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Toto vydání časopisu je 
zařazeno do Seznamu 
recenzovaných vysoce 
impaktovaných periodik 
v Česku i ve světě. Je 
vydáno s láskou ke geo-
grafi i a k Ivanovi.
Za podporu při vydání 
redakce děkuje katedře 
sociální geografi e 
a regionálního rozvoje 
PřF UK a České geogra-
fi cké společnosti.

Milé čtenářky, milí čtenáři, dostává se vám do ru-
kou speciální číslo Geografi ckých rozhledů, kterým 
bychom rádi vzdali hold mimořádné osobnosti 
české geografi e, „otci zakladateli“ Geografi ckých 
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 geografi í. Za více než čtvrt století, kdy 
byl šéfredaktorem Geografi ckých rozhledů, se stal 
i jejich nejplodnějším autorem. Téměř devadesát 
úvodníků, které se léty vyprofi lovaly ve svébytný 
literární útvar, jsou mnohými považovány za ne-
nahraditelné dědictví Rozhledů. Na webu Geogra-
fi ckých 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 vědec-
kých výzkumů je třeba neustále šířit do prostředí 
školské geografi e. Čtenáře proto nepřekvapí, že 

z pera Ivana Bičíka čte o proměnách krajiny, změ-
nách 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 Iva-
nova odborného zájmu připomněly. Snad i vybrané 
fotografi e 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 geografi i činíš.

Pavel, Dana, Míra a spol.
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Foto na obálce:
Albertov 6. Novoba-
rokní budova z let 
1909–1912. Přístavba 
z let 1924–1926 
architekta Karla Špery 
je jedna z posledních 
pražských novobarok-
ních realizací. Na zadní 
straně albertovské 
kurty – Ivanovo 
oblíbené sportoviště. 
Foto: Petr Jan Juračka.


