Zápis z jednání pracovní skupiny
Pracovní skupina

Středisko

Krajinářská architektura

Jednání číslo
4/2018

Místo

ČKA

Termín

18.10.2018

Od – do

15:00 – 17:30

Předsedající

P.Velička

Sekretář

M.Špačková

Členové PS

K.Salzmann, M. Jebavý, J.Chvojka, L. Vyhnálková

Hosté

J. Zemanová

Omluven

E. Jeníková

Zápis připomínkuje

Všichni členové a hosté

Následující termín

9.11.2018 v 9,00

PROGRAM:
1/ mailový dotaz kolegy - Petrem Veličkou byl přečten dopis s dotazem, co je
posláním a náplní pracovní skupiny a jak jsou nominovaní její členové – dopis bude
zodpovězen Petrem Veličkou jako vedoucím skupiny.
Odpovědný: Petr Velička
Termín: 31.10.2018
2/ chybějící zápisy z jednání skupiny na webu Komory – je nezbytné za
poslední dvě setkání zápisy doplnit a zveřejnit.
Odpovědný: Lenka Vyhnálková
Termín: 31.10.2018
3/ představení výsledků práce skupiny KA a definování nových úkolů –
A/ Petr Velička prezentoval završení práce skupiny z poslední doby - zaslání dopisu
na MŠMT - „Stanovisko České komory architektů ve věci regulace profese
„krajinářský architekt“ a podnět k legislativní iniciativě České republiky pro
sjednocení pravidel pro výkon profese „krajinářský architekt“ v návaznosti na
spolupráci s českou sekcí IFLA.
B/ Následně se bude PSKA věnovat tématu rozsahu výkonu profese KA, jako
podkladu pro diskuzi autorizovaných krajinářských architektů. Na příští jednání
skupiny si všichni členové k tomuto připraví podklady, aby mohla být vedena
diskuze.
C/ PSKA se bude dále věnovat organizaci vzdělávacích Fór krajinářské architektury
jako jednou z náplní činnosti skupiny

4/ Fórum krajinářské architektury 2018
A/ V roce 2018 proběhne poslední listopadové Fórum se změnou tématu –
důvodem je duplicita původně zamýšleného tématu s akcí MMR nad územní studií
krajiny v termínu o týden dříve.
Novým tématem bude Diskusní fórum krajinářské architektury, které seznámí s
aktuálními tématy a výstupy pracovní skupiny pro KA v rámci ČKA.
B/ Bylo konstatováno, že z hlediska náročnosti organizace bude pro rok 2019
organizováno 2 + 2 Fóra krajinářské architektury bude garantovat Klára Salzmann
s organizační podporou Lenky Vyhnálkové. Každé FKA bude mít svého garanta. Do
konce roku 2018 bude stanoven harmonogram FKA. Každé FKA musí být
organizačně zabezpečeno min. 2 měsíce před akcí.

