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SPRAVODAJCA
Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV

SPRÁVA O ČINNOSTI
ASOCIÁCIE SLOVENSKÝCH GEOMORFOLÓGOV PRI SAV ZA ROK 2015
dovoľujeme si všetkých jeho čitateľov a členov
Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV
vyzvať k aktívnejšej prezentáciu výskumu nielen reliéfu per se, ale aj jeho aspektov v medzikomponentnom výskume súčasných i minulých procesov a štruktúr krajiny ako aj pri jej
manažovaní. Internetové stránky časopisu nájdete na adrese: http://www.asg.sav.sk/gfsb/
home/in-dex.php.
Finančná situácia asociácie v roku 2015 bola
nasledovná. K 1. januáru 2015 predstavoval
majetok ASG pri SAV súhrnne 1656,- €, k 31.
decembru 2015 to bolo 1359,07 €. Prehľad celkovej bilancie, aj v porovnaní s predošlými rokmi, poskytuje Tab. 1.
V roku 2015 sme mali príjmy z členských
príspevkov a z príspevkov na časopis. Naša činnosť bola podporená taktiež prostredníctvom
spolupráce s Geografickým ústavom SAV, ktorý dostal na projekt spoločných akcií s ASG pri

V roku 2015 sa asociácia nepodieľala na
organizovaní žiadneho podujatia. Jej aktivity
boli spojené najmä s prezentovaním výsledkov
výskumu na medzinárodných fórach (Lyon,
Durham, Plzeň), podieľaním sa na spracovaní a
vydaní „Atlasu Tatier - Neživá príroda“ (Prof.
PhDr., RNDr, M. Boltižiar, PhD.) a vydávaním
časopisu Geomorphologia Slovaca et Bohemica.
Okrem uvedeného nemožno opomenúť ani
úspešné ukončenie doktorandského štúdia našich členov a pogratulovať Mgr. Milošovi Rusnákovi, PhD. a Mgr. Jurajovi Holecovi, PhD.
k udeleniu titulu „philosophie doctor“. Čo sa
týka nášho časopisu, vyšlo jeho prvé číslo v
podobe monografie Slovensko-anglické názvoslovie morfológie vodných tokov (autori: M. Lehotský, A. Kidová, M. Rusnák). Hoci sa nám
vydávanie Geomorphologia Slovaca et Bohemica, aj keď s určitým oneskorením, doteraz darí,

Účastníci workshopu projektu COST-CONNECTEUR ES-1306, ktorý sa konal v anglickom
Durhame 14.-16. 9.2015. Asociáciu slovenských geomorfológov pri SAV reprezentovala
Anna Kidová z Geografického ústavu SAV
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Tab. 1 Prehľad finančnej situácie ASG pri SAV

SAV príspevok od SAV v celkovej výške 200
€, ktoré boli použité na nákup materiálu pre
redakciu časopisu Geomorphologia Slovaca et
Bohemica. Tieto výdavky boli spracované v
rámci účtovnej agendy Geografického ústavu
SAV, v našej bilancii sa teda neobjavujú.
Spomedzi výdavkov predstavuje najvyššiu položku vydávanie časopisu. Výroba obálok a
zviazanie dvoch čísel nás v roku 2015 stálo
373,56 €. Zvyšné výdavky v sume 95,40 € zahŕ-

ňajú bankové poplatky a členský poplatok Rade
slovenských vedeckých spoločností.
Na záver pripomíname, že podrobné informácie o plánovaných ako aj o uskutočnených
akciách nájdete na našej internetovej stránke:
www.asg.sav.sk.

Ján Novotný, Milan Lehotský
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KONFERENCIA
ČESKEJ ASOCIÁCIE GEOMORFOLÓGOV V PLZNI 2015
Akcia sa konala v areáli plzeňského pivovaru za
účasti geomorfológov z Českej republiky, Poľska, Maďarska, Rumunska, Nemecka a Slovenska. Asociácia slovenských geomorfológov pri
SAV bola zastúpená v pomerne hojnom počte
účastníkov z viacerých geografických pracovísk
(Prí-rodovedecká fakulta UK, UMB Banská
Bystrica, Geografický ústav SAV). Vysokú úroveň konferencie podčiarkli vyžiadané prednášky ktoré predniesli Dr. Mindrescu, Prof. Minár,
Dr. Evans a Dr. Hutchinson. V rámci „poster
session“ bolo odprezentovaných 34 posterov.
Asociácia slovenských geomorfológov bola na
ňom zastúpená príspevkami, ktorých autormi
boli jej členovia: J. Minár, J. Sládek, A. Medveďová, M. Stankoviansky, M. Rusnák, J. Holec,
L. Burian a P. Orvoš
Konferencia bola spestrená štvrtkovou dopoludňajšou exkurziou v Plzeňskom pivovare a
ukončená piatkovou exkurziou v okolí Plzne
a Prahy.

V dňoch 10. – 13. 3. 2015 usporiadala Pedagogická fakulta Západočeskej Univerzity v
Plzni pod záštitou České asociace geomorfologů tradičnú medzinárodnú geomorfologickú
konferenciu, tento raz pod názvom „Role of
fieldwork in geomorphology“. Konferencia bola
rozdelená do šiestich netradičných sekcií:
– I am become death, destroyer of the worlds. –
Man as a creator and victim of landscape
changes.
– Once upon a time, there was an ice age.– Glacial and periglacial processes and landforms.
– Water, water, every where! – Fluvial geomorphosystems on the roof of Europe.
– We need to go deeper! – Tectonic and structural geomorphology.
– Yes, how many years can a mountain exist,
before it is washed to the sea? – Slope processes and slope-channel coupling.
– Quo vadis? – Section opened for the geomorphology students and graduates.

Ján Sládek

Účastníci exkurzie na hrade Radyně
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MEDZINÁRODNÁ
KONFERENCIA I.S.RIVERS V LYONE

Pod záštitou druhej najväčšej francúzskej
metropoly sa v priestoroch historickej budovy
Université Lumière v Lyone v dňoch 22. až 28.
júna 2015 konala významná konferencia „Integrative sciences and sustainable development of
rivers“ . Druhý ročník konferencie sa niesol v
duchu udržateľného manažmentu riek na celosvetovej úrovni, ale v kontexte európskej Rámcovej smernice o vode a stupňujúcej sa hrozby
klimatických zmien sa špeciálna pozornosť venovala aj ochrane a renaturácii európskeho veľtoku Rhône. Ambíciou konferencie bolo predstavenie multidisciplinárnych prístupov pri riešení najaktuálnejších vedeckých otázok týkajúcich sa dynamiky vodných tokov, ich ekologickej obnovy a vzťahu medzi riekou a mestom,
tak pre vedeckú (50 %), ako aj odbornú verejnosť z oblasti manažmentu vodných tokov (50
%). Jednou z priorít bola aj snaha o zapojenie
aktérov manažmentu do vedeckých diskusií a v
oblasti decíznej sféry vytvoriť podmienky pre

dlhodobú spoluprácu. Konferencia sa tešila vysokej účasti s celkovým počtom 440 účastníkov.
Tematicky vyčerpávajúci program zabezpečovali, tak účastníci z Francúzska (77 %), ako aj
účastníci z ostatných krajín (33 %). Na konferencii sa predstavili poprední svetoví fluviálni
geomorfológovia ako Jean-Paul Bravard (Francúzsko), Harvey Piégay (Francúzsko), Angela
Gurnell (Anglicko), Gary Brierley (Nový Zéland), George Mathias Kondolf (USA),
Bartłomiej Wyżga (Poľsko), Peter Downs
(Anglicko), Massimo Rinaldi (Taliansko) alebo
Allan James (USA). Asociáciu slovenských
geomorfológov reprezentovali Milan Lehotský,
Miloš Rusnák a Anna Kidová. Na konferencii
odzneli od tohto kolektívu autorov dva orálne
príspevky s názvom „Changes in connectivity
and diversity of the Slovak part of the Danube
anabranching reach as response to Gabčíkovo
water-work construction and remediation scenarios“ a „ Geomorphic adjustment of a gravel
44

GEOMORPHOLOGIA SLOVACA ET BOHEMICA 2/2015

Uvítanie účastníkov konferencie významnými predstaviteľmi regiónu Rhône-Alps, mesta Lyon,
Université Lumiére a vedeckej komisie I.S.Rivers

Prednáška Miloša Rusnáka
bed meandering river as response to contemporary floods and management issues (The Ondava River, Eastern Slovakia)“ a jeden posterový
príspevok „Changes of a braided-wandering
river as a response to flood fluctuations during

last 60 years inferred from aerial photographs
(the Belá River - Slovakia)“ .
Každodenný prednáškový cyklus otvárali
plenárne príspevky. Konferencia mala vysoko
komplexný charakter a počas dva a pol dňa bola
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Prednáška Milana Lehotského
rozdelená do viacerých tematických blokov –
history of uses and fish biodiversity, regional
hydromorphology, ecological continuity, city,
regional ecological assessment, sediment continuity and dams, former channels, restoration
monitoring, historical trajectories, mobility and
river management, river borders, restoration
monitoring, adaptation to climate change, ecosystem services, stream-aquifer interactions,

governance, water quality and ecosystems, alluvial forests, water quality and toxicity, organisms and environmental constraints, vegetation
and fluvial dynamics, floods and society, dynamics and release of suspended sediments.
Celkovo bolo odprezentovaných 120 orálnych
a 70 posterových príspevkov. Oficiálnymi jazykmi na konferencii bola angličtina a francúzština s nepretržite zabezpečeným simultánnym

„Bike tour“: zastávka pred tunelom Croix-Rousse, ktorý spája brehy Rhône a Saône
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„Bike tour“: Multifunkčné riešenie urbánneho priestoru nábrežia Rhône zabezpečujúce prepojenie protipovodňovej funkcie s oddychovou zónou a chodníkom pre cyklistov
prekladom. Za zmienku stojí aj príspevok významného urbánneho geografa Erika Swyngedouwa, ktorý zakončil celú konferenciu politicko-ekologickým pohľadom na problematiku hydrologicko-sociálnych zmien vo vybraných oblastiach Španielska. V rámci konferencii prebiehali neformálne rozhovory s poprednými vedcami v oblasti fluviálnej geomorfológie. Sprie-

vodným programom bola súťaž o najlepší poster.
Odborný program konferencie doplnili dve
terénne exkurzie. Prvá poldenná tzv. „bike tour“
v podobe Lyonského cyklistického okruhu po
nábreží Rhône a Saône so zaujímavo zvolenými
zastávkami, ktoré predstavili mesto hlavne v
jeho historicko-urbánnom a ekologickom kon-

„Bike tour“: Sútok Saône a Rhône neďaleko historického jadra Lyonu
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Štrkonosná rieka Durance s divočiacou pôdorysnou vzorkou

texte. Súčasťou bola aj návšteva CNR kokpitu,
ktorý je vo Francúzsku popredným lídrom v
produkcii elektriny využívaním obnoviteľných
zdrojov energie hlavne z vybudovanej siete
hydroelektrární na Rhône.
Druhá celodenná odborne hodnotná exkurzia
s názvom “Between Durance and Rhône: A
look at ecological restoration projects“ nás
preniesla viac na juh Francúzska neďaleko Avi-

gnonu, do alúvia rieky Durance (ľavostranný
prítok Rhône), kde bol demonštrovaný projekt
zameraný na riešenie povodňových udalostí a
zaplavovanie nivy s ohľadom na zachovanie
morfológie koryta rieky a rešpektovanie ekologických habitatov typických pre divočiace riečne systémy. Ďalšou zastávkou bola návšteva hydroelektrárne Sauveterre, kde bol predstavený
prebiehajúci projekt týkajúci sa vybudovania

Odborný výklad k ekologickému projektu vybudovania rybovodu pre hydroelektráreň Sauveterre
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rybovodu, na ktorého financovaní sa podieľa aj
samotný
prevádzkovateľ
hydroelektrárne
(CNR). Na poslednej exkurznej lokalite sme sa
oboznámili s revitalizáciou starej ramennej sústavy Rhône v Pont-Saint-Esprit medzi Donzere

a Mondragonom. Tretí ročník konferencie I. S.
Rivers sa bude konať v roku 2018 a my dúfame,
že sa tam opäť stretneme.
Anna Kidová

Odborný výklad pri exkurznej zastávke na brehu Rhône v Pont-Saint-Esprite

Slávnostná večera spojená s vyhliadkovou plavbou po Rhône. (zľava: poľský
profesor Bartłomiej Wyżga, Milan Lehotský a profesor Allan James z USA)
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