Program činnosti iniciativní skupiny pro krajinářskou
architekturu
(sepsán dne 20. října 2008)

1. Vytvářet prostor pro široký a inspirativní dialog mezi krajinářskými
architekty a architekty.
2. Konkretizovat rozsah působnosti krajinářského architekta.
3. Spolupracovat na přípravě výkonových a honorářových řádů
v souvislosti s profesními standardy.
4. Napomáhat při citlivém naplňování pojmu politika architektury ČR.
5. Spolupracovat na programu celoživotního vzdělávání v rámci
krajinářské architektury.
6. Spolupracovat na vytvoření platformy krajinářské architektury.
7. Směřovat činnost iniciativní skupiny k založení pracovní skupiny pro
krajinářskou architekturu.

CO JSME DOSUD DOKÁZALI?!

/ sepsáno 1. prosince 2009

1/ společné kladení otázek na téma:
krajinářský architekt a architekt v ČR – hranice, obsah a význam profese
A/ diskuse probíhá v rámci pravidelných jednání skupiny, především za přítomnosti pozvaných hostů,
skupina průběžně oslovuje a na jednání zve osobnosti, které se aktivně věnují tématům spojeným s
profesí; k 1/12 2009 pozvání dostali: Petr Kučera, Darek Lacina, Eliška Zimová; k 1/12 2009 pozvání
dosud přijali: Milan Svoboda, Radmila Fingerová, Jiří Plos, Tamara Čuříková, Ivar Otruba, Vlasta Jílková
B/ diskuse probíhá v rámci nepravidelných jednání členů skupiny s různými partnery, na různých
úrovních a při různých příležitostech, jedná se o instituce jako MŽP, SFŽP, AOPK, VÚKOZ, NPÚ, AUÚP
nebo fyzické osoby, především architekti a krajinářští architekti. Se závěry a podněty plynoucí z těchto
schůzek, jsou ostatní členové seznamování na následných pravidelných jednáních „ISKY“.

2/ publikační a osvětová činnost:
A/ Skupina iniciovala a spolupracuje na přípravě kvalitní odborné literatury pro profesi krajinářský
architekt. Nadále se chce věnovat vytipovávání kvalitních titulů, které jsou vhodné k reedici nebo k edici,
resp. bude vyhledávat zahraniční tituly v ČR ještě nevydané a tituly u nás již vydané ale nedostupné.
k 1/12 2009 se podařilo: S nakladatelstvím Dokořán dohodnuta reedice knihy Genius loci od Christiana
Norberga-Schulze. Nakladatelství vyjednalo s italskou firmou Mondadori kompletní autorská práva na
celou knihu a proběhla jednání s překladateli. Nyní je třeba vyjasnit podmínky partnerství nakladatele a
ISKA potažmo ČKA coby hlavního iniciátora akce. Dále probíhá jednání s nakladatelství Archa ve Zlíně,
které má zkušenosti ze spolupráce s uznávaným švýcarským nakladatelstvím Birkhäuser, které se
specializuje na architekturu. Birkhäuser v oblasti „landscape architecture“ vydal tituly (např. Meto J.
Vroom, Lexicon of Garden and Landscape Architecture, Birkhäuser, Basel, 2006; Dieter Kienast,
Christian Vogt, Aussenraume / Open Spaces, Birkhäuser, 2001), které pokládáme za zásadní a jejich
případné vydání v ČR za podtstané.
B/ Skupina přípravila koncept oficiálního stanoviska ČKA k tématu kácení alejí v ČR; oficiální stanovisko
ČKA aktivně prezentovala v celostátních sdělovacích prostředcích včetně české televize.
Spolupráce na dokumentech ČT tématu Aleje a Krajina s prezentací stanoviska ČKA.
C/ Skupina připravila nominaci Prof. Ivara Otruby do soutěže POCTA ČKA 2009

3/ spolupráce v rámci ČKA
A/ Skupina spolupracuje na přípravě nových standardů - jednání v rámci skupiny, jednání s RNDr.
Milanem Svobodou, Judr. Jiřím Plosem, Ing. Radmilou Fingerovou.
B/ skupina spolupracuje na přípravě nového honorářového řádu pro krajinářskou architekturu s
ostatními skupinami ČKA.
C/ členové skupiny přijímají a váží si důvěry při zastupování komory v komisích státních zkoušek na
architektonických školách
D/ Členové skupiny se podílí na úkolech vyplývající z rozhodnutí představenstva – Organizace
konference EFAP v Praze, příprava memoranda o vzdělávání, příprava projektu naplňující
memorandum, podpora vzniku a příprava architektonických soutěží ve spolupráci se skupinou pro
soutěže.
E/ S pověřením představenstva se účastní a reprezentují činnost ČKA a její poslání na odborných
konferencích, seminářích a sympoziích ( Venkov 2009, Praha 5.2 2009, Strom pro život, Turnov 25.8
2009) a následně informují o průběhu, těchto akcí.
aktivní účast při sympoziích na základě pozvání NPÚ, kde jsou hájeny zájmy ČKA ve smyslu tvorby
prostředí pro výkon činnosti autorizovaných architektů.
Historické zahrady a parky jako součásti soudobé městské krajiny 7.10. 2009 Kroměříž
Hrady a zámky quo vadis 12.11 -13.11 2009 Jindřichův Hradec

způsob vedení jednání a jeho výsledky jsou doloženy v zápisech, které jsou k dispozici v
kanceláři ČKA

