Fakulta stavební ČVUT v Praze
pořádá
18. ročník kurzu celoživotního vzdělávání
věnovaného kulturní krajině KUKR 2021
(jedná se o ročník, odložený z roku 2020)

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
procesech. V obsahu výuky bude věnována pozornost průmětům
problematiky krajinného rázu do nástrojů územního plánování a
souvislostem s ochranou hodnot kulturní krajiny. Kurz je určen úředníkům
veřejné správy, pracovníkům rezortu Ministerstva životního prostředí a
dalším odborníkům včetně pracovníků projektových a expertních firem,
zabývajících se posuzováním vlivů na ŽP dle zák. č. 100/2001 Sb. nebo
hodnocením dle § 67 zák. č. 114/1992 Sb. Kurz je akreditován
Ministerstvem vnitra dle §30 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků.
Jedná se o kurz, který byl plánovaný na rok 2020 a který pandemie
neumožnila uskutečnit. Pro online výuku v roce 2021 byl kurz rozdělen do
tří bloků s jednodenním kolokviem a byla posílena část konzultací
samostatných prací. Celkový počet výukových hodin zůstává stejný,
podobně jako skladba vyučujících.

OCHRANA
KRAJINNÉHO RÁZU
dle §12 zák. č. 114/1992 Sb.
Identifikace a klasifikace znaků krajinného rázu a užití výsledků
případového a preventivního hodnocení
v rozhodovacích procesech a v územním plánování

Výuka bude probíhat online na platformě Teams. Technické
podmínky pro připojení do systému ČVUT obdrží účastníci kurzu před
zahájení výuky 1. bloku.
První blok výuky proběhne online ve dnech 25. a 26. 3. 2021, druhý
blok ve dnech 8. a 9. 4. 2021, třetí blok ve dnech 22. a 23. 4. 2021 a
závěrečné kolokvium s prezentací vlastních prací proběhne rovněž online
29. 4. 2021. Informace o programu a přihláška jsou uvedeny na

www.krajinnyraz.cz

