Zápis z jednání pracovní skupiny
Pracovní skupina

Středisko

Jednání číslo

Krajinářská architektura

026

2

Místo
Termín
Od – do
Předsedající
Sekretář
Hosté
Členové PS

Praha
25-1-2013
9,00 – 13,00
J. Kohlová
A. Švejda
Petr Velička
M. Forejtová, R. Pavlačka, D. Wilhelmová,
R. Fingerová
S. Burian - nemocen

Omluveni
Nepřítomni
Následující termín jednání

18.2. 2013 v 10,00

Program
I. Víkend otevřených zahrad
J.Kohlová domluvila s koordinátorem celé akce Přemyslem Krejčiříkem možnost spolupráce,
především v oblasti podání žádosti o záštitu ČKA a s následnou pomocí při další medializaci akce.
Byla nachystána žádost o záštitu, která bude projednána na příštím představenstvu ČKA.
II. - Obsah profese KA - je třeba postupně a podrobně zmapovat současnou situaci – jak národní, tak
i mezinárodní. Z hlediska mezinárodní situace Radka Fingrová rozešle všem již jí přeložený materiál
ASLA, kde je krajinářská architektura definována. Radek Pavlačka by se chtěl úžeji věnovat
krajinářské architektuře v památkách zahradního umění s přesahem do památkového zákona.
III. Příprava workshopů
Wokshop 1 – Standardy výkonu povolání KA. K jednání byl pozván Petr Velička, zda by byl ochotný
se s iniciativní skupinou KA pod jeho vedením zhostit úkolu odprezentovat standardy výkonu
povolání KA širší odborné veřejnosti na workshopu. Ze strany Petra Veličky byla přislíbena
spolupráce. Workshop bude naplánován na duben 2013. Petr Velička ještě potvrdí realizaci
workshopu po projednání s arch. Vránou /zajistí Kohlová/.
Workshop 2 - Význam autorizace ČKA pro krajinářskou architekturu. Postupně chystat podklady a
hledat přednášející. Termín konání druhé pololetí. Na workshopu by byl projednán materiál „Návrh
postupu pro autorizační zkoušky“ /viz bod IV. – autorizační zkoušky.
III. Spolupráce se PS Soutěže.
Martina Forejtová zkontaktovala Petra Lešku z PS pro soutěže. PS pro soutěže vítá nové podněty ke
KA. Po krátké diskuzi byl domluven postup, že Martina Forejtová nachystá přehled architektonických
soutěží týkajících se KA z poslední doby – jaká byla požadována autorizace a jaká byla dostupnost
těchto soutěží pro krajinářské architekty. Taktéž Martina Forejtová zkontaktuje RNDr. Milana
Svobodu a pozve ho na další jednání pracovní skupiny. Zároveň budeme sledovat chystané
architektonické soutěže a v rámci činnosti PSKA budeme připomínkovat zadání.
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IV. Autorizační zkoušky
Radka Fingrová informovala, že ČKA stále hledá možné přísedící k autorizačním zkouškám,
v konečném výsledku o to není velký zájem z důvodu časové náročnosti. Proběhla diskuze o nutnosti
zkvalitnění autorizačních zkoušek, a tím i zvýšení prestiže oboru. Vzhledem k tomu že jedinou plně
uznanou školou pro KA ZF MENDELU v Brně, bylo by žádoucí, aby u autorizačních zkoušek byl
zástupce i Lednice. Tím by byla lépe nastavená jednotná úroveň pro znalosti z příbuzných oborů.
Dana Wilhelmová informovala o tom, že studenti studijního programu ZAKA na ZF MENDELU
v Lednici jsou v rámci výuky seznámeni o řádech ČKA, o užívání titulu architekt, o etickém řádu apod.
Výstup: návrh postupu pro autorizační zkoušky pro obor KA, která bude výstupem pro PS pro
vzdělání.
V. Osvěta KA u stavebních a obecních úřadů – Z důvodu nepřítomnosti Samuela Buriana odloženo
na příště.
Výstup: manuál pro stavební úřady.
VI. Projednání veřejné zakázky na Pasport zeleně v Karviné
Bude zpracována právní analýza zadání veřejné zakázky, která bude následně využita jako argument
pro obdobná zadání. Úkol trvá.

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
Domluvit jednání Krejčeřík x Kohlová x Švejda ohledně
Kohlová
medializace Víkendu otevřených zahrad
Rozeslat materiál ASLA
Fingrová
Potvrzení workshopu s P. Veličkou
Kohlová

Termín
25.1.2013
25.1.2013
25.1.2013
25.1.2013
25.1.2013

Vypracování přehledu architektonických soutěží
pro KA
Pozvat RNDr. Milana Svobodu na jednání PS
Návrh postupu pro autorizační zkoušky

Forejtová

18.2.2013

Forejtová
Fingrová
a kol.PS

18.2.2013
30.6.2013
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Splněno dne
25.1.2013
trvá
25.1.2013
25.1.2013
trvá

25.1.2013 trvá
25.1.2013 trvá
18.2.2013
18.2.2013
18.2.2013

Zapsala:, J.Kohlová, A.Švejda 25.1.2013
Schválil: J.Kohlová

