Zápis z jednání pracovní skupiny
Pracovní skupina

Středisko

Jednání číslo

Krajinářská architektura
Místo
Termín
Od – do
Předsedající
Sekretář
Členové PS
Další
Hosté

ČKA
11.9.2014
10:00 – 12:30
K.Salzmann
J.Pyšková,
V.Těšitelová
Ing. Jiří Klápště – ředitel odboru
obecné ochrany přírody a krajiny, MŽP
Ing. Pavel Chotěbor – odbor obecné ochrany
přírody a krajiny
Ing. Júlia Tóbiková – odbor obecné ochrany
přírody a krajiny

Omluven
Zápis připomínkuje
Následující termín

PROGRAM:
1. Klára Salzmann a Jana Pyšková informovala o vzniku nové pracovní skupiny pro
krajinářskou architekturu, s jejím složením a s plánovanou činností na půdě ČKA
Hlavní okruhy činností
Koncepce uspořádání krajiny v územním plánování – metodické postupy
Implementace zelené infrastruktury do plánovacích procesů
Honocení zdravotního stavu dřevin – vyjasnění kompetencí
Implemetace Evropské úmluvy o krajině – oživení procesů
Akreditace IFLA a univerzitní vzdělání v oboru krajinářská architektura
Spolupráce s Pracovní skupinou Standardy nad novými standardy
projektování ve smyslu ACE
Spolupráce s Pracovní skupinou pro urbanizmus a územní plánování ve věci
stanovení Koncepce uspořádání krajiny v ÚP
2. Jiří Klápště informoval a aktivitách MŽP v oblasti péče o krajinu
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Avizovaný vznik Rady vlády pro udržitelný rozvoj
Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu, kde je předpoklad vyzvané účasti
ČKA
22.9.2014 z iniciativy pana náměstka ministra MŽP Dolejského se setkají
náměstkové ministrů MŽP, MZE, MK, MMR za účelem znovuoživení činnosti
mezirezortní komise implementace Evropské úmluvy o krajině, která citelně
chybí při koordinaci aktivit v krajině
3. Autorizace ÚSES - dle navržené novely AŘ ČKA zaniká samostatná způsobilost pro
projektování ÚSES a tato způsobilost je součástí autorizace A3 – krajinářská
architektura.
Vzdělání na univerzitách uznaného a příbuzného vzdělání krajinářské architektury
je důležité přizpůsobit tomuto požadavku.
4. Klára Salzmann informovala zástupce MŽP o podpoře Představenstva ČKA Zelené
infrastruktuře a dalších připravovaných aktivitách.
Představenstvo ČKA přijalo informaci o Zelené infrastuktuře dne 1. Září 2014 a
připravuje vypracování strategického plánu její implementace do plánovacích
procesů. Dále také připravuje vydání bulletinu ČKA s monotematem Zelená
infrastruktura. V průběhu podzimu roku 2014 připravuje cyklus prezentací aplikace
Zelené infrastuktury v okolních státech Evropy a diskuzi OTTA a také nabízí
spolupráci při zabezpečení vzdělávání v oblasti Zelené infrastruktury a krajinného
plánování. První přednáška je připravena ve spolupráci s Institutem plánování a
rozvoje hlavního města Prahy dne 18. Září v 17.00 za účasti britského experta
Nigela Thorne.
5. Obě strany se shodly na dalším vzájemném informování o svých aktivitách v oblasti
péče o krajinu. Pracovní skupina KA nabídla možnost pravidelného setkávání na
zasedáních pracovní skupiny pro krajinářskou architekturu.
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