PRACOVNÍ SKUPINA KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA 2020
Pracovní skupina se věnuje aktuálním tématům svébytného oboru KA v rámci struktury ČKA a v celé šíři
procesu projekční přípravy staveb krajinářské architektury i procesu územního plánování v
návaznostech s tvorbou krajiny městské i volné.

Pracovní skupina pracovala ve složení architekti: předseda – Petr Velička, členové - Klára Salzmann,
Eva Jeníková, Lenka Vyhnálková, Matouš Jebavý, Jiřina Zemanová, Marek Holán, Ondřej Remeš, Tomáš
Popelínský. V červnu ukončili činnost v pracovní skupině architektky Klára Salzmann, Eva Jeníková,
Lenka Vyhnálková
6. 2. - schůzka pracovní skupiny v Praze
27.2. - Festival architektury, Brno
24. 6. - schůzka pracovní skupiny v Praze
10. 9. - schůzka pracovní skupiny v Brně společně s hosty z ČAKA
5.11. - plánovaná schůzka přes videokonferenci
18. - 19. 4. - rekodifikace stavebního práva – připomínkování postavení krajinářských architektů
v novém znění zákona 360/92 Sb.
PS KA v polovině roku 2020 řešila dále v koordinaci s kanceláří ČKA registraci oboru KA a v
Evropské databázi regulovaných profesí, kterou má ve své správě MŠMT. Ze strany ČKA byl nově
vytvořen požadavek na regulovanou profesi krajinářských architektů, Landscape architects. O
závěrech byly informovány členky ČAKA Jana Pyšková a Eva Jeníková, které mají tuto agendu na
starosti v rámci IFLA Europe.
8. 9. - převzetí podnětu od představenstva ČKA ve věci diskriminace krajinářských architektů
v soutěžích Příprava argumentace a doporučení postupu.
V současnosti mají jednotliví členové PS na starosti přípravu a koordinaci příspěvku do Bulletinu
č. 1, který bude věnován oboru Krajinářská architektura.
V průběhu roku bylo zajištěno posouzení ze strany Mendelu Brno, nově tvořeného oboru v rámci
FA ČVUT Praha.
Plán činnosti 2021
-

Dokončit proces registrace regulované profese.

-

Spolupracovat nad podklady rozsahu autorizací a jejich vzájemných překryvů pro potřeby AR
při stanovování příbuzného a uznaného vzdělání pro autorizace ČKA.

-

Spolupracovat při vydání reedice výkonu standardů architekta v kapitole krajinářské stavby

-

Dbát na dodržování nediskriminace A3 v rámci arch. soutěžích

-

Spolupracovat s ostatními PS v jejich agendě v rámci témat KA zejména s PS udržitelnost.

-

4 pracovní schůzky 2x Praha, 2x Brno

.Členové pracovní skupiny celoročně přispívají v různých osvětových aktivitách k šíření dobrého
jména ČKA i samotného oboru krajinářská architektura.
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