Zápis ze dne 4. 2. 2021
PS Krajinářská architektura
Místo konání: Konference na dálku
Čas: 15:00-16:30
Přítomni:
ČKA: Marek Holán, Matouš Jebavý, Tomáš Popelínský, Ondřej Remeš, Jiřina Zemanová,
Jitka Schneiderová, Lucie Vogelová, Petr Velička (15:30-16:00)
-

-

Skupina projednala připomínky kolegy RNDr. Milana Svobody k článkům
do bulletinu ČKA. Z jednání vyplynulo toto:
o U článku 1 (autorka Ing. Z. Ambrožová, Ph.D.) se členové skupiny shodli
na tom, že téma je zpracováno v rozumné délce, úpravy nepovažují za
nutné a komentáře M. Svobody vnímají jako jeden z mnoha názorů na věc.
Skupina pošle komentáře zpět autorce k úvaze, zdali je třeba něco doplnit,
pokud ano, bude publikována verze nová, pokud ne, bude publikována
verze původní beze změny.

o

U článku 4a (autorka Ing. R Fingerová) se členové dohodli na tom, že
postoupí článek autorce k doplnění, zejména červené a žluté pasáže.

o

U článku 4b (autorka Ing. J. Pyšková) se členové dohodli na tom, že
postoupí článek autorce k doplnění. Informaci ohledně architektonických
soutěží doporučují přeformulovat (např. ve smyslu „ČAKA se připojila k
podnětu na představenstvo ČKA, který upozorňoval na omezování účasti
krajinářských architektů v architektonických soutěží a apeloval na uznávání
autorizace A3.“)

o

U článku 5a (autor doc. M. Jebavý, Ph.D.) autor konstatoval, že se pokusí
do doby uzávěrky (10. 2. 2021) udělat drobné úpravy, v případě, že se mu
to nepodaří, skupina článek schvaluje v takové podobě, v jaké byl původně
napsán.

o

U článku 5b (autor Ing. R Fingerová) se členové dohodli na tom, že
postoupí článek autorce k doplnění. L. Vogelová se nabídla, že autorku
kontaktuje a pokusí se zajistit opravu. V opačném případě bude věc
postoupena k jednání P. Veličky v redakční radě.

o

U článku 7 (autor T. Popelínský) autor udělá drobné úpravy, např. změnu
u prvního odstavce, kde upraví slovní spojení „životní prostředí“.

o

U článku 8 (autor O. Remeš) se skupina usnesla, že by bylo možné článek,
který v řadě dalších článků (téma „představení oboru“) vybočuje,
přesunout vzhledem k náplni do kapitoly Legislativa. Autor připouští jistou
délku, ale pro pochopení kontextu jej zkracovat nechce. Problematiku
veřejných zakázek, terminologie, krajinářských staveb vs. zahradnických
služeb apod. považuje PS za důležitou.

Pracovní skupina se dohodla, že na příští schůzi, která se bude konat 11. 2. 2021
v 15.00 opět elektronicky, každý z členů skupiny přinese své představy
o směřování skupiny v dalším období.
Diskuse:

-

24. 1. zemřel Ing. Jiří Finger. Tomáš Popelínský a Marek Holán se dohodli, že
osloví některého ze synů, aby připravili krátký nekrolog. Pokud nebudou mít
zájem, Tomáš Popelínský o přípravu požádá prof. Ivara Otrubu.

-

Skupina byla informována T. Popelínským o existenci Národní soustavy povolání
(www.nsp.cz), databáze povolání na území ČR, kde se objevily nesrovnalosti v
terminologii oboru. Zřizovatelem webu je MPSV. Pracovní skupina bude o dané
věci jednat na příští schůzce PS.

-

P. Velička skupinu informoval o několika případech, kdy stavební úřady
neakceptovali autorizaci A3 na stavby krajinářské architektury . Pracovní skupina,
že o dané věci bude jednat na příští schůzce PS.

