Zápis z jednání iniciativní skupiny pro krajinářskou architekturu
Datum a místo: 19. ledna 2009, Praha 2, Korunní 78
Čas: 10.00 – 16.00 hod.
Přítomni: Jakub Chvojka, Susanne Spurná, Petr Velička, Markéta Veličková, Tomáš Jiránek
Omluven:
Zapsal: Tomáš Jiránek
Iniciativní skupina pro krajinářskou architekturu – dále ISKA

Body jednání:
1. PUBLIKAČNÍ AKTIVITY
Jedním z prioritních cílů ISKA je aktivně pomáhat korektní a profesně odpovídající terminologii. Domácí
oficiální informační a studijní publikace jsou neaktuální, mnohdy jsou za studijní materiály na akademické
úrovni předkládány publikace neodpovídající úrovně ve srovnání se zahraničními. Samozřejmě na výjimky.
ISKA chce iniciovat a spolupracovat na vydávání kvalitní odborné literatury pro profesi krajinářský architekt.
Iniciativní skupina se rozhodla, že bude vytipovávat kvalitní tituly, které jsou vhodné k reedici nebo k edici.
Budou vyhledávány zahraniční tituly v ČR ještě nevydané a tituly u nás již vydané ale nedostupné.
Příkladně jsou to :
Meto J. Vroom, Lexicon of Garden and Landscape Architecture, Birkhäuser, ,Basel, 2006
Norberg-Schulz Ch., Genius loci, Odeon, Praha 1994
Geoffrey and Susan Jellicoe, The Landscape of Man, Thames and Hudson, 1995
Dieter Kienast, Christian Vogt, Aussenraume/Open Spaces, Birkhäuser, 2001
John Ruskin, The Seven Lamps of Architecture, London 1851-53
Ladislav Žák, Obytná krajina, Praha, 1947
Landschaftsästhetik, Hans Hermann Wöbse, Eugen Ulmer, 2002
Úkol : zahájit jednání na úrovni práv od nakladatelů jednotlivých titulů
Koordinátor úkolu : Susanne
Termín : kontinuální, informace do programu dalšího jednání ISKA

2. VZTAH K AOPK
v bodech :
- hodnocení krajinného rázu
- problematika oprávnění projektovat pro OP ŽP 6.5. „Zeleň v urbanizované krajině“
2.1.

hodnocení krajinného rázu

2.1.1.

ověřit stupeň projednávání ve věci hodnocení krajinného rázu mezi ČKA a
AOPK

2.1.2.

má-li AOPK zájem o spolupráci s ČKA ve věci hodnocení KR, budeme
žádat představenstvo ČKA o jeden mandát pro zástupce z ISKA pro tuto
problematiku
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2.1.3.

má-li AOPK zájem o spolupráci s ČKA ve věci hodnocení KR, budeme
žádat představenstvo ČKA o informace, zda existuje metodika hodnocení
KR a na jaké je úrovni z hlediska názorů ČKA

2.2.

oprávnění projektovat pro OP ŽP 6.5. „Zeleň v urbanizované krajině“

2.2.1.

pravidla oprávněnosti projektovat v rámci operačních programů MŽP ČR
jsou značně nejasná a bez zjevných pravidel , požadavků na autorizace a
podobně – stavba, zvláštní právní předpisy apod.

2.2.2.

Tvrdíme, že i „zásahy do zeleně“ jsou ve vystavěném prostředí stavbou a
podléhají tak obecným pravidlům projektování, stavebnímu řádu apod.
Mimo jiné proto, že „zeleň“ je řešena s mezioborovým přesahem a musí být
přistupováno celostně, integrovaně.........holisticky.

Úkol : dotaz u představenstva ČKA na výše uvedené body
Koordinátor úkolu : ISKA prostřednictvím tohoto zápisu - Tomáš
Termín : informace do programu dalšího jednání ISKA
3. PŘÍPRAVA VHŘ (VÝKONOVÝ HONORÁŘOVÝ ŘÁD) V SOUVISLOSTI S PROFESNÍMI
STANDARDY. PROBLEMATIKA OTP

3.1.

zjednodušení výkonového honorářového řádu pro obor Krajinářská
architektura následujícím způsobem :
- neurbanizovaná krajina
- urbanizovaná krajina
- zvlášť náročné úkoly a území dotčené zvláštními právními předpisy

3.2.

jednání Jakuba Chvojky s RNDr. Milanem Svobodou

3.2.1.

Dne 13. ledna 2009 proběhla schůzka v atelieru Aeroplan v Plzni. Jakub
Chvojka představil RNDr. Svobodovi iniciativní skupinu - její aktivity a její
plány. Dále byl prezentován zájem ISKA o spolupráci na dopracování
standardů coby podkladu pro VHŘ ČKA. RNDr Milan Svoboda byl osloven,
protože by jedním z autorů Standardů z roku 2002.

3.2.2.

RNDr. Svoboda projevil názor, že Standardy z roku 2002 jsou obecně
dobré, avšak příliš složité a podrobné. Dále projevil zájem na přípravě
pokračovat a ochotu spolupracovat s ISKA.

3.2.3.

ISKA se shoduje, že tendence „typologie“ až do modelů je špatná cesta.
Vytrácí se fenomenologický přístup k řešenému místu, oslabuje to
individualitu architekta(ů) a v mnohém to odporuje holistickému nazírání
řešeného problému.

Úkol : aktualizace stupně projednávání problematiky v ČKA,
Koordinátor úkolu : ISKA prostřednictvím tohoto zápisu – Petr
Termín : kontinuální, informace do programu dalšího jednání ISKA
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4. PŘÍPRAVA KONFERENCE EFAP 2009 V PRAZE

4.1.

EFAP 2009 – informace a souvislosti

4.1.1.

týká se politika architektury, která je předkládána do Vlády ČR
k deklarativnímu přijetí, profese krajinářský architekt? Ano jednoznačně.

4.1.2.

ISKA bude pozorně sledovat průběh konference a její závěry.

4.1.3.

Členové ISKA se seznámí s Lipskou chartou, závěry Rady EU z roku 2001
a 2008 na související témata, politikou architektury ČR

Úkol : rozeslat Lipskou chartu, závěry Rady EU a návrh politiky architektury ČR všem členům ISKA
Úkol provede : Tomáš
Koordinátor : Petr
Termín : do 30. ledna 2009

5. TERMINOLOGIE, KTEROU BUDE ISKA HÁJIT, POUŽÍVAT A PROPAGOVAT

5.1.

ISKA se shoduje a nadále bude ctít tyto odborné termíny za ty, které
považuje za nevhodné a profesi deformující :

krajinářská architektura

nahrazuje dřívější zahradní a krajinářskou tvorbu,
úpravy a jiné podobnosti

krajinářství, krajinářská část nahrazuje dřívější sadovnictví, sadové úpravy
krajinářský výkres

nahrazuje výkres sadových úprav

vegetace

nahrazuje zeleň

Úkol : ctít, diskutovat, obhajovat, argumentovat
Úkol provede : všichni
Koordinátor : Markéta
Termín : již platí a bude kontinuálně pokračovat

příští jednání ISKA :

23.března 2009 v 10,00 na ČKA
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