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
3/2016

ČKA
14. 6. 2016
13:00 – 15:00
K. Salzmann
M. Špačková
J. Pyšková, P. Ondruška, V. Mackovič
J. Morkus – MMR, A. Kubešová, L. Vyhnálková, E. Jeníková,
M. Smetanová, P. Velička, J. Chvojka, S. Spurná
I.
I.Škrovová – dlouhodobá nemoc
II.
Š. Špoula
Všichni členové a hosté
září 2016

PROGRAM:
1

Ing. arch. Josef Morkus z MMR informoval o přípravě Metodiky Koncepce uspořádání krajiny
v územním plánováníplánu, kterou vypracoval ÚÚR Brno. Po připomínkování ze strany MMR
bude Metodika poskytnuta ČKA, aby bylo možné sladit vypracovanou Metodiku se Standardy
ČKA.

2

Ing. arch. Josef Morkus informoval o programu IROP pro Územní studie veřejných
prostranství a Územní studie krajiny.

3

Ing. arch. Josef Morkus dále informoval o plnění úkolů vyplývajících ze schválené Politiky
architektury a stavební kultury ČR ve věci Metodiky pro Zelenou infrastrukturu. MMR plánuje
tuto metodiku řešit přes TAČR, jako výzkumný úkol. MMR má zatím nabídku na vypracování
této Metodiky od firmy Ekotoxa z vlastní iniciativy. Ze schváleného úkolu pro Zelenou
infrastrukturu v rámci Politiky architektury vyplývá účast ČKA na vypracování této metodiky.
Ing. arch. Morkus přislíbil informovat PS KA o dalším vývoji na MMR. Vypracování Metodiky
by mohla zabezpečit také FA ČVUT, anebo další odborná vědecká instituce, která se
podobnými tématy zabývá, uvedla Klára Salzmann. Klára Salzmann také upozornila, že Zelená
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infrastruktura představuje komplexní, systémové a prostorové řešení podpory
ekosystémových služeb v sídlech a v krajině s důrazem na kvalitní řešení veřejného prostoru
za účasti veřejnosti.
4

Jakub Chvojka informoval o prvním zasedání Autorizační rady ČKA, kterého se zúčastnil jako
nový člen a zástupce krajinářských architektů. Upozornil na problém nově nabytou
způsobilost pro krajinářské architekty v oblasti ÚSES ve vztahu k oborovému vzdělání. Je
nutno přizpůsobit rozsah vzdělání na školách s uznaným a příbuzným vzděláním. Také je
důležité vypracovat rozsah náplně činnosti krajinářského architekta v praxi. Je potřeba
rozšířit spektrum zkušebních komisařů za obor A 3.1

5

Susanne Spurná upozornila na problém dalšího vzdělávání krajinářských architektů ve vztahu
k nárůstu rozsahu naší profesionální činnosti.

6

Pracovní skupina pro krajinářskou architekturu a Iniciační skupina pro krajinářskou
architekturu budou spolupracovat ve věcech oboru krajinářská architektura. Petr Velička
nabídl svoje členství v Pracovní skupině krajinářská architektura, aby byla mezi skupinami
lepší propojenost, vzájemná informovanost.

7

V rámci dopracování Standard, které budou v září ukončeny, je důležité přepracovat
Standardy pro krajinářskou architekturu v návaznosti na Standardy pro pozemní stavby.
Zodpovědný za dopracování Standard pro KA je P. Velička

8

Standardy pro koncepci uspořádání krajiny budou konzultovány s PS Urbanizmus a také
dopracovány a konzultovány s MMR.

9

PS KA bude hledat dalších možnosti pro vzdělávání krajinářských architektů, ale i odbornou
veřejnost (samosprávy, stavební úřady, atd.) ve věcech oboru a aktuálních informací, jako je
např. krajinné plánování, zelená infrastruktura. Tomuto úkolu se bude věnovat Lenka
Vyhnálková, Eva Jeníková a Magda Smetanová.
10 M. Špačková informovala o následujících záležitostech:
a. 19. 7, se účastní jednání představenstva Ing. Sklenář (MMR)
b. připomínkách ČKA k novelizaci vyhlášky č. 499
c. hlavními mediálními partnery ČKA jsou Hospodářské noviny a časopis Respekt. Jejich
redaktoři mají zájem o podněty z odborné veřejnosti
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