Zápis z jednání pracovní skupiny
Pracovní skupina

Středisko

Krajinářská architektura
Místo
Termín
Od – do
Předsedající
Sekretář
Členové PS
Hosté
Omluven
Zápis připomínkuje
Následující termín

Jednání číslo
2/2015

ČKA
19.5.2015
11:00 – 15:00
K. Salzmann
I. Königsmarková
Š.Špoula, J.Pyšková, V.Mackovič
A.Kubešová, P.Ondruška, P.Martinek, P.Velička
I. Škrovová – dlouhodobá nemoc
Všichni členové
16. 6. 2015 v 11.00 hodin

PROGRAM:
1. Standardy
Pavel Martínek informoval přítomné o průběhu příprav nového znění Standard
2. Skupiny pro standardy v rámci PS KA
Pro vypracování Standard pro krajinářskou architekturu budou ve rámci PS KA
jmenovány dvě skupiny
1.Stavba krajinářské architektury – rozpracuje Standardy KA vypracované Petrem
Veličkou a kol. ve smyslu nového znění Standard, na kterém pracuje PS Standardy ve
spolupráci s PS Standardy a ve spolupráci s Iniciační skupinou KA pod vedením Petra
Veličky. Stavba Krajinářská architektura má svoje specifika, tyto je důležité zohlednit a
vytvořit svůj systém, který bude vycházet ze struktury Standard pro stavbu.
Členy této skupiny bude Jana Pyšková, Štěpán Špoula a další členové, které určí Petr
Velička, jako zástupce iniciační skupiny. Členy skupiny se můžou stát také další
krajinářští architekti
Zodp: Jana Pyšková
Termín: 16.6.2015
2.Plánování krajiny - jedná se o plánovací procesy (nikoliv stavba) krajiny, kde skupina
nastuduje všechny dostupné materiály vypracované na téma Koncepce uspořádání
krajiny a vypracuje svůj pohled na vypracování Koncepce uspořádání krajiny v územním
plánování včetně doporučení kompetencí na vypracování těchto dokumentací.
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Dále se bude skupina zabývat optimální strukturou krajinného plánování ve vertikálním
směru, tzn. Počínaje národní strategií, přes Zásady územního rozvoje po místní územně
plánovací dokumentace. Bude úzce spolupracovat s PS Urbanizmus.
Členy této skupiny bude Klára Salzmann, Petr Ondruška, V.Mackovič, A.Kubešová.
Skupina bude doplněna o další zájemce z PS Urbanizmus a bývalé PS pro přírodu a
krajinu
Zodp: Klára Salzmann
Termín: 16.6.2015
3. Vytvoření Platformy pro krajinné plánování (plánování v krajině)
Pro dosažení širšího konsenzu bude vytvořena Platforma pro krajinné plánování, kde
budou zastoupeni odborníci z těch rezortů, které se krajinou zabývají (MMR. MZE. MŽP,
MK). Návrh vzniku Platformy bude předložen Představenstvu ČKA.
Zodp: Klára Salzmann
Termín: 16.6.2015

4. Příprava jednání PS KA se zástupci BDLA
Ve dnech 17-18 června 2015 bude společné zasedání PS KA, české IFLA a BDLA
PS KA požádá Představenstvo o finanční příspěvek na oběd pro zúčastněné ve výši 5 000
CZK.
Zodp: Jana Pyšková
Termín: 1.6.2015
5. Způsob schvalování dokumentů v rámci PSKA
V zápise bude u každé položky uvedena zodpovědná osoba a termín ukončení úkolu
V termínech mezi jednotlivými zasedáními bude použit způsob Per rollam, kdy se každý
člen PS vyjádří k úkolu. Zodpovědná osoba vyhodnotí a případně zapracuje zaslané
podněty. Vyhotoví versi po připomínkování, kterou znovu rozešle k závěrečnému
vyjádření členů PS. Materiál bude vyjádřením PS, pokud se k němu kladně vyjádří většina
členů PS. Člen PS se může zdržet vyjádření k projednávanému tématu.
6. Způsob průběhu autorizační zkoušky pro A3 v rámci nového znění AŘ
(rozšířeno o ÚSES)
Nový AŘ přinesl zásadní změnu v procesu zkoušení A3 v rámci autorizačních zkoušek. PS
KA považuje za důležité vypracovat nové znění testů, ve kterém se objeví i téma ÚSES.
Dále je důležité stanovit v jakém rozsahu je uchazeč povinen předložit své portfolio na
téma ÚSES. Dotazy budou konzultovány s Autorizační Radou.
Zodp: Klára Salzmann
Termín: 16.6.2015
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