Iniciativní skupina pro krajinářskou architekturu (ISKA)
Schůzka dne 27. 8. 2009
Přítomni za ISKA: Ing. Jakub Chvojka, Ing. Tomáš Jiránek, Ing. Petr Velička, Ing. Markéta
Veličková
Přítomni jako hosté: JUDr. Jiří Plos, Ing. Radmila Fingerová, Ing. Tamara Čuříková
1. Dopis ČKA DR adresován MŽP_předmět VÚKOZ a projekční činnost s ním spojená
Koncept dopisu představil P. Velička. Koncept bude dle dohody poskytnut na korekci J.
Plosovi.

2. Obnova a zřizování dokumentace vegetačních prvků_podpora v legislativě
(SFŽP osa 6.5._ Podpora regenerace urbanizované krajiny)
Osa 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny
6.5.

Podpora regenerace urbanizované krajiny

Zakládání a revitalizace významné sídelní zeleně, individuální zakládání a obnova parků,
stromořadí, hřbitovů, městských a obecních lesoparků atd.
Odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb a dalších objektů ve zvláště chráněných
územích a územích zařazených do soustavy Natura 2 000.
6.3.

Obnova krajinných struktur

Realizace vegetačních opatření v krajině (výsadba a obnova remízů, alejí, soliterních stromů,
větrolamů, územní systém ekologické stability atd.).
Opatření k zachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů v lesích ve zvláště chráněných
územích, územích soustavy Natura 2 000, vymezených regionálních a nadregionálních
biocentrech územních systémů ekologické stability a v prioritních oblastech pásem ohrožení
emisemi

Financování projektu zajišťuje SFŽP, hodnocení projektu AOPK. Naším cílem je
stav, kdy projekt nebude financován, dokud nebude doložen komplexní projekt.
Situace bude řešena na představenstvu přímo se zástupcem SFŽP 8. 9. 2009.
3. Vydavatelská činnost - Génius loci
Jakub telefonicky kontaktoval nakladatelství DOKOŘÁN_Mgr. Terezu Ješátkovou
(šéfredaktorka) ohledně situace s „Géniem loci“. Dle informací paní šéfredaktorky jediný kdo zareagoval, bylo italské vydavatelství Mondadori (poslední vydání Génia loci).
Dle možností se co nejdříve ozvou s aktuálními informacemi.
4. Standardy
Do konce září Petr zpracuje koncept, který ostatní budou připomínkovat do konce října.
Osobní probrání a finální odsouhlasení ISKOU proběhne na příštím jednání ISKA 26.11.
2009, následně bude materiál předán představenstvu.
(Původní termín pro vypracování standardů 8. 9. 2009.)

5. Jednání s Ing. Radmilou Fingerovou (zástupkyní vzdělávání v oblasti krajinářská
architektura ČVUT_FA)
Předmět jednání - budoucnost školení krajinářské architektury v ČR
Specifikace hlavních problémů ČVUT_FA_modul krajinářská architektura dle R.
Fingerové: Absence biologických a technologických předmětů. Současný modul na
ČVUT existuje, zároveň je zájem o jeho převedení v plnohodnotnou záležitost, tedy
obor. Jsou tendence spolupráce s ČZU v Praze.

Akademický titul pro obor architektura: aktuálně na ČVUT, MZLU „Mgr“. Cílem je jasnější
specifikace – tedy titul Ing. arch. (architektura) a Land. arch. (krajinářská architektura),
urbanismus je obor na spojující obě jmenované součásti architektury.
Závěr:
- ISKA požádá představenstvo o mandát k sestavení náležitostí „povinné minimum
vzdělání absolventa krajinářské architektury“_ideální povinný standart (vše ve
spolupráci s pracovní skupinou pro vzdělávání a autorizační radou). Jakub připraví
do příštího jednání ISKA (26.11. 2009) pracovní koncept žádosti na představenstvo,
připomínkování proběhne během jednání 26.11. 2009.
Úkol pro Petra: Prověření uznaného vzdělání. MZLU – management_krajinářská
architektura, čtyřletý bakalář krajinářská architektura apod.
Citace z e-mailu R. Fingerové:
„… Odkontrolujte, co je teď v regulích ČKA pro uznané vzdělání, ještě nedávno
tam byly čtyři roky, také proto to v Lednici změnily, je třeba definovat profil
absolventa čtyřletého bakaláře oboru krajinářská architektura.
Všechny problémy se školami by se vyřešily, kdyby ČKA přijala americký
model vstupu do profese tj. ať si každý studuje, co chce, ale pak náročné
zkoušky do Komory, to je totiž jediná cesta …“

5. Jednání s paní ředitelkou ČKA _ Ing. Tamarou Čuříkovou a představení
pracovní skupiny.
Proběhlo vzájemné představení a nastínění možností vzájemné spolupráce.



Příští schůzka ISKA 26. 11. 2009
Návrh hostů: Henry Hanson_ČVUT_FA_Landscape studio Henry Hanson_dle
stránek ČVUT: “Nově vzniklý ateliér se zabývá plánováním krajiny a městské
zeleně”.

