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EDITORIAL
Vážení čtenáři,
do Vašeho zorného pole se dostává druhé letošní číslo časopisu Regionální rozvoj mezi teorií a
praxí. Toto číslo reflektuje jak proběhlou letos již 10. a tudíž jubilejní konferenci na téma Revoluční
rok 1989 a jeho vliv na další rozvoj naší vlasti, která se konala 11. dubna 2019, tak i další aktuální
regionalistická témata. Tiskovou zprávu o této konferenci můžete najít v sekci Odborná sdělení.
Časopis má tentokrát poněkud netradiční charakter, protože začínáme dvěma vzpomínkovými a
tedy nerecenzovanými články. Prvním z nich je vzpomínkový článek Ing. Václava Kupky, CSc.
s názvem „Sametová revoluce 1989 a transformace ekonomického systému (zamyšlení
pamětníka)“. Bohužel je to poslední článek našeho kolegy, který můžeme publikovat, neboť kolega
Kupka náhle 7. května zemřel. Je to ztráta pro tvůrčí kolektiv i pro regionalistiku, jeho skromnost
a znalosti byly výjimečné. Velmi děkujeme paní Evě Kupkové za laskavé poskytnutí textu
k publikování a zároveň bychom jí chtěli vyjádřit naši hlubokou soustrast nad ztrátou manžela.
Čest jeho památce!
Další nerecenzovaný vzpomínkový článek je od Ing. arch. Lenky Zídkové na téma „Práce
architekta v 80. a 90. létech 20. století v Čechách“. Dále navazují již články recenzované, z nichž
ten od RNDr. Miloslava Nováka se rovněž věnuje době Sametové revoluce a nese název „Otázky
ochrany životního prostředí v České republice před a po roce 1989“. Čtvrtý zařazený článek je od
kolegů ze Slovenska, zpracovaný kolektivem autorů pod vedením Prof. Eleonóry Marišové a
věnuje se problematice výkonu kompetencí obcí na úseku stavebního řádu v SR a ČR po reformě
veřejní správy. Předposlední článek zpracovaný pod vedením doc. Ivy Poslušné mapuje terénní
regionalistickou práci a na základě spolupráce se studenty VŠ AMBIS a jeho Institutu regionálního
rozvoje představuje rozvojové problémy obcí pomezí Jesenicka. Poslední v řadě, nikoli
samozřejmě významem je pak článek dvojice docentů brněnské Fakulty architektury VUT doc.
Maxmiliána Wittmanna a doc. Gabriela Kopáčika, který nese název „Ovlivňuje urbanistická
struktura ekonomii územního rozvoje? Případové studie v Brně, Ostravě a Zlíně“.
Přeji Vám inspirativní čtení a krásné léto!
Vladimíra Šilhánková
Hradec Králové, červen 2019

