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
6/2014

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

20. 11. v 10.00 hodin

PROGRAM:
Hosté: M. Mackovič, M. Fejfar, D. Lacina, M. Hájek
1. K. Salzmann informovala o schůzce na MMR a přípravě akce ve spolupráci s IPR 26.
11. s následným workshopem 27. 11. tamtéž (Prezentace Christine Rottenbacher,
Tom Cassidy – Rakousko)
Seznámila s připravovaným diskusním setkáním OTTA Zelená infrastruktura
11. 12. v ČKA.
2. Diskuse nad autorizací ÚSES s pozvanými hosty
-

Informace o přípravě nového Autorizačního řádu, který navrhuje zrušení
autorizace projektování územních systémů ekologické stability a navrhuje tuto
autorizaci začlenit do autorizace A3 krajinářská architektura

-

Další varianta, která je navržena a byla diskutována mezi MMR, MŽP a ČKA, aby
autorizace ÚSES byla začleněna do autorizace A3 krajinářská architektura a
současně byla zachována specializace autorizace projektování územních systémů
ekologické stability
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-

Je důležité vytvořit systém vzdělávání o ÚSES pro státní správu, autorizované
osoby v rámci ČKA

-

Uvažovat s aplikací Zelené infrastruktury na základě prvků územního systému
ekologické stability

-

Vytvořit seznam škol s uznaným a příbuzným vzděláním pro specializaci
projektování územních systémů ekologické stability

-

teorie ÚSES je výrazně založena na mezioborovém přístupu (přírodovědné
principy jako výchozí základ, územní plánování a krajinářská architektura jako
aplikační fáze vymezování ÚSES až po obor pozemkových úprav pro fázi vytváření
ÚSES). Až v praxi si mohou přírodovědci, architekti či pozemkáři doplnit
v potřebné míře znalosti z ostatních relevantních oborů. Teprve autorizační
zkouškou lze ověřit, zda uchazeč o autorizaci ÚSES dostatečně chápe potřebný
mezioborový překryv při uplatňování ÚSES.

-

Stanovení kompetencí projektanta ÚSES

-

Technické aspekty, případná retrospektiva autorizace ÚSES pro A3 a A0, rozsah
autorizačních zkoušek ÚSES aj.

-

Jmenování zkoušejících pro ÚSES

3. Po úpravě rozsahu činnosti pracovních skupin ČKA vznikly pracovní skupiny PS
Urbanizmus a územní plánování a PS krajinářská architektura, která se bude zabývat
tématem krajiny. Tyto pracovní skupiny budou úzce spolupracovat nad rozsahem
krajinného plánování a Koncepcí uspořádání krajiny v územním plánování.
4. Protože došlo k zániku PS pro přírodu, navrhuje PS krajinářská architektura, aby se
zástupce této skupiny stal členem PS krajinářská architektura v rámci kontinuity
činnosti této zaniklé skupiny.
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