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Györgyi Barta, György Kukely 
VLIV PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC PRO MAĎARSKÝ REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
S ukončením privatizace vstupuje Maďarsko do nové fáze přímých zahraničních investic. Konkurenční 
výhody Maďarska a jeho atraktivita pro zahraniční investice se ve vztahu k sousedním zemím 
snížily.Pokud jde o jednotlivé oblasti, přímé zahraniční investice se v Maďarsku objevují v mimořádně 
koncentrované formě – 80-85% jich je umisťováno v Budapešti, v aglomeraci hlavního města a v 
regionu severního Podunají. Tento region se stal součástí něčeho, co můžeme nazývat novým středo- 
a východoevropským centrem rozvoje či dynamickou oblastí růstu. V ostatních částech země je objem 
investic mnohem nižší. Na rozdíl od investic na zelené louce upřednostňují investoři využití nových 
investic pro další rozvoj stávajících firem anebo pro zvyšování jejich kapitalizace. 
Z těchto důvodů se dají podstatné změny v regionálním modelu distribuce přímých zahraničních 
investic v dohledné budoucnosti očekávat jen stěží. 
Regionální rozvojové strategie hledají cestu pro povzbuzení investic ve znevýhodněných oblastech 
zlepšováním jejich infrastruktury (zejména prostřednictvím výstavby dálnic a průmyslových parků) i 
dalšími pobídkami. Současně je těžké postihnout správnou vyváženost mezi potřebami efektivnosti a 
solidarity. Úkol zaměřený na zlepšení relativního postavení zaostalých regionů zcela jistě zpomalil 
celkový růst národní ekonomiky. 
 
Piotr Eberhardt 
DEMOGRAFICKÉ ZTRÁTY SOVĚTSKÉHO SVAZU V DOBĚ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 
Příspěvek se zabývá  statistickými analýzami zaměřenými na určení demografických ztrát, které utrpěl 
Sovětský svaz během 2. světové války.  Východiskem jsou názory ruských demografů a historiků. Ty 
jsou  spolu se statistickými základem pro kritickou analýzu daného tématu.Tyto analýzy vedly autora k   
polemice o kalkulaci velikosti válečných ztrát veřejně uváděných v Rusku. Oficiálně je počet  obětí 
udáván na 26 milionů osob.  Bereme-li v úvahu různé aspekty nenávratných demografických ztrát 
Sovětského svazu za dobu 2. světové války, pak tyto byly autorem tohoto příspěvku odhadnuty na asi 
22 milionů. Tyto demografické ztráty zahrunují cca 9 milionů vojáků a asi 13 milionů civilních obyvatel. 
 
René Matlovič, Alena Sedláková 
PROJEVY SUBURBANIZACE V ZÁZEMÍ MĚSTA PREŠOVA (SLOVENSKÁ REPUBLIKA) 
Příspěvek zaznamenává prvotní projevy suburbanizace v zázemí Prešova, třetího největšího města 
Slovenska. Cílem je především poukázat na některé výrazné aspekty suburbanizace v příměstské zóně, 
jako jsou selektivní migrace, prostorová diferenciace bydlení, sociální a ekonomimická segregace, 
stejně jako komerční aktivity a jejich rozšíření v zázemí města, či kolaps geografické hierarchie. 
Teoretická část podává stručný přehled o procesu suburbanizace, konceptualizace příměstské zóny, 
následně i o atributech a prostorových formách suburbanizace. Stručně jsou analyzovány i specifika 
suburbanizace v postkomunistických zemích. Empirická část příspěvku představuje základní 
suburbanizační proscesy v rámci zázemí města Prešova. 
  
Marie Novotná 
METODIKA HODNOCENÍ GEOGRAFICKÉHO POTENCIÁLU PRO TURISTIKU NA PŘÍKLADU 
PLZEŇSKÉHO KRAJE 
V tomto článku je navržena metodika hodnocení geografického potenciálu pro cestovní ruch založená 
na použití geografického informačního systému (GIS). Zpracovaný přístup zahrnuje čtyři kroky: (1) 
byly vybrány vhodné  proměnné pro ohodnocení potenciálu pro cestovní ruch, (2) vybrané 
předpoklady byly v konkrétním území zpracovány do prostorové databáze, (3) objekty z prostorové 
databáze byly ohodnoceny metodou Delphi, (4) celkové ohodnocení předpokladů pro cestovní ruch 
bylo zpracováno pomocí mapové algebry - analytických procedur GIS. Výstupem práce je mapa 
zobrazující prostorový rozsah i velikost potenciálu zvoleného území pro cestovní ruch. Přístup byl 
demonstrován na území Plzeňského kraje. 
 
Antonín Vaishar, Stanislav Cetkovský, Stanislav Martinát, Helena Nosková, 
Jana Zapletalová 
PŘESHRANIČNÍ REGION KRÁLÍKY-MEZILESÍ 
Příspěvek se zabývá problematikou přeshraničního regionu Králíky - Międzylesie (česko-polská 
hranice). Je zaměřen na  společnou percepci regionu, který je podobný nejen fyzicko-geograficky, ale 
má částečně i společnou historii. Region je periferní jak z polské, tak z české strany hranice. 
Obyvatelstvo bylo v tomto regionu téměř kompletně dosídleno po 2. světové válce.  Jeho kvalifikační 



struktura není vysoká.Klimatické a půdní podmínky nejsou pro zemědělství příliš příznivé. Periferní 
geografická pozice je příčinou nedostatku investic. Region vkládá naděje do budoucího rozvoje 
cestovního ruchu, který je podmíněn zlepšením technické infrastruktury. Jen na rozvoji cestovního 
ruchu však nemůže být postavena prosperita území. Přinejmenším pro údržbu krajiny je nutné 
zachování určité úrovně zemědělství. Z hlediska kulturní úrovně obyvatel je třeba udržet 
diverzifikované vzdělávací instituce. Vhodné by bylo I umístění různých sociálních služeb. 
 
ZPRÁVY 
 
Blaheta, Radim: 25 LET ÚSTAVU GEONIKY AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY 
 
    


