Iniciativní skupina pro krajinářskou architekturu (ISKA)
Schůzka dne 23. 3. 2009
Přítomni za ISKA: Ing. Petr Velička, Ing. Jakub Chvojka, Dipl. Ing. Susanne Spurná
Přítomni jako hosté: RNDr. Milan Svoboda, JUDr. Jiří Plos, Veronika Busková
1. Standardy
ISKA se ve svém programu činnosti zavázala, že bude spolupracovat na aktualizaci
výkonových a honorářových řádů v souvislosti s profesními standardy. Z toho důvodu byl na
dnešní schůzku přizván dr. Svoboda, který je jedním z autorů praktické příručky „Plánování
území a projektování staveb“, kterou v r. 2002 (?) vydal Verlag Dashöfer. Záměrem ISKA
bylo pracovat s touto příručkou jako stěžejním materiálem. Dr. Svoboda přítomné podrobně
seznámil se strukturou příručky. Poté po vzájemné diskusi dospěli přítomní k dohodě, že
ISKA připraví aktualizaci již existujícího materiálu „Výkony a honoráře“, který vydala ČKA
v r.1997 (od té doby nebyl materiál aktualizován), konkrétně části 1.3. Zahradní a krajinářská
tvorba. Pracovní materiál bude s dr. Svobodou konzultován. Finální verze bude předložena
představenstvu. Cílem je vydat co nejdříve alespoň tuto aktualizovanou část, pokud se ČKA
mezitím nepodaří zpracovat i ostatní obory.
Na představenstvo ČKA je nutno co nejdříve předložit za ISKu tento záměr.
2. Vydavatelská činnost / Lexicon, Genius loci
Zuzka informovala o situaci kolem autorských práv Lexiconu. Vydavatelství BIRKHAUSER je
k vydání českého překladu velmi vstřícné. Nyní je třeba vybrat českého partnera/vydavatele
a oslovit ke spolupráci. Pro vydání titulu Genius loci jsme se rozhodli oslovit „AKADEMII“
(Jakub) a jako alternativu ZLATÝ ŘEZ, popř. PROSTOR. Petr věc předjedná s p. Václavem
Cílkem a poskytne kontakt na konkrétní osobu v AKADEMII. Zároveň je třeba podchytit
právní vztah mezi „ISKA“ jako iniciátorem publikační aktivity a českým vydavatelem.
Smlouva má ošetřit následující věci:editorial, rozšíření o český kontext, celkové zaštítění,
popis vztažení Lexiconu na český prostor, lektorování překladu vzhledem k profesi (odborná
správnost), grafická podoba, odsouhlasení osoby překladatele.
3. Otevřenost
Dohodli jsme se, že budeme průběžně oslovovat a zvát na naše jednání lidi/osoby, které se
sami velmi /aktivně věnují profesi krajinářský architekt. Cílem je obousměrné obohacení.
4. Aleje – poděkování
Jako reakce na kauzu „Kácení alejí v ČR“ vznikly 2 petice občanů:
- Zachraňme stromy! Petice za lepší paragrafy. Na ochranu zeleně.
- Petice občanů proti celorepublikovému kácení stromořadí podél silnic a cest.
„ISKA“ oceňuje takovouto občanskou iniciativu, která je v demokracii nezastupitelná, ale
upozorňuje na nebezpečí záměny odborného stanoviska a petice, která je v rozporu
s principy, které hájí ČKA a „ISKA“.
5. Poděkování
Dne 12.3.2009 bylo vydáno oficiální stanovisko České komory architektů ke kácení alejí,
které vzniklo na podkladě textů připravených „ISKA“.
Děkujeme sekretářovi ČKA JUDr. Plosovi za finální úpravu textu.
Děkujeme děkanovi ZF Lednice doc. Kučerovi za ocenění naší práce.

příští jednání ISKA :

2. července 2009, v 10hod, kancelář ČKA

