Zahájení:
P. Velička představil body programu:
1. autorizace a diskriminace A3, A2 v rámci architektonických soutěží
2. příprava bulletinu 2021 – téma „Krajinářská architektura“ /dále jen KA/
Obsah:
- organizace zabývající se KA v rámci ČR
- struktura PS
je nutné vysvětlit rozdíl mezi pracovní skupinou a iniciativní skupinou
- aktuality - T. Popelínský předložil statistiku soutěží typologicky s tématem KA (cca
posledních 50 soutěží)
- J. Zemanová připraví téma - Kvalita projektové dokumentace versus stavba
- M. Holán připraví téma - Spolupráce architekta s krajinářským architektem
- O. Remeš připraví téma - Veřejné zakázky
- M. Jebavý – 2 články jsou připraveny, třetí bude doplněn
3. postoj a návrh postupu vůči spolupráci s Českou asociací pro krajinářskou architekturu
(ČAKA), která bude prezentována hosty od 15 hod

P. Velička podal report ohledně jednání představenstva ze dne 8. 9. 2020. Na VH budou dne 19. 9.
2020 vyzvány pracovní skupiny ohledně výstupů a plánů pro rok 2021.
Byly podány informace o fungování PS od r. 2010. Byly zrekapitulovány zprávy a úkoly z posledních
jednání PS, především ze dne 25. 9. 2012.
Proběhla diskuse k dopisu „krajinářských architektů“ adresovanému představenstvu ČKA ze dne 4. 9.
2020 /viz. příloha/ ohledně postavení krajinářských architektů v architektonických soutěžích. PS
jednomyslně podpořila tento dopis a doporučuje představenstvu akceptovat tuto výzvu. PS připraví
návrh usnesení, které chce, aby představenstvo odsouhlasilo.
Základním tématem PS je problematika týkající se výkonu profese na základě autorizované osoby A3,
A2 - nutné změny v zákoně 360/1992 Sb. v rozsahu vydané autorizace.
P. Veličkou byla podána informace ohledně webináře Šetrná řešení v praxi: Ekologie a biodiverzita Návrhy vegetačních úprav a biotechnických opatření informace ze dne 9. 9. 2020.
Téma oslovování škol ve věci KA - proběhla diskuse, podány informace ohledně dopisu ze dne 6. 10.
2012 od profesora Otruby (tehdejší předseda PS).
Informace z workshopu ze dne 10. 11. 2010 - vznik nového studijního programu KA na FA ČVUT.
PS musí dotáhnout do konce statut a terminologii vůči veřejnosti a eliminovat názory, i na základě
historického vývoje PS.
Diskuse ohledně fungování škol, které disponují novou akreditací krajinářská architektura (M. Jebavý
podal informaci, že všechny tři školy jsou uznané a vyučují KA).

P. Velička sdělil v rámci společné diskuse, že Lednice má ten obor v rámci architektury, který se
jmenuje architektura a urbanismus. M. Jebavý sdělil, že FAPPZ ČZU v Praze má také od konce srpna
2020 akreditovaný bakalářský a magisterský studijní program „Krajinářská architektura“ v rámci
oblasti vzdělávání „Architektura a urbanismus“. Proběhla diskuse - je nutné do budoucna apelovat,
aby se akademická sféra věnovala tomu, aby studenti ukončili studium s titulem ing. arch. (i zpětně),
aby nevznikala diskriminace nových absolventů.
Jakým způsobem jsou rozlišovaní A1, A2, A3 - byl by vyřešen problém.
Téma ohledně územního plánování:
Požadavek PS, aby byl i určeni zástupci pracovních skupin „Standardy a honoráře“ a
„Urbanismus“, kteří by se věnovali standardům pro územní plánování.
Závěr:
PS se usnesla uskutečnit 4 schůzky ročně (Praha, Brno + 1x uspořádat otevřený think tank
architektů OTTA).

Od 15 hod
Hosté: Štěpán Špoula, Eva Jeníková, Jitka Schneiderová, Miroslava Polachová
-

Proběhla nabídka Petra Veličky o možnosti příspěvku do Bulletinu ČKA o vizích
ČAKA-IFLA (včetně popisu kontinuity) a seznámil zástupce ČAKA – IFLA se závěry
dnešní pracovní schůzky PS KA ČKA

-

Zástupci ČAKA – IFLA představili své vize – Štěpán Špoula a Eva Jeníková
KDO JSME:
- Česká asociace pro krajinářskou architekturu ČAKA – dobrovolné profesní
sdružení krajinářských architektů
- ČAKA zastupuje prostřednictvím Mezinárodní federace krajinářských architektů
(IFLA EUROPE) české krajinářské architekty v Evropě i ve světě
- ČAKA je samostatnou sekcí nevládní organizace Společnost pro zahradní a
krajinářskou tvorbu (SZKT)
MISE ČAKA
(zkrácená verze)
ČAKA je platformou sdružující krajinářské architekty. Vytváří prostor pro
zvyšování odborné úrovně profese. Je mostem mezi KA, ostatními profesemi a
veřejností.
(alternativní zkrácená mise)

-

ČAKA je dobrovolné profesní sdružení krajinářských architektů, které se zabývá
aktuálními úlohami krajinářské architektury a zastupuje české krajinářské
architekty v IFLA EU.

Diskuse:
-

ekonomická rozvaha - ČAKA (momentálně 50 členů) – v současné době je
součástí SZKT

-

pokus o samostatnou identitu

-

co komora očekává od organizace IFLA

-

P. Velička - pokud se nevrátíme k podstatě architektury a staveb, tak zvážit do
jaké míry se nesnažit všude prosazovat modro-zelenou infrastrukturu, ale vlastní
obor krajinářské architektury

-

P. Velička - návrh krajinářské architektury je zastřešující a klíčovou profesí pro
plánování krajiny a pro návrhy krajinářských staveb s úspěšnou implementací
modro-zelené infrastruktury (myšleno z důvodu hyerarchizace územního plánu)

-

ČAKA hájí zájmy svých členů prostřednictvím spolupráce s řadou subjektů: ČKA,
veřejnou správou, vzdělávacími institucemi a nevládními organizacemi – vůči
komu?

-

ČAKA motivuje své členy - jak?

-

proklamace - ČAKA podporuje vnímání role krajinářského architekta

-

fungování SZKT

-

jak rychle, kdy a jakým způsobem se osamostatnit….

-

vzdělávání krajinářů na fakultách, autorizace krajinářů, strategické plány, pozice
profese krajinářského architekta v systému stavební řád a územní plánování,
pozice krajinářů, městských architektů.

