Zápis z jednání pracovní skupiny
Pracovní skupina

Středisko

Jednání číslo
1 - 2011

KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA (PSKA)

Místo
Termín
Od – do
Předsedající
Sekretář
Hosté
Členové PS

ČKA PRAHA
10. 2. 2011
10.00 – 16.30
JAKUB CHVOJKA

Omluveni
Následující termín

MARKÉTA VELIČKOVÁ
15. 4. 2011

JAKUB CHVOJKA, TOMÁŠ JIRÁNEK (do 13.00 hod.), SUSANNE SPURNÁ,
PETR VELIČKA

Program
1. Program pracovní skupiny Krajinářská architektura na rok 2011
2. Volba nového předsedy pracovní skupiny Krajinářská architektura
3. Různé
k bodu 1.
- workshop na ČKA s tématem: Krajinářská architektura – rozsah oboru ve vztahu k zákonům (stavební,
živnostenský, památkový a.d.) – termín na jaře po konání valné hromady ČKA – dva alternativní
terminy: 28.4.2011 a 10.5.2011 – workshop má být vzhledem k obsahu určen především kolegům
s autorizaci A0 a A3
- dotaz na vysoké školy vyučující architekturu na koncepci / vizi oboru krajinářská architektura bude
směřovat až po konání výše zmíněného workshopu – příprava koncepce dopisu na příštím jednání
PSKA
- seznam hostů na jednání PSKA na rok 2011
- Henry Hanson, Klára Jančurová (koncepce nového oboru KA na ČVUT) pozvání na
15.4.2011(osloví S. Spurná)
- Dana Štechová, SZKT (osvěta, prezentace oboru vůči veřejnosti)
- Václav Babka, ZPK - osvěta, prezentace oboru vůči veřejnosti
- Božena Pacáková, NPÚ (památková péče a KA, respekt k fázím a standardům PD v systému
zadávaní zakázek)
- Zdeněk Novák (památková péče a KA, respekt k fázím a standardům PD v systému zadávaní
zakázek)
- Jakub Filip Novák (urbanismus vs. KA)
- Regina Loukotková, ARCHIP – výuka KA
- ve spolupráci s Goethe Institut Prag: příprava přednášky k současné německé krajinářské architektury,
termín: v říjnu 2011, téma: Berlín
- potřeba překladu literatury s tematikou urbanismu, konkrétně titulu:
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Zapsala: Susanne Spurná

21/2/2011

Alexander Harbord Mitscherlich: Die Unwirtlichkeit unserer Städte. Thesen zur Stadt der Zukunft; 160
Seiten. 1965, 1967-4,A. ASIN B0000BSOGP (Kritik an der Zerstörung gewachsener Strukturen in der
Stadtentwicklung der Nachkriegszeit), příprava anotaci v českém jazyce a hledání vydavatele
k bodu 2.
- na zasedání PSKA dne 28. 1. 2010 (viz zápis) byla stanovené střídání funkce předsedy (po roce)
- jako nová předsedkyně pracovní skupiny Krajinářská architektura byla zvolena Susanne Spurná
k bodu 3.
- Reflexe k setkání FORUM O KRAJINĚ (Petr Velička, Susanne Spurná)
- diskuze o vztahu oboru KA k urbanismu, o aktuální praxe zadávání veřejných zakázek
krajinářským architektům

Úkoly

Příprava workshopu KA – rozsah oboru ve vztahu k zákonu
Pozvanky, program
Anotace k publikaci MITSCHERLICH: Die Unwirtlichkeit unserer
Städte. 1965
Pozvánka hostů do dalšího zasedání PSKA

2 /2

Zodpovídá

Termín

Petr Velička

30.2.2011

Susanne Spurná

15.4. 2011

Susanne Spurná

20.2.2011

Zapsala: Susanne Spurná

Splněno

21/2/2011

