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Waldemar RATAJCZAK
VLIV INTEGRACE POLSKA DO EVROPSKÉ UNIE NA SOCIOEKONOMICKÝ STATUS
POLSKÝCH REGIONŮ
Integrace Polska do EU má řadu politických, ekonomických a dalších důsledků. Na národní úrovni jsou
tyto důsledky snadno identifikovatelné. Ale z regionálního pohledu není polská ekonomika homogenní
a existují regionální rozdíly. Tento příspěvek je věnován dopadu integrace do EU na polské regiony s
ohledem na sociálně ekonomické aspekty. Jedním ze závěrů je, že strukturální fondy mají pozitivní vliv
na národní i regionální ekonomiky. Polské regiony nazývané „Východní pás” (či zeď) však stále
potřebují speciální operační programy zaměřené tak, aby jim pomohly dohnat zbytek země.

Vladimír SLAVÍK, Robert GRÁC
FORMOVÁNÍ FUNKCE HLAVNÍHO MĚSTA BRATISLAVY
Bratislava patří spolu s deseti dalšími velkoměsty k evropským hlavním městům, která vznikla teprve
nedávno po vytvoření nových států na konci 20. století. Po rozdělení Československa a zrodu
Slovenské republiky v roce 1993 se stalo město Bratislava hlavním městem nezávislého státního
subjektu po třetí v dějinách. Cílem tohoto příspěvku je analyzovat proces vývoje funkce hlavního
města nejen v minulosti, ale zejména po roce 1993. Doposud se uvedeným tématem zabývalo několik
autorů, avšak ve většině případů byl aspekt týkající se prostorové lokalizace institucí dáván do
souvislosti s kapitálem a správní funkce byla opomíjena. Po stručné rekapitulaci funkce hlavního města
v minulosti, zkoumáme proces rozvoje sítě ústředních orgánů a dalších veřejně-správních institucí na
regionálních a nižších úrovních.

Tereza STRÁNSKÁ, Marek HAVLÍČEK
EKOLOGICKÉ HODNOCENÍ VÝVOJE KRAJINY A JEJÍ ZMĚNY V MIKROREGIONU
IVANČICKO (ČESKÁ REPUBLIKA)
Příspěvek se zabývá hodnocením historického vývoje krajiny Ivančicka v letech 1837-2006. Sledování
změn krajiny bylo hodnoceno na základě starých topografických map v kombinaci s dalšími
historickými prameny (fotografie, kroniky). Vývoj zájmového území byl sledován v 5 časových
obdobích. Výsledky analýz ukázaly výrazné zjednodušení krajinné strukutry a především radikální
úbytek trvalých travních porostů po roce 1950.

Szilárd SZABÓ, György SZABÓ, Csaba FODOR, László PAPP
VÝZKUM DVOU LOKALIT DEPONIÍ ODPADNÍCH VOD Z POHLEDU ENVIRONMENTÁLNÍCH
DOPADŮ NA PŮDU A KVALITU PODZEMNÍ VODY V OKRESE HAJDÚ-BIHAR (MAĎARSKO)
Jedním z četných environmentálních problémů v Maďarsku, které je třeba řešit, jsou nedostatky v
kanalizačních systémech sídel a nevhodné čištění komunálních odpadních vod. Problém je patrný
především v malých obcích s nízkými obecními rozpočty. Příspěvek se opírá o roční výzkum vlivu
likvidace odpadních vod ve dvou lokalitách, kde byl kanalizační systém vybudován bez jakýchkoliv
technických izolací. Cílem je ukázat obecné problémy takovýchto jezer odpadních vod a poskytnout
některé praktické poznatky týkající se zhoršování kvality půdy a podzemních vod v jejich okolí

Antonín VAISHAR, Jana ZAPLETALOVÁ, Petr DVOŘÁK
POHRANIČNÍ MIKROREGIONY V ČESKÉ REPUBLICE
Příspěvek se zabývá nastíněním hlavních problémů českého pohraničí v současném období na pozadí
změn charakteru současných evropských hranic. České pohraničí bylo vymezeno prostřednictvím 110
mikroregionů pověřených obecních úřadů, nacházejících se v bezprostřední blízkosti státní hranice.
Jako hlavní indikátor marginality pohraničí byla identifikována kvalifikační struktura populace,
konkrétně podíl obyvatel starších 15 let s pomaturitním vzděláním. Všech 110 pohraničních
mikroregionů se nachází pod průměrnou úrovní ČR. Byla rovněž provedena analýza charakteru státní
hranice podle jednotlivých úseků z hlediska fyzického charakteru, historického dědictví a předpokladů
spolupráce. Za nejproblematičtější regiony jsou považovány spádové obvody slabých středisek a
mikroregiony, skládající se z malých a velmi malých sídel. Nejnaléhavějším úkolem k alespoň
částečnému překonání marginality je zlepšení kvalifikační struktury populace, která má významný vliv
na připravenost k přeshraniční spolupráci.

