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Prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. vystudoval biologii-geografii na Přírodovědecké fakultě 
Univerzity Karlovy (PřF UK) v roce 1974 a tamtéž začal i pedagogicky a vědecky působit, nejprve 
jako asistent, od roku 1991 jako docent a od roku 2012 jako profesor, vždy v oboru fyzické 
geografie, v kterémžto oboru působí i v současnosti na Katedře fyzické geografie a geoekologie 
Přírodovědecké fakulty. V současné době je v Česku i zahraničí patrně nejznámějším českým 
geografem. Jeho celý profesní život je spojen s vodou, kde se věnuje 
především hydrologii (hydrogeografii), ochraně vod před znečištěním, problematice sucha a 
protipovodňové ochrany, dlouhodobě se zabývá výzkumem pramenných oblastí řek. Vedl 
výzkumné týmy PřF UK v rámci rozvojových projektů v Kyrgyzstánu, které se zabývaly průvaly 
vysokohorských jezer a jejich dopadem na obyvatelstvo. Zde rovněž vedl mezinárodní vědecký 
tým v rámci projektu NATO „Glacier hazards in Kyrgyzstan: implications for ressource 
development and water security in Central Asia“. Světově známé jsou jeho výzkumy v Jižní 
Americe v souvislosti s hledáním hlavního pramene Amazonky na rozsáhlém území Peruánských 
And. Právě za tyto výzkumy byl v roce 2007 oceněn Nejvyšším státním vyznamenáním Peru „Za 
mimořádné zásluhy“, s právem užívat šlechtický titul „Komtur“. V roce 2009 byl oceněn Cenou 
ministra životního prostředí vlády ČR za celoživotní přínos ochraně životního prostředí, v roce 
2021 obdržel Pamětní medaili PřF UK.   

Během své akademické kariéry zastával prof. Janský mnoho akademických funkcí, kde lze 
jmenovat například funkce proděkana fakulty, opakovaně vedoucího katedry, členství ve 
vědeckých radách Přírodovědecké fakulty, Univerzity Karlovy, Fakulty tropického zemědělství a 
Fakulty životního prostředí ČZU Praha a TU Liberec. Je členem řady fakultních oborových rad, 
hlavním odborným garantem magisterského studijního programu geografie, předsedá komisím 
pro akreditační řízení v rámci NAÚ. 

 Rovněž pedagogická činnost prof. Janského byla a je velmi rozsáhlá a jeho přednáškami 
prošly stovky studentů geografie a sám proškolil desítky bakalářských, magisterských a 
doktorských studentů. Z dalších aktivit je možné uvést funkce v odborných společnostech, kde je 
například předsedou Českého národního výboru pro spolupráci s Mezivládní oceánografickou 
komisí IOC (Intergovernmental Oceanographic Commission, UNESCO), prezidentem České 
Iberoamerické společnosti (Sociedad Iberoamericana) a řadu let byl prezidentem České 
geografické společnosti, jejímž je nyní čestným členem. 

Prof. Janský je i velmi zdatným propagátorem geografie a hydrologických výzkumů, 
pořádá výstavy a přednášky u nás i v zahraničí, nevyhýbá se sdělovacím prostředkům, ale tyto 
aktivně využívá ku prospěchu fakulty i celé Univerzity Karlovy. Jeho celý vědecký život je spojen 
s vodou, v jejíž blízkosti rád spočine i v řídkých chvílích volna.  
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