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Jana KUČEROVÁ, Radka MARČEKOVÁ, Gabriela NEDELOVÁ 
WELLNESS CESTOVNÍ RUCH NA SLOVENSKU  
Hlavním cílem příspěvku je analýza trhu cestovního ruchu wellness ve čtyřech regionech cestovního 
ruchu na Slovensku a prezentace výsledků primárního výzkumu, který se uskutečnil na základě 
dotazníkového průzkumu, připraveného skupinou odborníků v rámci světové asociace výzkumu v 
cestovním ruchu (ATLAS). Příspěvek prezentuje závislost mezi životním stylem účastníků cestovního 
ruchu a návštěvností zařízení wellness cestovního uchu na Slovensku. Testujeme závislost mezi 
existující poptávkou po wellness zařízeních a kouřením, vykonáváním aktivit fitness, dietním 
stravováním v běžném životě, věku, vzdělanostní úrovní a národností účastníků. Prezentujeme rozdíly 
ve výsledcích primárního výzkumu ve čtyřech zkoumaných regionech cestovního ruchu a následně 
sumarizujeme výsledky za Slovensko. Výsledky primárního výzkumu hodnotíme pomocí statistického 
programu SPSS, verze13.0 a programu PASW, verze 17.0. Pomocí Fischerova testu a Cramerova testu 
verifikujeme závislost mezi 6 proměnnými faktory a návštěvností zařízení wellness cestovního ruchu na 
Slovensku.   
 
Jaromír DEMEK, Marek HAVLÍČEK, Peter MACKOVČIN 
RELIKTNÍ KRYOPLANAČNÍ A NIVAČNÍ  FORMY RELIÉFU V ČESKÉ REPUBLICE: PŘÍPADOVÁ 
STUDIE SÝKOŘSKÁ HORNATINA 
Autoři studovali pleistocenní kryogenní tvary vyskytující se v Sýkořské hornatině severně od Brna. 
Kryogenní tvary se nacházejí na vrcholech a hřbetech hornatiny tvořené proterozoickými rulami 
bítešské skupiny moravsko-slezského teránu. Kryogenní pochody v chladných obdobích pleistocénu 
vymodelovaly v podmínkách dlouhdobě zmrzlé půdy v hornatině pestrý soubor tvarů georeliéfu. 
Významné kryogenní tvary jsou chráněné zákonem č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění 
pozdějších změn.  
 
Dušan PLUT 
ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY SETRVALÉHO ROZVOJE VE SLOVINSKU¨ 
Z pohledu ekonomických a sociálních indikátorů patří Slovinsko mezi středně rozvinuté země EU, ale 
jeho environmentální tlak na jednoho obyvatele přesahuje planetárně přijatelnou úroveň. Přírodní 
zdroje Slovinska umožňují růst prosperity i soběstačnosti při současném snížení jeho ekologické stopy, 
tj. tlaku na životní prostředí. Zásadní požadované klíčové změny jsou v oblasti energetiky: Je nutné 
snížit spotřebu energie a zvýšit s plnou odpovědností za životní prostředí podíl využití obnovitelných 
zdrojů energie. 
 
Karel ŠILHÁN 
DENDROGEOMORFOLOGIE PROSTOROVĚ-ČASOVÉ AKTIVITY SKALNÍHO ŘÍCENÍ VE 
FLYŠOVÝCH KARPATECH (PŘÍKLADOVÁ STUDIE NA ZÁPADNÍM SVAHU SMRKU; 
MORAVSKOSLEZSKÉ BESKYDY, ČESKÁ REPUBLIKA) 
Výzkum aktivity skalního řícení dendrogeomorfologickými metodami je na našem území prakticky zcela 
nová problematika. Tato studie se tak pokouší přinést nové poznatky ze studia tohoto svahového 
procesu v Moravskoslezských Beskydech. Byla použita metoda inventarizace vizuálních projevů 
skalního řícení, a metoda datování jizev z vrtných jader. Byl prokázán vliv charakteru skalní stěny a 
rozmístění stromů na osypu na prostorovou variabilitu aktivity skalního řícení a byla vytvořena i křivka 
historické aktivity skalního řícení. 
 
Daniela VIGAŠOVÁ, Ľubica PAPAJOVÁ-MAJESKÁ, Lucia KRÍŽOVÁ, Martin 
ŠVEDA 
ZMĚNY VYUŽITÍ KRAJINY V SUBURBÁNNÍ ZÓNĚ BANSKÉ BYSTRICE A ZVOLENA 
(SLOVENSKO) 
Suburbanizace je jedním ze současných jevů, které významným způsobem přetvářejí okolní krajinu a 
mění prostorovou strukturu společnosti. Ve slovenském prostředí můžeme sledovat její projevy v okolí 
největších měst, a to konkrétně v zázemí měst, kde tento proces vytváří novou prostorovou strukturu 
okolní krajiny. Cílem tohoto článku je sledovat suburbanizaci prostřednictvím změn ve využívání 
krajiny ve funkčním městském regionu (FMR) Banské Bystrice a Zvolena. Na základě srovnání údajů 
„Úhrnných hodnot druhů pozemků“ (UHDP) jsme analyzovali využití krajiny ve 42 obcích FMR Banská 
Bystrica a v 45 obcích FMR Zvolen. 



Zprávy 
 
Pavel KLAPKA, Bohumil FRANTÁL, Marián HALÁS, Josef KUNC 
PROSTOROVÁ ORGANIZACE: VÝVOJ, STRUKTURA A APROXIMACE GEOGRAFICKÝCH 
SYSTÉMŮ 
Příspěvek se zabývá problematikou prostorové organizace. Nejprve uvádíme základní a úvodní 
teoretické pozadí a rešerši literatury týkající se tématu, bez aspirace na úplnost, posléze navazujeme 
představením třech tématicky spojených výzkumných projektů zabývajících se problematikou 
prostorové organizace geografických systémů z humánně geografického pohledu, které jsou aktuálně 
řešeny v rámci spolupráce několika českých akademických a výzkumných pracovišť. Každému projektu 
je věnována jako teoreticko-metodologická pasáž tak představení některých výsledků výzkumu. 


