WORKSHOP:
Nový studíjní obor Krajinářská architektura na FA ČVUT v Praze / 10. listopadu 2010
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KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA (PSKA)

Na základě pozvání jsme se dne 10/11 2010 zúčastnili workshopu k nově připravovanému oboru Krajinářská
architektura. Na konci programu jsme byli společně s ostatními účastníky vyzváni k dodatečnému písemnému
vyjádření k průběhu setkání popř. k situaci vůbec. Činíme tak stručně a heslovitě v následujícících řádcích.
1/ Vítáme iniciativu vytvořit na FA ČVUT studijní obor Krajinářská architektura! Vznik nové autonomní školy
krajinářské architektury může zásadním způsobem zlepšit kvalitu školení krajinářských architektů a profesní
poměry v celé zemi.
2/ Studijní obor Krajinářská architektura však musí být zcela svébytným, samostatným a sebevědomým oborem v
rámci fakulty. Nikoliv jakousi podmnožinou již nabízeného. Nikoliv něčím jako odkladištěm pro méně talentované
studenty. Nesmí zůstat u pouhého marketingového tahu fakulty, který má za účel přinést aureolu jedinečnosti
školy bez skutečného obsahu a kvality (pozn.: největší fakulta architektury v ČR by jako jediná kompletně
nabízela studijní obory pro všechny tři druhy autorizace - urbanismus, architektura, krajinářská architektura).
Dlouhodobě by všechny snahy měly směřovat ke vzniku Ústavu krajinářské architektury, který bude garantovat
dostatečně vzdělané absolventy, bude se systematicky věnovat historii, vývoji a současnému stavu oboru, bude
přirozeným partnerem lidem a subjektům z praxe (odborná veřejnost, veřejnost, úřady) a bude se do hloubky
zabývat vztahem oboru a urbanismu a rovněž bude mít aspirace přispět do debaty kolem současné architektury.
3/ V současnosti existuje na fakultě tzv.modul Krajinářská architektura, který však není dostatečný pro získání
autorizace ČKA pro obor Krajinářská architektura potažmo jeho absolutorium není uznaným vzděláním pro obor
krajinářská architektura. Tento stav pokládáme za nevyhovující a dlouhodobě neúnosný.
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4/ V rámci úvodní prezentace byly na workshopu představeny určité teze na kterých má být obor založen
(H. Hanson) a následně přehled hodinových dotací studia (K. Jančurová), který však vzhledem ke
krátkému času a drobnému měřítku promítané tabulky nemohl byl posluchači pochopen. Nemůžeme tedy
nyní říci, že bychom věděli jak má vypadat struktura studia, ale to není podstatné. Klíčové pro nás je, že
nevíme jaký má být ideový program nové školy krajinářské architektury. Ptáme se tedy: JAKÁ JE VIZE?
5/ Zdá se nám, že vznik zcela nové krajinářské školy na univerzitní půdě si žádá výraznou a uznávanou
osobnost a máme za to, že tento způsob je prověřen v praxi na respektovaných univerzitách. Taková
profesní kapacita je zároveň nositelem vize a zárukou směřování školy. Pokud je záměr vybudovat nový
obor míněn vážně (viz článek 2/) nabízí se dle našeho názoru dvě cesty: A) Oslovit mezinárodně
uznávaného krajinářského architekta s evropskou kulturní tradicí ze Skandinávie, Holandska, Švýcarska
nebo Německa apod. a pracovat na škole v anglickém jazyce.
B) Oslovit českého krajinářského architekta Vladimíra Sittu, který má mezinárodní renomé a umožnit tak
hledání nové podoby současné krajinářské školy v českém jazyce s přesahem angličtiny.
6/ Závěrem si dovolíme upozornit na důležitou okolnost pro debatu a pro komunikaci o tématu. Během workshopu
došlo ke směšování pojmů: krajinářská architektura a zahradní design (garden design) resp. bylo uvedeno, že
krajinářská architektura oproti architektuře nevyžaduje úředně-správní procesy. Toto platí o zahradním designu (s
výjimkou drobných staveb). Stavby krajinářské architektury jako jsou náměstí, nábřeží, návsi, pěší zóny, městské
parky nebo jiné městské veřejné i poloveřejné prostory a prostranství, zámecké parky, rekreační areály,
zoologické a botanické zahrady apod. pochopitelně povolovací řízení vyžadují.

Jakub Chvojka, Ing. / krajinářský architekt / předseda
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Susanne Spurná, dipl. Ing. / krajinářský architekt
Markéta Veličková, Ing. / krajinářský architekt
Petr Velička, Ing. / krajinářský architekt
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