Zápis z jednání pracovní skupiny
Pracovní skupina

Středisko

Jednání číslo

Krajinářská architektura
Místo
Termín
Od – do
Předsedající
Sekretář
Hosté
Členové PS
Omluveni
Nepřítomni
Následující termín jednání

ČKA Praha
6.6
10:30
Petr Velička
Josef Panna
Jakub Chvojka, Tomáš Jiránek,Petr Velička
Susanne Spurná, Markéta Veličková

Program
1. Dopis architektky Radmily Fingrové s žádostí o stanovisko k problematice autorizace A3.1 USES.
Pracovní skupina se z dopisem seznámila a nastíněné požadavky projednala. Dále bude plně
k dispozici pro potřebná jednání k tématu. PSKA prostudovala problematiku a na základě analýzy
přípraví podklad pro jednání a výsledné stanovisko představenstva ČKA
Úkol: Návrh stanoviska pro Představenstvo ČKA – Jakub Chvojka
2. Arboristické standardy – standardy péče o přírodu a krajinu
PSKA s tímto materiálem zásadně nesouhlasí, protože odporuje platnému zákonu 360/1992 Sb a
narušuje profesní prostředí. Pracovní skupina navrhne znění nesouhasné stanoviska Představenstva
ČKA.
Úkol: Návrh stanoviska pro Představenstvo ČKA – Petr Velička
3. Dopis ministrovi životního prostředí
Na základě jednání ČKA s ministrem ŽP, kterého se zúčastnil člen představenstva a PSKA Tomáš
Jránek je nutné zformulovat dopis ministru ŽP, to v souladu s předešlou korespondencí s MŽP (dopis
ministru M. Bursíkovi) a aktualizovat jej z důvodu, že problémy v dopise popsané nebyly řešeny. Toto se
týká zejména nerespektování zákona 360/1992 Sb.
Úkol: Návrh dopisu pro Představenstvo ČKA - Tomáš Jiránek ve spolupráci s kanceláří ČKA
4. PSKA se v březnu 2012 zabývala zněním návrhového textu pro autorizaci A.3 v rámi
aktualizace autorizačního řádu
Úkol: Jakub Chvojka, Petr Velička – splněno
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5. Zástupce PSKA se v únoru 2012 zúčastnil semináře „autorská práva ve stavebnictví“
6. PSKA projedná s PS pro soutěže problematiku vyhlašování architektonických soutěží v rámci
oboru krajinářská architektura.
7. PSKA projednala aktuální stav vlastní činnosti a shodla se na hlavních bodech programu
vlastní činnosti pro představenstvo ČKA
Pracovní skupina se usnesla na dodržování dlouhodobých koncepčních cílů činnosti deklarovaných již
iniciativní skupinou krajinářská architektura ze dne 20. 10. 2008 ve prospěch a v zájmu oboru
krajinářská architektura a hájení smyslu a cílů ČKA jakožto samosprávné instituce s přenesením státní
správy v oborech architektury a při dohledu výkonu projekční činnosti ve výstavbě:
I. Vytvářet prostor pro široký a inspirativní dialog mezi krajinářskými architekty a architekty.
II. Konkretizovat rozsah působnosti krajinářského architekta.
III. Spolupracovat na přípravě výkonových a honorářových řádů v souvislosti s profesními
standardy.
IV. Napomáhat při citlivém naplňování pojmu politika architektury ČR.
V. Spolupracovat na programu celoživotního vzdělávání v rámci krajinářské architektury.
VI. Spolupracovat na vytvoření platformy krajinářské architektury.
Výše uvedená obecná proklamace je naplňována konkrétními výsledky v rámci úkolů pracovní skupiny
krajinářská architektura pro představenstvo ČKA v rámci schváleného rozpočtu na chod pracovní
skupiny. Pomocí další osvětové činnosti a spolupráce financované samotnými členy nad rámec
schváleného rozpočtu jsou dále hájeny zájmy při správě profese autorizovaných krajinářských
architektů, avšak při dodržení jednoznačné mandatorní loajality vůči ČKA a autorizovaným architektům
obecně.

PŘÍLOHA:
Zpráva z valné hromady sekce krajinářské architektury – SKA IFLA CZ
Dne 16.března 2012 se konala valná hromada sekce krajinářská architektura-SKA IFLA CZ.
V úvodu valné hromady předsedkyně sekce, Jana Kohlová, všechny přítomné přivítala a seznámila s
návrhem programu valné hromady.
Valné hromady se zúčastnilo celkem 14 řádných členů (z celkového počtu 34 členů) a 14 hostů, včetně
zástupců kanceláře SZKT o.s. a pracovní skupiny při ČKA- krajinářská architektura.
Byla přednesena zpráva o činnosti za rok 2011, s vyhodnocením jednotlivých akcí (za rok 2011 se rada
IFLA SKA CZ sešla celkem 7x, a 3x se správní radou SZKT o.s. a sekcí SPOD ISA ), následně pak
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návrh akcí na rok 2012. Z odborných akcí to budou zejména semináře: Rozpočtování staveb krajinářské
architektury, Nebezpečné rostliny, Zelené fasády, Rozsah, obsah a zodpovědnost autorského a
technického dozoru, pracovní workshop z průběhu regenerace NKP Kačina, Víkend otevřených zahrad,
exkurze - Landesgartenschau 2012 v Löbau a Bamberku a exkurze Historické parky, oranžerie a další
klenoty jižní Moravy atd.
Předsedkyně sekce vyzvala všechny přítomné k zvýšení aktivity a zapojení do příprav konkrétních akcí.
Následovala diskuse, ve které bylo probráno několik témat, jako jsou veřejné zakázky, fenomén nejnižší
ceny, forma sebeprezentace, rozsah a možnosti práce krajinářského architekta a další. Na dotazy,
zejména ze strany nečlenů sekce, ohledně vymezení prostoru pro autorizované osoby podali vysvětlení
zástupci pracovní skupiny krajinářská architektura při ČKA (Susanne Spurná a Petr Velička). Byly
vysvětleny i nejasnosti v podmínkách členství v IFLA, jako i v rozsahu autorizace.
Dále byl v diskusi probrán návrh etického řádu sekce, další spolupráce s pracovní skupinou pro
krajinářskou architekturu při ČKA a zdůraznění spolupráce s ČKA zejména v oblasti legislativních
procesů, současný vztah IFLA a EFLA, doporučení SKA IFLA CZ k udělení statusu uznané školy
zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně v rámci programu kvalifikace a uznání škol krajinářské
architektury EFLA.
Magdaléna Kaščáková
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