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Vážení čtenáři,  

 

léto je definitivně pryč a do Vašeho zorného pole se dostává již třetí letošní číslo časopisu 

Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. Aktuální číslo přináší čtyři články na aktuální témata. První 

publikovaný článek od Mgr. Zdeňky Smutné z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 

Labem na téma Analýza využití participativních technik strategického plánování rozvoje 

v Ústeckém kraji. Tento článek představuje výsledky šetření zaměřeného na použití 

participativních technik ve strategických plánech územních jednotek v Ústeckém kraji na 

následujících úrovních: kraj, místní akční skupiny, dobrovolné svazky obcí a obce samotné. Druhý 

článek s názvem Obec jako stavebník v přípravě rozvojových zón pro bydlení na příkladu obce 

Žleby je od Vladimíra Šindeláře, aktuálně úspěšného absolventa Vysoké školy regionálního 

rozvoje a Bankovního institutu – AMBIS a dlouholetého starosty obce Žleby. Článek je věnován 

problematice bytové výstavby podporované z veřejných prostředků v malých venkovských 

územích, kde je omezená nabídka pracovních příležitostí, nedostatečná dopravní obslužnost, 

včetně služeb pro občany. Třetí v pořadí zařazený článek pochází ze stejného zdroje, a to Vysoké 

školy regionálního rozvoje a Bankovního institutu – AMBIS a jeho autorkou je rovněž absolventka 

a zároveň místostarostka obce Květnice Lenka Houžvičková. Lenka Houžvičková přichází 

s článkem Územní dopady nekoncepčního rozvoje obce Květnice, kde nás na případové studii této 

obce seznamuje s územními dopady nekoncepčního rozvoje obce v posledních cca 20 letech. Obec 

za toto období zaznamenala skokový růst a zcela změnila svou podobu i charakter. Cílem článku 

bylo identifikovat klíčové body (chyby) při rozhodování obce o jejím rozvoji a prezentovat je jako 

„odstrašující“ příklad, kterého by se ostatní obce měly vyvarovat. Poslední článek od Vladimíry 

Šilhánkové je poněkud abstraktnějšího charakteru a zaměřuje se na otázky Typologie sídel zejména 

s ohledem na vliv klimatu. Práce vychází z úvahy, že každé sídlo má celou řadu charakteristik, 

podle nichž lze sídla vzájemně typologicky odlišovat např. podle polohy či umístění v krajině. 

Dosud ale nebyla provedena typologizace sídel z pohledu jejich z pohledu klimatu, přestože právě 

tato typologie by nám usnadnila celou řadu praktických úloh spojených s řešením aktuálních 

problémů sídel způsobovaných dopady změny klimatu. Práce se tedy pokouší nastínit, jak by tuto 

teoretickou mezeru bylo možné zacelit. 

 

Než se pustíte do čtení, rádi bychom vám připomněli, že se dne 19. září 2019 konala konference 

GIS v plánování měst a regionů a že v sekci odborná sdělení k ní naleznete více informací. 

 

Redakce časopisu Vám přeje inspirativní podzimní čtení. 

 

Hradec Králové, září 2019 


