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Vážení čtenáři, 

rok 2015 byl zástupci Evropské unie vyhlášen jako Evropský rok rozvojové spolupráce a jeho cílem 

je osvětovými a edukačními aktivity směřovat k propagaci témat souvisejících s prioritami 

mezinárodního společenství v oblasti „post-MDG“ tj. s tématy spojenými s Rozvojovými cíli 

tisíciletí (Millenium Development Goals). Rozhodli jsme se proto druhé číslo letošního ročníku 

časopisu Regionální rozvoj mezi teorií a praxí zaměřit na téma „Od regionálního ke globálnímu 

rozvoji“.  

Aktuální číslo přináší dvanáct článků, které se tohoto tématu dotýkají. Články jsou pomyslně 

rozděleny do dvou sekcí, kdy ta první se na regionální rozvoj dívá jako „na základ globální 

prosperity“ a druhá sekce spíše z perspektivy „regionální, subregionální, lokální … glokální“, a to 

z mnoha úhlů. V tomto duchu jsou také články v tomto čísle řazeny. 

Jako první je představen článek „Aktuální projevy rozvojové pomoci v ČR na příkladu podpory 

JHP školy v Puoku, Kambodža“, který je takovým pomyslným úvodem do tématu. Navazují články 

s vysoce aktuální problematikou, a to Boj proti terorismu v území, Podpora lokální ekonomiky a 

Migrace studentů ze třecích zemí do ČR. 

Pomyslná druhá sekce je o něco širší a uvádí ji článek na téma Preference obcí a měst při zajištění 

podpůrných služeb pro efektivní chod obcí, možnosti meziobecní spolupráce. Na něj navazuje 

článek Modely řízení bezpečnosti a jejich procesy v komunitě a Vyhodnocení dopadů projektů 

rozvoje cyklistické infrastruktury do života regionů. Následují tři články zabývající se 

environmentálním rozměrem regionálního rozvoje, a to Ekosystémové služby - príležitosť pre rast 

zelenej ekonomiky, dále článek Protierózna ekosystémová služba lesných spoločenstiev vo 

vybranom regióne a článek Zhodnotenie súčasného manažmentu poľnohospodárskych 

ekosystémov vo vybranom území z hľadiska udržateľnosti. Poslední dva články se pak věnují 

problematice plošného růstu sídel Suburbia a typy suburbií v zázemí většího města - Českých 

Budějovic a Čím lze odůvodnit plošný růst sídel – aneb jak stanovit přiměřenost záborů ploch a 

přispět tak k udržitelnému rozvoji území? 

Za redakční radu Vám přeji inspirativní čtení a těším se na setkání s Vámi na některé z našich 

„regionalistických“ konferencí. 

Vladimíra Šilhánková 

V Hradci Králové a Praze, červen 2015 


