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Konference Městské parky 2015 / Medailonky přednášejících    

 
kdy   12. únor 2015 

 

kde Národní technická knihovna – Ballingův sál 

Praha 6, Technická 6, vstup NTK4  
 

pořádá  Nadace Proměny 

 

pro koho pro zástupce měst a místních samospráv, architekty  

a všechny zájemce o téma veřejného prostoru a městských parků 

 
podrobnosti www.nadace-promeny.cz  
 

 
Externí přednášející: 
 
Dipl. Ing. Vladimír Sitta 
Krajinářský architekt. Vystudoval na MZLU v Brně, v sedmdesátých letech působil na Floře 
Olomouc a v Zahradní architektuře v Želešicích u Brna. Od roku 1981 žije v Sydney. Má za sebou 
projekty a realizace v řadě zemí, zvláště v Evropě, Austrálii a Asii. Účastnil se mnoha mezinárodních 
soutěží. Dvakrát získal prestižní Lenného cenu v Německu, v roce 2002 obdržel cenu presidenta 
australského institutu krajinářských architektů za „Příspěvek ke kultuře krajinářské architektury v 
Austrálii“. Publikuje a přednáší. Od roku 2012 vede na Fakultě architektury ČVUT v Praze ateliér 
zaměřený na veřejný prostor a krajinářskou architekturu a spolupodílí se na založení 
samostatného oboru „Krajinářská architektura“. 
http://terragram.com.au 
http://www.fa.cvut.cz 
 
Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D. 
Urbanista, specializuje se na projekty a plány se zapojením uživatelů. Působí jako odborný asistent 
a garant předmětu „Územní plánování II. – analýzy území“ na Ústavu prostorového plánování 
Fakulty architektury ČVUT, kde se také podílí na výzkumech v oblasti udržitelného rozvoje.  
Napsal řadu teoretických textů o participaci a výchově k občanství, vedl první participaci veřejnosti 
na regionálním projektu v ČR. V letech 2009–2011 byl členem vědecké rady evropského 
výzkumného projektu Urbspace zaměřeného na podporu kvality veřejných prostranství. 
http://naturesystems.cz 
http://www.fa.cvut.cz 
http://www.gis.cvut.cz/ 
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Mgr. Pavel Janšta 
Místopředseda občanského sdružení Vodňany žijou a zastupitel města Vodňany. Studoval 
politologii a mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově v Praze. Po období cestování po světě se 
vrátil zpět do Vodňan, kde založil sdružení Vodňany žijou, které usiluje o společenské a kulturní 
oživení místa. V letech 2010–2014 působil jako místostarosta města. V roce 2012 spolupořádal 
letní dílnu re:vodňany v Zátiší – iniciace proměny zanedbané stráně za městem (projekt oceněn 
Grand Prix Architektů 2013). V roce 2014 stál za úspěšně realizovanou architektonicko-
urbanistickou soutěží o návrh obnovy lesoparku v Zátiší. 
http://www.vodnanyzijou.cz/ 
https://www.facebook.com/VodnanyZijou 
 
Lenka Jandová 
Pracuje jako investiční technik města Sušice. Měla na starosti projekt Ostrov Santos v posledním 
roce jeho realizace a dále zajišťuje následnou údržbu a rozvoj parku na ostrově. 
 
Ing. Věra Marešová 
Současná místostarostka města Sušice. Na počátku projektu Ostrov Santos pracovala na Městském 
úřadě v Sušici jako investiční technik, společně s ing. Jíchovou tak jako manažer projektu stála u 
jeho zrodu. V průběhu realizace se stala místostarostkou města. 
 
doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. 
Autorizovaný architekt pro obor zahradní a krajinářská architektura, vysokoškolský pedagog a 
současný vedoucí Ústavu biotechniky na Zahradnické fakultě MENDELU v Lednici. Praktikující 
projektant a zakladatel ateliéru FLORART, dlouhodobě se zabývá navrhováním systémů zeleně 
měst, obnovou a navrhováním objektů krajinářské architektury a zpracováním nástrojů pro 
management městské zeleně. 
http://www.florart.cz 
http://zf.mendelu.cz 
 
Mgr. Marcela Boštíková 
Zástupce občanské veřejnosti města Litomyšl. Na univerzitách v Brně a Praze vystudovala filozofii, 
religionistiku a husitskou teologii, zkušenosti sbírala v zahraniční. Pracovně se věnuje pastorační 
péči o seniory v Domě pokojného stáří Naděje ve Vysokém Mýtě. Pod hlavičkou litomyšlského 
občanského sdružení Generace 89 iniciovala projekt „Nábřeží řeky Loučné v Litomyšli – dialog mezi 
řekou a městem“ a aktivně se podílela na jeho přípravách a podpůrných akcích. Za Generaci 89 
působila také jako koordinátorka vzdělávacího projektu ARS REGIO CIVITAS (2012–2014). 
Příležitostně se věnuje moderování různých společenských akcí. 
 
Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ing. arch. Martin Frei 
Architekti, v roce 2013 založili v Praze společnou kancelář. Oba mají zkušenosti s navrhováním a 
realizací staveb v České republice i v zahraničí. Na svých projektech často spolupracují s 
profesionály z jiných oborů, a snaží se tak překračovat hranice architektury jako samostatné 
disciplíny. Jejich práce se zaměřuje na stavby, které komunikují s uživatelem i se svým okolím. 
www.rusinafrei.cz 
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Přednášející z Nadace Proměny: 
 
Mgr. Jitka Přerovská / ředitelka  
V roce 2006 stála u zrodu Nadace Proměny. Svoji práci vnímá jako příležitost postupně měnit 
zažité postoje, protože proměna místa se neobejde bez proměny myšlení lidí. Vystudovala 
Pedagogickou fakultu UK v Praze. Více než tři roky pobývala v zahraničí. Po návratu v letech   
1999–2005 působila v oblasti produkce a vedení kulturních a vzdělávacích projektů v rámci 
soukromé sféry. 
 
Ing. Karla Kupilíková / projektová manažerka – granty, financování, smlouvy 
V nadaci pracuje od roku 2009, věnuje se především grantovým řízením, konzultacím k realizaci 
projektů a organizaci architektonických soutěží. Vystudovala zahradní tvorbu a zahradnictví na ČZU 
v Praze a několik let projektovala v různých zahradnických firmách. V roce 2008 založila vlastní 
ateliér pro zahradně-architektonickou tvorbu. Ve své práci ctí především jednoduchost, funkčnost 
a přirozený soulad s okolní krajinou. 
 
Bc. Jolana Říhová / projektová manažerka – rozvoj, participace, vzdělávání 
V nadaci se od roku 2007 zabývá zapojováním veřejnosti, zakládala program Zahrada hrou. Nyní se 
věnuje vzdělávacímu programu, metodice pro realizaci projektů se zapojením veřejnosti a osvětě v 
oblasti participace, architektury a krajinné tvorby. Studovala zahradní a krajinářskou tvorbu, 
později navázala studiem pedagogiky se zaměřením na vzdělávání dospělých. Absolvovala dále 
roční studium a několik let praxe v marketingu a komunikaci. Věnuje se také zahradně-
architektonické tvorbě. 
 
www.nadace-promeny.cz 
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