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Vážení a milí čtenáři,  
 
před rokem jsem na tomto místě napsala, že „koronarovirová krize je snad již za námi“. Vidíme 
teď jasně, jak moc jsem se mýlila a upřímně se již neodvažuji obdobnou větu napsat, ačkoli bych 
si to moc přála. O to větší dopady na regionální rozvoj se dají očekávat, ale na jejich hodnocení si 
budeme muset ještě nějaký čas počkat. V tuto chvíli k Vám tedy přicházíme s číslem, které 
obsahuje články na jiná, než „koronavirová“ témata. A je to podle mého názoru dobře, protože náš 
obzor se začíná povážlivě zužovat právě jen na otázky spojené s pandemií. 
 
Co tedy v letošním druhém „letním“ čísle časopisu Regionální rozvoj mezi teorií a praxí najdete? 
Číslo obsahuje pět odborných „double blind“ recenzovaných článků. Jako první je zařazen článek 
„Ako môžu plánovači ovplyvniť rozvoj sídlisk? Rozličné perspektívy prinášajú rozličné odpovede“ 
od Lucie Dobrucké z Fakulty architektury ČVUT v Praze. Druhý je článek na téma „Cestovní ruch 
jako jeden z nástrojů udržitelného rozvoje venkova“ je od Hany Urbáškové a Anny Kuznetcové 
z Fakulty architektury VUT v Brně. Eleonóra Marišová a Ivana Lichnerová jsou pak autorkami 
dalšího článku zaměřeného na Výkon kompetencí stavebních úřadů podle aktuální a připravované 
legislativy v SR a ČR. Čtvrtý článek s názvem Vzdelanie a kvalifikácia ako základný predpoklad 
spoločensky zodpovedného rozhodovania v miestnej samospráve je z pera skupiny slovenských 
autorů Gabriela Mihályi, starosty obce Jesenské, Štefana Hronce z Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici a Janky Beresecké ze Slovenské poľnohospodárské univerzity v Nitre. Jako 
poslední článek je pak zařazen článek psaný v anglickém jazyce na téma navrhování přírodních 
řešení pro zelenou a modrou infrastrukturu pro dosažení SDGS - Designing nature-based solutions 
for green and blue infrastructures for reaching the SDGS” od Licie Felicioni z Fakulty stavební 
ČVUT v Praze. 
 
Přeji Vám pevné zdraví, inspirativní čtení a krásné léto! 
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