FÓRUM KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY 2017
Územní studie krajiny, územní studie veřejných prostranství
Jaké výstupy zadavatelé očekávají od vypracování studií?
Máme úplně jasno jako architekti jaký obsah studie je dostatečný a co má být výsledkem naší práce?
Potkávají se tyto naše úhly pohledu ve vzájemném respektu?

12. května 2017 (pátek), od 9:00
Česká komora architektů, Josefská 34/6, Praha 1
Květnový přednáškový den Vás čeká téma územních studií krajiny a veřejných prostranství. Jedná se o téma v současnosti
mimořádně aktuální. Nové dotační výzvy IROP (financováno ze zdrojů MMR a MŽP) mohou být velkým přínosem pro koncepční
práci jak s krajinou, tak s konkrétními veřejnými prostranstvími (místy) našich měst a obcí.
Zveme zejména možné zpracovatele těchto studií z řad architektů, ale také zástupce měst a obcí na prezentace i diskusi nejen se
zástupci MMR a MŽP. Chceme ukázat možnosti a cíle studií, představit širokou škálu využití tohoto nástroje pro koncepci
konkrétních míst a krajin a společně s Vámi diskutovat o této výjimečné příležitosti pro naši kulturní krajinu městskou i volnou.
Začátkem jednotlivých bloků bude představení územních studií krajiny a veřejných prostranství zástupci MMR. V navazujících
částech členové pracovní skupiny pro krajinářskou architekturu představí svůj pohled na možnosti řešení, cílů, požadovaných
výsledků daných studií.
Cílovou skupinou pravidelných odborných setkání je nejen odborná veřejnost z členské základny ČKA, ale také státní správa –
úředníci z oboru investic a životního prostředí.

Program přednáškového dne:
9:00 – 9:30
9:30 – 9:45

registrace
úvodní slovo, přivítání zástupců
ČKA - Ing. arch. Marie Špačková
MMR - Ing. arch. Karel Wirth
MŽP - Ing. Jiří Klápště

9:45 – 10:15
10:15 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 12:45
12:45 – 13:15

Mgr. Petr Birklen (Ekotoxa) – Prezentace ÚSK Výsledek pilotního projektu
Ing. arch. Karel Wirth (MMR) – Představení záměru ÚSK
Ing. Klára Salzmann PhDr. (PSKA) – Podoby možných výsledků ÚSK
diskuse „kulatý stůl“
přestávka s občerstvením
Ing. arch. Karel Wirth (MMR) – Představení záměru ÚSVP
Ing. Petr Velička (PSKA) – Podoby možných výsledků ÚSVP
přestávka na kávu
diskuse „kulatý stůl“
Shrnutí, závěrečné slovo a rozloučení

13:15 – 13:45
13:45 – 14:45
14:45 - 15:30
Cena:

člen ČKA
500,- Kč
zaměstnanci státní správy
700,- Kč
studenti
100,- Kč
ostatní
1000,- Kč
Platba předem na č. ú.: 279316984/0300, do poznámky uveďte jméno+FKA
Cena obsahuje zápisné semináře, lektorné a občerstvení.
Vzdělávací fórum je realizováno v rámci Celoživotního profesního vzdělávání ČKA.

Přihlásit se na fórum je možné na adrese recepce@cka.cz, telefon +420 273 167 480 nejlépe do 8. 5. 2017.
www.cka.cz

