Zápis z pracovní schůzky PS Krajinářská architektura
Ze dne 18. 11. 2021
Čas 13:00 – 16.00 hod
Předseda:

Ondřej Remeš

Přítomni členové:

Marek Holán, Matouš Jebavý, Tomáš Popelínský, Jitka Schneiderová
/zoom/, Lucie Vogelová

Hosté:

Petr Kučera, Alena Salašová, Petr Velička

Sekretář PS:

Kateřina Slaná

I. ÚVOD
1. Informace o uskutečněných jednáních do zasedání pracovní skupiny 18. 11.
2021.


AOPK 15. 11. 2021 - O. Remeš, F. Pelc - Náklady obvyklých opatření a další
k OPŽP 2021-2027

- EU požaduje dělit do 5 milionů a nad 5 milionů /hranice stanovena dle hranice
200 000 Euro/.
- Návrh o 2x roční aktualizaci Nákladů obvyklých opatření AOPK přijalo kladně,
ještě se bude jednat.
-

Bude se také jednat o inflační doložce a jedná se také o výši projektové přípravy
– 5% a 7% je dumpingová cena.



Informace z jednání Představenstva, které proběhlo dne 2. 11. 2021 a úkoly
pro PS KA

-

Sledování dotačních programů /J. Kasl, P. Lešek/ ve vztahu k MMR, interní
komunikace s MMR se snahou, aby ČKA mohla spolupůsobit při směřování
finanční podpory EU do oblastí, které dlouhodobě podporuje, ve vztahu k MŽP
/O. Remeš/.

-

Zahájit komunikaci se Státním pozemkovým úřadem a Českomoravskou
komorou pro pozemkové úpravy ve věci pozemkových úprav /K. Salzmann,
O. Remeš/.

-

Připravit update návrhu úprav §4 a §17, následná komunikace kanceláře s MMR
o možné změně zákona /O. Remeš, K. Salzmann, D. Rybková/.

-

Příští rok k 30 letům ČKA proběhne přehlídka realizací z architektonických
soutěží a bude se jednat o realizace od r. 1992 do roku 2015 (dokončené
stavby). Nyní je to v přípravě. Dělena bude na dvě období 1992-2004 a 20052015. V rámci přehlídky bude hodnocena také udržitelnost. V každém období
budou finalisté a vítěz. Bude výstava, katalog dvojjazyčný, využití pro
propagaci soutěží, ale i architektury ČR v rámci Evropy. Porota bude sestavena
převážně z českých kritiků architektury, případně ze sousedních zemí i kvůli
nákladnosti akce.
Požadavek představenstva ohledně nominace porotce za krajináře.
Jana Pyšková přislíbila již na jednání PS Udržitelnost doporučení porotce
cizince z platformy krajinářské architektury LANDEZINE.
Proběhla diskuse.

PS KA nominovala:
Doc. PhDr. Janu Tichou, Ph.D. (ČVUT)
Prof. PhDr. Petra Kratochvíla, CSc. (AV ČR)
-

O. Remeš podal informace ohledně nastavení systému CPV a možnosti
propojení s ČKAIT a bonifikace u profesního pojištění. Vznikne nová PS CPV,
nutná aktualizace certifikační rady, stanovení metodiky přidělování bodů
k jednotlivým akcím. CPV bude jedním z hlavních témat při některých z dalších
představenstev.



Grémium představitelů vysokých škol a zástupců PS Vzdělávání

-

M. Jebavý podal informace ze zasedání Grémia děkanů, které se uskutečnilo
dne 12. 10. 2021 /podrobné informace uvedl v materiálu, který odesílal emailem/.

Hlavním tématem byl zákon 360/1992 Sb., především ve smyslu A0, A1, A2 , byl
vysvětlen problém A3.
Řešila se revize kompetencí absolventů pro A3, ledničtí krajináři, institucionální
akreditace, potažmo akreditace oboru, a pak zkušenosti z distanční výuky.
A. Salašová zdůraznila, že z debaty vyplynuly klíčové otázky, jak to bude
s titulem. Snaha o jednotná pravidla. Bude to mít vývoj.
Další důležitou věcí je institucionální akreditace – může to být problém.
Proběhla diskuse, především ohledně zákona 360/1992 Sb. a jaká bude možná
změna s nástupem nové vlády.


Zasedání PS Udržitelnost

-

T. Popelínský podal informace, především o připravované přehlídce realizací
z architektonických soutěží /viz. předchozí bod – informace z jednání
Představenstva/.

II.

HLAVNÍ TÉMATA
1. Vymezení rozdílů mezi stavbami krajinářské a stavební architektury (A3 a
A1)
-

O. Remeš podal informaci, že PS KA má připravit rozlišení, pro jaký typ staveb ještě
mají mít krajinářští architekti oprávnění projektovat, a pro které už ne – ve vztahu
k novému SZ a dělení na jednotlivé typy staveb.

Diskuse:
-

Vytvoření seznamu, jeho účinnost.

-

Vymezení dopravních staveb, pozemních staveb, stavebních objektů.

-

Vymezení stavebního zákona.

-

Postupovat přesně dle paragrafového znění zákona.

-

Potřeba přeformulovat změnu §4 a §17.

-

Veřejná prostranství pro KA.

-

Znovu se probraly znění, která se předkládala na představenstvo.

-

Typologie staveb krajinářské architektury by měla vycházet minimálně podle
kalkulačky.

-

Prodiskutovány body, které vyšly v Bulletinu v rámci KA.

-

Znovu přepsat a zdůvodnit.

2. Standardy služeb krajinářských architektů – standardy krajinářské
architektury
Diskuse:
-

P. Velička podal informace, že v r. 2008 - 2015 se tvořily standardy zvlášť za
součinnosti s ČKAIT. Do r. 2015 bylo jednoznačné zadání pro PS KA, že chtějí
standardy zvlášť, a to standard ÚP, standard projekční činnosti ve výstavbě,
pozemní stavby, standard projekční příprava stavby krajinářské. V r. 2015 se
domluvilo, že je zbytečné pro projekční činnost ve výstavbě vydávat dva standardy,
a že se vytvoří jeden standard služeb architekta. Z nachystaných kapitol se vtvořil
kompilát, aby tam nic nechybělo.

-

Je potřeba aktualizovat a zrevidovat, co bylo odsouhlasené dříve.

-

Mají vzniknout standardy pro celý obor, včetně
managementu. Nutné je, aby se všichni shodli.

-

Každý má jinou definici, co je to krajinářský architekt, nutnost sjednotit a ustálit.

-

Obecně definovat, co je krajinářská architektura a vytvořit jeden materiál (použít
texty z Bulletinu ČKA).

-

V r. 2022 je plánovaný OTTA, na kterém se to může zkonzultovat.

-

Není technická norma, obecný materiál.

krajinného

plánování

a

-

Je nutné mít nástroj, který nebude jen komorní.

-

Právní ukotvení od J. Plose.

-

Znovu nepsat podrobné definice, které už byly nadefinované.

-

Možnost vzniku grafického nástroje – Architektura a urbanismus, a to architektura,
územní plánování a krajinářská architektura.

-

Veřejná prostranství a KA versus stavba.

-

Nový Stavební zákon versus dokumentace pro územní rozhodnutí.

-

Územní plánování – bylo by vhodné to systematicky nastavit do tabulky.

-

Co se týká projekční činnosti ve výstavbě - Standardy odsouhlasené z r. 2016 –
stálo by za úvahu tyto tabulky zveřejnit.

-

Návrh vydat tabulky /materiál/, zgeneralizovat typologii, najít v tom odůvodnění.
(Co nejjednodušeji, vytvoří se body, vymezení vůči jednotlivým odstavcům,
zdůvodnit, proč je to tak požadováno).

-

Přístup k 360 je takový, aby v rozsahu autorizace
v písmenkách §4, dál se řešit jako vnitřní předpis ČKA.

-

Předány informace od P. Kučery z ČVUT.

měl

výkon

povolání

ZÁVĚR:

-

Pro vymezení rozdílu mezi jednotlivými krajinářskými stavbami jako základ použít
především Bulletin, kde vyšly veškeré informace o PS KA a kalkulačku ČKA
/Standardy/ a použít způsob odečítání staveb. Jít cestou konkrétnosti.

-

Jednání s předsedou ČKA, zástupci škol, ČAKA.

3. OTTA pro předešlé dva body
Termín bude upřesněn, rozhodne se dle epidemiologické situace.

Další termín schůzky PS KA únor 2022, bude upřesněn.

Zapsala: K. Slaná

