
 
 
 
 
 
 
 

Fakulta stavební ČVUT v Praze  
pořádá    

12. ročník kurzu celoživotního vzdělávání (KUKR) 
 
 
 

Ochrana krajinného rázu dle §12 zák. č. 114/1992 Sb. 
IDENTIFIKACE A KLASIFIKACE ZNAK Ů KRAJINNÉHO RÁZU A UŽITÍ 

VÝSLEDKŮ PŘÍPADOVÉHO A PREVENTIVNÍHO HODNOCENÍ 
V ROZHODOVACÍCH A PLÁNOVACÍCH PROCESECH 

 
 
 
Cílem kurzu je seznámení účastníků s problematikou identifikace znaků a hodnot 

jednotlivých charakteristik krajinného rázu ve smyslu § 12 zák. č. 114/1992 Sb. Cílem je též 
sjednocení názorů na identifikované hodnoty, vyjasnění pojmů a omezení subjektivity 
hodnocení a využití výsledků preventivního a případového hodnocení v rozhodovacích a 
plánovacích procesech. 
 

Kurz je reakcí na potřebu praktického uplatňování ochrany krajinného rázu dle § 12 
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v činnosti orgánů ochrany přírody a pro 
potřebu jednotnějšího přístupu k hodnocení vlivů na krajinný ráz. Kurz je určen úředníkům 
veřejné správy, pracovníkům rezortu Ministerstva životního prostředí a dalším odborníkům. 
Kurz je akreditován Ministerstvem vnitra  dle §30 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o 
úřednících územních samosprávných celků.  
 

Kurz bude mít rozsah 44 vyučovacích hodin a jeho cena pro pracovníky veřejné 
správy a rezortu MŽP bude činit 7.800,- Kč + DPH. Cena pro pracovníky komerčních firem 
činí 14.000,- Kč + DPH. V ceně je zahrnuto i vložné na konferenci „Aktuální otázky ochrany 
krajinného rázu 2014“, která proběhne v Telči ve dnech 24. a 25. 7. 2014. 

  
Kurz proběhne formou dvou třídenních výukových bloků a jednodenního závěrečného 

workshopu s diskusí nad vlastní prací, zpracovanou v rámci kurzu. První blok výuky 
proběhne v Praze na Fakultě stavební ČVUT ve dnech 26.3. – 28. 3. 2014, druhý blok 
proběhne ve výukovém středisku FSv ČVUT v Telči ve dnech 9.4. – 11. 4. 2014 a závěrečný 
workshop proběhne v Telči dne 23.4. 2014 a 24.4.2014.  

 
 
Kurz je možné uhradit v případě zájmu i do konce roku 2013. Veškeré informace (číslo účtu, 
VS atd.) najdete na www.krajinnyraz.cz. 
 


