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SLOVO ÚVODEM

První číslo nového, v pořadí již šestadvacátého, ročníku našeho časopisu jsme se 
rozhodli věnovat tématu vzdělávání budoucích urbanistů a územních plánovačů. 
Současná, stále rychleji se měnící podoba světa přináší mj. také nové požadavky 
na kvalitu prostorového rozvoje v kontextu (trvalé) udržitelnosti. Všechny tyto 
změny, počínaje novinkami v technologiích, změnou klimatu přes celosvětové 
pandemie až po obnovu válkou zničených území, vyvolávají současně i změny 
v přístupu ve výchově a vzdělávání nastupujících generací odborníků. 

Jak tedy dnes vypadá nebo by měla vypadat výuka oborů, které se věnují rozvoji 
území? Jaké požadavky klademe na výuku profesionálů? A jsou znalosti z oboru 
architektury či urbanismu určeny jenom posluchačům příslušných vysokých 
škol, nebo by se měly a mohou dostat k mnohem širšímu publiku? Na tyto otázky 
se snaží odpovědět články, které se věnují danému tématu z mnoha úhlů pohledu, 
od mezinárodních dokumentů ustavujících profesní požadavky na obsah výuky 
po výstupy z činnosti konkrétního školního ateliéru, od územního plánování přes 
urbanismus po architekturu, od rozvoje sídel po rozvoj krajiny, od vzdělávání 
budoucích profesionálů na vysokých školách přes jejich celoživotní vzdělávání 
až po vzdělávání široké veřejnosti, počínaje dětmi na základních školách. Zahr-
nuty jsou příspěvky pracovníků (vysokých) škol, profesních organizací i nezisko-
vého sektoru. Články doplňuje seznam škol s aktuálně akreditovanými studijními 
programy/obory ve vztahu k autorizačnímu oboru územní plánování. 

Kromě hlavního tématu přinášíme v tomto čísle informační články o provádě-
cích předpisech ke stavebnímu zákonu, které zavádějí podrobnější požadavky 
na standardizaci územně plánovacích dokumentací, dále informace o dotacích 
na podporu procesu převodu stávajících územních plánů do jednotného stan-
dardu a recenzi odborné publikace Tvorba rurální krajiny.

Od letošního roku dochází s ohledem na uplatnění zásady environmentálně 
odpovědného vydávání publikací k tisku časopisu na papíře nižší gramáže 
a sloučení obou stálých příloh Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe 
do jedné. Věříme, že tyto změny nebudou na újmu kvality četby ani praktic-
kého využívání příloh.

Společně s tímto číslem obdržíte i publikaci Politika architektury a stavební 
kultury ČR, Aktualizace 2022, kterou schválila vláda v lednu tohoto roku. Tento 
dokument, jehož cílem je zvyšování kvality vystavěného prostředí i architekto-
nických a urbanistických projektů, připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj ve 
spolupráci s Ústavem územního rozvoje.

Vážení čtenáři, uvítáme Vaše články k dalším tématům, která chceme na stránkách 
našeho časopisu v letošním roce refl ektovat. Výzvu a podrobnosti k jejich před-
kládání naleznete na třetí straně obálky tohoto čísla. Těšíme se na Vaše příspěvky.
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