzická geografie, sociální geografie) a doporučili zpracovat 

komplexní syntézu v posledním roce řešení projektu; složení týmu je natolik 

interdisciplinární, že by syntéza měla být cenným výstupem pro Ministerstvo kultury i pro 

veřejnost 

– bylo také doporučeno výstupy prezentovat ve školách (základních, středních) 

– hosté doporučili připravit na konci projektu rozsáhlou výpravnou monografii, kde budou 

výstupy a poznatky jednotlivých disciplín propojeny 

– diskuse na téma terminologie – zaniklá vs. přeměněná/zmizelá/transformovaná krajina – 

využít jako podklad pro monografii pánovanou v roce 2022 a pro případné pokračování 

projektu 

 

 



Fotografie z workshopu 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 


