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Počínaje rokem 2009 se začal realizovat pro studenty oboru Regionální rozvoj projekt 
terénních šetření, jehož cílem je ukázat studentům rozdílné přístupy k regionálnímu 
rozvoji v regionech Evropy. Prvních šest ročníků se konalo pod vedením doc. Ing. arch. 
Vladimíry Šilhánkové, Ph.D., Ing. Martina Maštálky, Ph.D. a Mgr. Michaela Pondělíčka, 
Ph.D. 
 
Původně byl projekt součástí předmětu Teorie regionálního rozvoje, od roku 2014 je 
zařazen jako samostatný povinný předmět Terénní cvičení pro specializaci Urbanismus. 
Dobrovolně se mohou účastnit také studenti specializace Bezpečnost regionu, případně 
další zájemci magisterských studijních oborů, kteří si jej mohou zvolit jako volitelný 
předmět. 
 
Přehledová mapka regionů, kterým jsme dosud věnovali pozornost: 
 

 



 
 
První ročník 2009 „Barokní krajina a turismus“ 
- pilotní ročník terénního cvičení se konal v květnu 2009, kdy se blížil konec studia prvního ročníku 
studentů oboru Regionální rozvoj. Kurz se konal v údolí Metuje, nedaleko Adršpašsko-teplických skal. 
Studenti se seznámili se specifiky regionu a využití potenciálu turistického ruchu v prostředí periferního 
regionu. 

 

 
…nepočetné skupině pionýrů terénních cvičení přálo počasí a dobrá nálada 

 
  



Druhý ročník 2010 „Po stopách zaniklých obcí“ 
se konal v okolí Slavonic a Rajchéřova. Jeho cílem bylo zmapování zaniklých obcí v česko-rakouském 
pohraničí. Studenti se seznámili se specifickou historií regionu dosídleném po druhé světové válce. 
Zároveň sami v rámci mapování měli možnost sledovat změny v území opuštěných vesnic v pohraničí a 
jejich degradaci po pouhých 60 letech. 

 
…krása přírodních scenérií někdy až dech 
vyráží…spočinout a prožít…o nic většího,  

ale ani menšího nejde…. 
 

 

 
Slavonice jsou už dnes krásnější…. 

 
…v přírodě v minulosti příliš neatakované 
člověkem přežívají jen ti nejsilnější (naši 
přežili) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Třetí ročník 2011 „Regionální rozvoj ve Slovinsku“ 
- představoval studijní cestu do Slovinska „Po stopách evropských projektů“ a zúčastnilo se ho dosud 
rekordních 38 studentů.  

 
Topografická mapa Slovinska 

 
Pětidenní exkurse do prostoru Slovinského krasu s praktickou výukou zahrnovala diskuze a zkoumání 
vlastností atypického terénu, hospodaření na krasovém podloží, specifické lesní hospodaření i 
zemědělství, posuzování rozvoje turistiky a nedotažené nebo neúspěšné projekty, zapomenuté 
historické lokality a dědictví Rakouska-Uherska. Každá skupina zpracovávala jeden komplexní denní 
přehled aktivit doplněný o zdroje www a další podklady k rozvoji regionů. Studenti měli programové 
briefingy připravené na každý den a na závěr zpracovali výslednou prezentační zprávu.  

 

  
Mali naravni most propasti  

u Zelške jame…a my 
Cerkniško jezero mimo záplavy…bez nás 

 



  
Škocjanské jeskyně uchvátily svou magickou 

krásou 
kempování poblíž Divačské jeskyně jsme zvládli bez 

ztráty kytičky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Čtvrtý ročník 2012 „Nové výzvy na maďarsko-rakouském pomezí“ 
byl realizován ve spolupráci s vedením národního parku Fertó – Hanság. Účastnili se jej studenti 
prvního i druhého ročníku oboru Regionální rozvoj. 
Studijní cesta byla zaměřená na poznání přístupů a důsledků programové implementace regionální 
politiky Maďarska v rámci EU ve specifické transformační oblasti okolí Neziderského jezera - bilaterální 
Národní park Fertó-Hanság a Neusiedler See podle hranic mezi zeměmi Maďarsko a Rakousko. 
Studenti byli rozděleni do pěti skupin, z nichž každá zpracovala jedno z následujících témat: turismus, 
ochrana životního prostředí, infrastruktura a sítě, rekreace a její možnosti, zemědělství a obchod. 
V průběhu studijní cesty realizovala každá skupina úvodní informační briefing (prezentaci k tématu) na 
dané téma pro ostatní členy výpravy. Po ukončení předložila každá skupina ucelený souhrn informací 
na základě vlastního průzkumu zakončený hodnocením rozvoje oblasti jako celku v daném směru. Ze 
zpráv jednotlivých skupin byla vypracována syntetizující souhrnná zpráva o rozvoji a stavu ekonomiky 
v území. 

 

 

 
 

…maďarský venkovský 

prostor láká k divokému 
rozvolnění… 

…testování lokálních 
účelových staveb… 

 

 
 

…ale cosi organizovaného 

nám velí soustředit se 
v důstojné Soproni a pózovat 
v téměř symetricky dokonalé 

kompozici… 

 
 
 
 



Pátý ročník 2013 „Rozvoj obcí v periferním regionu“ 
byl realizován v součinnosti s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice s vazbou na projekt DOCEO 
PRO CULTURA, CZ.1.07/2.2.00/28.0268 financovaného z operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost a zaměřil se na Broumovsko. Opět tedy region na pomezí dvou států pro větší 
možnost porovnání přístupů k regionálnímu rozvoji a k práci s krajinou. Studijní cesty se zúčastnilo 31 
studentů.  
Základem pro jejich práci bylo představení broumovského regionu, které provedla JUDr. Růčková, 
předsedkyně Místní akční skupiny Broumovsko a zastupitelka města Broumov. Ta ve svých 
přednáškách studentům přiblížila silné i slabé stránky regionu a zároveň poukázala na některé úspěšné 
projekty. Odborným externím mentorem byl Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D., který pohovořil o 
principech péče o krajinu, ochraně životního prostředí a specificích územního rozvoje v chráněných 
přírodních lokalitách, jakou je i CHKO Broumovsko. 
V analýzách studentů byl kladen důraz především na potenciál dalšího rozvoje regionu, byly 
komparovány přístupy k péči o krajinu na české a polské straně hranice. Analýzy a návrhy, které vzešly 
z prací studentů, byly předány místní akční skupině Broumovsko a o. s. Omnium, jež v regionu působí 
se svým rozvojovým projektem. 

 

  

…strmé výšlapy divočinou zvládali jen  
nejsilnější jedinci 

Broumovsko ale není jen nepokořená příroda, je to 
i souznění lidského umu v podobě (raného) baroka 

hrdě, až nabubřele čnícího vstříc nebesům… 



  

tak, ale kdo teď ví, kde jsme? 
.... možná jsou dál vlci a medvědi… 

zmapujeme to?  

...zmapujeme! Jsme přece studenti RRU 
z pardubické univerzity…vidíte? Vlci a medvědi 

za námi a my ve Wambierzyce, PL 
 

Díky spolupráci s o.s. Omnium se část studentů vrátila na Broumovsko zhruba po měsíci znovu a ve 
spolupráci se studenty dalších vysokých škol se zúčastnila workshopu věnovanému možnému dalšímu 
využití broumovské skupiny kostelů. Protože akce se zúčastnili především studenti věnující se 
architektuře a ochraně památek, došlo k zajímavým diskusím, které studenty oboustranně připravily na 
častý konflikt zájmů z oblasti regionálního rozvoje, ekonomiky, architektury a památkové ochrany. 
Doufejme, že i tato debata dopomohla k objasnění postojů jednotlivých aktérů a přispěje tak 
k harmoničtějšímu rozvoji v oblastech vedených budoucími odborníky. 

 

..snad jen jeden pohled do barokního interiéru kostela stačí k uvědomění si jedinečného kulturního 
dědictví v regionu – pro ateisty i věřící… 

 

 



Šestý ročník 2014 „Specifika rozvoje periferních oblastí tří států“ 
byl opět realizován v součinnosti s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice s vazbou na projekt 
DOCEO PRO CULTURA, CZ.1.07/2.2.00/28.0268 financovaného z operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost a zaměřil se na trojmezí České republiky, Polska a Německa, přičemž 
centrem pro výjezdy do okolí se stalo krajské město Liberec.  
V rámci výjezdu studenti navštívili centrum Euregionu Nisa, kde jim jeho zástupce představil společné 
projekty a přiblížil specifika spolupráce partnerů pohybujících se v různých administrativních, správních, 
ale i socio-kulturních podmínkách. Další přednášku spojenou s debatou absolvovali studenti v krajském 
středisku Správy CHKO Jizerské hory. Ta byla zaměřena na podmínky územního plánování a výstavby 
v chráněných krajinných oblastech. 
Třetí den byl věnován výjezdu do vlastního pohraničí; studentům byl představen nejdříve Hrádek nad 
Nisou a posléze Zittau/Žitava. Poslední zastávkou bylo město Görlitz/Zgorzelec/Zhořelec jako sídlo 
rozdělené po válce mezi Německou demokratickou republiku a Polskou lidovou republiku. Zde mohli 
studenti díky prohlídce města na vlastní smysly okusit rozdíly ve vývoji města na západním a 
východním břehu řeky. 
Poslední den terénního cvičení byl věnován mapování v zadaných obcích v okolí Liberce. Data získaná 
mapováním pak studenti využili ke zpracování analytické části strategického plánu sídla v předmětu 
Teorie a praxe rozvoje města. 

 
…a načerpat nezbytnou dávku informací – někdo s úsměvem, jiný se zarputilostí čtenáře studujícího 

dostupné anály ……(či informačně propagační materiály dnešní doby)… 

 
…dokumentujíce okolí, dokumentujeme sebe…svou dobu, svůj život… 

  



 


