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ÚVOD 

EDITORIAL 

Vážení čtenáři, 

Na světě je další, letos již třetí číslo odborného recenzovaného časopisu Regionální rozvoj mezi 

teorií a praxí. Ačkoli jsme na začátku roku avizovali, že toto číslo bude monotematické, 

zaměřené na otázky proměn veřejných prostorů a vztažené ke stejnojmenné konferenci v Hradci 

Králové, není tomu tak. Kolegům z Hradce Králové se bohužel nepodařilo konferenci uspořádat 

ani shromáždit dostatečné množství zajímavých a po odborné stránce kvalitních článků, a proto 

redakce od tohoto záměru upustila a aktuální číslo přináší směsici pohledů a výsledků výzkumů 

v oblasti regionálního rozvoje v nejširším jeho pojetí. 

Ráda bych ale při této příležitosti informovala čtenáře, že se dne 10. září 2015 na Vysoké škole 

regionálního rozvoje (VŠRR) v Praze konal 1. ročník odborné konference GIS v plánování měst 

a regionů, který tato vysoká škola pořádala spolu s Českou asociací pro geoinformace (CAGI). 

Více o této konferenci naleznete v sekci Odborná sdělení. 

Aktuální číslo přináší šest článků, které kombinují zkoumání zkušených badatelů a mladé, 

nastupující generace. Články jsou v časopise řazeny abecedně podle příjmení autora. Jako první 

je proto zařazen příspěvek slovenského autora Slavomíra Buchera na téma 

Konkurencieschopnosť v cestovnom ruchu Ruska a štátov post-sovietskeho regiónu. Druhý 

v pořadí je příspěvek věnovaný problematice Územního rozhodování v obcích s a bez územního 

plánu na příkladu obcí pověřeného obecního úřadu Horní Slavkov od Hany Gregorové 

z Vysoké školy regionálního rozvoje. Článek vznikl jako syntéza poznatků její bakalářské 

práce, za kterou jí byla udělena cena rektora. Třetí článek je naopak od zkušených badatelů 

z České zemědělské univerzity v Praze Jiřího Sáluse a Petra Kmenta na téma Rozvojové 

potenciály, krizové prvky a čerpání rozvojových prostředků pro komunitu Tábor. Stejně tak 

zkušenými jsou autoři i následujícího článku na téma Potenciál využívání veřejných dat o 

hospodaření obcí v rámci územního plánování, jimiž jsou Milan Jan Půček, Michal Plaček a 

František Ochrana, který vznikl na základě příspěvku na výše zmiňované konferenci GIS 

v plánování měst a regionů. Předposledním článkem je práce Michala Němce z Institutu 

plánování a rozvoje hl. m. Prahy na téma Význam kulturních a kreativních průmyslů v Praze a 

jako poslední byla zařazena práce, jejímž podkladem byla úspěšně obhájená diplomová práce 

studentky Elišky Vítkové z Univerzity Pardubice na téma Problematika brownfields z pohledu 

jejich bezpečnostních rizik pro územní rozvoj. 

Na závěr bych si jen dovolila připomenout, že všechny publikované články byly double blind 

recenzovány dvěma nezávislými recenzenty. 

 

Za redakční radu Vám přeji inspirativní čtení. 

 

Vladimíra Šilhánková 

V Hradci Králové a Praze, září 2015 


