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Foto na obálce:
Albertov 6. Novobarokní budova z let
1909–1912. Přístavba
z let 1924–1926
architekta Karla Špery
je jedna z posledních
pražských novobarokních realizací. Na zadní
straně albertovské
kurty – Ivanovo
oblíbené sportoviště.
Foto: Petr Jan Juračka.

EXKURZE

Vzpomínky na geografickou exkurzi v Sovětském svazu v srpnu 1968. GR 28(1), 2018.

MAKROREGIONY

Světové makroregiony. GR 6(5), 1997.
Geografické makroregiony světa. GR 24(3), 2015 (s Jiřím Andělem)
Východní Asie hýbe světem. GR 14(1), 2004.

VYUŽITÍ PLOCH

Globální změny a Land use. GR 16(4), 2007.
Dlouhodobé změny rozlohy lesa v Česku i ve světě. GR 20(1), 2010 (s Janem Kabrdou)

ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV

Venkov – základ světové výživy. GR 9(4), 2000.
Transformace českého zemědělství. GR 12(5), 2003 (s Vítem Jančákem)

GEOGRAFIE A ŠKOLA

Zamyšlení nad proměnami českého vzdělávání. GR 19(1), 2009.

DRUHÉ BYDLENÍ

Druhé bydlení v zázemí Prahy. GR 7(5), 1998.
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MIKROREGIONÁLNÍ ANALÝZA

Neveklovsko – změny funkcí mikroregionu. GR 11(4), 2002.
Podskalí. GR 9(3), 2000.
Krajiny mého srdce. GR 23(1), 2013.
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Gratulace
Milé čtenářky, milí čtenáři, dostává se vám do rukou speciální číslo Geograﬁckých rozhledů, kterým
bychom rádi vzdali hold mimořádné osobnosti
české geograﬁe, „otci zakladateli“ Geograﬁckých
rozhledů, docentu Ivanu Bičíkovi.
Je nadmíru těžké připomenout v několika řádcích
plodný a činorodý život Ivana – geografa. Pomyslný
vějíř disciplín, do kterých promlouvá jako vědec
a vysokoškolský učitel, má dnes nedostižnou šíři.
Zanedlouho Ivan oslaví diamantové výročí své
svatby s geograﬁí. Za více než čtvrt století, kdy
byl šéfredaktorem Geograﬁckých rozhledů, se stal
i jejich nejplodnějším autorem. Téměř devadesát
úvodníků, které se léty vyproﬁlovaly ve svébytný
literární útvar, jsou mnohými považovány za nenahraditelné dědictví Rozhledů. Na webu Geograﬁckých rozhledů lze však v archivu nalézt i dalších
(úctyhodných) více než šedesát článků. Textů
dokumentujících nejen šíři Ivanova odborného
zájmu, ale i jeho přesvědčení, že výsledky vědeckých výzkumů je třeba neustále šířit do prostředí
školské geograﬁe. Čtenáře proto nepřekvapí, že

z pera Ivana Bičíka čte o proměnách krajiny, změnách ve využití ploch, transformaci zemědělství
či o druhém bydlení. Nepřekvapí ani skutečnost,
jak se Ivan dovede vypořádat s regiony všech
měřítek, rozumí proměnám lokalit a mikroregionů,
srdcovou záležitostí se mu ovšem staly i světové
makroregiony. Texty, které toto vydání Rozhledů
obsahuje, aspirují na to, aby pestrou mozaiku Ivanova odborného zájmu připomněly. Snad i vybrané
fotograﬁe dokumentují, že Ivan Bičík je člověk
angažovaný, spolupracující, požívající důvěru lidí
napříč generacemi, nápaditý, optimistický, aktivní
hráč, pro nějž žádná síť nebyla tak vysoko, aby
někdy hrál pod sítí.
Milý Ivane, je nám ctí postavit se do zástupu
gratulantů, kteří Ti k nedávnému životnímu jubileu
přejí jen to dobré, pevné zdraví a elán do dalších
let. Jsme rádi, že Tě máme! Děkujeme Ti za vše, co
pro nás i pro geograﬁi činíš.
Pavel, Dana, Míra a spol.
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