Zápis z jednání pracovní skupiny
Pracovní skupina

Středisko

Krajinářská architektura
Místo
Termín
Od – do
Předsedající
Sekretář
Členové PS
Omluven
Zápis připomínkuje
Následující termín

Jednání číslo
5/2014

ČKA
30. 9. 2014
10:00 – 12:30
K.Salzmann
I. Königsmarková
Š.Špoula,,J.Pyšková,
Kovačevič,I Škrovová,I.
23. 10. v 10.00 hodin

PROGRAM:
1. Příprava další přednášky Zelená infrastruktura Till Rehwaldt, která proběhne 29. října 2014
v 18.30 ve spolupráci IPR hlavního města Prahy a ČKA
2. Hledání konsenzu ve věci výkonu dendrologického průzkumu v rámci výkonu autorizace
krajinářská architektura
Hosté: Šárka Weberová, David Hora, Ladislav Kejha, SZKT, SPoD
Tomáš Staněk, MŽP
Jiří Plos
1. Diskuse s hosty na téma dendrologický průzkum a rozdělení kompetenci
Dnešní stav: část krajinářských architektů spolupracuje s arboristy při vypracování dendrologických
průzkumů, ale arboristé nemají pro tento výkon uznanou způsobilost. Další část krajinářských
architektů zabezpečuje dendrologický průzkum osobně a nespolupracuje s dalšími arboristy.
Bohužel řada arboristů kromě dendrologického průzkumů často svým výkonem zasahuje do
kompetence činnosti autorizovaného krajinářského architekta dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků ve výstavbě v platném znění a Zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, České republiky.
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Řešením je přesné stanovení rozsahu činnosti arboristů, která by měla obsahovat pouze části
posuzování zdravotního stavu dřevin, nikoliv krajinářské hodnocení, které přísluší dle zákona
pouze krajinářským architektům. Současně je nutné vyloučit jakékoliv další projekční a
návrhové činnosti v rámci rozsahu činnosti specialistů arboristů.

2. Ke schůzce byl přizván JUDr. Plos, který navrhl řešení nové specializace autorizace krajinářská
architektura – specializace autorizovaný arborista konzultant. Na základě informace JUDr.
Plose specializace může vzniknout pouze v případě, že tento obor je plně obsažen v autorizaci
krajinářská architektura a vzniká požadavek získat tuto tkzv. dílčí specializaci u osob, které
nežádají plnou autorizaci pro krajinářskou architekturu. JUDr. Plos také informoval o změně
odpovědnosti dle nového občanského zákoníku
3. Současně není vůbec omezen rozsah činnosti krajinářského architekta, který vykonává
dendrologický průzkum v plném rozsahu v rámci rozsahu své autorizace krajinářského
architekta.
4. Další postup vyžaduje společné jednání s Autorizační radou ČKA.
5. Předpokladem schválení návrhu této specializace je předložení návrhu obsahu, podmínek a
vzdělání pro výkon této profese.
6. Další problémové okruhy:
a.
b.
c.
d.

Stanovení ochranného pásma stromů a jeho vymezení
Definování míry bezpečnosti stromů
Definování Plánu managementu sídelní zeleně
Definování chronologického postupu péče o systém sídelní zeleně (inventarizace,
pasportizace, krajinný plán, generel zeleně, plán údržby, plán pravidelných kontrol,
atd.)
e. Sladění Standard arboristů dle Standard ACE a požadavků ČKA

úkol
Vypracování návrhu
specializace arborista
konzultant
Vypracování strategie pro
Zelenou infrastrukturu

Zodpovídá
Jana Pyšková
David Hora

Termín
15.11.2014

Klára Salzmann
Štěpán Špoula

30.11.2014

splněno
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