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PRACOVNÍ SETKÁNÍ | CTĚNICE | PÁTEK | 13. ČERVEN 2008
zápis z jednání

Dne 13. 6. 2008 se konalo ve Ctěnicích u Prahy pracovní setkání krajinářských architektů, kteří se chtějí
aktivně podílet na formování vlastní profese v ČR a pozitivně ovlivňovat věci, které s ní jsou spojeny.

Přítomni (dle abecedy):
Ing. Jakub Chvojka – člen ČKA (autorizovaný krajinářský architekt č.a. 3091)
Ing. Tomáš Jiránek – člen ČKA (autorizovaný krajinářský architekt č.a. 3156)
Dipl.-Ing. Susanne Spurná - člen BDLA
Ing. Petr Velička - člen ČKA, místopředseda dozorčí rady ČKA (autorizovaný krajinářský architekt č.a. 3392)
Ing. Markéta Veličková – člen ČKA (autorizovaný krajinářský architekt č.a. 3491)
Jednání zahájil v 10.15 hodin iniciátor setkání Ing. Petr Velička. Jednání bylo ukončeno ve 20 hodin.
Body jednání:
1. ZMĚNA ZÁKONA 360 /2008 Sb.
V rámci změn, ke kterým došlo novelizací zákona 360/2008 Sb., se přítomní vyjádřili k nutnosti
dalšího postupu v rozvíjení této vítané změny a dohodli se na následujícím:
I.

rozsah působnosti autorizovaného krajinářského architekta
I.I.

Vzhledem k obsahu a rozsahu oboru „krajinářská architektura“ byl vznesen
požadavek na přesah krajinářské architektury a územního plánování /
urbanismu obdobným způsobem jako je definován přesah architektury a
územního plánování / urbanismu.

I.II. Vzhledem k obsahové náplni autorizace ÚSES byl vznesen požadavek na
vymezení ÚSES jako platné součásti krajinářské architektury. ÚSES jako
samostatná autorizace je již obsažena v autorizaci Krajinářská architektura.
Součástí práce krajinářského architekta by měly být i návrhy ÚSES, naopak
autorizace ÚSES nemůže nahradit autorizaci Krajinářská architektura v celé
její obsahové šíři.
I.III. Vzhledem k udržení a dalšímu zvyšování architektonické kvality veřejného
prostoru se přítomní shodli na skutečnosti, že veřejný prostor by se neměl
segmentovat (tak, jak se to v současné době často děje) na jednotlivé součásti
podléhající speciálním profesím (dopravní inženýr, městský inženýr, projektant
VO, projektant vodohospodářských staveb…), ale naopak by architekt měl být
koordinátorem zmíněných profesí tak, aby byl celek jednotně a s jasným
záměrem veden od prvotního záměru po dokončení díla.
I.IV. V návaznosti na předešlý bod byl vznesen požadavek na začlenění tvorby
„zeleně“ mezi stavby. Důvody jednoznačně vyplývají z dosavadní praxe.
I.V. Vzhledem ke změnám ve výše uvedené novelizaci se přítomní shodli na
pozitivním dopadu změny názvu oboru Zahradní a krajinářská architektura na
Krajinářskou architekturu.
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II.

Připomínky k Autorizačnímu řádu ČKA
-

Přítomní se shodli na požadavku, aby součástí povinné výuky „architektů krajinářů“ bylo jednoznačně projektování jednoduchých staveb, které je jednou
ze stěžejních součástí praktické tvorby.

-

Jako sporný bod autorizačnícho řádu byl označen &7 F), tento se navrhuje
z autorizačního řádu odstranit.

-

Aby byla obsahová stránka oboru „Krajinářská architektura“ v základu
specifikovaná navrhujeme začlenit do autor. řádu 3. základní pilíře
krajinářské architektury:
a) technické vědy / technologie / techné
b) umění
c) přírodní vědy / přírodověda / biotechnika

2. PŘÍPRAVA VHŘ (VÝKONOVÝ HONORÁŘOVÝ ŘÁD) V SOUVISLOSTI S PROFESNÍMI
STANDARDY
-

I.
II.
III.

Přítomní se shodli na potřebě zjednodušení výkonového honorářového řádu
pro obor Krajinářská architektura následujícím způsobem:
neurbanizovaná krajina
urbanizovaná krajina
zvlášť náročné úkoly a území dotčené zvláštními právními předpisy

3. REAKCE SZKT K POLITICE KRAJINY A TVORBA PODKLADU PRO PŘEDSTAVENSTVO ČKA
K VYDÁNÍ STANOVISKA ČKA V SOULADU S POLITIKOU ARCHITEKTURY
-

Na základě reakce SZKT k Politice krajiny byla připravena odpověď pro MŽP
jako podklad pro představenstvo ČKA.
Pozn.: Byl již předán P. Veličkou sekretáři ČKA Judr. J. Plosovi 24. 6.2008.

4. PŘÍPRAVA KONFERENCE EFAP V PŘÍŠTÍM ROCE V PRAZE
Rámcově byla vymezena témata, podrobnější rozpracování bude probíhat při následných jednáních
ČKA, případně na plánovaném setkání skupiny v říjnu 2008.
Navržená témata:
I.
voda ve městě, krajině
II.
vývoj překryvu urbanizovaného a neurbanizovaného prostoru
III.
zapojení veřejného sektoru
Pozn.: V rámci současného vývoje mají na starosti T. Jiránek a P. Velička (+ další členové
ČKA) přípravu celé konference.
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5. PŘÍPRAVA ČASOPISU ZPK A REAKCE NA ARCHIWEB
Časopis ZPK - Byly upřesněny vymezené úkoly jednotlivých účastníků dle předběžných jednání.
Reakce na archiweb jsou rezervované. Je konstatováno, že poněkud nešťastná forma „rubriky“
Zahradní architektura nepřispívá k pozitivnímu vnímání uměleckého oboru krajinářské architektury
jako podstatné a svébytné součásti architektury. Závěr: Osvěta oboru se musí vydat jinými cestami.

6. PŘÍPRAVA NA SCHŮZKU S PRACOVNÍ SKUPINOU PRO PŘÍRODU A KRAJINU
Jakub Chvojka připraví a podá žádost na zařazení do pracovní skupiny pro přírodu a krajinu.
Pozn.: Žádost byla předána, v současnosti ve vývoji.

7. NADACE A PROLAMOVÁNÍ SE DO ČINNOSTI ARCHITEKTŮ KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY
-

Ad.bod zápisu 1. I. IV.)
Zeleň je třeba začlenit mezi stavby – vždy je nutné do veřejného prostoru přizvat
autorizovaného architekta jako koordinátora činnosti veřejnosti

-

Nadace Proměny – v podmínkách pro poskytování dotace nebere zřetel na jakoukoli předešlou
dokumentaci, zároveň si dává podmínku vlastního výběru architekta (NADACE PROMĚNY, III.
NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK, ad) průběh grantového řízení)
Závěr: Je třeba podat podnět dozorčí radě ČKA k prověření podmínek (dle webu) zda jsou
v souladu s platnými právními předpisy ČR zejména v souladu se Zákonem o zadávání
veřejných zakázek, Zákonem o výkonu povolání (Zákon č.360Sb.) a vnitřními řády ČKA.
Pozn.: Bylo provedeno P. Veličkou, podnět přijala pracovní skupina pro soutěže.
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Příští jednání se koná v říjnu 2008
Přesný čas a místo bude dle časových možností účastníků upřesněno během srpna 2008
Zapsala: Ing. Markéta Veličková
Správnost ověřili: Ing. Jakub Chvojka, Ing. Tomáš Jiránek, Ing. Petr Velička, Dipl.-Ing. Susanne Spurná
Ve Ctěnicích dne 14. 6. 2008, doplněno Ve Velkém Meziříčí 8. 7. 2008

Presenční listina
Dne 14.6. 2008 ve Ctěnicích
Jméno

Příchod

Odchod

Ing. Jakub Chvojka

10.00

20.00

Ing. Tomáš Jiránek

10.00

20.00

Dipl. -Ing. Susanna Spurná

10.00

20.00

Ing. Petr Velička

10.00

20.00

Ing. Markéta Veličková

10.00

20.00

Podpis

Jednání zahájeno: 10.00 hodin
Jednání ukončeno: 20.00 hodin
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