Zápis z jednání pracovní skupiny
Pracovní skupina

Středisko

Jednání číslo

Krajinářská architektura

026

3

Místo
Termín
Od – do
Předsedající
Sekretář
Hosté
Členové PS

Praha
18-2-2013
10,00 – 13,00
J. Kohlová
A. Švejda

Omluveni
Nepřítomni
Následující termín jednání

M. Forejtová, R. Pavlačka, D. Wilhelmová,
R. Fingerová, S. Burian

22.3. 2013 v 10,00

Program:
I. Víkend otevřených zahrad

V představenstvu byla schválena záštita nad akcí. V současnosti je třeba napsat
informační text do Bulletinu
II.
Zařazení časopisu Zahrada –park –krajina do RUV.
Pracovní skupina podporuje tuto aktivitu. Pro podání doporučení je třeba zjistit více podrobností.
III.

Legislativa profese
Radek Pavlačka prošel strukturu legislativy KA v návaznosti na stavební zákon. Stavební
zákon se odvolává na zákon 360/1992, ale neobsahuje nic bližšího k profesi KA.
Zákon 360 – řeší vymezení autorizací a vzdělávacích institucí pro tyto autorizace. Podrobnosti
rozsahu autorizací upřesňuje Autorizační řád ČKA.
Akademický titul architekt – zneužití titulu na to navazuje přestupkový zákon .
Architekt zodpovídá za to, pro co mu byla udělena autorizace. Pokud autorizace nedostačuje
je povinností architekta zaangažovat odborníka s příslušnou autorizací. Toto nám dává
legitimitu vést velký projekční kolektiv.
Autorizační řád ČKA – vymezuje, co autorizace A3 obsahuje a jaké jsou podmínky vzdělání
pro autorizaci
Standardy jsou součástí legislativy.
IV. Obsah profese KA IFLA jasně definuje obsah krajinářské architektury. Radka Fingrová rozeslala všem obsah KA
ASLA a IFLA. Klíčová je definice profese pro KA od IFLA z roku 2003 zpracovaná pro

1/3

Zapsala:, J.Kohlová 21.3.2013
Schválil: J.Kohlová

mezinárodní standardní klasifikaci povolání Mezinárodního úřadu práce v Ženevě. Tato
definice je schválená a všeobecně mezinárodně uznávaná.
Zcela nám chybí správná terminologie pro objekty krajinářské architektury – např. zeleň
apod.
IV. Příprava workshopů
Wokshop 1 – Standardy výkonu povolání KA – ještě nedošlo k jednání Petra Veličky a arch.
Vrány, které proběhne tuto středu 20.2.2013 a následně J. Kohlová projedná s Petrem
Veličkou podrobnosti
Projití standardu – příprava na další jednání.
K workshopu by bylo dobré přidat téma k terminologii KA
Workshop 2 - Význam autorizace ČKA pro krajinářskou architekturu. PS navrhla změnit téma
workshopu 2 na Legislativa pro krajinářskou architekturu. Termín konání druhé pololetí. Na
workshopu by byl projednán materiál „Návrh postupu pro autorizační zkoušky“ /viz bod IV. –
autorizační zkoušky.
V. Spolupráce se PS Soutěže.
Jednání se zúčastnil RNDr. Milan Svoboda, který je členem PS pro soutěže. Seznámil pracovní
skupinu se současným stavem. Soutěž o návrh – je přichystaná vyhláška soutěže o návrh,
která by měla být v nejbližší době schválená. Soutěž nad cca 5mil. je povinná. Pokud
přesáhne hodnota 1mil. - měl by být nebo může být soutěž o návrh.
Nyní je velký nárůst architektonických soutěží. Žadatel může zažádat o konzultaci PS pro
soutěže – pak lze ovlivnit ze strany ČKA stanovení vyvážené komise i včetně zastoupení
krajinářských architektů.
Chystané architektonické soutěže:
Písek – chystá se soutěž na úpravy nábřeží – byla doporučeno, aby se komise doplnila o
krajinářského architekta.
Pomník Pardubice – můžou být jen architekti, nemohou být krajinářští architekti, ani umělci.
Omezuje to množství přihlášených. Zde byly podmínky striktně omezené vyhlašovatelem. Byl
doporučen sochař, který nebyl autorizovaný ani proškolený – ale byl zde bezpodmínečně
nutný.
Rychvald, Český Krumlov, Podmokly, Litomyšl – nábřeží Loučné,
Je velká snaha PS pro soutěže o celkový konsensus – je snaha zohledňovat specifika akcí – bohužel je
to jen doporučení pro vyhlašovatele.
Závěr: apelovat na proškolení krajinářských architektů.
PS pro soutěže se snaží o popularizaci u investorů – je vymyšlena soutěž o nejlépe zrealizovanou
soutěž.
VI. Autorizační zkoušky
Radka Fingrová informovala, že ČKA stále hledá možné přísedící k autorizačním zkouškám,
v konečném výsledku 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 je ZF MENDELU (Lednice), bylo by žádoucí, aby u
autorizačních zkoušek byl zástupce i Lednice. Tím by byla lépe nastavená jednotná úroveň
pro znalosti z příbuzných oborů.
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Výstup: návrh postupu pro autorizační zkoušky pro obor KA, která bude výstupem pro PS pro
vzdělání.
Iniciovat začlenění autorizace ÚSES pod A3 – plně.
VII. Osvěta KA u stavebních a obecních úřadů
Samuel Burian zpracoval návrh textu, který bude nejprve připomínkován pracovní skupinou.
Výstup: manuál pro stavební úřady.
VIII. Projednání veřejné zakázky na Pasport zeleně v Karviné
Byla zpracována právní analýza zadání veřejné zakázky, která bude následně využita jako
argument pro obdobná zadání.

Úkol
Zodpovídá
Obsah grantu Mendelovy univerzity v Brně
Kohlová
Oslovit JUDr. Filipa Dienstbiera o možnosti
Pavlačka
spolupráce na legislativě v rámci grantu Mendelovy univerzity
v Brně
Přípomínkování konceptu pro oslovení státní správyBurian
a
samosprávy
Pasport zeleně Karviná – právní rozbor
Faltusová
Domluvit jednání Krejčiřík x Kohlová x Švejda ohledně
Kohlová
medializace Víkendu otevřených zahrad
Práce na textu – obsah profese dle ASLA
Kohlová
Potvrzení termínu workshopu s P. Veličkou
Kohlová

Termín
Splněno dne
25.1.2013
25.1.2013

Návrh postupu pro autorizační zkoušky

30.6.2013

Fingrová
a kol.PS
Požádat Petra Veličku o příspěvek do bulletinu i ZPKKohlová
článek o
Stříbře – práce KA na náměstí.
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24.4.2013
25.1.2013 22.2.2013
18.2.2013 13.2.2013
24.4.2013
22.3.2013

22.3.2013

