Zápis z jednání pracovní skupiny
Pracovní skupina

Středisko

Jednání číslo

Krajinářská architektura

026

Místo
Termín
Od – do
Předsedající
Sekretář
Hosté
Členové PS
Omluveni
Nepřítomni
Následující termín jednání

Praha
4-1-2013
10,00 – 13,00
J. Kohlová
A. Švejda
S. Burian, M. Forejtová, R. Pavlačka
D. Wilhelmová, R. Fingerová
25.1. 2013 v 9,00

Program
I. Organizační záležitosti:
- Stanovení časového harmonogramu jednání PS KA následovně:
25.1. v 9,00, 18.2., 22.3., 24.4., 24.5., 24.6., a to vždy od 10:00
25.1. (pozvat P. Veličku)
I.Proběhla diskuse o principech komory a o významu pracovních skupin a náplni jejich práce. Pro rok
2013 je třeba vytýčit plán činnosti. Vzhledem k neúplné účasti PS bude činnost odsouhlasena na
příštím jednání PS 25.1.2013.
II. Návrh cílů pro rok 2013
II.a. Víkend otevřených zahrad
Přípravu akce zaštiťuje Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu ve spolupráci
s Národním památkovým ústavem, výkonným organizátorem se stalo občanské sdružení Průvodce
parkem ve spolupráci se studentskou asociací SARAHS n.o.. Partnerem projektu je Stálá komise
Senátu pro rozvoj venkova. Proběhl již třetí ročník, do kterého bylo přihlášeno přes 60 objektů.
Hledají se finanční zdroje na zajištění poměrně již rozsáhlé akce. ČKA by mohla mediálně pomoci této
akci, obdobně jako u Dne architektury /tisková konference, záštita/. Na půdě ČKA by mohla
proběhnout propagace mezi architekty k větší popularizaci akce a KA. Kontaktování nově
přihlášených objektů je často na osobní bázi. Jana Kohlová se spojí s hlavním organizátorem akce Ing.
Přemyslem Krejčeříkem a zjistí možnosti prezentace této akce přes ČKA, popřípadě podání žádosti o
záštitu u představenstva ČKA.
II.b. - Obsah profese KA - toto téma je stále nepřesně a nejasně definováno. Je třeba jasně definovat
obsah profese KA a následně začít prosazovat KA do legislativy. K tomuto by bylo možné využít
grantu Mendelovy univerzity v Brně „Metody a nástroje krajinářské architektury pro rozvoj území“.
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Zapsal: Mgr. Adam Švejda 7.1. 2013, J.Kohlová 13.1.2013
Schválil: J.Kohlová

Jana Kohlová rozešle obsah grantu, který si vyžádala od Mendelovy univerzity a za předpokladu jejich
souhlasu členům PS.
II.c. Příprava workshopů na každý rok by bylo vhodné zorganizovat 2 workshopy, které by měly
vzdělávací charakter a zároveň by na nich probíhala široká diskuze o tématu. Navrženy byly
následující workshopy:
Wokshop 1 – Standardy výkonu povolání KA. Seznámení se zpracovanými standardy – přesahy do
profese. Jana Kohlová osloví Petra Veličku zda by byl ochotný spolupracovat na tomto workshopu.Workshop 2 - Význam autorizace ČKA pro krajinářskou architekturu. Tento workshop vyžaduje větší
přípravu – vhodné by bylo naplánování na 2. pololetí 2013. Tímto workshopem by bylo dobré oslovit i
neautorizované KA, a zdůvodnit důležitost autorizace i z hlediska profesní zodpovědnosti, chránění
veřejného zájmu, pojištění apod. Samostatné téma je zneužívání titulu architekt – je třeba
pokračovat s informovanosti v médiích, workshopech, ve školách apod.
IId. Spolupráce se PS Soutěže. Rádi bychom navázali spolupráci s pracovní skupinou Soutěže.
Martina Forejtová zkontaktuje Petra Leška a zjistí možnosti spolupráce.
II.e. Osvěta KA u stavebních a obecních úřadů – Bylo by vhodné vytvořit jednoduchý manuál na 2 A4
– východiska z legislativy – co je KA, kdo může co projektovat apod. Toto by mohlo být rozesíláno jen
mailem na stavební a obecní úřady bez velkých nákladů. Možná spolupráce se SZKT, která má velkou
databázi úřadů. Samuel Burian nachystá koncept z již zpracovaného textu pro IFLA, nad kterým
budeme dále diskutovat.
III. Projednání veřejné zakázky na Pasport zeleně v Karviné
Na tuto veřejnou zakázku je jako technický kvalifikační předpoklad uvedeno, že vedoucí projektového
týmu musí mít certifikát o způsobilosti soudního znalce v oboru ochrana přírody – dendrologie a
certifikát o způsobilosti k hodnocení stromů – Český certifikovaný arborista – konzultant. Takto
vypsaná zakázka je důkaz o přesahu ČCA do naší profese bez dostatečného vzdělání. Z hlediska
zákona o veřejných zakázkách zde taktéž dochází k diskriminaci, kdy tuto podmínku splňuje minimální
počet účastníků. Jana Kohlová pošle na právní oddělení ČKA JUDr. Evě Faltusové „Výzvu k předložení
nabídky na veřejnou zakázku Pasport zeleně Karviná“, která provede právní rozbor. Z hlediska věcné
podstaty ani soudní znalec, ani konzultant ČCA nemůže nemusí mít dostatečné vzdělání pro tento typ
zakázky.

Úkol
Zodpovídá
Víkend otevřených zahrad
Kohlová
Obsah grantu Mendelovy univerzity v Brně
Kohlová
Oslovení Petra Veličky na workshop 1
Kohlová
Spolupráce s PS Soutěže
Forejtová
Oslovit JUDr. Filipa Dienstbiera o možnosti
Pavlačka
spolupráce na legislativě v rámci grantu Mendelovy univerzity
v Brně
Příprava konceptu pro oslovení státní správy a
Burian
samosprávy
Pasport zeleně Karviná – právní rozbor
Faltusová
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Termín
Splněno dne
25.1.2013
25.1.2013
25.1.2013
25.1.2013
25.1.2013

25.1.2013
25.1.2012

Zapsal: Mgr. Adam Švejda 7.1. 2013, J.Kohlová 13.1.2013
Schválil: J.Kohlová

