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Vážení a milí čtenáři,  
 
Relativně klidné léto již je bohužel za námi, i když ani ono nebylo právě šťastné. S lítostí a 
smutkem v srdci jsme se v polovině srpna rozloučili s doslova renesančním vědcem a  znalcem 
přírody, vývoje ve čtvrtohorách, ekologie, malakologie, zoologie a dalších oborů RNDr. Vojenem 
Ložkem, Dr.Sc., který nás opustil v požehnaných 95 letech. Dovolujeme si tedy vložit vzpomínku 
na něj z pera kolegy dr. Michaela Pondělíčka. 
 
Dr. Vojen Ložek se do vědecké činnosti zapojil již jako gymnazijní student a v roce 1939 publikoval 
svůj první odborný článek o výskytu plžů v okolí Prahy a za svůj život vědecky publikoval nejméně 
1500 x a v různých registrech je jeho knih, článků a kapitol publikací slušná řada.  
Jeho vědecká činnost byla různorodá a trvala prakticky 80 let, až do jeho smrti. Vojen Ložek byl 
inspirací pro řadu badatelů, výzkumníků a pedagogů, a take sběratelem zkušeností, pověstí a 
zapomenutých znalostí, zcela po vzoru profesora Julia Komárka (nestora české vědy), na kterého 
v mnoha věcech navazoval. Nelze říci, že by v Československu a střední Evropě některé locality 
neznal. Orientoval se jak na Brdech, tak v Českém nebo Moravském krasu, pravidelně navštěvoval 
lokality v Podyjí, ale I zapomenuté lokality na východním Slovensku a v centru Šumavy. Znal a 
uvědomoval si řadu souvislostí, které nám unikají, netrpěl slavomamem ani pýchou, prostě věděl 
své. 
Jeho přednáška pro Přírodovědeckou fakultu UK Vývoj přírody ve Čtvrtohorách, byla souvisle 
inovována a rozšiřována po celých 53 let. Autora bavilo v rámci přednášky tahat studenty po 
Českém krasu, kde počítal kolik studentů, který rok spadne cestou přes Bubovické vodopády do 
vody (tato “zábava” před 10 lety skončila mizením vody v Krasu při změně klimatu, kterou bral 
jako normální děj). 
Z našeho pohledu se zasloužil o rozvoj a rekonstrukci české krajiny, podporoval ochranu klenotů 
přírody a venkovské kultury ve všech směrech a byl zejména v propagaci přírody neúnavný. Škoda 
je dobrého člověka… 
 
S podzimem se k nám bohužel vrátila druhá vlna pandemie Covid 19, jejíž průběh a dopady zdají 
se být větší, než tomu bylo v první vlně na jaře. I přes tyto nepříznivé podmínky, zůstává naše 
redakce a autoři článků činní, a proto k vám v tuto chvíli přicházíme s letošním již třetím číslem 
časopisu regionální rozvoj mezi teorií a praxí. Aktuální číslo přináší čtyři články z nejrůznějších 
oblastí regionálního rozvoje. Jako první je zařazen článek Jana Píši z Fakulty sociálně ekonomické 
univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem s názvem Shluková analýza: cesta k odhalení 
podnikatelské migrace na venkov? Další článek s názvem Příměstský park jako nástroj rozvoje 
příměstské krajiny napsali Dorotea Cimburová a Zdeněk Ent z Institutu plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy. Třetí zařazený článek napsala čerstvá absolventka Vysoké školy 
regionálního rozvoje a Bankovního institutu – AMBIS Renata Richterová a věnuje se Významu 
poutních míst a cest v současnosti. Autory posledního článku tohoto čísla jsou Martin Kebza, 
Leona Findžová a Anna Váňová ze Západočeské univerzity v Plzni a jeho název zní Využívání 
sociálních sítí místními samosprávami: geografický kontext.  
 



Jménem redakce Vám přeji inspirativní čtení a zejména pevné zdraví v této nelehké době! 
 
Vladimíra Šilhánková 
Hradec Králové, září 2020 


