
 Výuka urbanistických, územně plánovacích a krajinářských předmětů v bakalářských, magisterských a doktorských oborech
 Školicí pracoviště doktorandů v programech Architektura a stavitelství a Inženýrství životního prostředí
 Věda a výzkum v oblasti péče o historickou kulturní krajinu, udržitelného rozvoje sídel, aktuálních změn ve využívání území, tvorby 

veřejných prostorů a prostranství ad.
 Pořádání akreditovaných kurzů celoživotního vzdělávání pro úředníky veřejné správy i odbornou veřejnost
 Konzultační, poradenská a publikační činnost, pořádání konferencí a seminářů
 Spolupráce s Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR (AUÚP)

PRAKTICKÉ PŘÍSTUPY K ÚZEMNÍ OCHRANĚ HISTORICKÉ 
KULTURNÍ KRAJINY

Cílem projektu výzkumu a vývoje MK ČR NAKI II DG20P02OVV019 
(2020-2022) je zabezpečení ochrany hodnot historické kulturní 
krajiny jako důležité součásti národní identity, kulturního dědictví 
a implementace mezinárodních úmluv. Projekt navazuje na před-
chozí výzkum a má dva hlavní cíle: 1) ověřit praktickou využitel-
nost typologie historické kulturní krajiny ČR na správních územích 
ORP (identifikovat a dokumentovat hodnoty historické kulturní 
krajiny, definovat památkový zájem a možnosti památkové ochra-
ny na vybraných územích) a připravit navazující metodické nástro-
je k identifikaci a klasifikaci krajinných hodnot využitelné v oblasti 
památkové péče; 2) prakticky ověřit a prezentovat inovativní pří-
stupy směřující k participativním způsobům interpretace proble-
matiky památkových hodnot historické kulturní krajiny.
 

„Urbanismus jako vědní obor a současně praktická činnost, které mají úzké vazby k oboru architektury, ze 
kterého se urbanismus rozvinul a specifikoval k praktické územně plánovací činnosti (územnímu plánování), 
pokrývá širokou škálu témat souvisejících s tvorbou a kvalitou sídel a životního prostředí vůbec. Určitým 
způsobem se proto urbanismus a s ním související územní plánování dotýkají každého z nás, neboť většina 
záměrů v území, od stavby rodinného domu po změny využití rozsáhlých území, prochází procesem územního 
plánování. Odborníci vzdělaní v oboru urbanismu a územního plánování jsou a budou v praxi žádáni na různých 
pozicích, od soukromých architektonických ateliérů po odborné organizace a orgány veřejné správy,“ říká  
prof. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D.

IDENTIFIKACE A PREZENTACE PAMÁTKOVÉHO POTENCIÁLU 
HISTORICKÉ KULTURNÍ KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY

Cílem projektu výzkumu a vývoje MK ČR NAKI II DG16P02M034 
(2016-2020) je identifikovat, dokumentovat a prezentovat poznat-
ky o hodnotách historické kulturní krajiny s památkovým potenciá-
lem za účelem rozvinutí stávajícího systému ochrany historické kul-
turní krajiny vycházejícího z institutu krajinných památkových zón. 
Na základě podchycení a podrobného rozpracování typologických 
východisek (ve vazbě na kategorizaci kulturních krajin UNESCO), 
napomáhajících k rozpoznání potenciálu ochrany na doposud 
nechráněných částech historické kulturní krajiny, je možné posílit 
povědomí a navrhnout ochranu dalších segmentů kulturní krajiny. 
Tyto dosud nechráněné krajiny jsou totiž také důležitou součás-
tí naší národní identity a kulturního dědictví. Kromě toho projekt 
spoluvytváří nástroje implementace mezinárodních úmluv.

OBLAST ČINNOSTI 
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UZEMI.EU

Katedra zabezpečuje pět akreditovaných kurzů pro odbornou 
veřejnost a úředníky veřejné správy: Ochrana krajinného rázu 
dle § 12 zák. č. 114/1992 Sb. – KuKr (v roce 2021 18. ročník), Pří-
pravný kurz pro zkoušky zvláštní odborné způsobilosti v oboru 
územního plánování (ZOZÚP), Základy urbanismu, Územně ana-
lytické podklady a Územní plánování pro samosprávu. Pravidel-
ně pořádá konferenci Člověk, stavba a územní plánování (v roce 
2021 15. ročník), která je vedle studentů určena i pracovníkům 
veřejné správy, odborníkům z praxe, ale též zástupcům firem 
a představitelům občanské společnosti. Katedra úzce spolupra-
cuje s Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR, která je 
členem Evropské rady urbanistů (ECTP -CEU). Katedra nabízí od-
bornou a poradenskou činnost.

Vědecko -výzkumná činnost se zaměřuje na řadu témat rozvíjených 
v rámci doktorského studia a získaných interních a externích grantů. 
Dlouhodobě je rozvíjeno téma historické kulturní krajiny a krajinné-
ho rázu v rámci výzkumného týmu Observatoř monitoringu, analýzy 
a evaluace kulturní krajiny. Dalšími systematicky řešenými tématy 
je veřejný prostor a veřejná prostranství (Vývoj a potenciál veřej-
ných prostranství), veřejná infrastruktura, brownfields a navazující 
územně plánovací souvislosti. Výstupy vědecko -výzkumné činnos-
ti (publikace, sborníky z konferencí, slovník urbanismu a územní-
ho plánování, mapy ad.) jsou zveřejňovány na webu katedry či na 
webech jednotlivých grantů a dostupné odborné i laické veřejnosti. 
Katedra se dlouhodobě podílí na spolupořádání mezinárodní sou-
těže Urban Design Award (dříve O nejlepší urbanistický projekt).

Katedra pořádá pro studenty domácí a zahraniční exkurze, na přednášky zve odborníky z praxe, spolupracuje s dalšími vysokými 
školami a profesními organizacemi. V rámci povinné praxe mohou studenti oborů Architektura a stavitelství a Inženýrství 
životního prostředí získávat zkušenosti na pracovištích zabývajících se urbanismem a územním plánováním. Absolventi 
katedrou nabízeného urbanistického zaměření se uplatňují jak v projekční praxi, jako členové širších týmů i jako samostatní 
autorizovaní projektanti, tak na různých postech veřejní správy v oblasti územního plánování či ochrany přírody a krajiny.

SPOLUPRÁCE S FIRMAMI 
A INSTITUCEMI

VĚDECKO-VÝZKUMNÁ 
A EXPERTNÍ ČINNOST

UPLATNĚNÍ STUDENTŮ A PROPOJENÍ S PRAXÍ 

Projekty Fakulty stavební ČVUT v Praze jsou řešeny s finanční podporou těchto poskytovatelů:

Projekty realizované k červenci 2020. Názvy projektů jsou uvedeny u konkrétních příkladů. Tento katedrový list je financován z prostředků Fakulty stavební ČVUT v Praze.
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