Zápis z jednání pracovní skupiny
Pracovní skupina

Středisko

Pro propagaci architektury

Místo
Termín
Od – do
Předsedající
Sekretář
Hosté
Členové PS
Následující termín

Jednání číslo
8/2011

Kancelář ČKA, Josefská 34/6, Praha 1
27. 7. 2011
16 – 18.45 h
Petr Janda
Markéta Pražanová
Radek Váňa
Roman Brychta, Pavel Hnilička
9. 8. 2011 od 16 h

PROGRAM
1) Změna fungování tiskového a informačního servisu ČKA
Hostem jednání byl PhDr. Radek Váňa, PhD., který se pohybuje v architektonickém prostředí a má
dlouholeté zkušenosti s odbornými médii a PR v této oblasti. Členové PS PR mu vysvětlili záměr ČKA
zlepšit současný systém komunikace s novináři, veřejností, odborníky a členskou základnou ČKA –
založení PR oddělení. Cílem je zvednout prestiž ČKA a zároveň posílit pozici architekta a oboru ve
společnosti. (Další kategorií, kterou bude nutno v budoucnu řešit, je posílení pozice ČKA při
prosazování svých požadavků – připomínkování zákonů, jednání se státní správou – lobbing.)
PS PR zadá odborníkovi (agentuře) zpracování analýzy a návrhu řešení fungování PR oddělení na 2
roky dopředu. Představenstvo ČKA vyčlenilo 30.000 Kč na zpracování návrhu.
Návrh by měl obsahovat řešení:
- PR
- Webu
- Tiskovin
- Komunikace s novináři – pozice tiskového mluvčího na plný úvazek – náplň činnosti
- Předpokládá se změna vizuálního stylu ČKA, návrh systému financování atd.
Návrh bude představovat ideální řešení, v němž PS PR stanoví priority a možný časový harmonogram
plánovaných změn. Návrh je nutné nejpozději v říjnu 2011 předložit představenstvu ČKA ke schválení
(s ohledem na schvalování rozpočtu ČKA na rok 2012, v němž by se již mělo se změnami počítat).
R. Váňa zpracuje do 9. 8. 2011 návrh předběžné strategie.
Členové PS PR se shodli, že je nutno zjistit, jakým způsobem fungují obdobná oddělení na
zahraničních komorách, především tiskový mluvčí (P. Hnilička – Švýcarsko, Německo, Rakousko; J.
Smutný – Chorvatsko, Slovinsko).
2) H.O.U.S.E. – R. Brychta přinesl přítomným kvalitní publikaci polských autorů, která představuje
nejmladším čtenářům architekturu a práci architekta. Poté, co se knihu nepodařilo vydat
vydavatelství Era Group, se hledá nový vydavatel.
3) Seznam novinářů – P. Hlinička doplnil seznam novinářů o cca 15 jmen, která M. Pražanová doplní
do seznamu. Časem je nutné vytvořit také seznam institucí a organizací, s nimiž by ČKA měla při
medializaci témat navázat spolupráci. Kontaktlist bude doplněn ve spolupráci s PR specialisty.
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4) Intranet – P. Hnilička připomenul, že by měl být v nejbližší době realizován intranet pro členy ČKA.
M. Pražanová zjistí potřebné informace o zřízení od správce webu L. Zdycha.
5) Česká cena za architekturu
Členové PS PR diskutovali znění statutu soutěže – především nově navrhovanou kategorii Projekt,
kterou se nakonec rozhodli v prvním ročníku soutěže nevypisovat (a nekomplikovat tak rozjezd
přehlídky). Doporučují uvažovat o zapojení této kategorie v příštích ročnících případně o samostatné
soutěži projektů.
Dále vyjádřili pochybnosti nad připraveností soutěže. Jsou přesvědčeni, že nedostatečná a nekvalitní
příprava a organizace soutěže by mohly zásadním způsobem ovlivnit její průběh, výsledky a tím i
celkový přínos soutěže (zároveň by tak došlo k výraznému poškození obrazu ČKA). Současné přípravy
členové PS PR považují za zpožděné a apelují na PS pro Českou cenu za architekturu, aby neprodleně:
- našla agenturu zajišťující organizaci soutěže;
- našla agenturu na fundraising;
- zadala grafikovi P. Knoblochovi zpracování vizuálního stylu soutěže;
- znovu ověřila vhodnost termínů soutěže, především s ohledem na Grand Prix architektů
(kterou by měla nová soutěž ve všech směrech předčít);
- vypsala výběrové řízení na název soutěže (nutno zadat agenturám – rozpočet cca 30.000 Kč).
6) Vyhodnocení činnosti PS PR
Na žádost arch. J. Smutného zpracovala M. Pražanová stručnou zprávu o činnosti PS PR od května do
července 2011. Zpráva byla odeslána 28. 7. Předseda PS PR Petr Janda je připraven zodpovědět
případné dotazy k činnosti.

Schválil: Petr Janda

2/2

Zapsala: Markéta Pražanová

27. 7. 2011

