Zápis ze dne 11. 2. 2021
PS Krajinářská architektura
Místo konání: Schůze na dálku
Čas: 15.00-17.30
Přítomni:
Marek Holán, Matouš Jebavý, Tomáš Popelínský, Ondřej Remeš, Jiřina Zemanová, Jitka
Schneiderová, Lucie Vogelová, Petr Velička (15:00-16:00)









M. Holán přítomné členy informoval o předběžné domluvě, která probíhala před
oficiálním zahájením schůze a na které se přítomní domluvili, že O. Remeš
převezme funkci předsedy PS Krajinářská architektura po P. Veličkovi. O. Remeš
s návrhem souhlasil.
Členové PS návrh na změnu předsedy odsouhlasili jednomyslně
Členové PS odsouhlasili nominaci Jitky Schneiderové a Lucie Vogelové na členství
v pracovní skupině
P. Velička informoval o přeřazení článku Štěpána Špouly a přehledu projektů
vybraných Českou asociací pro krajinářskou architekturu, které měly být součástí
aktuálního vydání Bulletinu, do dalšího vydání, které se bude týkat tématu
udržitelnosti. Bulletin č. 3 bude vydán v říjnu.
P. Velička informoval o potřebě úprav v článcích, především opakování
historických faktů. Čas pro úpravy byl stanoven na 14.2.2021, protože další
redakční rada k aktuálnímu číslu proběhla 16.2.2021.

Následně probíhalo jednání pracovní skupiny bez přítomnosti předsedy P. Veličky.
Členové zahájili diskusi o tématech a směřování pracovní skupiny v dalším období. Z této
diskuse prozatím vyplynuly tyto okruhy témat:












Uznávání autorizace „Krajinářská architektura“, rovnoprávnost s ostatními
profesemi v ČKA jak v soutěžích o návrh, tak i před orgány státní správy.
Oprava názvu a doplnění obsahu povolání Zahradní a krajinný architekt v Národní
soustavě povolání (MPSV).
Terminologie oboru. Trvání na dodržování odborného názvosloví nejen ve směru
k laické veřejnosti ale i autorizovaným kolegům.
Opětovné snahy o přizvání zástupců vysokých škol vzdělávajících v oboru
k hostování ve skupině a zapojení do diskuse v pracovní skupině.
Osvětová činnost mezi absolventy oboru Krajinářská architektura a podpora
ve snaze o autorizaci a členství v ČKA.
Standardy služeb krajinářského architekta vzhledem k specifitě profese.
Zhoršující se postavení krajinářského architekta ve vztahu k orgánům ochrany
přírody a krajiny.
Klesající konkurenceschopnost vůči neautorizovaným osobám, které se v blízkosti
profese pohybují v rámci zadávacích řízení (mimo soutěže o návrh). To souvisí
opět se standardy služeb krajinářského architekta.
Možnosti spolupráce PS Krajinářská architektura a ČAKA s respektem k odlišné
povaze a účelu obou. Tam, kde je to pro ČKA a ČAKA vzájemně výhodné a může
to mít vliv na kultivaci nejen odborné (celospolečenské) diskuse o krajině,
utváření veřejného prostoru a propagaci oboru u laické veřejnosti.

Z další diskuse:
 Vyvstala otázka, zdali je možné obnovit „Fórum krajinářské architektury“ a pokud
ano, tak v jaké formě a s jakým obsahem.
 Jak sbírat další podněty k jednání pracovní skupiny. Diskutován byl především
požadavek na založení emailové adresy v rámci domény cka.cz a možnost jeho




přiměřené propagace na webu České komory architektů, případně v sekci
pracovní skupiny.
Probírány byly možnosti využití diskuzního fóra na webu cka.cz ke sbírání
podnětů. Většina kolegů se shodla na tom, že toto téma bude odloženo do doby
spuštění nového webového portálu, o kterém se už dříve zmiňoval P. Velička.
Opět byla zmiňována potřeba zveřejnění zápisů na webu cka.cz.

Členové skupiny se dohodli na dalším termín jednání pracovní skupiny na 23. 3. 2021
ve 14.00.
Zpracovali: Tomáš Popelínský, Ondřej Remeš

