Fakulta stavební ČVUT v Praze pořádá
19. ročník kurzu celoživotního vzdělávání (KUKR 2022)

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 A PLÁNOVACÍCH PROCESECH
V jarních termínech roku 2022 proběhne 19. ročník kurzu celoživotního vzdělávání „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“, který tradičně pořádá České vysoké učení technické v Praze. Kurz označujeme jako
KUKR 2022 s odkazem na téma ochrany kulturní krajiny – na jedno z nosných témat odborné a
výzkumné práce katedry urbanismu a územního plánování FSv ČVUT, která tento kurz již mnoho let
pořádá.
V minulosti se tento kurz konal na Stavební fakultě ČVUT v Praze a závěrečné kolokvium ve studijním
středisku fakulty v Telči. Věříme, že to tak proběhne i letos. V minulém roce však kurz proběhl online
formou na platformě TEAMS, která umožňovala dobrou vzájemnou komunikaci, diskusi a zodpovězení
dotazů, i závěrečnou prezentaci samostatných prací s diskusí nad nimi. Bylo možno předem
poskytnou studijní materiály, přednášky i diskuse byly nahrávány a bylo možno si je stáhnout, kurz
mohli absolvovat i pracovníci, kteří byli na home office. Možná, že touto formou proběhne kurs i letos.
Pozornost budeme ve výuce i v diskusích opět věnovat obsahu pojmu krajinný ráz, znakům a
hodnotám, kterými je vytvářen a vizuálním znakům, kterými se projevuje ve vzhledu krajiny. Dále
metodickému postupu hodnocení vlivu záměrů a též preventivnímu hodnocení. Stejně tak praktickým
zkušenostem, které vyplynuly z rozhodování orgánů ochrany přírody nebo z promítnutí požadavků na
ochranu krajinného rázu do nástrojů územního plánování. Stejně jako v minulých ročnících zpracují
účastníci vlastní samostatné hodnocení problému, který si sami přinesou ze své praxe.
Kurz proběhne v následujících termínech (čtvrtky a pátky):
1.blok – 24. a 24. března 2022, 2. blok – 7. a 8. dubna, 3.blok – čtvrtek a pátek 21. a 22. dubna,
závěrečné kolokvium (odborná rozprava s prezentací samostatných prací) – čtvrtek 28. dubna
Kurz má rozsah 38 vyučovacích a jeho cena pro pracovníky veřejné správy a rezortu MŽP činí 7.900,Kč + DPH. Cena pro pracovníky komerčních firem činí 14.800,- Kč + DPH. 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.
INFORMACE K PLATBÁM
Přihlášku zašlete spolu s objednávkou (nejpozději do 11.3.2022) na adresu:
Kateřina Masná
katedra urbanismu a územního plánování, FSv ČVUT, Thákurova 7, 166 29 Praha 6
(případně naskenovanou e-mailem na adresu : katerina.masna@fsv.cvut.cz)
Kontaktní osoba:
Kateřina Masná - sekretariát katedry, tel. 224 35 79 26, mob. +420 603 924 141
Po zaslání objednávky Vám bude zaslána zálohová faktura.

