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EDITORIAL 
 

 

Vážení čtenáři, 

 

Vloni touto dobou jsem si na tomto místě posteskla, že rok 2021 nepřinesl očekávané zlepšení 

situace ohledně pandemie Covid 19, a tudíž jsem jej nehodnotila jako úplně úspěšný či šťastný. 

Právě končící rok 2022 lze ale hodnotit ještě mnohem hůře. Na jednu stranu sice skončila řada 

protipandemických opatření a lock-downů a nám se tak podařilo obnovit naše tradiční jarní 

konferenci. Její průběh byl ale stále pandemií Covid 19 poznamenán, a to nejen tematicky, ale 

i realizačně, kdy velká část konference probíhala hybridně resp. více „on-line“ než „naživo“. 

Pandemie, je ale od února zastíněna událostmi snad ještě tragičtějšími, a to napadením Ukrajiny 

Ruskem a válkou za její nezávislost a demokracii. Z hlediska regionálního rozvoje tak před 

námi v následujícím období budou stát nejen témata a úkoly, jak se vypořádat s důsledky 

pandemie, ale také jak se vypořádat s důsledky této války a jak pomoci Ukrajině, v jejíž 

vítězství věří celý svobodný a demokraticky smýšlející svět, v poválečné obnově. Nezbývá nám 

než doufat, že s touto obnovou bude možno začít co nejdříve. 

 

Aktuální číslo nepřináší zatím témata výše uvedená, i když předpokládáme, že se jim v příštích 

číslech opět věnovat budeme. V tomto čísle najdete čtyři double blind recenzované články 

z různých oblastí regionálního rozvoje. Jako první je zařazen článek Ing. Lucie Kopáčkové 

z Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na téma 

„Uplatňování daňových pravomocí v obcích: Případová studie obcí v suburbánních zónách“. 

Následuje anglicky psaný článek „Strategy: Cookbook or Philosophy?” od Mgr. Lucie 

Dobrucké, Ph.D. z Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Jako 

třetí je pak zařazen článek dvojice autorů - Mgr. Oldřicha Bittnera a doc. RNDr. Jaroslava 

Buriana, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na téma „Aplikace 

metody geodesignu v prostředí ARCGIS GEOPLANNER“. Jako poslední pak najdete článek 

„3D aspekty územního plánování – úvodní zamyšlení“ od autorské dvojice Ing. Jan Rucký a 

doc. Ing. Karel Janečka, Ph.D. z Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. 

Články jsou řazeny v pořadí, v jakém je redakce obdržela.  

 

Dovolte nám popřát Vám nejen pěkné a inspirativní čtení, ale také hodně zdraví, spokojenosti 

a úspěchů v roce 2023. Těšíme se na Vás v novém roce nejen nad stránkami časopisu, ale také 

při setkání na naší pravidelné jarní konferenci, která se bude opět konat na Masarykově ústavu 

vyšších studií ČVUT v Praze. Doufejme, že nový rok, již konečně bude šťastnější než roky 

uplynulé. 
 
 

Vaše redakce 
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