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VÍCESTUPŇOVÝ AGLOMERAČNÍ PŘÍSTUP K VYMEZENÍ FUNKČNÍCH REGIONŮ ČESKÉ
REPUBLIKY: VYUŽITÍ ÚDAJŮ O DOJÍŽĎCE Z ROKU 2001
Článek se zabývá problémem vymezení funkčních regionů na území České republiky a přispívá jak k
teoretické diskusi (např. problém modifikovatelné územní jednotky) tak k praktickým aplikacím (např.
prostorová správa, regionální plánování). Je aplikován vícestupňový aglomerační přístup k funkční
regionální taxonomii, jenž byl v české geografii použit poprvé zcela nedávno. Regionalizační algoritmus
poskytl čtyři variantní řešení založené na analýze denních toků do zaměstnání z censu z roku 2001.
Výsledné regiony odpovídají mikroregionální úrovni a v rámci této úrovně
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HODNOCENÍ VLIVU NOVÉHO DÁLNIČNÍHO SPOJENÍ NA PROSTOROVOU DISTRIBUCI A
INTENZITU PŘEPRAVNÍCH PROUDŮ: PŘÍKLAD DÁLNICE D47
Příspěvek je zaměřen na problematiku hodnocení změn prostorové distribuce a intenzity přepravních
vztahů, které jsou považovány za jeden z hlavních přímých vlivů výstavby dopravní infrastruktury.
Jádro příspěvku představuje konkrétní případ hodnocení změn v souvislosti se zprovozněním dálnice
D47 v úseku Lipník nad Bečvou – Ostrava. Cílem je především srovnání dopravních poměrů v oblasti
před a po zprovoznění dálnice. Reálná data o zatížení dálničních úseků jsou komparována s oficiální a
vlastní prognózou, která je založena na aplikaci základního tvaru gravitačního modelu v oblasti.
Výsledky analýzy potvrdily intuitivní předpoklady o změnách v prostorové redistribuci přepravních
proudů.
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URBÁNNÍ BROWNFIELDY V ESTONSKU: ROZSAH, DOPADY A REVITALIZAČNÍ BARIÉRY Z
POHLEDU MĚSTSKÝCH SAMOSPRÁV
Povědomí o problematice brownfields je v Estonsku slabé, dodnes pro ně neexistuje žádný konkrétní
oficiální termín. Cílem této práce je prozkoumat zájem městských samospráv o regeneraci brownfields
a analyzovat rozsah, dopady a bariéry rozvoje urbánních brownfields v Estonsku ve vnímání a
hodnocení místních samospráv. Vnímaná důležitost negativních dopadů brownfields je spíše než
množstvím a rozlohou brownfields ve městech ovlivněna přítomností dalších negativních
socioekonomických jevů jako lokální nezaměstnanost či úbytek populace. Podle samospráv obcí
představují kromě ekonomických faktorů hlavní překážky regenerace městských brownfields v
Estonsku jednak nedostatek znalostí možných nástrojů k podpoře regenerace brownfields ze strany
statní správy a samosprávy a také široce rozšířený názor, že regenerace brownfields má být záležitostí
soukromého sektoru.
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DLOUHODOBÝ VÝVOJ VODNÍCH PLOCH V POVODÍ KYJOVKY A TRKMANKY V KONTEXTU
VYUŽITÍ KRAJINY (ČESKÁ REPUBLIKA)
Tato studie zkoumá dlouhodobý vývoj vodních ploch na příkladu dvou povodí s podobnými přírodními
podmínkami (Povodí Kyjovky a povodí Trkmanky v České republice). S využitím starých topografických
map byl vyhodnocen vývoj využití krajiny a proveden rozbor hybných sil změn využití krajiny. Zásadní
změny využití krajiny jsou v tomto území spojeny s procesy zemědělské intenzifikace a urbanizace.
Nejvyšší výměra vodních ploch byla zaznamenána v obou povodích v roce 1763. V druhé polovině 19.
století se významně projevily zásadní hybné síly vedoucí k zániku většiny vodních ploch v obou
povodích. Po druhé světové válce došlo k obnově některých vodních ploch v povodí Kyjovky, zároveň
byly zakládány i nové rybníky. Naopak v povodí Trkmanky nebyly obnoveny žádné významné vodní
plochy.
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DOPADY SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY EVROPSKÉ UNIE NA ZEMĚDĚLSTVÍ
SLOVENSKA
Příspěvek se zabývá dopady společné zemědělské politiky Evropské unie na zemědělství Slovenska od
vstupu Slovenska do Evropské unie. Strukturální změny, které nastaly, se odrazily v trendech vývoje
více oblastí zemědělství. V příspěvku proto analyzujeme změny využití zemědělské půdy a jejích
kategorií v jednotlivých typech krajiny i změny týkající se vývoje počtu a struktury pracovní síly,
organizační struktury zemědělských podniků, osevních ploch nejdůležitějších plodin rostlinné výroby a
stavu hospodářských zvířat. Analýza je zaměřena i na postavení Slovenska v zemědělské produkci v
rámci států Evropské unie.

