
 

 

  

Cena Královské meteorologické společnosti pro Radana 

Hutha 

(Praha 8. 6. 2022) Královská meteorologická společnost (RMetS) vyhlásila 

laureáty ocenění pro rok 2021, mezi nimiž jsou silné vědecké osobnosti a 

průkopničtí klimatologové a komunikátoři. Jedno z ocenění, International 

Journal of Climatology prize, získal i profesor Radan Huth z Přírodovědecké 

fakulty UK a ÚFA AV ČR. 

Tisková zpráva PřF UK 

Královské meteorologické ceny jsou udělovány lidem a týmům, kteří se výjimečně zasloužili 

o vědu o počasí, klimatu a související obory, a jsou považovány za jedno z nejprestižnějších 

ocenění v meteorologii. Jejich historie sahá až do roku 1901. Letos budou ceny předávat 

osobně na výroční valné hromadě 8. června v Londýně. Seznam laureátů naleznete na 

webových stránkách Společnosti na adrese rmets.org/awards2021. Tyto stránky budou 8. 

června v provozu od 9 hodin ráno a Královská meteorologická společnost bude od 17.45 

hodin živě vysílat z předávání cen. 

Prof. RNDr. Radan Huth, DrSc.  převzal funkci šéfredaktora časopisu International Journal of 

Climatology (IJOC) v roce 2013 a zůstal v ní až do dubna 2021. Během této doby významně 

a mimořádně přispěl k růstu časopisu a jeho skutečně mezinárodnímu renomé, ten se dostal 

do první třetiny všech hodnocených časopisů v kategorii Meteorologie a atmosférické vědy. 

Královská meteorologická společnost, společnost Wiley a redakční rada časopisu by chtěly 

Radana Hutha ocenit za jeho nasazení, čas a obětavost, s nimiž se v průběhu let věnoval 

časopisu IJOC, a také za jeho přínos pro celé portfolio časopisů Královské meteorologické 

společnosti. V obou letech 2019 a 2020 prošlo jeho rukama více než 1 000 příspěvků 

zaslaných do časopisu a přibližně 10 % z nich zpracoval jako výkonný editor. 

http://rmets.org/awards2021


„International Journal of Climatology byl vždy časopisem, který byl nejblíže mým výzkumným 

zájmům; vždy to byl jakýsi "můj časopis". Má první publikace v něm vyšla téměř před třiceti 

lety. Moje první recenze pro něj, kterou si vyžádal tehdejší redaktor Brian Giles, vznikla jen o 

několik měsíců později. V dávných dobách, kdy se časopisy skutečně tiskly na papíře, jsem 

měl dokonce osobní předplatné IJOC. Doufám, že jsem "svůj" časopis předal svým 

nástupcům přinejmenším v tak dobrém stavu, v jakém jsem ho převzal od Glenna 

McGregora, svého předchůdce. Nové redakci v čele s Enricem Aguilarem a Billem Collinsem 

přeji mnoho úspěchů v dalším rozvoji International Journal of Climatology a posílení jeho 

pověsti oblíbeného časopisu rychle rostoucí klimatologické komunity,“ říká profesor Huth. 

„Časopisem jsem byl poctěn hned třikrát. Poprvé, když jsem v roce 2004 obdržel cenu 

International Journal of Climatology. Podruhé, když jsem byl jmenován jeho šéfredaktorem. 

A nyní potřetí, když mi byla cena IJC udělena znovu. Bylo mi velkým potěšením a 

nezapomenutelnou zkušeností (a mnohokrát také tvrdou a rozsáhlou prací), že jsem měl 

možnost více než osm let působit jako šéfredaktor IJC, největšího ze všech časopisů v 

portfoliu Královské společnosti. Bylo příjemné být v kontaktu s tolika autory a recenzenty z 

celého světa, a zejména pak s mnoha milými lidmi z ústředí Královské meteorologické 

společnosti a vydavatelství Wiley, které časopis vydává,“ dodává význačný český klimatolog 

z katedry fyzické geografie a geoekologie  PřF UK a ředitel Ústavu fyziky atmosféry AV ČR. 

 

Prof. RNDr. Radan Huth, DrSc.  

- významný český klimatolog. Jeho základními oblastmi zájmu jsou klimatická změna, 

atmosférická cirkulace, statistika a aplikace statistických metod v klimatologii. V 

současné době působí na katedře fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké 

fakulty UK, a to již více než 10 let.  

- zároveň přednáší na Matematicko-fyzikální fakultě UK, kterou i vystudoval, a mnoho 

let spolupracoval i s Fakultou životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty 

Purkyně v Ústí nad Labem.  

- Působil ve velkých českých ústavech – dnes jako ředitel oddělení klimatologie a 

ředitel v Ústavu fyziky atmosféry AV ČR., v minulosti v Ústavu výzkumu globální 

změny AV ČR, v. v. i..  

- významné ocenění International Journal of Climatology Prize britskou Královskou 

meteorologickou společností, ke kterému vedla cesta rozsáhlé publikační činnosti 

kvalitních článků, která vyústila až v roli šéfeditora v prestižním časopise společnosti 

Wiley International Journal of Climatology trvající přes osm let (2013 až 2021). 

Během této doby významným a mimořádným způsobem přispěl k růstu časopisu a k 

jeho skutečně mezinárodnímu renomé. 

  

 


