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Jan LACINA, Petr HALAS, Pavel ŠVEC 
BIOGEOGRAFICKÉ VZTAHY MEZI CHARAKTEREM ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINY, LOKÁLNÍMI 
ABIOTICKÝMI PODMÍNKAMI A VEGETACÍ LESNÍCH OKRAJŮ (ČESKÁ REPUBLIKA)  
Lesní okraje představují specifická ekotonová společenstva rostlin. Jejich druhové složení odráží lokální 
podmínky prostředí, charakter okolní krajiny i historii daného území. V tomto příspěvku jsme se 
zabývali významem lokálních podmínek a charakteristik okolní krajiny na jejich druhové složení. Zjistili 
jsme, že druhové složení lesních okrajů je negativně ovlivňováno zemědělským využíváním okolí a liší 
se podle severojižního gradientu expozice. Lesní okraje svým druhovým složením představují 
významná refugia některých druhů rostlin, které z okolní krajiny již zmizely. 
 
 
Lenka JAKEŠOVÁ, Antonín VAISHAR 
UDRŽITELNÉ VNITŘNÍ PERIFERIE? PŘÍKLAD MIKROREGIONU OLEŠNICKO (ČESKÁ 
REPUBLIKA) 
Mikroregion Olešnice reprezentuje obce, nacházející se na hranicích Jihomoravského kraje. Tyto obce 
tvoří tzv. vnitřní periferii, která je ekonomicky méně rozvinutá, ztrácí obyvatelstvo, stárne, má nižší 
sociální a ekonomické standardy a horší infrastrukturu. Autoři vycházejí z hypotézy, že z přírodního 
hlediska má mikroregion silný potenciál cestovního ruchu. Otázka je, jak místní subjekty přispívají k 
jeho rozvoji, jaký je jejich vztah k území a zda jsou si vědomi hodnot daného území. Studie je 
založena na výsledcích dotazníkového šetření mezi místními obyvateli, a také na srovnání s jinými 
periferními mikroregiony v kraji. Závěry ukazují, že významné požadavky udržitelného rozvoje nejsou 
vždy zahrnuty do všedního života místních obyvatel. 
 
 
Marcela KÁČEROVÁ, Jana ONDAČKOVÁ, Jozef MLÁDEK 
KOMPARACE STÁRNUTÍ POPULACE ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY NA ZÁKLADĚ 
GENERAČNÍ PODPORY A VÝMĚNY 
Předmětem studie je obyvatelstvo České a Slovenské republiky, cílem pak identifikace procesu stárnutí 
populace při zohlednění dvou aspektů: časového a prostorového. Při analýze stárnutí obyvatel byly 
použity sofistikované nástroje poznání. Indikátory jsou založeny na srovnání vybraných generačních 
skupin. Komparace ukazuje vysokou míru podobnosti. Ve vývoji procesů stárnutí pozorujeme mezi ČR 
a SR určité odlišnosti. Stárnutí obyvatelstva v ČR začíná dříve než na Slovensku a probíhá intenzivněji. 
 
 
Josef KUNC, Bohumil FRANTÁL, Petr TONEV, Zdeněk SZCZYRBA 
PROSTOROVÉ MODELY DENNÍ A NEDENNÍ DOJÍŽĎKY ZA MALOOBCHODEM: PŘÍKLAD 
MĚSTA BRNA 
Maloobchod se po roce 1989 stal v České republice významným hybatelem změn v urbánním prostředí 
a jedním z klíčových rytmizátorů spotřeby. Dojížďka za maloobchodem tvoří významnou součást 
denních pohybů obyvatel v rámci města. V posledních letech ovšem získávají stále silnější postavení 
víkendové a nepravidelné (specializované) nákupy v nákupních centrech na městské periferii. Centrum 
města již není primárním cílem při nákupu potravin a pozici ztrácí také pro nákupy nepotravinářského 
zboží. Šetření v rámci vnitřního Brna umožnilo nahlédnout do nákupních zvyklostí a konfrontovat místa 
realizace nákupů místních obyvatel. Příspěvek přináší vybrané výsledky šetření a diskusní komentáře. 


