
 

 

 

EDITORIAL 
 

Vážení čtenáři,  

ve čtvrtek 2. června 2016 pořádala s o.p.s. Civitas per Populi spolu s Vysokou školou 
regionálního rozvoje v Hradci Králové odbornou konferenci „Proměny urbanismu z pohledu 

zajištění bezpečnosti. Od pevnosti k dnešku“. Konference byla věnována propagaci architektury a 
urbanismu Hradce Králové a zabývala se proměnou a zhodnocením bezpečnosti města od 
doby bastionových pevností až po současnost. Konference se konala při příležitosti 
stopadesátiletého výročí bitvy u Hradce Králové. Nad konferencí převzal záštitu primátora 
města Hradce Králové MUDr. Zdeněk Fink. Hlavním řečníkem konference byl profesor Jan 
Koutný z Fakulty architektury v Brně s příspěvkem na téma „Soumrak a zánik Královéhradecké 
pevnosti a zrod moderního města“. 

Na konferenci zazněly velmi zajímavé příspěvky, z nichž některé jsou vtěleny do právě 
vycházejícího čísla našeho časopisu, takže i ti, kdo nebyli na konferenci přímo přítomni, se 
mohou touto zprostředkovanou formou s částí jejího obsahu seznámit. Číslo 2/2016 tedy 
přináší článek historika Ladislava Zikmunda-Lendera věnovaný architektovi Vladimíru 
Zákrejsovi a konzervativním základům urbanismu v Hradci Králové, dále příspěvek docenta 
Jiřího Kupky na téma Proměny městské zeleně a bezpečnost města, docentky Vladimíry 
Šilhánkové věnovaný proměnám veřejných prostorů města pod názvem Pevnostní vs. veřejný 
prostor města a dále autorské dvojice docenta Karla Kubečky a profesorky Darji Kubečkové na 
téma Sídlištní výstavba z pohledu industriálního města Ostravy. Články zkušených autorů jsou 
doplněny příspěvky nastupující generace výzkumníků – v našem případě výzkumnic, když dále 
přinášíme článek dr. Gabriely Antošové na téma Percepce bezpečnosti v turistických 
destinacích Libereckého kraje a ing. Jany Kalousové s názvem Možnosti rozvoje a propagace 
cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji. Aktuální číslo časopisu je pak dále doplněno 
tematicky nesouvisejícím, ale vysoce aktuálním článkem Drahomíry Kušové a docenta Jana 
Těšitele na téma Biosférická rezervace Šumava - inovativní nástroj integrované ochrany 
přírody. 

Na – v úvodu zmiňované konferenci Proměny urbanismu, dále vystoupila řada dalších našich 
významných odborníků jako architekt Jan Falta, vedoucí Odboru památkové péče města 
Hradce Králové s příspěvkem Hradec Králové v proměnách času, profesor Marek Franěk z 
Univerzity Hradec Králové s referátem Výzkumy vlivu prostředí na rychlost chůze v Hradci 
Králové, dr. Michael Pondělíček, který pohovořil o Klimatické změně jako bezpečnostní hrozbě 
a možnostech adaptace na její dopady v Hradci Králové, Ing. Pavel Struha z Magistrát města 
Hradce Králové, který představil GIS, jako účinný nástroj při řešení krizových situací a dr. 
Maštálka s příspěvkem Smart City - hrozba nebo příležitost současného města. Tyto články se 
do tohoto čísla časopisu bohužel již nevešli, a proto se na ně můžete těšit v dalším vydání 
koncem září. 

Přeji Vám všem krásné léto s inspirativním čtením právě vycházejících článků. 

 

Vladimíra Šilhánková v.r. 
 
V Hradci Králové a Praze, červen 2016 


