Zápis z jednání iniciativní skupiny krajinářská architektura
Iniciativní skupina

Středisko

Jednání číslo

Krajinářská architektura
Místo
Termín
Od – do
Předsedající
Sekretář
Hosté
Členové ISKA
Následující termín

ČKA PRAHA
26. 11. 2009
10,00 – 16,00

Vlasta Jílková
Jakub Chvojka, Tomáš Jiránek, Sussane Spurná, Petr Velička,
Markéta Veličková
28. 1. 2009

Program
1. Spolupráce v oblasti vzdělání ve spolupráci s NPÚ
Veličkovi představili námět a dostali za úkol do příštího set kání vytvořit koncept
spoluprác, s napojením na odsouhlasený projekt. Petr Velička informoval o průběhu a
závěrech konference pořádané NPÚ v Jindřichově Hradci Hrady a Zámky Quo Vadis,
kde byl pozvánna 12.11 -13.11 rodinou Lichtenstein - Podstatzky. Z pracovních setkání
mimo jiné vyplynula možnost po zvat paní Ing. Boženu Pacákovou – Hošťálkovou na
některé další jednání „ISKY“ k problematice obnovy historických zahrad a parků
z pohledu ústředního pracoviště NPÚ Praha.
2. Genius loci
Seznámení s dalším vývojem spolupráce s nakladatelstvím Dokořán. Dokořán již
navázalo kontakt s italským nakladatelstvím, které je ochotné poskytnou materiály pro
znovu vydání knihy. Je nutné písemně potvrdit předjednané podmínky pro
nakladatelství:
a) Iniciátorem reedice je skupina krajinářských architektů ČKA (ISKA), na první
straně je proto vhodné poděkování předsedy komory za možnost vydání
b) Zjistit možnost medializace publikace ze strany ČKA
c) Zjistit možnost institucí, které se budou podílet na odběru knih(ČKA,NPU)

3. Standardy krajinářské architektury
Pozastavení dočasně prací, zůstává pouze úkol pro Petra Veličku ve smyslu
dohodnuté spolupráce s ČKA, kterou koordinuje místopředseda představenstva pan
architekt Jan Vrana
Hl. úkol vyřadit definice, kde se uvádí matoucí a zavádějící sousloví: zeleň
v hlavní funkci
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4. Host – Vlasta Jílková – Spolek pro obnovu venkova
Paní V. Jílková přednesla žádost o možnost spolupráce s ČKA.
Možná spolupráce bude prezentována na valné hromadě Spolku krajinářským arch.
T. Jiránkem v lednu 2010.případná účast dalších členův případě pokud budou ze
strany Spolku pozvání.
Příloha: zápis zpracovaný Markétou Pražanovou z jednání
dovoluji si shrnout body jednání o spolupráci Spolku pro obnovu venkova s ČKA ze dne
26. 11. 2009 (14-15.30 h):
Přítomni: Tomáš Jiránek, Markéta Veličková, Pe tr Velička, Vlasta Jílková, Markéta
Pražanová
1) Příprava témat, která by bylo možné nabídnou Spolku ze strany ČKA
- Politika architektury - vyjadřuje vztah mezi architekty a společností; materiál by
obsahoval ÚVOD (napsán pravděpodobně D. Borákem), z jednodušený TEXT Politiky
architektury + NÁVOD s příklady (vizuální, srozumitelné); poté umístění na web Spolku a
do časopisu Veřejná správa;
- Memorandum o vzdělávání a architektuře;
- kvalitní prostředí mohou vytvářet (navrhovat) především autorizované osoby – vytvoření
jednoduchých příkladů, jak mohou být architekti užiteční; majoritní společnost venkova o
architekta nestojí, je třeba mu problematiku vysvětlovat;
- architektonické soutěže – tvorba sídel a krajiny (sestavení podmínek, zadání apod.
odborníky = architekty; nutno získávat dotace na soutěže, obce jich mají nedostatek);
Termín: do 8. 12. 2009 (zasedání představenstva ČKA) sestaví T. Jiránek návrh
spolupráce a materiálů
2) Web
- proklik mezi webovými stránkami obou institucí – nutno zvážit, na jaké informace by se
proklikávalo u ČKA (zpracovat materiály, které by mohly obce zajímat) a kde by bylo
umístěna logo ČKA na stránkách Spolku (nemělo by se nacházet např. mezi spolky, když
se jedná o instituci s přeneseným výkonem státní správy);
- Ing. V. Jílková se pokusí promyslet obsah rubriky na webu Spolku;
3) Vesnice roku
- přítomní navrhují udělovat v rámci soutěže speciální cenu ČKA za koncepci,
urbanismus, architekturu apod., u níž by bylo odůvodnění. Tím by se dostal přístup
architektů (a jméno konkrétní osoby) jednoduchým způsobem do obecného povědomí a
zároveň by se zviditelnila ČKA;
4) Akce
- valná hromada Spolku – 1. 12. 2009 – vzhledem k nutnosti připravit konkrétní materiály
ke spolupráci ČKA a Spolku se nikdo za ČKA jednání nezúčastní;
- schůze Spolku – 5. 1. 2010 – zúčastní se pravděpodobně T. Jiránek; na akci by měl
také dorazit P. Pithart.
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Na příští setkání, které se uskuteční 28.1 2010 bude pozván Prof. Ivar Otruba, CSc. .

Úkoly

Žádost o vznik pracovní skupiny
Vytvoření rozpočtu pro pracovní skupinu
Vytvoření konceptu spolupráce se Spolkem pro
obnovu venkova
Vytvoření konceptu možné spolupráce s NPÚ
V programech vzdělávání
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Zodpovídá
T. Jiránek
P. Velička
T. Jiránek

Termín
8.12
3.12
31.12

MaP
Veličkovi

28.1
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Splněno

3.12.2009

