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Zápis z valné hromady sekce SZKT Česká asociace pro krajinářskou architekturu 

10.3.2017, Praha 

 

Přítomni členové 11 z celkového počtu 22: Maxim Turba, Marián Kroček, Ivana Větrovcová, Karel 

Slánský, Jana Pyšková, David Nechanický, Igor Kyselka, Přemysl Krejčiřík, Eva Jeníková, Matouš 

Jebavý, Martina Imramovská 

 

Hosté: Věra Šumová, Petr Velička, Radka Šimková 

 

Program valné hromady: 

1. Zahájení a přivítání 

2. Volba komisí – návrhové, mandátové a volební 

3. Schválení programu Valné hromady 

4. Volby člena rady sekce (Ing. Igoru Kyselkovi, CSc. končí volební období) 

5. Členství v sekci - podmínky přijetí (upřesnění pravidel) 

6. Rozdělení úkolů v sekci - dle zájmu a možností členů 

7. Způsoby zvýšení počtu členů 

8. Dokončení práce na manifestu krajinářské architektury 

9. PR a propagace - logo, web, Facebook (logo - možnost vyhlášení soutěže) 

10. Odborné programy a jejich garanti 

11. Exkurze Bavorsko (červen) + IGA Berlín 

12. Landscape festival Praha 2018 - přípravný výbor 

13. Projednání přípravy smlouvy o spolupráci s ČKA 

14. Zpráva volební komise o výsledcích voleb 

15. Zpráva mandátové komise 

16. Zpráva návrhové komise - návrh, schválení usnesení z Valné hromady 

17. Závěr 

 

Zápis: 

1. Předsedkyně Jana Pyšková zahájila valnou hromadu a přivítala všechny účastníky. Následovalo 

krátké představení všech přítomných členů i hostů.  

 

2. Po přivítání byly voleny komise – návrhová, mandátová a volební. Jednohlasně byla zvolena 

návrhová komise sloučená s mandátovou komisí ve složení Martina Imramovská a Marián Kroček. 

Jednohlasně byla zvolena volební komise ve složení Jana Pyšková a Karel Slánský.  

 

3. Před schválením programu VH, přečetla předsedkyně Jana Pyšková písemné odstoupení Štěpána 

Špouly z rady sekce ČAKA ke dni 9.3.2017. Přítomní členové jednohlasně odhlasovali změnu 

programu a náhradní postup tzn. volbu nového člena rady sekce ČAKA (v souladu se Stanovami 

SZKT).  Program VH byl jednohlasně schválen. 

 

4. Vzhledem k ukončení volebního období Igora Kyselky byl volený další člen rady sekce ČAKA. 

Přítomni tedy volili dva nové členy rady sekce ČAKA. Jako kandidáti byli navrženi Eva Jeníková a 

Maxim Turba. Noví členové rady sekce ČAKA byli zvoleni jednohlasně.  Rada sekce ČAKA teď operuje 

v novém složení: 

Předsedkyně – Jana Pyšková 

Místopředseda – Maxim Turba 

Zahraniční delegát v IFLA Europe – Eva Jeníková 
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Předsedkyně pronesla návrh na budoucí možné rozšíření rady sekce ČAKA. 

 

Předsedkyně Jana Pyšková poděkovala Igoru Kyselkovi a Štěpánu Špoulovi za jejich práci a popřála 

jim hodně úspěchů.  

 

5. Členství v sekci pro autorizované architekty se bude udělovat na základě dokladu o autorizaci A.0, 

A.1, A.2, A.3. Pro neautorizované architekty se bude udělovat na základě čestného prohlášení o 

dosažené praxi. V případě sporného uchazeče zasedne rada sekce a rozhodne o udělení členství či 

nikoliv. Všichni doloží potvrzení absolvování studia, studenti potvrzení o studiu. Členové měli rozdílné 

představy o udělování členství, host Petr Velička sekci doporučil, aby si určila, koho přijmout nechce. 

Pravidla pro přijetí nových členů se ještě budou upřesňovat na další VH.  

 

6. Rozdělení úkolů: 

 

6.1 WEB SEKCE tzn. rešerše, struktura a obsah nového webu sekce ČAKA, logo a nová vizuální 

identita, úprava propagačních, informačních a administrativních materiálů – Eva Jeníková, Martina 

Imramovská, Karel Slánský, Jana Pyšková (konzultace - Věra Šumová). Sekce navrhne, jak asi by mohl 

nový web vypadat. (Během zasedání VH se dlouze jednalo o tom, že sekce postrádá web, na kterém 

by mohla zveřejňovat potřebné informace. Stránky SZKT jsou v řešení již třetím rokem. Termín 

vyhotovení kvalitního nového webu SZKT, s nímž bude web sekce propojen, uvedený Světlanou 

Vávrovou – konec 2017 je naprosto nevyhovující. Stávající stránky jsou nepřehledné, informace jsou 

zastaralé a web nelze snadno administrovat.  

 

6.2  IFLA AKREDITACE ČZU tzn. vyjádření ke stávajícímu dopisu, zjistit v IFLA jakým způsobem probíhá 

akreditační proces atd. – Klára Salzmann, Maxim Turba, zeptat se Jakuba Chvojky zda je ochoten 

pomoci. 

 

6.3 SPOLUPRÁCE S ČKA tzn. vytvořit koncept pro spolupráci s ČKA oběma směry (od ČAKA ke ČKA a 

naopak), nepožadovat dlouhodobou záštitu ČKA, ale zvlášť záštitu ke každé pořádané akci, spolupráci 

koncipovat a cílit na ČAKA, ne SZKT. Podkladem pro smlouvu bude např. smlouva s NPÚ.  Jana 

Pyšková, Přemysl Krejčiřík 

 

7. Pro zvýšení počtu členů byla navržena strategie propagace skrze odborné semináře a přednášky 

pro odbornou veřejnost, výstavy, propagace v médiích. Bylo doporučeno podpořit komunikaci 

s architekty A.1 a to skrze komunikaci konkrétní práce krajinářských architektů. Propagovat 

profesionalitu KA, zdůrazňovat schopnosti, široké spektrum služeb, které profese nabízí. K tomuto 

může sloužit nový web sekce, který by prezentoval díla a stavby krajinářské architektury. Web musí 

být přehledný, atraktivní.  Pro studenty je potřeba připravit informační postery a vyvěsit je na školách 

(grafika posterů by měla korespondovat s celkovým novým záměrem grafiky sekce ČAKA) – Klára 

Salzmann, Karel Slánský 

 

8. Host Petr Velička prezentoval „manifest krajinářské architektury“, který publikoval společně s ISKA 

dne 27.2.2017 na webu http://krajinarskaarchitektura.cz/ . Někteří členové sekce vyjádřili nesouhlas 

s názvem manifestu, protože ten působí jakoby mluvil hlasem celého oboru a ne skupiny 5 lidí. Sekce 

připravuje svůj manifest, je otázkou, zda je teď vhodná doba, a zda by se tedy název tohoto 

plánovaného dokumentu neměl změnit. Sekce ČAKA se vyjádří ke stávajícímu manifestu ISKA, 

přijetím nebo odmítnutím.  

 

http://krajinarskaarchitektura.cz/
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9. viz. bod 6.1 

 

10. Všichni členové ať posílají svoje náměty na odborné programy předsedkyni sekce na email 

janapyskova@volny.cz nebo do kanceláře Společnosti (SZKT), v předmětu uvést – programy sekce 

ČAKA. Zatím bylo navrženo ochrana stromů na staveništi (Jana Pyšková), práce s terénem (Martina 

Imramovská), analýza veřejných prostranství (Martina Imramovská). Je nutné se zaměřit na programy 

nejen pro členy Sekce a SZKT, ale i na architekty a odbornou veřejnost.  

 

11. Ve dnech 12.-16.6.2017 se uskuteční exkurze do Bavorska. Další podrobnosti budou poskytnuty 

cca koncem března prostřednictvím emailů, webu SZKT, FB SZKT i ČAKA.  

 

12. V létě 2018 bude probíhat Landscape festival v Praze na Vítkově. Festival organizuje Galerie J. 

Frágnera a vyzvala sekci ČAKA k aktivní spolupráci. Jana Pyšková osloví GJF se seznamem otázek a 

požádá o upřesnění, jakou roli by sekce ČAKA mohla sehrávat v přípravě tohoto festivalu. Cílem je 

vytipovat místa pro realizaci menších intervencí a k tomuto přizvat členy IFLA Europe.  

 

13. viz bod 6.3 

 

14. Volební komise shrnula výsledky voleb viz bod. 4 

 

15. a 16.  Mandátová a návrhová komise přečetla návrh usnesení z VH. Usnesení bylo přijato 

jednohlasně. 

 

17. Další VH bude přibližně za půl roku, termín bude vybrán pomocí aplikace Doodle tak, aby 

vyhovoval co nejvíce členům.  

 

18. Usnesení z VH 

a) Jednohlasně byla zvolena návrhová komise sloučená s mandátovou komisí ve složení Martina 

Imramovská a Marián Kroček. Jednohlasně byla zvolena volební komise ve složení Jana Pyšková a 

Karel Slánský. 

b) Přítomní členové jednohlasně odhlasovali změnu programu a náhradní postup tzn. volbu 

nového člena rady sekce ČAKA (v souladu se Stanovami SZKT).  Program VH byl jednohlasně schválen. 

c) Jako kandidáti na členy rady sekce byli navrženi Eva Jeníková a Maxim Turba. Noví členové 

rady sekce ČAKA byli zvoleni jednohlasně.  Eva Jeníková byla zároveň zvolena jako delegát do IFLA 

EUROPE.  

d) Členství v sekci pro autorizované architekty se bude udělovat na základě dokladu o autorizaci 

A.0, A.1, A.2, A.3. Pro neautorizované architekty se bude udělovat na základě čestného prohlášení o 

dosažené praxi. V případě sporného uchazeče zasedne rada sekce a rozhodne o udělení členství či 

nikoliv. Všichni doloží potvrzení absolvování studia, studenti potvrzení o studiu. 

 

Vysvětlivky: 

GJF – Galerie Jaroslava Frágnera 

ISKA – iniciativní skupina pro krajinářskou architekturu 

ČAKA – česká asociace krajinářské architektury 

ČKA – Česká komora architektů 

SZKT – společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu 

VH – valná hromada 

Pověřeni k úkolu 

mailto:janapyskova@volny.cz

