
Valná hromada sekce Krajinářských architektů SZKT konaná dne 24. 11. 2016 

V ohlášeném času se dostavily 4 osoby. Předsedkyně rady sekce (svolavatel) po  uplynutí 15 

minut od ohlášeného začátku VH prohlašuje shromáždění  za usnášeníschopné dle stanov 

SZKT.  

1/ Zahájení, přivítání 

2/ Schválení programu valné hromady 

Do programu byl přidán  podbod k  bodu 5/Přijetí stanov – nezbytné  formulování názvu 

sekce  

Návrh jednomyslně schválen. (PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0) 

3/ Volba komisí - návrhové, mandátové a volební 

Do návrhové a mandátní komise byly navrženy Ing. Klára Salzmann PhD. a Ing. Jana Pyšková 

Návrh obsazení komisí jednomyslně schválen.  (PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0) 

4/ Zpráva o činnosti Sekce krajinářské architektury od poslední valné hromady 

Jana Pyšková:  hlavním tématem  minulé období bylo definování identity sekce,  

propojení sekce s IFLA EUROPE 

zjišťování a prověřování podmínek pro formální funkci sekce (stanovy + pravidla 

členství) 

návštěva BDLA Plannerforum 6/2016 – podpis smlouvy o spolupráci sekce a BDLA 

exkurze Zelené infrastruktura 6/2016 

účast zástupců na vernisáži výstavy Landscape architecture in Visegrad countries 

v Budapešti 5/2016 

účast rady SKA na valné hromadě IFLA EUROPE v Bruselu 14.- 16. 10. 2016 

5/  Stanovy SZKT, z.s. – zrušení stanov sekce, sjednocení se stanovami SZKT, z.s. (byly 

rozeslány členům dne 31.10.2016)  

Jana Pyšková: rada sekce po dohodě se správní radou SZKT navrhla zrušení stanov sekce a 

převedení jejich ustanovení do stanov SZKT.  

Návrh stanov zatím neobsahuje návrh nového názvu Sekce:  Česká asociace pro krajinářskou 

architekturu – ČAKA. (Czech Association for Landscape Architecture – CZALA). 

Doporučujeme tuto změnu přednést na Valné hromadě  SZKT v Luhačovicích 1.12.2016. 

Důvodem změny  je čitelnost navenek a fakt,  že  dnes používaný název IFLA CZ je v rozporu 

se stanovami IFLA EUROPE ( zároveň stručnější název CALA je již používán chorvatskou 

asociací). Po dohodě se správní radou bude vznesen požadavek ke zplnomocnění na celé 

funkční období předsedy rady sekce pro zastupování sekce ve věcech týkajících se profese 



krajinářského architekta, aby sekce mohla čestně naplňovat pravidla IFLA Europe (nestranně 

hájit zájmy KA).   

Hlasování o schválení nového znění stanov SZKT, z.s. jednomyslně schváleno, včetně změny 

v názvu sekce.  (PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0) 

6/ Diskuse o vnitřních dokumentech sekce, typech členství, název sekce  (Zásady řízení sekce 

SKA IFLA CZ )  

Na další valné hromadě sekce budou podrobně prodiskutovány zásady řízení sekce s cílem 

uvedení do souladu s novými stanovami SZKT a potřebami sekce.  

Typy členství – viz. příloha číslo 1 

7/ Novinky z evropského zasedání IFLA Europe v Bruselu (13. - 15. 10. 2016) 

 viz Příloha číslo 2 (text Igora Kyselky) 

8/ Plán dalších aktivit Sekce krajinářské architektury a spolupráce s jinými organizacemi v 

roce 2016 – 2017  

Valná hromada sekce (předpoklad březen a říjen 2017)  

Spolupráce na Landscape festivalu Praha 2018 s Galerií Jaroslava Frágnera – návrh účasti 

členských zemí IFLA Europe  

Účast zástupců sekce na valné hromadě IFLA EUROPE 2017 (Bukurešť 12. – 14. 6. 2017) 

Program vzdělávání 

Exkurze – Revitalizace vodních toků, hospodaření s dešťovou vodou – ve spolupráci s BDLA a 

její bavorskou částí (naplňování smlouvy s BDLA) 

9/ Hledání sponzorů a zdrojů pro aktivity Sekce krajinářské architektury 

zůstává na další valnou hromadu 

10/ Zpráva návrhové a mandátové komise  

Usnesení Valné hromady 

Valná hromada přijímá a schvaluje: 
- Volbu návrhové a mandátové komise 
- Program dnešního zasedání Valné hromady  
- Zpráva o činnosti Sekce krajinářské architektury od poslední valné hromady 
-  Nové znění Stanov s novým názvem sekce CZALA – Česká Asociace pro krajinářskou 
architekturu  
-  Novinky z evropského zasedání IFLA Europe v Bruselu (13. - 15. 10. 2016) 
- Plán dalších aktivit Sekce krajinářské architektury a spolupráce s jinými organizacemi v roce 
2016 – 2017 
  
 
 



11/ Hlasování o přijetí usnesení 

Návrh jednomyslně schválen. (PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0) 

12/ Závěr: 
 
Valná hromada pověřuje Radu sekce v následujícím období řešením těchto témat: 
1/ pokračovat ve vytváření vize a definování identity krajinářského architekta   
2/ hledání sponzorů a zdrojů pro aktivity Sekce krajinářské architektury  
3/ pro sestavení odborného programu a náplně  
4/práce na vnitřních dokumentech sekce, podněty pro související dokumenty SZKT 
 
Návrh jednomyslně schválen. (PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0) 

Zapsala: Lenka Vyhnálková 24.11.2016 

 

 

Příloha č. 1 

Kategorie členství v sekci 

 

Příloha č. 2 

O urbánních krajinách v hlavním městě Evropy aneb valná hromada IFLA EUROPE  po 6 

letech opět v Bruselu 14. – 16.10. 2016 

Téma letošního setkání mělo být charakteristicky prezentováno v jednom z největších 
měst Evropy a současně bráně Orientu – Istanbulu. Bohužel tamní události letních měsíců 
způsobily, že přes atraktivní prostředí podzimního Zlatého rohu by se účastníci nemuseli 
cítit prvě bezpečně a tak přestože téměř vše již měli turečtí kolegové připravené, bylo na 
poslední chvíli rozhodnuto přesunout konání po 6 letech opět blíže sídlu sekretariátu 
evropské  IFLA, konkrétně do hotelu Novotelu poblíž Černé věže  v severní části 
historického jádra Bruselu. 

Místo konference exkurze  

Organizace a obsazení jednodenní konference o urbánních krajinách budoucnosti, která jako 
i v minulostiměla předcházet valné hromadě, byla zajišťována tureckounárodní asociací. 
Z důvodu přesunu místa konání byla konference nahrazena tříhodinovou odpolední 
exkurzí.Jejím cílem byl Gaasbeek – dvouhektarová nově upravená zahrada u romanticky 
přestavěného šlechtického sídla cca 10 km západně od okraje Bruselu. Na principu 
pravidelné zámecké zahrady z 1. poloviny 19. století je zde vedle formálního stříhaného 
parteru s vodní plochou instalována jedinečná sbírka špalírových ovocných stěn, 
zapomenutých zeleninových odrůd i typických záhonových květin. Exkurze byla zakončena 
ochutnávkou různých druhů jablek a hrušek ve vnitřní expozici zahrady náležící Agentuře pro 
kulturní dědictví Flander 

 



Valná hromada ve dnech 14. – 15.10. 2016 

Po formálních uvítáních a úvodních projevech následoval první a snad nejzajímavější bod 
programu. 

Prezentace zúčastněných zemí Pecha Kucha na téma Krajiny budoucnosti – urbanizované 
krajiny 

Na krátkých tříminutových prezentacích bylo možno srovnat různé přístupy a také hlavní 
problémy jak je jednotlivé země vidí a řeší.  

Středomořské země trápí nejčastěji konflikt historického dědictví se stále rostoucím 
turismem a nutností zachování či mírné rozšíření ostrovů zeleně.  

Severské země se zabývají stěhováním z venkova do aglomerací a kvalitou a multifunkčností 
veřejných prostranství.  

Pobaltské státy ukázaly několik kvalitních příkladů oživení a inovace dosud nevyužitých 
městských prostorů.  

Itálie a Španělsko provádějí zajímavé analýzy GIS, analýzy sociální a také analýzy 
prostřednictvím svých krajinných observatoří. Jinak ale ve Španělsku se krajinářští architekti 
podílejí na tvorbě sídel a krajiny jen málo významně.  

Země Visegrádské čtyřky zdůrazňovaly nutnost komunitního plánování, zadrátování a 
„zabilboardování“ volné krajiny s ohledem na krajinný ráz. Vzpomenuto bylo i více dobrých 
příkladů včetně těch, které byly představeny na společné putovní výstavě, která se stává již 
tradicí. 

Státy západní Evropy včetně Švýcarska bojují s rostoucími aglomeracemi a dopravou v nich. 
Rozvíjí zelenou infrastrukturu i zásadní konverze výrobních, obchodních a skladovacích zón. 

Koordinace evropského vzdělávání krajinářských architektů 

Litevský delegát Gintaras Stauskis koordinuje iniciativu standardizace evropského vzdělávání 
v oboru za účelem snazší mobility studentů mezi jednotlivými univerzitami, vzniku 
regionálních klastrů. Na základě nastaveného testování jsou analyzovány jednotlivé studijní 
programy z hlediska jejich vyrovnanosti. Např.  studium  v některých zemích začíná měsíčním 
výjezdním soustředěním po více lokalitách, kdy studenti jen kreslí krajinu a tím vlastně 
poznávají její složky a večer si vyměňují zkušenosti a poznávají se navzájem. V anglosaských 
zemích např. se přeruší po 3. ročníku na rok studium a student musí nastoupit aspoň do 
dvou rozdílných provozů (projekční ateliér, realizační firma, školky apod.) 

Profesní kvalifikační směrnice 

Zkušený německý delegát Fritz Auweck se v rámci své pracovní skupiny neúnavně již několik 
let vymezit mezinárodní standardy profese krajinářského architekta. Vychází z unijního 
práva, v němž je zakotveno, že shodne-li se aspoň 10 zemí libovolné mezinárodní organizace 
na standardech určité profese,  jsou pak tyto standardy pro ostatní členské země této 
organizace závazné. Z celkem 16 evropských zemí, kde je profese vymezena (včetně ČR) na 
základě uznaného profesního vzdělání, chráněného titulu, délky praxe a obdobou naší 
autorizační zkoušky je třeba dodat ještě některé informace, aby mohl být proces řádně 
dokončen.   v celkem 16 z 34 členských zemí IFLA Europe je  

 



Mezinárodní mobilita studentů a absolventů  

Ve spolupráci  s Evropskou radou škol krajinářské architektury ECLAS  se IFLA vycházeje 
přitom z Evropské směrnice 2005/36/EC snaží prostřednictvím delegátů národních organizací 
získat informace o podmínkách studia na školách a následné možnosti práce v oboru v 
zahraničí pro zájemce a dle možností i napomoci k uznání autorizace, vyřízení formalit atd.  
Delegáti a představitelé národních organizací byli vyzváni k aktivizaci studentských organizací 
v jejich zemích.  

Zelená infrastruktura 

I když tento stále frekventovanější pojem je v jednotlivých zemích různě chápán, jde konečně 
o aktivní tvůrčí čin ve prospěch tvorby a odolnosti životního prostředí v krajině a v sídlech na 
rozdíl od klasické konzervativní ochrany přírody formou zvláště chráněných území. V EU  jsou 
stále očekávány strategie, regionální i detailní projekty vhodné k financování. Na izraelského 
delegáta, který má tuto pracovní skupinu v IFLA  na starost, lze se obracet prostřednictvím 
bruselského sekretariátu.  

Výroční publikace 

Evropská IFLA vydává v posledních letech ročenku s aktualizovanými základními údaji o sobě 
i všech členských organizacích. Z prezentací Plecha Kucha připraví každá země článek do 
ročenky následující.  

Volby a pravidelná obměna funkcí 

Do funkce generálního tajemníka světové IFLA  byla zvolena našim středoevropským zájmům 
blízká a s námi dlouhodobě spolupracující polská kolegyně Urszula Forczek Brotaniec 
z krakovské polytechniky.  

Krajina bez plotů aneb příští Valná hromada  

S ohledem na velmi preferovanou konferenci o krajinářském a zahradním designu 
v tradičním termínu valné hromady IFLA,  tedy v polovině října bylo její konání posunuto na 
krásný termín 2.- 4. června do jarní Bukurešti.  

Česká účast  

Za Českou republiku na konferenci vystoupili Štěpán Špoula, místopředseda SKA IFLA CZ s 
velmi kvalitní českou pecha kucha prezentací a Igor Kyselka zde informoval o mezinárodní 
konferenci organizovanou společným výborem ICOMOS / IFLA chystanou na poslední dekádu 
do Prahy a Kroměříže pod názvem Garden heritage. 

Závěry 

Kromě zdůraznění prohloubení vzájemné informovanosti o školách a profesionální praxi pro 
nás vyplývají zejména následující úkoly:  

- Poslat vysvětlení postavení profese krajinářského architekta v národní legislativě. 
- Poslat článek vytvořený z letošní prezentace pecha kucha. 
- Podporovat významné projekty zelené infrastruktury  

 

Igor Kyselka – delegát Sekce krajinářské architektury v rámci SZKT 

  


