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Vážení, 
 
dovolujeme si vás pozvat na již 15. mezinárodní konferenci historických geografů, která se bude konat 
v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze od 6. do 10. srpna 2012 
(s postkonferenční exkurzí ve dnech 11.–13. srpna). 
 
Mezinárodní konference historických geografů je pokračováním setkání kanadských a britských 
historických geografů konaného roku 1975 v Kanadě. První čtyři následující setkání, 
jež se uskutečnila ve Velké Británii, Kanadě a USA, nesla označení konference “CUKANZUS”. 
Postupně se ve stále větší míře těchto konferencí účastnili i delegáti z dalších, zejména evropských, 
zemí. Takovýto vývoj inspiroval pořadatele šestého setkání konaného v roce 1986 v Baton Rouge 
(Louisiana, USA) k tomu, aby jej nazvali Šestou mezinárodní konferencí historických geografů. 
Od tohoto setkání se konaly uvedené konference pod novým označením každé tři roky v různých 
částech světa. Pražská konference je první z této řady, která se bude pořádat v postkomunistické zemi. 
Účast všech historických geografů a vědců uplatňujících ve svém výzkumu historické 
a/nebo prostorové přístupy je vítána. 
 
Na přípravách a organizaci 15. mezinárodní konference historických geografů se podílí 
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie 
věd České republiky v. v. i. a Sekcí historické geografie a environmentálních dějin České geografické 
společnosti. 
 
Záštitu nad konferencí převzali: 
prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., rektor Univerzity Karlovy, 
prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c., předseda Akademie věd České republiky, 
doc. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc., prezident České geografické společnosti. 
 
Bližší informace týkající se připravované konference naleznete spolu s prvním cirkulářem 
na internetových stránkách konference http://www.ichg2012.cz. 
 
Těšíme se na setkání s vámi v roce 2012! 
 
Za organizační výbor konference 
 

Zdeněk Kučera 
tajemník 


