Geograﬁcký kalendář
soustavy, povodí i rozvodí. Vysvětlovány
jsou např. i příčiny a zákonitosti povodní
v kontrastu s nejsuššími oblastmi Česka
a důvody, proč tomu tak je. I přesto, že je
Česko zemí bohatou na vodní zdroje, je
ohroženo suchem, zvlášť rok 2018 je toho
důkazem. Expozice nabízí i interaktivní
přesah do fyziky. Ve skleněných válcích
si můžete vyzkoušet rozličné vlastnosti
a úlohy vody v krajině – sílu vody nebo její
vsakování. Expozice řeší i to, jak s vodou

nakládáme, jak ji spotřebováváme. Nabízí
informace o vodě jako základu života,
koloběhu vody v přírodě i o vodě léčivé –
minerálních pramenech.
Kdy: do 31. 12. 2019 (otevřeno: úterý až
neděle 9:00–17:00)
Místo: Národní zemědělské muzeum,
Kostelní 44, Praha 7

ENCYKLOPEDIE MIGRACE
je vzdělávací projekt organizace Online
encyklopedie migrace, z. s. (NNO), který
je vytvářen v úzké spolupráci s Univerzitou Karlovou (podílejí se na ní studenti
a pedagogové několika jejích fakult)
a postupně s dalšími evropskými univerzitami. Cílem projektu je dlouhodobě
rozvíjet interaktivní, odborně-výkladový
slovník soudobé migrace ve světě
a vysvětlit příčiny, které vedou k tomu, že
lidé prchají ze svých domovů. Soudobou
migraci ve světě encyklopedie představuje pomocí interaktivní mapy světa
(ta vychází z dat OSN, která zachycují
aktuálně evidovaný objem migrantů
v jednotlivých státech). Textové části
encyklopedie stručně popisují migrační
situaci v jednotlivých zemích a zasazují ji
do širšího politického, právního, socioekonomického, kulturního, historického
i environmentálního kontextu.

APLIKACE SEISLOK
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vytvořil
mobilní aplikaci SeisLok. Aplikace zprostředkovává aktuální informace o zemětřeseních v seismicky nejaktivnější oblasti
Česka – kolem mariánskolázeňského
zlomu v západních Čechách (zejména
Kraslicko v Karlovarském kraji). Aplikace
zároveň umožňuje odeslat hlášení
o pozorovaných otřesech, tedy vyplnit
tzv. makroseismický dotazník. Jednotlivá
zemětřesení se zobrazují na interaktivní
mapě společně s informacemi o jejich
hloubce, času vzniku a magnitudu.
Aplikace SeisLok nabízí i seznam všech
proběhlých zemětřesení (s možností si
vyfiltrovat ty, která vás zajímají) a další
novinky přímo z Geofyzikálního ústavu
AV ČR. Aplikace je ke stažení jak pro
Android, tak i pro iOS zdarma. Více
informací o aplikaci i o Geofyzikálním
ústavu AV ČR se dozvíte na webu ústavu.

ONLINE METEOROLOGICKÝ SLOVNÍK
Klima Země jakožto jeden z hlavních
faktorů přírodní sféry významně
ovlivňuje i lidskou společnost, proto
jsou geografové často konfrontováni
s atmosférickými procesy a jevy. Již
čtvrt století je jim k tomu pomůckou
knižní vydání Meteorologického slovníku
výkladového a terminologického. Tento
slovník byl v uplynulých letech podstatně
upraven a doplněn a od roku 2015 je
dostupný na webu České meteorologické
společnosti i jeho online verze. Slovník
může posloužit i při práci s cizojazyčnými
odbornými texty, neboť obsahuje
interaktivní rejstříky hesel v angličtině,
slovenštině a ruštině a prozatím neúplný
francouzský a německý rejstřík. Slovník
obsahuje téměř 4 500 hesel, z toho více
než tři čtvrtiny výkladových. Je průběžně
aktualizován a doplňován, připomínky
k obsahu jsou proto vítány.

www.encyclopediaofmigration.org

www.ig.cas.cz

slovnik.cmes.cz

se věnuje samozřejmě i české historii
nebo hospodářství. Součástí atlasu je satelitní snímek celého území Česka a několik fotografických příloh. Vnitřní stránky
obálky jsou věnovány procvičování učiva
formou otázek a odpovědí a doplňování
do omyvatelné obrysové mapy. Atlas byl
schválen jako učebnice MŠMT s platnou
doložkou až do roku 2024. Toto vydání
atlasu je k dispozici také v interaktivní

verzi ve formátu
flexibooks
(flexibooks.cz).
Více informací
o atlasu i e-shop
(kde je publikace
o 10 % levnější)
najdete na
stránkách www.
kartografie.cz.

EXPOZICE VODA V KRAJINĚ
V Národním zemědělském muzeu v Praze
je až do konce roku 2019 k vidění (a k zažití) expozice Voda v krajině. Expozice
klade důraz na moc člověka nad vodou.
Představuje, jak člověk vodní zdroje
využívá (např. pro výrobu elektrické
energie), jak je (pozitivně i negativně)
ovlivňuje. Dominantou expozice je
plastický model Česka, na kterém se promítají „příběhy“ vody. Zobrazují rybniční

www.nzm.cz/expozice-a-vystavy/voda-v-krajine

Geograﬁe online

Geografové čtou
NOVÝ ŠKOLNÍ ATLAS ČESKO
Na konci roku 2018 vyšlo v Kartografii
Praha čtvrté vydání Školního atlasu Česka
pro druhý stupeň základních škol a nižší
ročníky víceletých gymnázií. Kromě
obecně zeměpisných a politických map
nabízí řadu tematických map, které
znázorňují aktuální stav české společnosti
(vzdělanost, vybavení internetem, nárůst
dopravy, trendy v cestovním ruchu). Atlas

38 geografické rozhledy 28/3 (2018–2019)

