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Slovo hranice vychází pravděpodobně z označení hranaté kupy dříví nebo kamení, 
které se používaly k označení místa, ke kterému sahala moc určitého panovníka 
nebo kmene. Dnes má v češtině tento pojem dva hlavní významy. Jako hranici 
označujeme zapálenou hromadu dříví, případně můžeme mluvit o popravčí hranici. 
V druhém významu si pod pojmem hranice člověk představí rozmezí mezi dvěma 
regiony. V geografii (a samozřejmě i v jiných oborech) existuje mnoho způsobů, 
jak hranici definovat. Hranice právě jako pomyslná čára oddělující dva státy, kraje, 
obce či jiné regiony jako administrativní jednotky, může být prvním příkladem, 
příkladem zastupujícím pevně dané, statické hranice. Takovými hranicemi a procesy 
probíhajícími kolem nich (v pohraničí), skrz ně (migrace), nebo i díky nim (napří-
klad přeshraniční spolupráce), se zabývají především sociální geografové. Doménou 
fyzických geografů jsou naopak pohyblivé, měnící se hranice, jako je hranice věčně 
zmrzlé půdy, horní hranice lesa, sněžná čára a mnoho dalších. Tato hranice mezi so-
ciální a fyzickou geografií ale samozřejmě není pevně daná. Do práce geografů, a je 
jedno jaké specializace, vstupuje více druhů hranic. Hranice existují i v myslích lidí, 
mezi společenskými skupinami, rozličnými kulturami. Některé hranice jsou přiro-
zené, jiné jsou vytvořené uměle. Všechny vyjmenované typy, a i mnoho dalších, jsou 
středem zájmu geografů. Některé představuje i toto číslo Geografických rozhledů.
Náš časopis tímto vydáním dosahuje také významné hranice. Nejen že se jedná 
o  jubilejní 30. ročník, ale protože v prvním ročníku, v roce 1991, vyšlo 9 čísel, jde už 
o 150. číslo Rozhledů.
Děkujeme, že jste nám pomohli této hranice dosáhnout. Přejeme příjemné čtení, 
které, doufáme, zase o trochu posune hranice vašeho geografického rozhledu!

Miroslav Šifta
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foto na titulní straně: 
Sousoší Hraniční kámen od Michala olšiaka 
se nachází sto metrů jižně od skutečné 
historické zemské hranice Čech a Moravy, 
nedaleko vodní nádrže Pilská u Žďáru 
nad Sázavou. Český lev se dívá směrem 
na Moravu a moravská orlice hledí opačným 
směrem, a hlídají tak svá území. Mezi nimi 
stojí hraniční kámen. Na něm vstup do Čech 
oznamuje nápis Bohemia, při vstupu na Mo-
ravu uvidíte na kameni napsáno Moravia. 
foto:  anrephoto / Shutterstock.com.
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