Zápis společná schůzka PS Urbanismus a PS Krajinářská architektura
Datum 11. 2. 2015 čas 13:00 -15:00 hod
Místo: Kancelář ČKA, Praha
PS Urbanismus:
M. Košař, předseda PS Urbanismus
I. Plicka
V. Mackovič
R. Kolařík
V. Poláčková
PS Krajinářská architektura:
K. Salzmann, předsedkyně PS Krajinářská architektura
Š. Špoula
I. Škvorová
P. Ondruška
M. Špačková, sekretář Komory

1. Zahájení schůzky za PS Urbanismus arch. Košařem a za PS Krajinářská architektura ing.
Salzmann.
2. Informace o připraveném programu.
3. Klára Salzmann zahájila diskuzi na úvod schůzky informacemi o prolínání Zelené
infrastruktury do územního plánování. Zmínila i Vládou schválenou Politiku architektury,
která obsahuje i krajinu. Dále informovala o práci na Standardech a úpravě obsahu
dokumentace ohledně krajiny. Zmínila i potřebu koncepci krajiny řešit v územních plánech.
4. Vlasta Poláčková podala informace, že již dnes územní plány umožňují řešit studie krajiny.
Otázkou je zda je žádoucí zpodrobňovat standardy v územních plánech, při jejich podobě a
obsahu.
5. Milan Košař navrhl, že by bylo vhodné zpracovat vzorový územní plán, kde bude
v podrobnosti územního plánu zapracována i krajina – jednalo by se o pilotní projekt.
6. Další diskuze se vede nad vyjasněním si mezi urbanisty a krajináři jaká podrobnost krajiny
je reálná v územních plánech. Shoda na potřebě najít v jaké míře kdy krajinu řešit.
7. Krajináři byla vznesena otázka, zda je rolí Komory najít přístup k řešení krajiny. Potřeba
metodické pomoci při zajištění veřejného zájmu, který je krajina. Krajina vzniká v lidech.
Otázkou je dále kde a jak najít partnery pro procesy řešení krajiny.
8. Urbanisté zmiňují otázku územních studií a dotací ohledně územního plánování, kdy
příjemcem budou ORP. Diskuze i v jakém měřítku a jak budou projekty zadávány a řešeny.
Bližší info po jednání s MMR.
9. Krajináři mají představu, že územní studie budou jako podklad pro územní plánování.
Vyslovují potřebu dostat tvorbu krajiny přímo do vlastního procesu územního plánování.
Otázka kde je místo konceptu sídelní zeleně.
10. Urbanisté se vrací k pojmenování toho co je to územní plán a co obsahuje a, že se jedná
hlavně o urbanismus. Diskuze obou skupin se točí kolem pojmů co je to krajinná tvorba,
jakou má podrobnost, co je reálné v měřítku územních plánů mít z krajinářské tvorby.
Shoda na potřebě obecné diskuze o podrobnostech urbanistických i krajinných.
11. Zmínění platné legislativy, co obsahuje již dnes a otázka kde je tam místo pro tvorbu
krajiny.

12. Dohoda na společném Workshopu ohledně diskuze sporných otázek ohledně územního
plánování a tvorby krajiny. Krajináři zdůrazňují i potřebu najít dobré praxe a zmiňují, že
rozdíly v pojetí krajiny a územních plánů v návaznosti na velikost obce.
13. Budou oslovena ministerstva ohledně možnosti spoluúčasti případně podpory společného
Workshopu tematicky zaměřeného na krajinu a územní plánování a otázky ohledně
krajinných studií ve vztahu k územnímu plánování.
14. Další diskuze kde se opakují otázky studií krajiny a jejich obsah, podrobnost a souvislosti
s územními plány. V diskuzi zaznívají návaznosti na platnou legislativu a ze strany
krajinářských architektů zaznívá potřeba se dostat i přímo krajinu do legislativy formou
metodik a vyhlášek.
15. Urbanisté informují o zpracovaném dokumentu pro MMR týkajícího se územních plánů.
16. Diskuze ohledně potřeby metodiky pro tvorbu sídelní zeleně.
17. Závěrečná diskuze se točí kolem podrobnosti a obsahu studií krajiny v návaznosti na
měřítko a podrobnost územního plánu. Potřeba širší diskuze.
18. Po dohodě obou pracovních skupin, bude sestavena operativní pracovní skupina pro
Workshop na téma krajina a územní plánování, která připraví podklady a povede přípravu
Workshopu – datum duben – květen 2015.
19. Informace Ivana Plicky o schůzce PS Honoráře na MMR, kde probíhá spolupráce se ČKAIT.
20. Závěrem dochází k výměně informací ohledně standardů a honorářů v územním plánování
a při tvorbě krajiny a sídelní zeleně.
21. Shrnutí: Ustanovení společné pracovní skupiny pro realizaci Workshopu a prověření
možnosti spoluúčasti a spolupráce hlavně MMR a prověření termínů možnosti konání akce
v návaznosti na možnost spolupráce s MMR. Návrhy konec dubna, případně květen, červen.

Dne 24. 2. 2015 Zapsala: M. Špačková

