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Vážení čtenáři,  

 

dostáváte již třetí číslo letošního ročníku časopisu Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. Vracíme 

se jím tak trochu k jarní konferenci „Důsledky roku 1968 pro rozvoj Československa”, protože 

tento rok znamenal významný a tragický přelom nejen v politickém, ale i společenském a 

ekonomickém tj. i regionálním rozvoji tehdejšího Československa. Bez přehánění je možno 

konstatovat, že neblahé důsledky těchto událostí nás v oblasti regionálního rozvoje doprovázejí 

dodnes (např. přetrvávající regionální disparity hospodářsky postižených regionů jako je Ostravsko 

a Krušné hory, ale i dopady v citlivém předivu společenských a ekonomických vztahů a vazeb). U 

mládeže a později narozených osob se ale stále více vytrácí povědomí o událostech, které ovlivnily 

naše (minimálně odborné) životy. Konference si proto dala za cíl pozvat pamětníky – experty 

v oblasti regionálního rozvoje, aby se s mladou generací podělili o své zkušenosti, vzpomínky a 

postřehy tak, aby nové generaci regionalistů zprostředkovali svou nenahraditelnou životní 

zkušenost a zachovali ji tím i pro budoucí generace. O to více nás těší, že se nám podařilo získat 

dva klíčové příspěvky z této konference pro náš časopis v podobě článků. První z nich zařazujeme 

v nerecenzované sekci, protože má více vzpomínkový než vědecký nádech. Jedná se o příspěvek 

nestorů naší regionální ekonomie Jana Klacka a Václava Kupky s názvem „Když tály ledy v české 

ekonomii. Připomínka 50. výročí Pražského jara 68.“ Druhým příspěvkem k výročí Pražského jara 

je recenzovaný článek nestora ochrany přírody a krajiny Miloslava Nováka s názvem „Otázky 

ochrany životního prostředí před a po roce 1968“, který jasnou a přehlednou formou mapuje vývoj 

ochrany životního prostředí v českých zemích od jejích počátků až po tragický milník roku 1968 a 

jeho důsledky. 

 

Další čtyři recenzované články jsou již zaměřeny na aktuální témata. První z nich je článek od 

Drahomíry Kušové a Jana Těšitele s názvem OCHOTA PŘIJÍMAT TECHNOLOGIE 

PRECIZNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ (PŘÍPADOVÁ STUDIE ČESKÉ REPUBLIKY), který se snaží 

odpovědět na otázku, do jaké míry mohou být faktory jako tradice, celková hospodářská situace, 

ekonomická síla zemědělského podniku a osobnost zemědělce považovány za prediktory ochoty 

zemědělců tyto technologie využívat. Další článek je z pera Květy Netíkové a jmenuje se 

„Problematika brownfields z pohledu jejich bezpečnostních rizik pro územní rozvoj v ORP Slaný“. 

Tento článek analyzuje brownfields nacházející se v uvedeném území a pomocí metody DELPHI 

hodnotí výši rizika v jednotlivých brownfields a vyhodnocuje jejich vliv na bezpečnost území a 

pokouší se zjistit, zda je možné brownfileds tímto způsobem z hlediska územní bezpečnosti 

zkoumat. Předposledním článkem je dílo Miroslava Kopáčka „Vybrané aspekty problematiky 

územního plánování v malých obcích“ v rámci něhož jsou identifikovány základní bariéry, se 

kterými se malé obce musí vypořádávat v rámci procesu územního plánování. Posledním 

zařazeným příspěvkem je článek „Participace veřejnosti na plánování udržitelné mobility: 

inspirace z německých měst” od Aleny Klímové, který představuje nástroje zapojení veřejnosti, 

které byly aplikovány při tvorbě plánů udržitelné městské mobility (PUMM) německých měst 

Drážďany a Brémy, a to v kontextu s jedním z nejnověji dokončených českých plánů, PUMM 

Olomouc. 

 



Přeji Vám za redakční radu inspirativní čtení! 
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