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Doc. Ing. Arch. Jan VANĚK, CSc. 
 

Jan Vaněk je uznávaný český architekt, je vnukem významného českého zahradního 
architekta Josefa Vaňka a pokračovatelem jím založené rodinné tradice. Jan Vaněk realizoval 
řadu úspěšných architektonických projektů, z nichž mezi nejvýraznější realizované stavby 
z jeho architektonické tvorby patří administrativní budova Raiffeisen stavební spořitelny 
v Praze 3, která získala cenu za design a byla nominována na stavbu roku. Koncepce jeho 
výuky je charakterizována laskavým přístupem ke studentům a aktuálností řešených témat.  
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Doc. Ing. Matouš JEBAVÝ, Ph.D.  
 

Autorizovaný krajinářský architekt, působí na katedře zahradní a krajinné 
architektury FAPPZ ČZU v  Praze od roku 2000, jedná se o předního odborníka v  oboru 
krajinářské architektury v  České republice, s  praxí více než 20 let. Portfolio jím zpracovaných 
projektů čítá cca 100 krajinářských projektů a projektů úprav veřejných prostorů a 120 
projektů a realizací soukromých zahrad. Mezi jeho nejvýznamnější díla patří „Studie celkové 
revitalizace parku Riegrovy sady v Praze 2“, realizace jím projektované revitalizace jižní části 
parku byla dokončena v roce 2011. Mezi jeho další významné krajinářské projekty a realizace 
patří „Pěší zóna v ulici Jiráskově“, vedoucí historickým centrem Slatiňan, nový „Park 
Chmelnice v Přešticích“, „Vegetační úpravy části dálnice D 11“, vedoucí na Hradec Králové 
s realizovaným ekoduktem, nebo „Krajinářské úpravy nově navrženého plavebního kanálu na 
řece Labi v Přelouči“.  

Matouš Jebavý pravidelně přednáší a publikuje, je spoluautorem 2 monografií, 
garantuje a vede dva ateliéry – „Ateliér I.“ a „Ateliér II.“, přednáší předmět „Systémy sídelní 
zeleně“, jeho diplomanti se pravidelně zúčastňují přehlídek diplomových prací všech škol 
architektury v České republice, kterou pořádá Česká komora architektů. 

Reference:  home.czu.cz/jebavy/ 

 

 Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, ČZU v Praze. Web pro uchazeče 

http://www.af.czu.cz/
http://studuj.czu.cz/fappz
http://studuj.czu.cz/fappz
http://home.czu.cz/jebavy/


 

 

 
 

 
Česká zemědělská univerzita v Praze,  

Kamýcká 129, 165 21  Praha 6 – Suchdol 
Tel.: +420 224 381 111 

http://www.af.czu.cz 
web pro uchazeče 

 

Akad. Soch. Aleš HNÍZDIL 
 

Aleš Hnízdil patří k předním českým sochařům světového formátu. Výstavy jeho prací 
jsou pořádány jak u nás, tak také v zahraničí.  

Jedna z jeho plastik se nachází např. v soukromé sbírce holandské královny. Ke 
studentům během výuky přistupuje individuálně a podporuje jejich osobitý styl grafického 
vyjádření. 
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Prof. Ing. Jiří MAREČEK, CSc. 
 

Jiří Mareček patří mezi průkopníky v zahradní a krajinné architektuře a je považován 
za zakladatele tohoto oboru u na ČZU.  

Prof. Mareček působil jako významný architekt Průhonického parku a je tvůrcem 
zahradní části areálu ČZU v Praze.  

Také je autorem mnoha nadčasových publikací. Studenty inspiruje svým zapálením 
a nepředstíraným nadšením. 
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Doc. Ing. Ivo TÁBOR, CSc. 
 

Ivo Tábor je ředitelem výzkumného ústavu Sylva Taroucy pro 
krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích a hlavním redaktorem 
časopisu Acta Pruhoniciana.   

Je uznávaným odborníkem s mnohaletou zkušeností 
v zahradnickém oboru. 
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Ing. Pavel MATISKA, Ph.D. 
 

Přední odborník v oboru květinářství. Zabývá se především 
polyploidními trvalkami (např. Phlox paniculata). V širším měřítku se 
podílí na realizacích interiérové a exteriérové zeleně (osázení 
střešních zahrad, osázení gabionových stěn, osázení koupacích 
vodních nádrží). Dále např. spolupracuje se spolkem Perenářů na 
různých typech uplatnění extenzivních trvalek ve veřejné zeleni. 
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Ing. Arch. Iveta MERUNKOVÁ 
 

Autorizovaná architektka absolventka FA ČVUT věnující se 
aktivně architektonické tvorbě a urbanismu. Je zpracovatelkou řady 
projektů schválené územně plánovací dokumentace venkovských sídel, 
studií zeleně veřejných prostranství a regulačních plánů.  Dále odborně 
spolupracuje s řadou architektonicko-urbanistických ateliérů.  Vedle 
členství v České komoře architektů aktivně působí v Asociaci pro 
urbanismus a územní plánování a je členem Mezinárodní společnosti 
pro krajinnou ekologii IALE - Sekce krajinářské architektury – IFLA. Na 
katedře zahradní architektury se jedná o zkušenou pedagožku zabezpečující výuku jak 
architektonických tak i technických předmětů.  Je garantem předmětu Zahradní stavby a 
stavební materiály a vede Ateliér II - Tvorba v sídlech a předmět zabývající se řešením 
venkovského prostoru Ochrana a rozvoj venkovských sídel. Ve své pedagogické činnosti je 
propagátorkou intenzivních forem spolupráce akademické sféry s praxí (již studentské práce 
musí řešit konkrétně existující situace a  v co největší podobnosti reálnému projektu). 

Celková tvorba je postavena na myšlence „IDEA – INTENCE – KREATIVITA - FUNKČNOST“ 

Pro studenty organizuje řadu projekčních workshopů v úzkém kontaktu se státní 
správou a samosprávou řešící reálná území dle konkrétních zadání. V rámci práce na katedře 
je aktivní v mezinárodních vztazích (koordinátor CEEPUS, aktivní účastník mezinárodních 
kolokvií krajinné architektury a organizace workshopů se smíšenými studentskými týmy). 

Je vedoucí řady diplomních a bakalářských prací, které se úspěšně zúčastnily 
soutěžních přehlídek a vernisáží pořádaných Českou komorou architektů, a také  
mezinárodních přehlídek  zaměřených na krajinnou architekturu a plánování. Je autorkou a 
spoluautorem několika vědeckých publikací ve vztahu k územnímu plánování venkovských 
sídel a otázkám regionálního managementu. 
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