PLÁN ČINNOSTI PRACOVNÍ SKUPINY PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ
NA ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 14. 1. 2014

PS Krajinářská architektura – předsedkyně Jana Kohlová

K definici úkolů na rok 2014 patří následující:
-

-

-

-

-

Obsah profese KA – toto téma je stále nepřesně a nejasně definováno. Je třeba
jasně definovat obsah profese KA a následně začít zapracovávat KA do legislativy.
Pracovní skupina zajistila tři překlady definice krajinářské architektury z
mezinárodních dokumentů, na základě kterých chce definovat aktuální obsah
profese. V současné době je toto téma rozpracované. Výsledek bude zveřejněn v
Bulletinu ČKA na jaře 2014.
Společný workshop OTTA s PS Územní plánování, urbanismus a krajina: Systém
sídelní zeleně a územní plánování. Systém sídelní zeleně představuje nový pojem v
procesu územního plánování, který zavedl stavební zákon z roku 2006. Diskuse se
zaměří na problémy, které souvisí s jeho promítáním do návrhů územních plánů a
problémy s jeho aplikací v navazujících podrobnějších dokumentech.
Architektonické soutěže týkající se KA – zajištění dostupnosti soutěží pro
krajinářské architekty, spolupráce s PS Soutěže
Autorizační zkoušky – nastavení jednotné úrovně i pro autorizační zkoušku z
příbuzných oborů. Pracovní skupina chystá témata k autorizačním zkouškám pro
příbuzné obory – rozpracováno.
Autorizační zkoušky – nastavení jednotné úrovně i pro autorizační zkoušku z
příbuzných oborů. Pracovní skupina chystá témata k autorizačním zkouškám pro
příbuzné obory – rozpracováno.
Víkend otevřených zahrad – záštita, medializace, výzva k účasti autorizovaných
krajinářských architektů.
Metody a nástroje krajinářské architektury pro rozvoj území – dlouhodobý úkol.
Projednání výstupů s odbornou veřejností z grantu Mendelovy univerzity v Brně.
PS v roce 2014 plánuje uspořádání: OTTA – Systém sídelní zeleně a územní
plánování + Obsah profese KA
K výsledným dokumentům PS budou patřit: návrh postupu pro autorizační zkoušky
pro obor KA, definice obsahu profese KA, osvětové články, definice pojmu.
Nadále bude spolupracovat s ostatními PS ČKA, zvláště s PS Územní plánování,
urbanismus a krajina, PS pro vzdělání, PS pro soutěže a organizacemi jako například
MENDELU v Brně. Pro ČKA má tato skupina zásadní význam v rámci zvyšování
kvalifikace profese.

