
Jak jsou naplňovány cíle Politiky architektury? Jaké má být směřování Politiky architektury? Funguje 
implementace dokumentu v praxi? Máme co vyhodnotit?

Cílem konference je reflexe naplňování Politiky architektury ČR v souvislosti se zkušenostmi  
z české i zahraniční praxe. Účelem konference je mezioborové setkání akademické, kulturní a profesionální 

sféry, profesních komor, státní správy, politické reprezentace a odborné veřejnosti k rozvíjení debaty o 
směřování a naplňování Politiky architektury a stavební kultury ČR v celku i v jednotlivých oblastech.
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Architektura je stavební umění, zásadně ovlivňující kulturu, ekonomiku, životní pro-
středí, sociální podmínky, bezpečnost a další oblasti lidského prostředí. Česko je jed-
nou z posledních zemí EU, které se podařilo zakotvit politiku architektury na vládní 
úrovni (Politika architektury a stavební kultury ČR, MMR 2015). Do roku 2020 bude 
vládě ČR předloženo hodnocení naplňování cílů politiky architektury a návrh její ak-
tualizace pro další období. Vyhodnocování začíná právě teď.

Cílem konference je refl exe naplňování Politiky architektury ČR ve vazbě na zkušenos-
ti z české a zahraniční praxe. Neméně důležitým cílem je mezioborové setkání aktérů    
z akademické, kulturní a profesionální sféry, profesních komor, státní správy, politic-
ké reprezentace a odborné veřejnosti k rozvíjení debaty o směřování a naplňování 
Politiky architektury a stavební kultury ČR v celku i v jednotlivých oblastech. 

Konferenci pořádá Ústav urbanismu FA ČVUT.

Podpořeno grantem SVK 36/18/F5. 
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