Zápis z jednání pracovní skupiny
Pracovní skupina

Středisko

Jednání číslo

Krajinářská architektura
Místo

ČKA

Termín

4.9.2019

Od – do

10h – 11,30h

Předsedající

P.Velička

Sekretář
Členové PS

M. Jebavý, J. Chvojka, K. Salzmann, L. Vyhnálková

Hosté
Omluven

E. Jeníková

Zápis připomínkuje
Následující termín

nebyl stanoven

1/ Standardy krajinářských staveb-návazně po schůzce PSKA bude rozeslána
poslední verze k připomínkování členy PSKA do začátku října a následně budou
odsouhlasena ze strany PSKA a aktualizace bude předána PS pro standardy.
2/ Standardy krajinného plánování – je nezbytné kooperace pracovních skupin
PSKA a PSU s cílem definice a zapracování – Začlenění krajinného plánování do
standardů územního plánování
3/ Skupina byla informována, že proběhla schůzka 18.3.2019 zástupců PS KA
(Velička, Jebavý) s PS U na téma městský architekt – kompetence a jeho pozice a
na téma požadovaná kvalifikace pro výkon této pozice – výsledkem jednání bylo
v případě autorizovaných osob ČKA mohou pozici MA vykonávat všechny tři
autorizace rovnocenně.
4/ Akreditace A+U+KA na FA ČVUT Praha
Dne 4.9.2019 na FA ČVUT proběhlo jednání k zamýšlenému studijnímu oboru
A+U+KA. Schůzky se zúčastnili zástupci ústavu KA, PSKA ČKA a SZKT ČAKA.
Zástupci PSKA prezentovali následující odborný názor na tento potenciální obor: “Za
radikální, resp. za kořen a podstatu, pokládáme že zamýšlený obor A+U+KA má
připravit studenty na všechny tři autorizace najednou během pěti, resp. šesti let
studia. Tento záměr považujeme za zcela nepřijatelný. V daném časovém limitu
není možné zajistit výuku oborů pro autorizační obory A1, A2, A3.”
Zdůvodnění: Dnešní výuka samostatného oboru A+U a samostatného oboru KA
probíhá na FA ČVUT v pětiletých studijních plánech. A nejen z této skutečnosti
vyplývá, že není možné zajistit stejnou kvalitu výuky pro oba obory současně v pěti,
resp. šesti letech. Toto sloučení nemůže zachovat kvalitu studia samostatných
oborů, které jsou na základě mezinárodních úmuv mezi UIA a IFLA respektovány
jako svébytné obory architektury.

