Zápis z jednání pracovní skupiny
Pracovní skupina

Středisko

Krajinářská architektura

Jednání číslo
6/2018

Místo

ČKA

Termín

10.12.2018

Od – do

13:30 – 16:20

Předsedající

P.Velička

Sekretář

M.Špačková

Členové PS

M. Jebavý, L. Vyhnálková, E. Jeníková

Hosté

J. Zemanová

Omluven

K.Salzmann, J.Chvojka

Zápis připomínkuje

Všichni členové a hosté

Následující termín

04.02.2019 v 14,00

PROGRAM:
1/ IFLA Europe – regulace profese
Členové skupiny byli seznámeni s odpovědí MŠMT na oficiální dopis od ČKA
„Stanovisko ČKA ve věci regulace profese „krajinářský architekt“ a podmět
k legislativní iniciativě České republiky pro sjednocení pravidel pro výkon profese
„krajinářský architekt“. V textu zaznělo, že v gesci MŠMT není změna regulace
profese architekta a odkazuje na MMR. Začátkem roku 2019 bude schůzka na MMR
se zástupci kanceláře ČKA, přítomen bude i P. Velička.
Členové byli i seznámeni s odpovědí na stejný dopis z kanceláře IFLA Europe.
2/ Nový stavební zákon v souvislosti k oboru KA
Během ledna proběhnou další jednání za účasti P. Veličky, který nás na další
pracovní skupině bude informovat o postupech jednání.
Na základě diskuse o potřebách KA vůči novému znění opět zmíněno, že za zásadní
považujeme nově v SZ definovat a zakotvit pojem vegetační prvek v návaznosti
na územní řízení.
3/ Fórum KA 2019 - témata
Fórum KA jaro (cca 3/2019) v Praze - téma Autorské dílo – zaštiťuje Petr Velička
Fórum KA podzim (cca 9/2019) v Praze - téma Krajina … Design with nature –
zaštiťuje Klára Salzmann
Téma Územní studie krajiny bude uvedeno v roce 2020
OTTA jaro (cca 4/2019) v Brně – téma VZDĚLÁVÁNÍ OBORU KRAJINÁŘSKÁ
ARCHITEKTURA – představení konceptu škol a univerzit
OTTA podzim (cca 11/2019) v Praze – téma VZDĚLÁVÁNÍ OBORU KRAJINÁŘSKÁ
ARCHITEKTURA – absolvent KA mýty a fakta (zaměřeno více na pražské studenty)

4/ Body k projednání na další pracovní skupinu
A/ Petr Velička informuje skupinu o průběhu jednání na MMR o regulaci profese
B/ Petr Velička domluví s kanceláří ČKA konkrétní termíny v roce 2019 pro konání
Fóra a OTTA
C/ Eva Jeníková představí co s úpravou stránek ČKA
D/ Petr Velička připraví text – výstup a závěry Fórum listopad – skupina jeho znění
odsouhlasí před publikací
E/ Petr Velička zajistí a předloží finanční přehled k proběhlým Fórům
F/ Klára Salzmann blíže rozpracuje koncept a představí přednášející na podzimní
Fórum KA

