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Fakulta umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci existuje již více
než dvacet let. Před třemi lety začala pravidelně publikovat ročenku školy.
Ta se každý rok mění a reaguje na aktuální situaci. První dávala nahlédnout
dovnitř školy, druhá se ohlížela k její minulosti. Třetí kniha je pohledem na
školu zvenčí.
Na konci každého semestru probíhá na škole studentská soutěž Ještěd
f kleci a porotci z různých míst a oborů nejen vybírají nejlepší projekty, ale
zároveň hodnotí směřování jednotlivých ateliérů a školy jako celku. Potřeba
reflexe je pro studenta architektury nezbytná. Opakované předkládání
vlastních řešení a jejich následná kritika vede ke zlepšení. Snaha porotců je
ale, jak často zmiňují, omezena krátkým časem k prohlídce velkého množství
projektů. Ročenka školy je vedle soutěže dalším místem, kde jsou práce
studentů představeny veřejnosti. A jako nástroj pro zpětnou vazbu studentům
i škole je ideální.
Třetí kniha FUA 03 ukazuje školu pohledem externího editora. Výběr
tohoto editora musel splňovat několik požadavků, které jsme si v počáteční
fázi vzniku knihy stanovili. Hledali jsme v prvé řadě někoho, kdo dokáže
formulovat, pro studenty relevantní, komentář. Někoho z mladé generace
architektů, kteří začali samostatně fungovat v nelehkých pokrizových
dobách. Někoho, kdo řeší reálné problémy, se kterými budeme jako absolventi
za pár let konfrontováni všichni, pokud se rozhodneme založit si vlastní praxi.
A v neposlední řadě to musí být člověk, který na škole nestudoval, neučil
a nevidí do jejích vnitřních mechanismů, což je nutná podmínka pro to, aby
se jednalo o komentář zvenčí. Vznikl tak úzký seznam potenciálních editorů,
z nichž jsme nakonec oslovili Jakuba Chuchlíka, architekta z nedalekého
Jablonce nad Nisou.
Když jsme se s Jakubem na začátku jara ohledně knihy poprvé setkali,
překvapil nás schopností rychle identifikovat kvality i problémy školy. Téměř
okamžitě jsme se dostali k otázce zadání jako počátku studentské práce. Toto
téma prostupuje celou knihou. Kolik zadání na škole za rok vznikne? Jak jsou
rozmístěné u nás nebo v zahraničí? A jaké mají výsledky? Pozice někoho, kdo
školu delší dobu zpovzdálí sleduje, dává Jakubovi možnost zařadit jeden rok
fakulty do širšího příběhu školy.
Ročenka FUA 03 za rok 2014⁄2015 je rozdělena do dvou základních kapitol.
První část knihy představuje shrnutí uplynulých dvou semestrů, seznam
ateliérů, studentů a všech zpracovaných témat. Druhá část knihy je výběrem.
Kniha má ambici představit menší počet projektů s možností prezentovat
je podrobněji se všemi obrázky a výkresy potřebnými pro jejich pochopení.
Proces finálního výběru byl dvoufázový. Nejprve vybírali projekty vedoucí
jednotlivých ateliérů, tento výběr pak podrobně procházel Jakub, aby je
nakonec sestavil do srozumitelného příběhu, který doprovodil komentářem
o projektech, ateliérech a škole.
Ačkoliv je kniha primárně určena čtenáři, doufáme, že u něj v rukou nebo
v knihovně její dosah neskončí. Je čas o škole mluvit. Kam směřuje, jak by se
měla měnit a jaká by měla zůstat. O liberecké fakultě se často říká, že školu
tvoří studenti. Jakákoliv změna tedy může být jen těžko solitérní snahou.
Kniha je záznamem, zkoumáním a obrazem školy. Ale je také výzvou k diskuzi.
Pro ty zevnitř i zvenku.
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The Faculty of Art and Architecture of the Technical University of Liberec has
been in existence for more than twenty years. It started to regularly publish
yearbooks three years ago. They vary every year as they react to the current
needs. The first one looked to the inside of the school, the second turned
back to its history. The third one is about a look from the outside.
Every semester ends with the student competition Ještěd f kleci where
the jury consisting of experts from different places and of various specialisations chooses the best projects. But they also evaluate where each studio
class and the school as a whole are headed. The need of self-reflection is
key for a student of architecture. Regular presentation of one’s own projects
and their subsequent critique lead to improvement. But as the members of
the jury say themselves, their effort is limited by the short time in which they
have to see so many projects. The school yearbook is another place where
student projects can be presented to the public. And it is ideal for feedback
for both the students and the faculty.
The third book of FUA 03 shows the school from the point of view of an
external editor. The choice of this editor had to meet several criteria that
we established in the initial phase of the creation of this book. We were
looking for someone able to formulate a commentary relevant for the
students. Someone from the young generation of architects who started
to work independently in the post-crisis times. Someone who solves real
problems that we all will face as graduates in a few years if we choose to
work independently. And it also had to be someone who didn’t study or teach
at the school so they wouldn’t know how the school works on the inside,
which is a necessary condition for a commentary from an external point of
view. Thus we created a shortlist of potential editors and in the end we asked
Jakub Chuchlík, an architect from the nearby Jablonec nad Nisou.
When we met with Jakub in spring for the first time to talk about the book,
he surprised me with his ability to quickly identify strengths and weaknesses
of the school. We arrived very quickly at the question of an assignment as
the beginning of a student’s work. This theme is present in the whole book.
How many assignments are created at the school every year? Do they take
place in the Czech Republic or abroad? What are their results? The position
of someone watching the school from distance makes it possible for Jakub to
integrate one year of the school into a longer story.
The yearbook FUA 03 for the academic year 2014⁄2015 is divided into two
main chapters. The first part summarizes the last two semesters, the list of
studio classes, students and all assignments. The second part is a selection.
The book wants to present less projects but in more detail and with all
pictures and designs necessary to fully understand them. The process of the
final selection had two phases. At first, the heads of studios chose projects
from their classes. Jakub went through these projects and used them to
compile a comprehensible story and supplemented it with commentaries
about the projects, studio classes and the school.
Even though the book is mainly intended for readers, we hope it will reach
further than a reader’s hands or a library. It is a high time to speak about
the school. Where it is headed, how it should change and what it should
preserve. It is often said about the faculty in Liberec that it is formed by its
students. Any change can hardly be a solitary effort. The book is a record,
an examination and a picture of the school. But it is also a challenge to have
a discussion. For both the people on the inside and outside.
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AMOUNT OF WORK
JAKUB CHUCHLÍK

Architektura je, když ráno vyjdeme z domu na ulici a nízké ranní slunce nám
rozzáří cestu do práce. Když si v příjemné kavárně na rohu koupíme kafe
s sebou. Když je cesta plná dojmů, které v nás zanechávají obrazy míst,
zvuky situací, škálu pachů a vůní. Jako když se jarní slunce rozehřeje a my ze
schodů kostela pozorujeme cvrkot náměstí. Jako když v letním žáru najdeme
v cizím městě malé náměstíčko s velkým stromem a zahrádkou hospody. Jako
když jdeme podzimní ulicí a šouravé kroky v šustivém listí víří pach tlejících
kaštanových slupek. Jako když v zimě vstoupíme do tichého krámku, dveře
cinknou, a než se nás někdo zeptá, co si přejeme, máme dost prostoru odmlžit
brýle a rozhlédnout se.
Architektura je spoluzodpovědná za situace, které se mohou v jejím
prostoru odehrávat, i za životy lidí, které ovlivní. To není malý závazek,
vyžaduje důkladnou přípravu a mnoho dobrých rozhodnutí. Přesto uhání
většina české stavební produkce bez mapy, zkratkou a opačným směrem.
Otázkou je, zda ji jako architekti zvládneme dohonit a přesvědčit, aby šla
pomalu s námi.
Jsme v Liberci, ve městě, které před námi vybudoval někdo jiný. Ve městě,
kam jsme si pozvali tržní síly, aby vlastníma neviditelnýma rukama postavily
více nákupní plochy na jednoho obyvatele, než mají v Paříži, Mnichově nebo
Londýně.
Když ráno vyjdeme z domu na ulici, uvidíme množství práce, která nás čeká.
Cesta je plná dojmů; uliční profil není spravedlivý a upřednostňuje auta před
chodci a cyklisty. Děti do školky radši vezeme. Před školkou je chaos. Několik
nervózních rodičů troubí a vjíždí před dům na prostranství z asfaltových
záplat, do kterých se zakusuje chodník ze zámkové dlažby. Školka sídlí ve
dvoupodlažním paneláčku, nedávno ho zateplili a nebezpečné azbesty
vystřídalo záření jedovatých barev. Bereme za plastové madlo plastových
dveří. Vítá nás silný závan sava. V šatničce je těsno. Jak inspirativní je to
prostředí? Tady se začíná formovat náš postoj ke světu, světlu, prostoru
i materiálu. A jak je to dál? Pak jdeme do školy, na úřad, na koncert nebo
sportovní utkání, standard prostředí už je od školky nastaven.
Může toto architekt ve svém městě každodenně vidět a prožívat a pak jít
navrhovat novou galerii současného umění třeba někam do Skandinávie? Není
to trochu jako budovat si chalupu v lesích normalizovaného Československa?
Je to akt svobody, kterým se snažíme vykročit z limitů vlastního kontextu, ale
zůstáváme trčet na ostrůvku rušné křižovatky před naším domem.
Odstup je užitečný, pro hledání měřítka a charakteru je změna kontextu
poučná a osvěžující. Udržovat kontakt se světovou scénou je naše profesní
povinnost. Jak se ale cítit, když provázíme své německé, dánské nebo
španělské kolegy městem, ve kterém žijeme? Jako architekti jsme schopni
kvalitu našeho bezprostředního okolí vidět, a proto za jeho podobu neseme
spoluzodpovědnost.
Jsme v Liberci, kde od roku 1994 funguje Fakulta umění a architektury.
Mladá škola, zrozená z étosu liberecké architektonické i výtvarné scény.
Škola, která díky své poloze, velikosti nebo velkému společnému ateliéru
působila při pohled zvenku vždy poměrně kompaktním výrazem. Po dlouhou
dobu přinášela do českého akademického prostředí osvěžující impulsy
světových témat, ambiciózních konceptů a dravých forem. Pak v Americe
praskla hypoteční bublina a v Liberci někdo poprvé nakreslil venkovský dům
se sedlovou střechou.
Možná to bylo trochu složitější a možná to s ekonomickou krizí tolik
nesouviselo. Možná se spíše po dvaceti letech od sametové revoluce začala
emancipovat česká společnost a architekti si začali více uvědomovat svou roli
v ní. Každopádně, z venku viděný, kompaktní výraz fakulty se začal posouvat
blíž k místu, kde návrhy vznikají, blíž tématům, které bezprostředně ovlivňují
náš prostor.
Před třemi lety začala škola vydávat ročenky, kterými se na sebe dívá
a tváří se u toho tak, jak by chtěla být viděna ostatními. Ale čte to někdo?
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Ročenkou se listuje. Ročenka se dává do knihovny, vedle té minulé. Na
začátku této ročenky proto byla otázka, komu má být určená. Na konci je
čtyřrychlostní kniha, která nechce jen parkovat v knihovně.
Rychlé listování
Stojíme v knihkupectví, za chvíli nám jede autobus a oči těkají po regálech.
Chytneme první knihu, co nás zaujme, a pod palcem nám začnou šustit
stránky. Podle papíru, barvy, řazení textů a obrázků vnímáme rytmus. Občas
se o něco zachytneme, vracíme se a náhodně objevujeme vazby mezi obrázky.
První, vizuální dojem stojí na projektech. Na grafickém jazyku, jakým škola
aktuálně mluví.
Pomalé listování
Knihu jsme koupili a dobíháme autobus. Dosedneme a ještě udýchání
začínáme stránku po stránce listovat. Dojdeme k informačním grafům, které
představují lokalitu, počet a typ zadání v jednotlivých ateliérech a množství
studentů, které je zpracovávalo. Vytvoření této statistiky a nalezení
jednoduché grafické zkratky pro její prezentaci usnadňuje orientaci
v uplynulém akademickém roce a zároveň odhaluje, čemu se na škole věnuje
pozornost; jaký ateliér dává důraz na jaký typ projektu, kde se pracuje na
společném zadání, při němž se studenti učí i od sebe navzájem, a kde mají
naopak svobodu volby vlastního tématu.
Rychlé čtení
Vystupujeme z autobusu a za chůze očima projíždíme hustý soupis všech
zadání. Na první pohled zarazí jejich množství. Následují obrázkové stránky
s náhledy projektů podle výběru vedoucích ateliérů. Je to kronikářská část
knihy, neinterpretovaný výraz uplynulého roku.
Pomalé čtení
Doma usedáme do křesla a teprve teď začínáme knížku opravdu číst.
Noříme se do jednotlivých projektů, představujeme si situace, které se v nich
mohou odehrávat, a prožíváme je, jako by se nás přímo dotýkaly.
Pomalé čtení je čtení pozorné. Aby kniha tuto možnost nabídla, musela
redukovat počet projektů a vytvořit jim tak dostatek prostoru pro
podrobnější představení. Hlavním klíčem pro úzký výběr nebyla koncepční,
formální, provozní nebo konstrukční kvalita projektu, ale jeho schopnost
promlouvat o životě a situacích v něm.
Ročenka FUA 03 je kronikou i kritikou školy v roce 2014⁄2015. Předkládá
důkladný pasport současného stavu a zároveň nabízí jeho subjektivní
interpretaci. Zaznamenává celek a zároveň z něho vybírá to, co se jí hodí
k popisu školy, profese a jejího společenského významu. Možná není
spravedlivá, protože dává více prostoru ateliérům, kde společné zadání
umožňuje porovnávání. Možná je spravedlivá, protože vzájemné porovnávání
je součástí studia a podněcuje k lepším výsledkům. Vybírá projekty, které
si v rámci zadání našly své téma. Vyzdvihuje všednodenní kultivovanost,
aby se jednou mohla stát samozřejmostí. Je podprahovým manifestem
občansko-profesní angažovanosti architekta. Je výzvou ke kritickému postoji
k okolnostem vzniku architektury. Je to kniha, která by chtěla být ohmataná.
Za plodnou a inspirativní spolupráci děkuji Marku Nedelkovi
a Tobiáši Hrabcovi. Za mnoho podnětů, rešerši ročenek evropských
škol, komentářů k textům, rozvinutí nápadu statistických infografik
a péči o Vincenta, zatímco jsem psal, děkuji své ženě Idě.

Jakub Chuchlík (*1983) je praktikující
architekt a městský architekt Mnichova
Hradiště. Během studia na UMPRUM
v Praze absolvoval studijní stáž na
UDK v Berlíně a pracovní stáž v dánské
kanceláři BIG v Kodani. Po ukončení
studia pracoval v kanceláři Chalupa
architekti, kde se mimo jiné podílel na
vítězných soutěžních návrzích české
ambasády ve Washingtonu,D.C. v USA
a nové budovy ČSOB v Praze. V roce
2011 založil společně se svou ženou
Idou architektonické studio IUCH a po
návratu do rodného Jablonce se podílel
na založení spolku PLAC, který si klade
za cíl kultivaci veřejného prostoru města
a krajiny a za tímto účelem se zabývá
pořádáním přednášek, diskuzí, výstav
a vydáváním publikací.
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Architecture is when we come out to the street in the morning and the low
morning sun brightens our way to the work. When we get a take-away coffee
from a nice café at the corner. When the path is full of impressions that leave
images of places, sounds of situations and a range of smells in us. Like when
the sun warms up in spring and we watch the bustle on a square from church
stairs. Like when we find a small square in the heat of a strange city with a
large tree and an outside seating. Like when we walk down a street in autumn
and our steps in the rustling leaves stir up the smell of rotting chestnut skins.
Like when we enter a small shop in winter, the doorbell rings and we have
enough space to wipe our glasses and have a look around before someone
asks us if they can help us.
Architecture is partly responsible for the situations that can take place
in its space and for the lives it will influence. That is no small commitment,
it requires thorough preparation and many good decisions. Nevertheless,
most Czech buildings run without a map, they take a shortcut or run in the
opposite direction. The problem is if we as architects will be able to catch up
with it and persuade it to come with us.
We are in Liberec, a town someone else built before us. In a town where
we invited market forces that built with their own invisible hands more
commercial areas per head than they have in Paris, Munich or London.
When we come to the street in the morning, we see all the work in front
of us. The path is full of impressions: the street profile is incoherent and
it prefers cars to people and cyclists. We rather take children to the
kindergarten by car. There is chaos in front of the school. Some nervous
parents blow the horn and they drive in front of the house, to the area
with asphalt patches into which protrudes an interlocked pavement. The
kindergarten is in a small two-storey block of flats, they have put insulation
on it recently and dangerous asbestos has been replaced by the shine of
poisonous colours. We take the plastic handle of the plastic door. The smell
of detergents welcomes us. The locker room is tight. Is it an inspirational
environment? This is where our attitude to the world, light, space and
material is formed for the first time. What then? Then we go to school, to
administrative buildings, to a concert or a sport match, the standard for our
environment has been set since the kindergarten.
Can an architect see and experience this every day in their town and
then be able to design a new gallery of contemporary art for a place
in Scandinavia? Isn’t a bit like building a cottage in forest during the
Normalisation era in Czechoslovakia? It is an act of freedom through which
we attempt to leave the boundaries of our context but we are still stuck on
the island of the busy crossroads in front of our house.
It is useful to keep your distance, a change in the context is informative
and refreshing while looking for the right scale and character. It is our
professional duty to stay in touch with what is going on in the world. But how
should we feel when we take our German, Danish or Spanish colleagues on a
walk in our town? As architects, we can see the quality of our environment so
we are partly responsible for its state.
We are in Liberec where the Faculty of Art and Architecture has been in
existence since 1994. A young school born from the ethos of the Liberec
architecture and art scene. A school that has always given a compact
impression thanks to its position, size or a huge common studio. It has been
bringing refreshing impulses of world themes, ambitious concepts and
aggressive forms into the Czech academic environment. Then the housing
bubble popped in the US and someone in Liberec drew a country house with a
gable roof for the first time.
Maybe it was a little more complicated and maybe it wasn’t that much
connected to the economic crisis. Maybe, twenty years after the Velvet
Revolution, Czech society started to emancipate and architects were more
aware of their role in it. In any case, as seen from the outside, the compact
appearance shifted close to where projects are created, closer to the
themes that are directly related to our space.
For three years, the school has been publishing yearbooks through which
it looks at itself and takes the appearance of how it wants others to see it.
But does anyone read it? We skim through the yearbook. We put it on a shelf,
next to the last one. So at the beginning of the work on this yearbook, there
was the question of for whom it will be made. In the end, it is a book with four
gears that doesn’t want to be just parked in a bookcase.
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Fast leafing through
We are in a bookshop, the bus is about to come and we look through
shelves. We take the first book that catches our eye, pages rustle under our
fingers. We perceive its rhythm through the paper, colours, text order and
pictures. Sometimes we see something interesting, we go back and randomly
discover relations between pictures.
The first visual impression is based on the projects. On the graphical
language that the school is currently speaking.
Slow leafing through
We bought the book and we are running for the bus. We sit down and
still breathless start to look at the book page by page. We get to the
informational graphs that show locations, number and types of projects in
individual studio classes and how many students worked on them.
This statistics and simple visual shortcuts for their presentation make it
easier to grasp the last school year and it also shows the focus of attention
at the school; which studio focuses on what types of projects, where
students work on a common project – so they can learn from each other –
and where they have the freedom of choosing their own project.
Fast reading
We get off the bus and skim through the dense list of all projects while
walking. We are surprised by their sheer number at the first glance. Then
follow pages with pictures and previews of projects that the heads of studio
classes chose. That is the chronicle part of the book, non-interpreted
record of the last year.
Slow reading
We sit down to an armchair at home and finally start to actually read the
book. We plunge into individual projects, we picture the situations that might
take place, we experience them as if we were directly involved.
Slow reading is attentive reading. In order to be able to provide this
possibility, the book had to reduce the number of projects to give them
enough space for a more detailed presentation. The key for the selection
wasn’t conceptual, formal, operational or constructional quality of the
projects but their ability to speak about life and situations in it.
The yearbook FUA 03 is a chronicle and criticism of the school in the
academic year 2014⁄2015. It presents an itinerary of the current state but
it also provides its subjective interpretation. It records the whole but also
chooses how it wants to describe the school, the profession and its overall
role in society. Maybe it is unjust because it gives more space to the studio
classes where a common project makes it possible to compare. Maybe it is
just because comparison with others is a part of studying and it pushes us
to better results. It chooses projects that found their own theme within the
given instructions. It glorifies everyday sophistication so that it may become
the standard one day. It is a subliminal citizen-professional manifesto of
architect’s engagement. It is a call out for a critical stance on circumstances
of the creation of architecture. It is a book that wants to be touched.
I would like to thank to Marek Nedelka and Tobiáš Hrabec for fruitful
and inspirational co-operation and to my wife Ida for many impulses,
research on yearbooks of European schools, commentaries to texts,
help with the idea of statistical infographics and for taking care of
Vincent while I was writing.

Jakub Chuchlik (*1983) is a practicing
and municipal architect for Mnichovo
Hradiště. During his studies at UMPRUM
in Prague he attended a study internship
at UDK Berlin and a working internship
at BIG in Copenhagen. After finishing his
studies, he worked at Chalupa Architekti
office where he took part in the winning
competition for the Czech embassy in
Washington, D.C. as well as for the new
building of the ČSOB bank in Prague.
Together with his wife Ida he formed
an architectural office IUCH based in
Jablonec nad Nisou, where they also
founded an association called PLAC,
aimed at the cultivation of the city and
the landscape through publishing and
through organizing lectures, debates,
and exhibitions.

13

FUA 03

PŘEHLED FAKULTY
FACULTY OVERVIEW

14

FUA 03

VEDENÍ FAKULTY ⁄
FACULTY EXECUTIVE
Děkan ⁄ Dean
prof. Ing. arch.
Zdeněk Fránek
Proděkan pro vědu,
výzkum a hospodářskou
činnost ⁄
Associate Dean for
Science, Research and
Economic Activity
prof. Ing. arch. akad.
arch. Jiří Suchomel
Proděkan pro
pedagogickou činnost
⁄ Associate Dean
for Education
doc. Stanislav Zippe
Proděkanka pro
zahraniční styky ⁄
Associate Dean
for Foreign Affairs
MgA. Zdeňka NěmcováZedníčková, Ph.D.
Tajemnice fakulty ⁄
Faculty Manager
JUDr. Daniela Zlevská

ADMINISTRATIVA ⁄
ADMINISTRATION

FAKULTA ⁄ FACULTY

prof. PhDr.
Tomáš Vlček, CSc.
doc. Stanislav Zippe
prof. PhDr.
Rostislav Švácha, CSc.
Mgr. Petr Volf
prof. Ing. arch.
Ladislav Lábus,
Hon. FAIA
PhDr. Karel Srp, Ph.D.
JUDr. Daniela Zlevská

KATEDRA
ARCHITEKTURY ⁄
DEPARTMENT OF
ARCHITECTURE
Vedoucí ⁄
Head of Department
prof. Ing. arch.
Zdeněk Fránek
Vyučující ⁄ Lecturers
Ing. arch.
Vladimír Balda
Ing. arch. Jiří Buček
Ing. arch.
Dana Nováková
Ing. arch. Dana Raková
Mgr. Romana Říčková
Mgr. A. Jan Suchomel
Petr Volf
Miroslava Volfová
Ing. arch. Jiří Žid

Erasmus koordinátor
a zahraniční styky ⁄
Erasmus and Foreign
Relations Coordinator
Ing. arch. Dott. Ing.
Petr Janoš

Externisté ⁄
Visiting lecturers
Ing. arch.
Filip Horatschke
Ing. Ondřej Hudousek
MgA. Aleš Jungmann
Ing. Radovan Kačín
Ing. Tomáš Lejsek
Ing. David Kula, MBA
Ing. arch. Jan Mach
Mgr. Tomáš Říčka, PhD.
Ing. arch. MgA.
Petr Šmídek, Ph.D.
doc. PhDr. Petr Rezek
Ing. Kateřina Tomanová

Knihovna ⁄ Library
Naďa Procházková,
Ing. arch.
Hana Procházková

KATEDRA URBANISMU ⁄
DEPARTMENT OF
URBANISM

Sekretariát ⁄
Main office
Martina Wohlmannová
Studijní oddělení ⁄
The Registrar’s office
Eva Konopová

IT ⁄ IT
Ing. Marek Volejník
MgA. Jan Suchomel
Grantové pracoviště ⁄
Grant projects
Ing. Marta Petrová
Jan Tandler

UMĚLECKÁ A VĚDECKÁ
RADA ⁄ ART & SCIENCE
COUNCIL
prof. Ing. arch.
Zdeněk Fránek
prof. Ing. arch.
akad. arch.
Jiří Suchomel
prof. Dr. Ing. arch.
Bořek Šípek

Vedoucí katedry ⁄
Head of Department
Ing. arch.
Radek Suchánek, Ph.D.
Vyučující ⁄ Lecturers
Ing. arch. akad. arch.
Jan Hendrych
Ing. arch.
Ing. Jiří Janďourek
Ing. arch. Dott. Ing.
Petr Janoš
prof. Ing. arch. akad.
arch. Jiří Suchomel
Mgr.A. Zdeňka
Němcová-Zedníčková,
PhD.
JUDr. PhDr. Jiří Plos
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Externisté ⁄
Visiting lecturers
Ing. arch. Jiří Klokočka
Ing. arch. Martin Šaml

PhDr. Eva Kašparová
Johanna Pauly
Mgr. Filip Šenk
doc. PhDr. Josef Štulc

KATEDRA
VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ⁄
DEPARTMENT OF FINE
ARTS

KATEDRA NOSNÝCH
KONSTRUKCÍ ⁄
DEPARTMENT
OF SUPPORTING
STRUCTURE

Vedoucí katedry ⁄
Head of Department
doc. Stanislav Zippe
Vyučující ⁄ Lecturers
Ing. Richard Charvát,
Ph.D.
MgA. Jaroslav Prokeš
doc. M.A. Jan Stolín
Externisté ⁄
Visiting lecturers
MgA. Jana Bernartová,
PhD.

KATEDRA
ENVIRNOMENTAL
DESIGNU ⁄
DEPARTMENT
OF ENVIRONMENTAL
DESIGN
Vedoucí katedry ⁄
Head of Department
prof. Dr. Ing. arch.
Bořek Šípek

Vedoucí katedry ⁄
Head of Department
prof. Ing. Miroslav
Škaloud, DrSc., Dr.h.c.
(mult.), FEng.
Vyučující ⁄ Lecturers
Ing. Vladislav Bureš
Ing. Jan Suchánek
Externisté ⁄
Visiting lecturers
Ing. Václav Kuneš, CSc.
Ing. Jiří Rozkovec
Ing. Randa Tomehová

KATEDRA POZEMNÍHO
STAVITELSTVÍ ⁄
DEPARTMENT
OF BUILDING
CONSTRUCTION
Vedoucí ⁄
Head of Department
doc. Ing.
Eva Burgetová, CSc.

Vyučující ⁄ Lecturers
doc. Mgr.
Jaroslav Brabec
Mgr.A. Jiří Jindřich
Mgr.A. Leona Matějková
prof. Dr. Ing. arch.
Bořek Šípek
MgA. Zdeněk Urbánek

Vyučující ⁄ Lecturers
Ing. Jana Košťálová
Ing. Jaroslav Peterka,
CSc.
Ing. Stanislav Staněk,
CSc.

Externisté ⁄
Visiting lecturers
Mgr. Ivana Hubáčková
MgA. Miroslav Janda
Ing. arch.
Petr Štěpánek, Ph.D.

Externisté ⁄
Visiting lecturers
Ing. Jan Červenka
doc. Ing. Jan Kaňka
PhD.
Ing. Zdeňka Mandlová
Ing. Ivan Sýkora
Ing. Petr Šmakal

KATEDRA TEORIE DĚJIN
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
A ARCHITEKTURY ⁄
DEPARTMENT OF ART
HISTORY, THEORY AND
ARCHITECTURE
Vedoucí katedry ⁄
Head of Department
prof. PhDr.
Tomáš Vlček, CSc.
Vyučující ⁄ Lecturers
doc. Ing. arch.
Pavel Halík, CSc.
doc. PhDr.
Petr Kratochvíl, CSc.
Mgr. Kamil Nábělek
Externisté ⁄
Visiting lecturers
MgA. Olaf Hanel

B3501
ARCHITEKTURA
A URBANISMUS ⁄
ARCHITECTURE AND
URBANISM
První ročník ⁄
First Year
Barbora Bláhová
Ema Bláhová
Sára Brandová
Filip Cerha
Anna Cisariková
Svetlana Devyatkina
Filipp Doroshin
Martin Holada
David Honz
Jiří Kesl
Vyacheslav Kim
Tereza Klinkerová
Zoia Kolodnitckaia

Martin Kunc
Daniela Marešová
Tomáš Martiš
Kristýna Mocová
Igor Nesterov
Alžběta Nováková
Dita Petráňová
Kateřina Skotálková
Barbora Slavíčková
Daniel Vacek
Jiří Valenta
Druhý ročník ⁄
Second Year
Nikol Balabanova
Jan Balcar
Elizabeth Brázdilová
Michaela Bucharová
Tobiáš Hrabec
Tomáš Hrubý
Marek Kohout
Michala Kohoutková
Jan Koníček
Jiří Macháček
Michaela Marková
Daniela Míková
Štěpán Mišurec
Tereza Pištěková
Alžběta Pomahačová
Matyáš Prošek
Gabriela Sládečková
Martin Stupka
Martin Šálek
Barbora Tauerová
Jakub Trčka
Martin Utíkal
Quang Vu Dinh
Pavel Zahálka
Třetí ročník ⁄
Third Year
Eva Bártová
Martina Bauerová
Martin Brhlík
Klára Bužková
Marie Čáslavská
Matěj Čunát
Serife Gizem Ercivan
Daniel Hakulín
Kryštof Hlaváč
Martin Holba
Ema Hrníčková
Miroslav Chmel
Tereza Jílková
Jiří Jurenka
Patrik Kovaľ
Eliška Kováříková
Petr Láska
Jana Lipanská
Eliška Málková
Šimon Marek
Alice Mitysková
Zuzana Neťuková
Alena Novotná
Radek Novotný
Tina Peterková
Federica Sampaolesi
Daniel Santos Costa
Zuzana Šnajdrová
Marie Štefanová
Adam Šustek
Petr Tůma
Čtvrtý ročník ⁄
Fourth Year
Roman Balšán
Michal Bílek
Barbora Drahotová
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Jakub Dvořák
Matyáš Fialka
Ondřej Hlaváč
Klára Jančová
Adéla Korbelová
Samuel Lövy
Marek Nedelka
Olga Procházková
Bakalářská práce ⁄
Bachelor project
Mirka Baklíková
Alžběta Bláhová
Lukáš Dlabola
Šimon Dušek
Michaela Fričová
Kristian Holan
Anna Hrušová
Antonín Hůla
Lenka Juchelková
Štěpán Kadlec
Jana Kadlecová
Jaroslav Kejř
Martin Málek
Klára Mitlenerová
Veronika Moutelíková
Klára Paterová
Ondřej Pchálek
Michaela Říhová
Zuzana Sagitariová
Jan Stibral
Anna Svobodová
Vojtěch Šaroun
Dominika Taklová
Milada Vorzová

N3501
ARCHITEKTURA
A URBANISMUS ⁄
ARCHITECTURE AND
URBANISM
První ročník ⁄
First Year
Alžbeta Barančíková
Zuzana Brunnerová
Adam Cigler
Tereza Čermáková
Hana Davídková
Andreas Dzikos
Roman Ehl
Kateřina Hlavičková
Veronika Krystová
Lukáš Křovák
Ing. Ivana Kubicová
Ph.D.
Mgr. Adam Lacina
Lucie Lorencová
Ivo Louda
Jiří Lukáš
Eliška Marčíková
Tomáš Matija
Samuel Nekola
Ondřej Novák
Lucie Pavlištíková
Marek Prchlík
Vojtěch Stoklasa
Libor Šenekel
Erell Tréguier
Petr Vacek
Lenka Vojtěchová
Roman Ženatý
Druhý ročník ⁄
Second Year
Ota Černý
Šimon Dočekal

FAKULTA ⁄ FACULTY

Karolína Dvořáková
Zuzana Ferencová
Jiří Gulbis
Vojtěch Chaloupka
Barbora Jandová
Theresa Kjellberg
Jakub Kopecký
Adam Kössler
Jan Kurz
Štěpán Matoušek
Radek Pinkas
Jiří Pokorný
Andrea Pujmanová
Petra Ross
Pavel Špringl
Zdeněk Urbánek
Martin Zíma
Diplomní práce ⁄
Diploma project
Martin Duba
Kateřina Fryzelková
Jakub Honzák
Daniela Kupková
Vojtěch Malina
Lenka Pechanová
Aleksandra Pinaeva
Jakub Pleyer
Anna Podroužková
Dominika Rošetzká
Ondřej Smetana
Barbora Smutná
Marek Svoboda
Barbora Šímová
MgA. Aleš Valášek
Michal Vašek
Aleš Vojkůvka
Tomáš Zavoral

B8208
DESIGN ⁄ DESIGN
První ročník ⁄
First Year
Michael Beneš
Jakub Bidlo
Ing. Amparo Llopis
Ferris
Alžběta Havránková
Yvetta Hrubá
Daniela Kytlicová
Eliška Látalová
Pavla Linková
Vilma Neubauerová
Barbora Pavlíčková
Jiří Pečenka
Sára Šindelářová
Leona Špačková
Monika Špačková
Tereza Vodrážková
Druhý ročník ⁄
Second Year
Vendula Brendlová
Pavel Jaroš
Ondřej Jasanský
Anna Jeřábková
Rozárka Jiráková
Martin Kratochvíl
Petra Majerčíková
Patrik Plíhal
František Průša
Blanka Róžová
Lev Seidl
Kateřina Štěpánková
Záviš Unzeitig

Třetí ročník ⁄
Third Year
Eliška Hamajdová
Tereza Hladíková
Barbora Jarošová
David Kejklíček
Ondřej Kocholatý
Karel Marek
Veronika Maříková
Nela Mazánková
Veronika Nosková
Martina Ondruchová
Eva Pultrová
Jan Rouha
Lenka Stehnová
Antonín Šíma
Jakub Tkáč
Tomáš Uhlík
Tomáš Urbánek
Pavla Zemanová
Tereza Zichová
Čtvrtý ročník ⁄ Fourth
Year
Jakub Havlíček
Jan Hybner
Oskar Stolín
Bakalářská práce ⁄
Bachelor project
Eva Bártová
Adam Blaha
Eva Burešová
David Čermák
Petr Gebrián
Zuzana Horáková
Jiří Hřebejk
Tereza Chalašová
Robin Jeník
Jan Karhan
Denisa Koldová
Lukáš Ráček
Monika Suchá
Jan Svoboda
Jana Šmejkalová
Jan Vetrák
Aneta Železníková

N8208
DESIGN ⁄ DESIGN
První ročník ⁄
First Year
Lukáš Bartoň
Julie Floriánová
Andrea Havránková
Anna Kopková
Ksenia Niskovskikh
Zuzana Pětníková
Adam Stratílek
Veronika Stryalová
Veronika Šrejmová
David Wojaczek
Tomáš Zábranský
Druhý ročník ⁄
Second Year
Markéta Maštrlová
Christian Proios
Diplomní práce ⁄
Diploma project
Andrea Augustová
Aleš Bělohradský
Michal Feuermann
Mikuláš Hapka
Martin Huňař

Jan Ramba
Jan Salanský
Renata Sehnoutková
Josef Trakal
Jitka Třmínková
Jan Valenta

B8206
VÝTVARNÁ UMĚNÍ ⁄
FINE ARTS
První ročník ⁄
First Year
Ivana Antošová
Jaroslava Legnerová
Nela Mayerová
Michaela Moravcová
Tereza Moravcová
Ondřej Mrázek
Kateřina Pachmanová
Martin Skalník
Van Vu Hong
Druhý ročník ⁄
Second Year
Šimon Bozděch
Veronika Doležalová
Jan Hubáček
Eva Martišová
Třetí ročník ⁄
Third Year
Lukáš Dostálek
Hana Kostruchová
Jana Makulová
Petr Voříšek
Čtvrtý ročník ⁄
Fourth Year
Matěj Bláha
Martina Machová
Vanda Mračková
Bakalářská práce ⁄
Bachelor project
Martin Hofman
Petr Hostaš
Eliška Králová
Jakub Krejčí
Veronika Stěhulková

N8206
VÝTVARNÁ UMĚNÍ ⁄
FINE ARTS
První ročník ⁄
First Year
Martin Danda
Druhý ročník ⁄
Second Year
Martin Szöllös
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P. STOLÍN, MIČEKOVÁ
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PRVNÍ ROČNÍK / FIRST YEAR
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○ Školní zadání
School assignments
○ Soutěžní zadání
Competitions
○ Vlastní zadání
Students tasks
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SUCHOMEL, ŠAML
ZS ⁄ WS
○ Centrum Smržovky
Smržovka Centre
Návrh transformace a nového využití
bývalého výrobního areálu v centru
Smržovky. Nemovitost je majetkem
města, které od její nové podoby očekává
zlepšení životního prostředí a nabídku
nových aktivit. Práce v součinnosti
s vedením města.
Transformation of a former
manufacturing area in the centre of
Smržovka. The town, owner of the
estate, intend it to offer new activites
and improve the local environment.
Project will be conducted with town's
municipality.

ARCHITEKTURA ⁄ ARCHITECTURE

○ Dům a poutní místo u Anežského
kláštera
Place of pilgrimage at the Convent
of Saint Agnes
Návrh domu pro poutníky a místa
setkávání v návaznosti na Anežský
klášter v Praze. Práce v rámci
studentské soutěže.
A design of a house for pilgrims and
a meeting spot next to the convent of
Saint Agnes in Prague. The project is
a part of a student competition.
○ Bydlení v Astaně
Residence in Astana

○ Kasárna v Českém Krumlově
Military Quarters in Český Krumlov

Součástí využití výstaviště v kazašské
Astaně po skončení výstavy EXPO 2017 má
být i obytné využití některých původně
výstavních ploch. Návrh adekvátního
způsobu obytné zástavby s důrazem na
energetické a ekologické souvislosti
v rámci soutěže ISOVER.

Pro areál bývalých kasáren na sever
od historického centra památkově
chráněného města je hledáno nové
využití. Jedna z možností je jeho
přetvoření na kampus pro novou
vysokoškolskou vzdělávací instituci.
Formování vhodného stavebního
programu je součástí práce.

Some areas of the exposition site in
Astana, Kazakhstan, should be used
for residential purposes when EXPO
2017 ends. A design of a suitable way
to construct residential buildings with
an emphasis on energy economics and
ecology in the context of the ISOVER
competition.

A new use is being sought for the site
of the former military quarters north
from the historical centre. One of the
possibilities is to rebuild it as student
dormitories for a new educational
institution. The project includes the
formulation of a suitable construction
programme.

○ Eat Street Negrelliho viadukt
Eat Street Negrelli’s Viaduct

○ Doplněk osmičky v Kodani
Addition to 8 House in Copenhagen
V těsné blízkosti známého obytného bloku
8 House od ateliéru BIG, v nově ožívající
čtvrti Ørestad, je v dlažbě vyznačeno
místo pro původně uvažovanou, ale
nerealizovanou stavbu na půdorysu cca
14 x 14 metrů. Návrh vlastního řešení pro
toto místo.
There is a spot approximately 14 x 14 m
large marked on the cobbled pavement,
right next to the well-known residential
area 8 House by Danish architecture
studio BIG in a recently growing Ørestad
district. A construction of a building was
considered at this spot. A design of the
student’s solution for this spot.
○ Moderní knihovna v Kodani
Modern Library in Copenhagen
Návrh malé nové knihovny v centru
Kodaně v prominentní poloze na nábřeží
naproti budově Opery. Práce v rámci
mezinárodní soutěže.
A design of a small library in the
Copenhagen downtown at the
outstanding spot opposite to the Opera
building. The project will be prepared
within an international competition.

Využití prostor pod Negrelliho viaduktem
a navazující úpravy ulice Prvního pluku
v Karlíně.
Use of the space under the
Negrelli’s viaduct and subsequent
modifications of the Prvního pluku
Street in the Karlín quarter.
LS ⁄ SS
○ Studentské bydlení pod Vyšehradem
Student Lodging Under the Vyšehrad
Castle
Na jihovýchodní straně strmé Přemyslovy
ulice je bloková zástavba přerušena
trafostanicí. Dané místo má výhled do
vzrostlé zeleně pod vyšehradskými
šancemi a je vzdáleno cca 300 metrů
od albertovského kampusu Karlovy
univerzity. Navrhněte do něj objekt pro
ubytování studentů.
The block of buildings on the steep
south-east side of the Přemyslova Street
is divided by a transformer station.
This place has a view on the full-grown
greenery under the fortification of
Vyšehrad and it is approximately 300 m
from the Charles University student
dormitories at Albertov. Design an object
of student dormitories at this site.
○ Braunův Betlém
Braun’s Nativity Scene
Návrh vstupního areálu k Braunovu
Betlému. Práce v součinnosti s místními
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občanskými iniciativami, památkáři,
městem Dvůr Králové a obcí Hřibojedy.

○ Vertikální farma v New Yorku
Vertical Farm in New York

A design of the entrance to
Braun’s Nativity scene. The work on the
project would be in co-operation with the
local citizen initiatives, preservationists
and the towns of Hradec Králové and
Hřibojedy.

Na místě dnešního parkoviště na 10 th
Avenue u zelené promenády High Line,
zřízené na tělese bývalé železniční trati,
je v rámci soutěže zkoumána možnost
výstavby vertikální farmy s rostlinnou
a živočišnou produkcí, kombinované
s bydlením a službami. Práce v rámci
mezinárodní soutěže.

○ Dům v domě
A House in a House
Koncept budovy vložené do
samostatného obalu, částečně
omezujícího vlivy vnějšího klimatu, je
předmětem zájmu architektů od dob
Buckminstera Fullera. Cílem práce je
využití tohoto principu pro návrh budovy
na místě a s využitím dle volby autora.
A concept of a house inside a separate
casing that partly protects it from its
surroundings has been a point of interest
ever since the times of Buckminster
Fuller. The aim of the project is to use
this principle for the design of the
building at the spot as the author wishes.
○ Městský blok v Kolíně
Block of Houses in the Kolín Downtown
Trojúhelníkový městský blok s neúplnou
a nekvalitní zástavbou tvoří ostrůvek
na obvodu někdejšího hradebního
okruhu města. Je vymezen ulicemi
Politických vězňů, Zahradní a Na Pršíně.
Využijte přímé konfrontace tohoto
místa s dominantou chrámu svatého
Bartoloměje a se sousední zahradou
kapucínského kláštera k oživení a k nové
definici tohoto místa v kontextu města.
The triangle-shaped block of houses with
an incomplete and low-quality lay-out
forms a small island on the perimeter of
the former fortification of the town. It
is delimited by the streets Politických
vězňů, Zahradní and Na Pršíně. It will
make use of the direct confrontation of
this place with the dominant church of
Saint Bartolomeus and with the adjoining
garden of the Capuchin monastery to
revive and redefine this place within the
context of the city.
○ Sila drtírny v Holešovicích
Silos of the Crushing Mill in Holešovice
Chátrající čtveřice betonových sil
s dřevěnou nástavbou na nábřeží
v Holešovicích na jižním konci ulice
V Háji čeká na nové využití. Práce ve
smyslu soutěže Young Architects Award,
možnost účasti v soutěži.
The four decrepit concrete silos
with a wooden additional story at the
Holešovice bank at the southern end of
the V Háji street wait for a new purpose.
The project follows instructions of Young
Architects Award, it is possible to join the
competition.

Competition instructions explore the
possibility of building a vertical farm
and residence with plant and animal
production combined with residential
area and services. The site is located at
the place of what is currently a parking
lot at the 10 th Avenue, next to the green
promenade High Line. A project within an
international competition.
○ Coworking v Portu
Coworking in Porto
Navzdory jedinečné topografii,
gastronomické tradici a existenci
univerzity se studentským prostředím
nemá portugalské město Porto jasnou
perspektivu udržení života ve svém
centru. Naděje je vkládána do mladých
profesionálů. V rámci probíhající soutěže
pro ně navrhněte pracovní prostory
vnášející postrádaný život a umístěné na
zadaném místě v centru města.
Despite its unique topography,
gastronomical tradition and the presence
of a university, the Portuguese city of
Porto doesn’t have a clearly defined
perspective of how to keep its downtown
lively. A lot of hope is put into young
professionals. Within the instructions of
the competition, design a working place
that would amend the lack of liveliness at
the assigned site in the downtown.
○ Plovoucí divadlo v Berlíně
Floating Theatre in Berlin
Návrh plovoucího divadla pro 200–300
osob, zakotveného na Sprévě a určeného
jedné konkrétní inscenaci. Přilehlé území
„Holzmarkt“ je charakteristické aktivitami
alternativních skupin. Práce v rámci
mezinárodní soutěže.
A design of a floating theatre for
200–300 people on the river Spree,
designated for a specific play.
The adjoining “Holzmarkt” area is
characteristic thanks to activities of
alternative groups. A project within an
international competition.

ARCHITEKTURA ⁄ ARCHITECTURE

Schlesische Strasse a Falkensteinstrasse
jako symbol probíhající rekonstrukce
a oživování města.
The Berlin quarter of Kreuzberg is
situated on the former border of the
two parts of the city and it has been for
a long time, especially since the fall of
the Berlin Wall, a place where artists from
all over the world come together. Design
a place for them to live and work as
a symbol of the ongoing reconstruction
and revitalization of the city, adhere to
the instructions of the Start for Talents
competition. The designated area is
delimited by the U-Bahn elevated line in
Oberbaumstrasse Street, by Schlesische
Strasse and Falkensteinstrasse streets.
○ Centrum vodních sportů v Ohridu
Water Sports Centre in Ohrid
Vypracujte návrh sportovního centra
na jezeře Ohrid v Makedonii poblíž
stejnojmenného města ve smyslu
architektonické soutěže Arch medium.
V návrhu přihlédněte ke sportovním
tradicím a ke klimatickým a krajinným
kvalitám místa. Respektujte v co největší
míře zadání soutěže, které očekává
sportovní zařízení pro veslování, jízdu
na kajaku, kánoi i windsurfing a plavecký
olympijský bazén. Ten bude mimo závody
využíván pro rekreační plavání.

prezentaci maďarské kultury. Zadání
práce vychází z vypsané mezinárodní
architektonické soutěže Liget Budapest
Gallery.
A design of the new building of Hungarian
National Gallery and Ludwig Museum in
the north-east part of Budapest in the
Városliget municipal park. The task is to
find and make use of the potential of the
site, to make the design of the building
a part of the over-all conception of the
planned revitalization of the park and to
form a functional and aesthetical design
of a 21 st century gallery and museum
that will contribute to respectable
presentation of Hungarian culture. The
assignment is based on the international
competition Liget Budapest Gallery.
○ Nádraží v Hrádku nad Nisou
Railway Station in Hrádek nad Nisou
Urbanistické řešení nové definice
železničního a autobusového nádraží
s úvahou o využití ploch na území bývalé
cihelny.
City planning solution of a new definition
of the train and bus station including
a consideration of how to use the area of
the former brickworks.

HENDRYCH, JANĎOUREK
Design a sport centre on Lake Ohrid
in Macedonia nearby the town of the
same name within the instructions of
the competition Arch medium. Take in
consideration the tradition of sport
and the nature of the local climate and
landscape. Respect the instructions of
the competition as much as possible, they
count with facilities for rowing, kayaking,
canoeing and windsurfing and with an
Olympic-sized swimming pool, which will
be used for competitions and recreation.
○ Horská chata v Himalájích
Mountain Cottage in the Himalayas
Návrh malé chaty pro krátkodobý
pobyt skupiny cca 20 osob, použitelné
podél turistických tras ve vysokých
nadmořských výškách v Nepálu. Práce
v rámci mezinárodní soutěže.
A design of a small cottage that could be
used as a short-term shelter for ca. 20
people and could stand by tourist trails in
high elevations in Nepal. A project within
an international competition.

○ Centrum pro umělce v Berlíně
Residential Centre for Artists in Berlin

○ Národní galerie a Ludwig Museum
v Budapešti
National Gallery and Ludwig Museum in
Budapest

Berlínská čtvrť Kreuzberg leží na bývalé
hranici obou částí města a je dlouhodobě
a zejména od pádu berlínské zdi čtvrtí,
kde se soustřeďují umělci z celého
světa. Navrhněte pro ně prostředí
k životu a práci ve smyslu probíhající
architektonické soutěže Start for Talents
na území vymezeném nadzemní trasou
U-Bahn v ulici Oberbaumstrasse, ulicí

Návrh nové budovy maďarské Národní
galerie a Ludwig Musea v severovýchodní
části Budapeště v městském parku
Városliget. Úkolem diplomanta je nalézt
a využít potenciál místa, zapojit návrh
budovy do celkové koncepce chystané
obnovy parku a formovat funkční
a estetický návrh galerie a muzea
21. století, který přispěje k důstojné

ZS ⁄ WS
○ Projekty pro Klatovy
Projects for Klatovy
Navržená témata od města Klatovy
vycházejí ze seznamu územních studií,
které byly stanoveny při zpracování
návrhu UP města:
Hradební okruh - revitalizace
veřejného prostoru obvodu historického
jádra města, úprava parteru, výsadba
alejí, v závislosti na rozvoji dopravy
a místní komunikační sítě, zklidnění
a úprava dopravního režimu.
Nádražní, Dragounská, Za Kasárny,
Za Tratí, Čechova – transformační
území města – urbanistická koncepce
uspořádání zástavby a území.
Na Chuchli – proměna nevyužívané
plochy mezi ulicemi Na Chuchli, Maxima
Gorkého, Na Korábu na hodnotné
předměstí.
Plánické předměstí – koncepce
uspořádání zástavby (areál bývalých
kasáren a jeho okolí).
Zahrádkářská kolonie – urbanistická
koncepce zástavby rodinných domů
řadových či individuálních na ploše
stávající zahrádkářské kolonie. Severní
svah Křesťanského vrchu – koncepce
uspořádání zástavby v rozvojové ploše.
Mercandinovy sady – navazující plochy
rekreačních území v údolí Drnového
potoka – rozvoj významné rekreační
a krajinné plochy.
Domažlické předměstí U Elektrárny
- koncepce uspořádání zástavby
v rozvojové ploše.
Pískovna – revitalizace areálu pro
rekreaci s koupalištěm.
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Themes suggested by the town of
Klatovy are based on the list of zoning
studies assigned for preparation of the
zoning plan of the town:
Fortification line – revitalization of
the public space on the perimeter of
the town’s historical core, modification
of the parterre, creation of tree alleys,
lowering and modification of traffic
depending on its development and the
local communication network.
Nádražní, Dragounská, Za Kasárny, Za
Tratí, Čechova streets – areas intended
for reconstruction – town planning
conception of the layout of the site and
built-up areas.
Na Chuchli – transformation of the
unused site among the streets Na Chuchli
/ Maxima Gorkého / Na Korábu into highquality suburbs
Suburbs around Planická Street –
conception of the built-up area layout
(the former military quarters compound
and its surroundings
Garden colony – town planning
conception of lined-up or detached
family houses on the space of the current
garden colony.
Northern slope of the Křesťanský Hill
– conception of the arrangement of the
developing area.
Mercandin Orchards – adjoining areas
of the recreational zone of the Drnový
Creek – development of a recreational
and landscape area.
Domažlice suburb around the
U Elektrárny Street - conception of
a built-up area in a developing zone
Flooded Sand Quarry – revitalisation
of the area into a landscape location with
a recreational outdoor pool.

ARCHITEKTURA ⁄ ARCHITECTURE

museum on the sea shore in the bay. Its
variability and flexibility should make it
possible to present contemporary art in
all its colourful forms. The project also
includes a solution for the shore of the
bay, its relation to the city and to the
city promenade, a park and a dock with
a terminal. It is also necessary to include
a solution for transport services for the
dock and the museum and also a path
for pedestrians and their connection to
the city.
○ Branické ledárny
Braník Ice Houses
V současnosti chátrající jedinečný
areál ledáren na břehu Vltavy s hlavní
budovou ledárny a křídlem původních stájí
a správní budovou se nachází v návaznosti
na sportovně rekreační areál na jižním
okraji Prahy. Je to místo s velkým skrytým
potenciálem, pro které je třeba najít
smysluplné nové využití, revitalizovat
i přilehlé území chaoticky bezkoncepčně
zastavěné shluky nekvalitních
a provizorních staveb. Samotná poloha
areálu nabízí možnost vytvořit zde
centrum celého rekreačního území.
Úkolem je nalézt nový program, navrhnout
úpravy území, doplnit novými objekty,
najít nové propojení s Vltavou a stanovit
architektonicko-urbanistické zásady pro
budoucí proměny území.

A design of a small library in the
Copenhagen downtown at the
outstanding spot opposite to the Opera
building. The project will be prepared
within an international competition.

The currently decaying unique complex
of the ice houses on the bank of the
Vltava that consists of the main building
of the ice house and the wing with former
stables and an administrative building
is located next to a sport-recreational
zone in the southern part of Prague. The
place has a huge potential, it is necessary
to find a new sensible use for it and to
revitalize the adjoining area, chaotically
built-over without any conception
with cluster of low-quality temporary
structures. The location of the place
would make it a great spot for the
centre of the whole recreational zone.
The goal is to find a new programme, to
design modifications to the site, add new
objects, find a connection with the Vltava
and to establish architectural-urbanistic
principles for future transformations.

○ Guggenheim Helsinki
Guggenheim Helsinki

○ Domov seniorů ve Slivenci
Retirement House in Slivenec

Zadání vychází z podkladů mezinárodní
architektonické soutěže. Úkolem je
navrhnout na břehu mořské zátoky
univerzální multifunkční objekt muzea,
který svou variabilitou a flexibilitou bude
umožňovat prezentaci soudobého umění
v jeho rozmanitých formách. Součástí
návrhu je řešení břehu mořské zátoky,
vazby na město, na přístavní promenádu,
park a přístav s terminálem (nový objekt
terminálu je také součástí řešení).
Nedílnou částí je řešení dopravní obsluhy
přístavu a samotného muzea a pěších tras
a jejich propojení s městem.

V centru bývalé vesnice Slivenec
v sousedství kostela, parku a školy
je v místě bývalého statku místo pro
vybudování domova seniorů. Úkolem je
nalézt odpovídající velikost objektu, jeho
funkční a prostorové řešení ve vazbě na
okolní prostředí, definovat hranici k ulici,
propojenost domova s životem obce.
Najít takové funkční uspořádání, které
umožní různé aktivity obyvatel a současně
obohatí život obce.

○ Moderní knihovna v Kodani
Modern Library in Copenhagen
Návrh malé nové knihovny v centru
Kodaně v prominentní poloze na nábřeží
naproti budově Opery. Práce v rámci
mezinárodní soutěže.

The assignment is based on an
architectural competition. The goal is
to design a universal multifunctional

In the centre of the former village of
Slivenec, next to the church, park and
school, is a place for a retirement house
at the place of a former farm. The task is
to find a suitable size of the object, its
functional and spatial solution in relation
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to its surroundings, to define the street
line and its connection to the life of the
village. Also to find such a functional
structure that would provide various
activities for residents and enrich life in
the village at the same time.
○ Port Housing
Port Housing
V severoněmeckém městě Brémy
probíhá v současné době revitalizace
přístavu. Předmětem řešení je část
bloku, který je v urbanistickém návrhu
vyhrazen pro bydlení. Jedná se o území
lemované parkem, promenádou,
tělesem náspu železnice a navazuje
na hlavní příčnou městskou dopravní
tepnu. Návrh by měl vyřešit principy
a charakter zástavby území městského
bloku a podrobně rozpracovat nárožní
objekt v severozápadní části. Objekt se
smíšenou funkcí příležitostného bydlení
jako je hotel, hostel, ubytování pro
studenty – kolej blízké umělecké vysoké
školy, přechodné bydlení na omezenou
dobu apod.
The docks in Bremen in the northern
Germany are being currently revitalized.
The subject of the project is a part of
a block that, according to the zoning
plan, is designated for a residential
building. The area is rimmed by a park,
a promenade, a rail embankment and it is
connected with the main road in the city.
The design should sort out the principles
and the character of the construction
of the block and focus in detail on the
object on the corner of the north-west
part. An object with multiple functions
for occasional residence such as hotel,
hostel, student lodging – student
dormitories of the nearby art university,
temporary lodging for limited time etc.
○ Vertikální extenze
Vertical Extension
Teoretická práce zabývající se možnostmi
zacházení se stávajícími objekty, které
nás všude obklopují a mají své kouzlo
a skryté emoce. Jednou z možností
jejich další možné proměny, přizpůsobení
současným požadavkům a jejich nového
oživení je vertikální extenze. Vertikalita
má svou působivost na sociální,
náboženské i umělecké úrovni. Výstupem
bude zmapování historického vývoje,
současných tendencí a definice podstaty
vertikální extenze a nalezení tématu pro
diplomovou práci.
A theoretical project focusing on
treatment of existing objects all around
us, with their hidden charms and
emotions. One of the possibilities of
how to transform them, adapt them to
the current requirements and revitalize
them is a vertical extension. Verticality
is impressive on social, religious and
artistic level. The goal of the project
is to map historical development and
current tendencies, to define the basics
of vertical extensions and to find a theme
for the diploma thesis.
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○ Vlastní rodinný dům
Family House of One’s Own

is to design a city planning, traffic and
architectonical solution of spatial and
functional relations of the new station,
a connection with the historical centre of
the town and a design of the train station
itself.

V návaznosti na zemědělskou
usedlost v Novohradských horách
navrhnout venkovský dům pro rodinu,
který poskytne zázemí pro rodinný
i společenský život, bude reagovat na
okolní prostředí, výhledy do krajiny
a zahradu. Dům bude mít parametry
nízkoenergetického domu, bude
využívat místní zdroje energie. Vnitřní
prostorové členění má umožňovat
optické propojení jednotlivých
funkčních celků domu, vytvořit pocit
propojenosti. Dům bude zpracován do
podrobných architektonických i stavebně
konstrukčních detailů.
The goal is to design a family house
in country, linked to an agricultural
homestead in the Novohradské
Mountains. The house will provide
a background for family and social life,
it will react to its environment, view to
landscape and garden. The house will
have parameters of a low-energy house,
it will use local sources of energy. The
inner spatial structure will allow optical
connection of individual functional
parts of the house, it will give a sense
of interconnection. The house will be
designed in thorough architectonical and
constructional details.
○ Jablonecká Jabloň – tržní náměstí
Jablonec Apple Tree – Market Square
Hledání alternativní varianty ke stavbě
nového obchodního centra na místě
bývalého OD Jabloň. Řešení místa včetně
současných parkovacích ploch, tržnice
a úpravy Komenského náměstí s důrazem
na městotvorné prvky, veřejný prostor
a rozmanitost atmosfér.
Search for an alternative to the
construction of a new shopping centre
at the place of the former Shopping
Centre Jabloň. A design of the site
including parking lots, market and
modifications of the Komenského Square
with the emphasis on city-forming
elements, public space and diversity of
atmospheres.
○ Nádraží v Ústí nad Labem
Railway Station in Ústí nad Labem
Koncepce trasy vysokorychlostní
železnice Praha–Berlín předpokládá
vybudování nového nádraží v Ústí
nad Labem. Navržená trasa železnice
překračuje Labe na jih od centra
města a těsně ho míjí. Zadáním je
návrh urbanistického, dopravního
a architektonického řešení prostorových
a funkčních vazeb nového nádraží,
propojení s historickým centrem města
a návrh vlastního objektu nádraží.
The conception of the high-speed trail
Prague–Berlin assumes that a new railway
station in Ústí nad Labem will be built.
The proposed railway crosses over the
Elbe River south from the town centre
and goes right around it. The assignment

LS ⁄ SS
○ Liberec - Živoucí cesty městem
Liberec – Living Voyages Through City
Navrhněte úpravy území podél toku
Jizerského potoka s jasným definováním
charakterů prostorů a prostředí, včetně
vhodné zástavby. Území se nachází
v přímém dotyku se stávajícím historickým
centrem Liberce. Je vymezeno podél toku
Jizerského potoka od základní umělecké
školy v Liberci až k jeho soutoku s řekou
Nisou (východo-západní orientace)
a ulicí Zhořeleckou po ulici Chrastavskou
a Heliovu (severo-jižní orientace).
Součástí úlohy je i jasné pojmenování
problémových míst, nalezení a pochopení
smyslu vazeb širšího okolí, doprava v klidu
a základní dopravní schéma, návrh zeleně.
Vše bude doplněno esejí, která osvětlí
principy a ideu řešení.
Propose modifications of the area
along the Jizera Creek with clearly
defined characterization of spaces
and environment, including suitable
buildings. The area is right next to the
current historical centre of Liberec. It
is delimited by the Jizera Creek from the
elementary art school to its confluence
with the Neisse River (on the east-west
axis) and by the line from Zhořelecká
to Chrastavská and Heliova Streets (on
the north-south axis). The assignment
includes identification of difficult points,
finding and understanding relations in its
surroundings, traffic outside rush hours,
a basic traffic scheme and greenery.
It will be supplemented with an essay
explaining the principle and logic of the
solution.
○ Nová soudní budova v Uherském
Hradišti
New Court Building in Uherské Hradiště
Návrh na novou soudní budovu vychází
z dlouholeté snahy OS Memoria, města
Uherské Hradiště a v neposlední řadě
i okresního soudu řešit neutěšenou
situaci bývalé, neblaze proslulé věznice
v Uherském Hradišti. Tématem zadání je
prověření výstavby nové soudní budovy,
a to jak v prostorech věznice, tak
v centrálních polohách města (existují
vytipované vhodné lokace).
Cílem zadání je jak navrhnout novou
soudní budovu odpovídající dnešním
potřebám, tak návrh soudní budovy,
jež bude ideově přesahovat běžnou
typologickou produkci.
Proto je návrh nové soudní budovy
doplněn o další dvě „místa“. „Místo
memento“ upozorňující na tragédie, jež
soudní moc může způsobit a způsobila.
Druhé „místo naděje“ je místem azylu
vycházející z římského práva (tribunové
lidu), mělo však odezvu i v pozdější
křesťanské době (azyl – kostel

a univerzita). Naší snahou bude do nové
soudní budovy pomocí architektury
vtělit reflexy současné podoby
soudnictví, práva, ale především svobody
a důstojnosti.
A design for a new building of Court
is based on a long-time effort of the
civic association Memoria, the town of
Uherské Hradiště and also the District
Court to solve the troubling situation of
the former infamous prison in Uherské
Hradiště. The assignment should examine
the construction of the new court
building in both the prison and the centre
of the town (two suitable locations are
being considered).
The aim of the assignment is to design
not only a new court building that would
meet contemporary needs but also one
that would ideologically surpass the usual
typological production.
That is why there are two other
“places” added to the design of the
new court building. The place related
to judicial crimes is a memento recalling
tragedies that the judicial power can and
has caused. The second one, the “place
of hope” is a place for asylum based on
the Roman law (tribunes of the people)
but it also echoed later in the Christian
times (asylum – church or university). Our
goal will be to use architecture to make
the new court building an embodiment of
the current state of justice and law but
mainly of freedom and dignity.
○ Viniční dům
Wine House
Na pozvolném jihozápadním viničném
svahu, sevřeném mezi dvě cesty,
s výhledem na středohoří a Říp, navrhněte
viniční dům, který bude kombinovat
bydlení pro čtyřčlennou rodinu a prostory
pro výrobu, skladování a prezentaci vína.
Design a wine house on the gentle southwest wine slope between to roads with
a view on the Říp Mountain. The house
would combine living quarters for a family
of four with space for production, storing
and presentation of wine.
○ Studentské bydlení pod Vyšehradem
Student Lodging Under the Vyšehrad
Castle
Na jihovýchodní straně strmé Přemyslovy
ulice je bloková zástavba přerušena
trafostanicí. Dané místo má výhled do
vzrostlé zeleně pod vyšehradskými
šancemi a je vzdáleno cca 300 metrů
od albertovského kampusu Univerzity
Karlovy. Navrhněte do něj objekt pro
ubytování studentů.
The block of buildings on the steep
south-east side of the Přemyslova Street
is divided by a transformer station.
This place has a view on the full-grown
greenery under the fortification of
Vyšehrad and it is approximately 300 m
from the Charles University student
dormitories at Albertov. Design an object
of student dormitories at this site.
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○ Nová škola Chýně
New School in Chýně

○ Urbanismus Ústí nad Labem
Ústí nad Labem - Urbanism

Zadání na základě mezinárodní
architektonické soutěže. Návrh nové
základní školy, která bude umístěna
v rozvíjející se části obce Chýně
(Středočeský kraj, okres Praha-Západ,
k.ú. Chýně). Základní škola by měla kromě
vzdělávání dětí sloužit i jako společenské
a kulturní centrum místa a vytvořit
prostředí a prostory pro život obce,
pro setkávání oficiálních i neoficiálních
komunitních skupin a být novým
přirozeným centrem, které ukotví okolní
nesourodou zástavbu rodinných domků.

Strukturálně postižený region dnes
pomalu hledá svojí ztracenou identitu
a někdejší prosperitu. Ústí navíc jako by
hledalo svého ducha, který by byl živý
a mohl by naplnit i budoucnost. V Ústí
se koncentruje většina problémů, které
postihly poválečné pohraničí. Předmětem
práce je tyto problémy analyzovat,
pojmenovat a na základě analýzy
vytypovat oblasti, které je potřeba
řešit urbanisticky i architektonicky.
V urbanisticko architektonickém detailu
zpracovat vybranou lokalitu západní osy
města a centrálního nádraží.

The assignment is based on an
international competition. A design of
a new elementary school that would be
situated in the developing part of Chýně
(Central Bohemia Region, Prague-West
District, cadastral municipality Chýně).
The elementary school should serve
not only to educate children but also as
a community and cultural spot for life of
the town where official and unofficial
communities might come together. It
would become a new natural centre
that would anchor the uneven housing
development of family houses.
○ Epicentrum Tallinnu
Epicentre of Tallinn
Architektonická soutěž na ideový návrh
centrálního dopravního uzlu města.
Architectural competition to design of
a central traffic hub of the city.
○ Lisabon – multifunkční veřejné
prostranství
Lisbon - Multifunctional Public Space
Zadání na základě mezinárodní
architektonické soutěže, kdy na terase
vyvýšené nad městem a v sousedství
mohutné hmoty kláštera je úkolem
navrhnout systém variabilních prvků,
které za minimálních nákladů umožní
alternativní využívání prostorů terasy
pro umělecké, společenské, obchodní,
zábavní, případně i sportovní aktivity.
The assignment is based on an
international architectural competition.
The task focuses on a terrace elevated
above the city, next to the large mass of
a monastery, where you should design
a low-cost system of variable elements
that would allow an alternative use of the
space of the terrace for artistic, social,
commercial, entertainment and possibly
sport purposes.
○ Město pod Vihorlatem
Town Under Vihorlat
Snina - konverze bývalé průmyslové
zóny, její úpravy a nové možnosti využití
a začlenění do městského organismu.
Snina - conversion of a former industrial
zone, its modifications and new
possibilities of its use and incorporation
to the city organism.

A structurally handicapped region slowly
searches for its lost identity and former
prosperity. It is as if the town was looking
for its life spirit that would be able to
give it a future. It has been affected by
most problems common in border areas
after WW2. The goal of this project is to
analyse and identify these problems and,
on the basis of the analysis, find suitable
areas that need a new town planning
and architectural solution. Work out an
urbanistic-architectural detail of the
chosen locality of the western axis and
the central railway station.
○ Jaselská ulice v Kolíně
Jaselská Street in Kolín
Jaselská ulice spolu s navazující Pražskou
ulicí zcela zásadně svým dopravním
řešením, kdy sloužila jako průtah
městem, zpřetrhala dopravní, prostorové
a urbanistické vazby mezi jednotlivými
částmi města. Po vybudování obchvatu
města a odklonění průjezdné dopravy
se nabízí možnost vrátit místu městský
charakter a dotvořit architektonicky celé
území. Úkolem je vyřešit nové dopravní
a komunikační vazby městských částí
a definovat vybrané úseky městské třídy
prostorově a funkčně novou zástavbou.
Jaselská Street, and connected Pražská
Street, broke all spatial and urbanistic
relations between individual parts of
the city when it served as the main road.
Now that the ring road has been built
and the traffic moved away, it comes
to mind to give the place back its urban
character and architecturally finish the
whole area. The task is to find a solution
for communication and traffic relations
between parts of the town and to
spatially and functionally define chosen
parts of the avenue using new buildings.
○ Panelové domy Šluknov
Blocks of Flats in Šluknov
Panelové domy T06B, principy možných
stavebních úprav a na jejich základě nové
typy bydlení v rámci stávajícího obytného
souboru, jeho proměna.
Blocks of flats T06B, principles of
construction modification which will
serve as the basis for a new type of
accomodation within the existing
residential area, its transformation.
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○ Společenské centrum pro seniory
v Klatovech
Community Centre for Senior Citizens
in Klatovy
V bezprostřední blízkosti hradebního
okruhu v Klatovech stojí několikrát
přestavěný objekt bývalé synagogy.
Úkolem je obnovit jeho původní
prostorové členění s velkým sálem
a galerií, rehabilitovat vnější výraz,
doplnit o prostory pro každodenní
společenský život seniorů, včetně
venkovní zahrady a vazby na hradby
a nová propojení s historickým středem.
A several times rebuilt object of the
former synagogue stands right next
to the fortification in Klatovy. The
assignment is to bring back its original
structuring with a spacious hall and
a gallery, to rehabilitate its outside look.
To add spaces for everyday social life of
senior citizens including gardens outside,
connection to the fortification and
connection with the historical centre.
○ JWW der Judenweg Wien
JWW der Judenweg Wien
Během 2. světové války byla ve
Vídni postavena soustava tří párů
protileteckých obranných věží, které
tvoří ve struktuře města trojúhelník.
Předmětem práce je navrhnout konverzi
lehké palebné věže (leitturm) na muzeum,
které bude mít vztah k historii města
a životu za války. Součástí řešení je
vytvoření libreta muzea, architektonický
návrh úprav věže. Práce bude navazovat
na autorem zpracované téma vertikální
extenze.
During WW2, s system of three pairs of
anti-aircraft towers were built in Vienna,
they form a triangle in the system of
the city. The task in this project is to
design a conversion of the Leitturm (light
tower) into a museum with a relation to
the history of the city and life during the
war. The project includes a design of the
museum and an architectural design of
modifications of the tower. The project
will build upon the theme of the vertical
extension on which the author has
already worked.
○ Vinařské centrum Valtice
Wine Centre in Valtice
Na rozcestí viničných cest na návrší nad
Valticemi navrhněte centrum kultury vína,
objekt, který bude sloužit pro prezentaci
a výrobu vína. Kromě toho bude výukovým
a školicím centrem, bude poskytovat
příležitostné ubytování, bude zastavením
na cyklostezce a procházkovém okruhu
kolem Valtic.
Design a centre of wine culture on the
crossroads of wine educational trails
on the hill above Valtice, an object
that would serve for presentation and
production of wine. It would be also
a training and educational centre with
occasional accomodation. It would be
a stop on a trip around Valtice.
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○ Podještědí
Ještěd Foothills

ZS ⁄ WS
○ Dům v českém prostředí
House in Czech Environment
Návrh domu související s národní
identitou, umístěný kamkoli v České
republice. Tvář české architektury.
Inspirace v české historii i současnosti.
Téma řešené v rámci grantu EUPRO se
zaměřuje na českou architekturu, která
není součástí civilizace, ale kultury. Jde
o návrh, který vzniká na pozadí historie,
tradice, klimatu a jiných přírodních
činitelů. Nejde o kopírování příkladů ze
zahraničí, ale o nalezení individuality, jako
to kdysi učinili architekti Josef Gočár
a Pavel Janák v rámci Národního stylu.
A design of a house related to national
identity, located anywhere in the Czech
Republic. A face of Czech architecture.
The theme treated within the EUPRO
grant focuses on Czech architecture that
is not a part of civilization but culture.
The design is created in the context
of history, tradition, climate and other
natural factors. It isn’t about copying
examples from abroad but about finding
individuality just as architects such as
Josef Gočár and Pavel Janák used to do
with Czech Art Deco.
○ Anežský klášter
Convent of Saint Agnes in Prague
Zadání volně navazuje na vypsanou
studentskou soutěž Xella 2014–2015.
Praha – Staré město, František. Volné
plochy v historickém jádru města, které
přímo navazují na areál Anežského
kláštera a jsou vymezeny ulicemi
Na Františku, Kozí, U Milosrdných
a Klášterská. K tomuto místu se vztahují
silné historické vazby. Cílem projektu
je urbanisticky zpracovat neutěšenou
situaci v historickém jádru města.
Součástí práce je vytipování vhodných
náplní budov a pozemků. Zachovat
a podpořit genia loci v dané lokalitě.
Zvýraznění důležitosti historicky cenné
budovy Anežského kláštera. Důraz je
kladen na citlivé zasazení do kontextu
a panoramatu města.
The assignment builds upon the student
competition Xella 2014–2015. Prague –
Old Town, František. The empty areas in
the historical core of the city, which are
in the immediate vicinity of the Convent
of Saint Agnes and are delimited by the
streets Na Františku, Kozí, U Milosrdných
and Klášterská. This place has strong
historical ties. The aim of the project
is to amend the troubling situation of
city planning in the historical core of
the city. The project includes finding
suitable functions for the buildings and
plots of land. To strengthen the local
genius loci and emphasize importance of
the historically valuable building of the
convent of Saint Agnes. It is emphasized
that putting new features into the
context and panorama of the city is
a delicate work.

Liberec je město s neopakovatelnou
polohou, těsně svírané horami,
Jěštědským hřbetem ze západu
a Jizerskými horami z východu. Takové
prostředí vyzývá ke specifickému
zacházení s místem. Proč tomu tak není?
Proč se suburbie plazí po úpatí hor,
chroustá okolní cennou krajinu a vypadá
stejně jako ta v okolí Prahy, zatímco střed
města zeje prázdnotou?
Ano, Liberec musí růst, má-li
prosperovat a bohatnout. Ale není to
omluva pro bezduché rozvalování se
do okolí. Je to jako si nechat nalít vodu
ze džbánu na stůl místo do sklenice.
Zaplatíme stejně, ale sotva se napijeme.
Nehledě na ten nepořádek. Je důležité
dobře vymezit hranice, co bude městem
a co si ponecháme jako volnou krajinu.
Řídká zástavba a malá hustota osídlení
v podstatě brání vzniku jakýchkoli vazeb
s místem i mezi lidmi navzájem. Vše je od
sebe tak daleko, že se nevyplatí chodit
pěšky, nevyplatí se postavit si obchod,
holičství nebo školku. Jsou však nástroje,
které by se tomuto řídkému zastavování
mohly bránit a přitom neomezovaly
svobodu volby, jak bydlet. Jedním z nich
je zdravý rozum, druhým vůle a třetím,
snad nejdůležitějším, pravomoc. Ale právě
ta nám chybí. Proto jsme se rozhodli
nepracovat nadarmo, nebojovat proti
módě sídelních kaší, ale nabídnout jejich
alternativní zpracování.
Liberec is a town at a unique location
with mountains from all sides, the
Ještěd Mountain in west and the Jizera
Mountains in east. Such an environment
calls for a special treatment. But why
isn’t it the case? Why are suburbs
creeping on mountain slopes, munching
on valuable countryside and looks like in
Prague while the city centre is empty?
Yes, Liberec has to grow if it wants
to prosper. But that isn’t an excuse for
senseless sprawling. That would be like
to have water poured on a table instead
into a glass. We will pay the same but
hardly drink. Regardless of the mess. It
is important to set clear limits of what
will be the town and what we will leave as
landscape. Scattered built-over areas
and low density of settlement basically
prevent creation of any ties to the place
and among people. Everything is so far
from everything else there is no point in
walking, having a shop, a barbershop or
a kindergarten. But there are tools to
stop this scattering without restricting
the freedom of how we want to live. One
of them is common sense, the second
one is will and the last, probably the most
important, is the legal power. And that is
what we lack. That is why we decided not
to work fruitlessly, not to work against
the fashion of settlement mish-mash and
to offer their alternative.
○ Konverze továrny v Holešovicích
Factory Conversion in Holešovice
Na počátku tvorby stál záměr využít
zanedbané prostory bývalé továrny novou

náplní a s její pomocí vtisknout areálu
jedinečný charakter. Postupné poznávání
místa, jeho okolí a spolupráce s majitelem
transformovaly původní zadání tak, aby
výsledek stavebními úpravami i nově
navrhovaným programem co nejlépe
odpovídal charakteru místa.
In the very beginning there was an
intention to use the neglected space
of a former factory for a new purpose
and, by doing so, giving the area
a unique character. Gradual learning
about the place, its surroundings and
a collaboration with the owner had
transformed the original assignment so
that the designed modifications and the
proposed programme would fit the place
and it's character as much as possible.
○ Atlas kaváren
Café Atlas
Atlas kaváren by měl sloužit jako kniha
referencí architektury v gastronomii
– konkrétněji pak v Praze. Rovněž jako
tematický kapesní průvodce podniky, od
nejstarších tradičních kaváren za dob
Gočára, po nejnovější espresso bary
zaměřující se na výběrovou kávu.
The Café Atlas should serve as a book
of references of architecture in
gastronomy – more specifically in
Prague – and as a thematic pocket guide
to cafés, including the oldest traditional
cafés from Gočár’s times but also the
most recent espresso bars focused on
exclusive coffees.
LS ⁄ SS
○ Dům v českém prostředí
House in Czech Environment
Téma navazující na minulý semestr
se zabývá českou architekturou
inspirovanou krajinným rázem. Krajinný
ráz – přírodní, kulturní a historická
charakteristika určitého místa či
oblasti – je definován rysy a znaky,
které tvoří jeho jedinečnost a odlišnost
(morfologií terénu, charakterem vodních
toků a ploch, vegetačním pokryvem
a osídlením). Archetypy. Dům v českém
kopci. Dům u českého rybníka, řeky,
přehrady. Dům v českém lese.
Following up on the last semester, the
theme focuses on Czech architecture
inspired by landscape. Landscape
– natural, cultural and historical
characteristic of a given place or
area – is defined by features that form
its unique and different nature (terrain
morphology, character of water bodies,
vegetation cover and settlements).
Archetypes. A house on a Czech hill.
A house at a Czech fishpond, river, dam.
A house in a Czech forest.
○ Pavilon jógy
Divine Yoga Pavilion
Rozbor tématu a lekce jógy pod vedením
Míry Božské, která bude fiktivním
uživatelem.
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Analysis of the theme and a yoga class
led by Míra Božská who will be a fictitious
user.
○ Český interiér
Czech Interior
Velmi důležité a na vysokých
architektonických školách opomíjené
téma se zaměřuje na propojení exteriéru
s interiérem. Jde o propracování domu
do posledního detailu, jako kdysi tvořili
architekti jako Frank Lloyd Wright či Adolf
Loos. Zároveň se věnuje problematice
neustálého opakování stejných prvků
v českých interiérech, vycházejícího
z nedostatečné odvahy tvořit něco
výjimečného, nevyzkoušeného
a odvážného. Důsledkem je, že při
listování časopisy o českých interiérech
často nenalezneme jediný příklad,
který by nás něčím překvapil a nadchl.
V rámci projektu EUPRO podrobíme toto
téma důkladné analýze. Výstupem pak
bude projekt, který bude obsahovat
výkresy a modely od měřítka 1:25 až do
1:1. Studenti se naučí, jakým způsobem
by se měl v praxi projekt interiéru
odevzdávat klientům, protože je to často
jedno z prvních zadání, které obdrží po
absolvování fakulty při nástupu do praxe.
Součástí bude i návrh nábytku, osvětlení
a konzultace s řemeslníky.
A very important but, at Czech
universities of architecture, neglected
theme focuses on connection between
exterior and interior. It treats a house in
every detail, the way architects such as
Frank Lloyd Wright or Adolf Loos used to
do. It also treats the problem of endlessly
repeated features in Czech interiors
that comes from the lack of courage to
create something exceptional, new and
audacious. So when you leaf through
magazines about Czech interiors, you
often don’t find a single thing that would
surprise or excite you. We will analyse
this in depth within the EUPRO project. It
will result in a project containing designs
and models in ratio from 1:25 to 1:1.
Students will learn how they should hand
in a design of interior to their clients in
real life as it is often the first commission
they get after graduation. The project
will include design of furniture, lighting
and consultation with craftsmen.
○ Bytový dům v Kladně
Apartment House in Kladno
Předmětem třetího ročníku Ceny
architekta Antonína Raymonda byla
urbanisticko-architektonická studie
bloku v Kladně, vymezeného ulicemi
Kleinerova, Váňova, Tyršova a Vašatova
s objektem dnešního OC Billa a plochou
parkoviště, pro dostavbu víceúčelového
objektu pro volný čas, včetně řešení
veřejného prostranství a podzemního
parkingu.
The subject of the 3 rd year of the
Architect Antonín Raymond Award was
a urbanistic-architectural study of the
block in Kladno delimited by the streets
Kleinerova, Váňova, Tyršova and Vašatova
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with the object of the Shopping Centre
Billa and a parking lot. The idea of the
project is to add a multifunctional object
for leisure time, including a public area
and an underground parking lot.
○ Sila drtírny v Holešovicích
Silos of the Crushing Mill in Holešovice
Chátrající čtveřice betonových sil
s dřevěnou nástavbou na nábřeží
v Holešovicích na jižním konci ulice
V Háji čeká na nové využití. Práce ve
smyslu soutěže Young Architects Award,
možnost účasti v soutěži.
The four decrepit concrete silos
with a wooden additional story at the
Holešovice bank at the southern end of
the V Háji street wait for a new purpose.
The project follows instructions of Young
Architects Award, it is possible to join the
competition.
○ Dočasná putovní divadelní scéna
Temporary Mobile Theatre Stage
Zadání vychází z reálného záměru
divadelního spolku a občanského sdružení
vytvářejícího zázemí pro kulturní akce
v rámci menších měst. Úkolem této práce
je navrhnout přemístitelnou dočasnou
stavbu, která by měla fungovat jako
specifická divadelní scéna použitelná
pro rozličná divadelní představení, ale
i promítání filmů, přednášky, koncerty.
Adaptabilita objektu by měla umožnit
netradičním způsobem využívat
nezastavěné nebo nezastavitelné
parcely uprostřed zástavby měst i na
samostatných místech. Návrh by měl
dočasně obstát v jakémkoliv kontextu
a trvale do něj nijak nezasahovat.
The assignment is based on a real
intention of a theatre group and a civic
association that prepares facilities
for cultural events in smaller towns.
The aim was to design a temporary
mobile structure that would function
as a specific theatre stage, usable
for various plays, movie projections,
lectures, concerts. It should be
adaptable so that it could use areas that
aren’t or cannot be built-over in the
middle of towns or in remote places. The
design should be possible to be used in
any context without affecting it in any
way.
○ Rodný dům Antala Staška
Antal Stašek’s Birthplace House
Zadáním bylo vytvořit vizi návrhu
nového využití kulturní památky Zemanova
statku, respektive areál rodného domu
Antala Staška ve Stanovém, části obce
Zlatá Olešnice. Ten dlouhá léta zahálel
a nebyl využíván k žádnému jinému účelu
než provozu knihovny, která je otevřena
každý pátek odpoledne. Úkolem je
navrhnout interiérové řešení stávajícího
objektu rodného domu Antala Staška
a návrh nového objektu místo přilehlé
stodoly. Ve stávajícím objektu by měla
vzniknout restaurace, knihovna, výstavní
prostor, pokoj pro ubytování. V nově
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navrženém objektu pak víceúčelový sál
a výtvarná dílna pro děti.
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troubling situation of city planning in the
historical core of the city and to find
suitable functions for the buildings and
plots of land and to strengthen the local
genius loci. (see p. 41)

BUČEK, HORATSCHKE
ZS ⁄ WS

The task was to design a new use for
the cultural monument of Zeman’s farm,
to be more precise of the house where
Antal Stašek was born, in Stanové,
which is a part of Zlatá Olešnice. It
has been abandoned for many years
and it was only used as a library, open
on Friday afternoons. The task was to
design interiors of the existing house
of Antal Stašek and a new object that
would replace the adjoining barn. The
now existing object should serve as
a restaurant, library, exhibition area,
residential room. The new object would
be a multifunctional hall and an art
workshop for children.
○ Muzeum Rothschildů
Rothschild Museum
Za poslední roky počet návštěvníků
Ostravska stoupá. Dolní oblast Vítkovice
jsou čtvrtou nejnavštěvovanější atrakcí
v České republice a zoo je na místě
devátém. Hlavním důvodem stoupající
atraktivity města jsou hornické
památky a unikátní spojení industriální
zóny a města samotného. Ostravská
aglomerace má velký potenciál i proto, že
v okruhu 100 km žije 10 milionů obyvatel.
Vítkovice se stávají atraktivní lokalitou
a do budoucna to bude důležitý bod
města. Bohužel v tuto chvíli tato městská
část postrádá bod zastavení, místo
odpočinku a zábavy. Tuto funkci by mohla
plnit právě tato budova muzea, která by
poukázala na spojení rodů Rothschildů
s historií města a na nejrůznější spojitosti
s rozvojem Ostravy.
The number of visitors of the Ostrava
Region has been growing in the last
years. The lower part of Vítkovice is the
fourth most visited spot in the Czech
Republic and the zoo is the ninth. The
main reason for the growing popularity
of the town are mementos of mining and
the unique connection of the industrial
zone and the town itself. The Ostrava
agglomeration also has a huge potential
because 10 million people live in the
area up to 100 km from it. The popularity
of Vítkovice quarter is growing and it
will be an important spot in the future.
Unfortunately, this quarter is currently
lacking a place to rest and have fun.
The museum could fulfil this function. It
would point out the connection of the
Rothschild family with the history of the
town and their various relations to the
development of Ostrava.
○ Rodinný dům Hopperud, Švédsko
Family house Hopperud, Sweden
Typizovaný rodinný dům do volné švédské
krajiny jezer a lesů, navazující na tradici.
Standardized family house to open
Swedish landscape of lakes and forests
following the tradition.

○ Dům klidu
House of Calm

LS ⁄ SS
Volně inspirované knihou Haruki
Murakamiho Norské dřevo, kdy jedna
z hlavních postav pobývá a léčí svou
psychiku dobrovolně v lesním areálu
severně od Kjóta.
Loosely inspired by the book Norwegian
Wood by Haruki Murakami where one
of the characters stays in a facility for
psychological care north from Kyoto.
○ Liebigův palác v Liberci
Liebig Palace, Liberec
Novorenesanční památka, která byla 60
let sídlem Oblastní galerie, začala po
odchodu uživatele rychle chátrat. Zadání
je součástí hledání nového využití paláce
a jeho okolí.
The Neo-renaissance monument was
used as the siege of the Regional Art
Gallery for 60 years but it started
decaying after they left it. The
assignment is a part of the search
for a new use of the palace and its
surroundings.
○ Moderní knihovna v Kodani
Modern Library in Copenhagen
Návrh malé nové knihovny v centru
Kodaně v prominentní poloze na nábřeží
naproti budově Opery. Práce v rámci
mezinárodní soutěže.
A design of a small library in the
Copenhagen downtown at the
outstanding spot opposite to the Opera
building. The project will be prepared
within an international competition.
○ Guggenheim Helsinki
Guggenheim Helsinki
Návrh nového muzea se 4 000 m
výstavních ploch v prominentní poloze
South Harbor. (viz str. 38)
2

A design of a new museum with the
area of 4 000 m 2 for exhibitions in the
prominent location of South Harbour.
(see p. 38)
○ Anežský klášter
Convent of Saint Agnes in Prague
Volné plochy v historickém jádru města,
které přímo navazují na areál Anežského
kláštera. Cílem projektu je urbanisticky
zpracovat neutěšenou situaci
v historickém jádru města a vytipování
vhodných náplní budov a pozemků,
zachovat a podpořit zdejší genius loci.
(viz str. 41)
The empty areas in the historical core
of the city, which are in the immediate
vicinity of the Convent of Saint Agnes.
The aim of the project is to amend the

and to establish architectural-urbanistic
principles for future transformations.

SUCHÁNEK, JANOŠ
ZS ⁄ WS

○ Pavilon slonů, ZOO Liberec
Elephant Pavilion, ZOO Liberec

○ Skalní město v Ralsku
Rock Town in Ralsko

Návrh nového pavilonu slonů patří mezi
prioritní záměry liberecké zoologické
zahrady. Vzhledem k specifickým
požadavkům chovu se předpokládají
konzultace s uživatelem.

Cílem zadání je konkrétní místo v Ralsku,
místo, kde se nacházejí skalní úkryty –
„domy“. Jakou podobu by mohlo mít skalní
sídlo v této krajině? Jak řešit nejrůznější
požadavky na sídla a zástavbu tak, aby
byla slučitelná s požadavky 21. století?
Může vzniknout skalní město 21. století
a bude specifickým typologickým či
prostorovým útvarem? Svého času se
Kišo Kurokawa rozhodl, že navrhne domy
a technoligii výstavby do pouště (písečné
cihly), které využijí potenciál a omezení
této extrémní lokality... jak by mělo
vypadat skalní sídlo a skalní dům navržený
ve 21. století?

A design for a new pavilion for elephants
is one of the priorities of ZOO Liberec.
Considering the specifics of keeping
elephants, consultation with specialists
are expected.
○ Site Art Center, Cresmina,
Portugalsko
Site Art Center, Cresmina, Portugal
Návrh kulturního centra s výstavními
a přednáškovými prostory v portugalské
Cresmině má podpořit ochranu
historického dědictví místa.
A design of a cultural centre with areas
for exhibitions and lectures in Cresmina,
Portugal, should help to protect the
historical heritage of the city.
○ Branické ledárny
Braník Ice Houses
V současnosti chátrající jedinečný
areál ledáren na břehu Vltavy s hlavní
budovou ledárny a křídlem původních stájí
a správní budovou se nachází v návaznosti
na sportovně rekreační areál na jižním
okraji Prahy. Je to místo s velkým skrytým
potenciálem, pro které je třeba najít
smysluplné nové využití, revitalizovat
i přilehlé území chaoticky bezkoncepčně
zastavěné shluky nekvalitních
a provizorních staveb. Samotná poloha
areálu nabízí možnost vytvořit zde
centrum celého rekreačního území.
Úkolem je nalézt nový program, navrhnout
úpravy území, doplnit novými objekty,
najít nové propojení s Vltavou a stanovit
architektonicko-urbanistické zásady pro
budoucí proměny území.
The currently decaying unique complex
of the ice houses on the bank of the
Vltava that consists of the main building
of the ice house and the wing with former
stables and an administrative building
is located next to a sport-recreational
zone in the southern part of Prague. The
place has a huge potential, it is necessary
to find a new sensible use for it and to
revitalize the adjoining area, chaotically
built-over without any conception
with cluster of low-quality temporary
structures. The location of the place
would make it a great spot for the
centre of the whole recreational zone.
The goal is to find a new programme, to
design modifications to the site, add new
objects, find a connection with the Vltava

This assignment focuses on a particular
spot in Ralsko, a spot where we can
find hiding places in rocks – “houses”.
What could a rock settlement look like
in this landscape? How to treat various
necessary features of a settlement
and housing development so that it
would meet the requirements of the
21 st century? Can a rock city for the
21 st century be created and would it
be a specific typological and spatial
structure? Kisho Kurokawa tried
to design houses and construction
technology in desert (sand bricks) that
would use the potential and restrictions
of this extreme environment… What
should a rock settlement and a rock
house designed in the 21 st century look
like?
○ Projekty pro Klatovy
Projects for Klatovy
Navržená témata od města Klatovy
vycházejí ze seznamu územních studií,
které byly stanoveny při zpracování
návrhu UP města. (viz str. 37)
Themes suggested by the town of
Klatovy are based on the list of zoning
studies assigned for preparation of the
zoning plan of the town. (see p. 37)
○ Ruprechtice
Ruprechtice
Tématem krátkého úkolu budou veřejná
prostranství Ruprechtic (MČ Liberec)
a jejich architektonická a urbanistická
interpretace. Úkol vychází a bude
navazovat na sociologické průzkumy
(dotazníky, mentální mapy...), které
definují cíle úprav veřejných prostranství
reagujících na podněty místních obyvatel.
Práce budou součástí publikace.
The theme of the short assignment will
be the public spaces in Ruprechtice
(a quarter in Liberec) and an
interpretation from the point of view of
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architecture and town planning. The task
is based on and builds upon sociological
researches (questionnaires, mental
maps…) defining the aims of modifications
of public spaces that should react to
opinions of the local residents. The
project will be published.
○ Projekty pro Červený Kostelec
Projects for Červený Kostelec
Červený Kostelec je malé město, jež zažilo
masivní rozvoj spojený s průmyslovou
výrobou, který dal městu podtitul Město
milionářu. Urbánní struktura města má
několik vrstev: poměrně malý historický
střed, fragmenty monumentálních
veřejných budov z počátku 20. století,
rozsáhlé vilové čtvrti a plochy bývalých
průmyslových výroben. Ambicí zadání
je do této mozaiky vložit novou vrstvu
v centru města, mající za cíl urbanisticky
zacelit prostory v bezprostředním
kontaktu s historickým jádrem. Druhou
ambicí zadání je definovat onu strukturu
jako odpověď na příměstskou zástavbu,
tj. jako ideální zástavbu do centra malého
města (kde hlavním elementem struktury
je bydlení).
Červený Kostelec is a small town that
experienced a massive growth related
to industrial production, which gave
the town its nickname the Town of
Millionaires. The urban structure of
the town has several layers – the
relatively small historic core of the town,
fragments of the monumental public
buildings from the beginning of the 20 th
century, large neighbourhoods with
villas and an area of former industrial
production sites. The aim of this
assignment is to put a new layer to this
mosaic, into the town centre which, from
the town planning point of view, should
complete the areas in the direct vicinity
of the historic core. Another goal of this
assignment is to define this structure
as a response to suburban housing
development, i.e. as the ideal housing
development for a small town centre
(where residential purpose is the main
feature of the structure).
○ Lázně v Bílém Potoce
Spas in Bílý Potok
Zadání diplomové práce se zabývá
tématem lázní v obci Bílý Potok
v Jizerských horách, jež jsou situovány
v bývalém areálu textilní továrny.
Předmětem projektu je konverze
památkově chráněného objektu továrny
na lázně. Hlavní náplní stavby je relaxačně
rehabilitační část, doplněná o ubytování
a restauraci.
This thesis focuses on spas in the village
of Bílý Potok in the Jizera Mountains,
located in the former compounds of
a textile factory. The project attempts to
turn the protected historical monument
of the factory building into spas. The main
purpose of the building is relaxation and
medical treatment, supplemented with
lodging and a restaurant.

ARCHITEKTURA ⁄ ARCHITECTURE

LS ⁄ SS
○ Sídlo kolem jezera
Settlement Around Lake
Hroznětín je malé město nacházející
se v bezprostřední blízkosti Karlových
Varů, jehož část se rozprostírá kolem
vodní plochy zvané Velký rybník. Jedná
se o fascinující místo se silnou krajinou
s pozadím hraničních hor. V posledních
letech je tato lokalita pod vzrůstajícím
tlakem, charakterizovatelným jako
postupná proměna chatařské oblasti
v sídlo postrádající atributy pevných
sídel (náměstí, nábřeží, ulice...). Důvodem
tohoto tlaku je bezpochyby i dobrá
dopravní dostupnost sídla (zastávka
vlaku – cca 10 min. do centra Karlových
Varů). Hlavním cílem zadání je navrhnout
urbanisticko-architektonický jazyk sídla
podtrhující jeho genius loci, tj. vhodně
interpretovat množství netradičních
urbánních prostorů, jakož i definovat
architektonický jazyk nové architektury.
Úkoly se budou týkat veřejných
prostranství a domů v nich, jakož i tématu
soukromých vil.
Hroznětín is a small town nearby Karlovy
Vary whose part is located around
the water body called Velký rybník. It
is a fascinating place with a beautiful
countryside and the mountains at the
state borders on the horizon. This
site has been under pressure in the
last years, it could be characterized
as a transformation of a cottage area
into a settlement lacking attributes of
stable settlements (square, riverbank,
street…). Easy access to the area
(railway station – ca. 10 min from the
centre of Karlovy Vary) has undoubtedly
attributed to this pressure. The main
goal of the assignment is to design
an urban-architectural language of
the area emphasizing its genius loci –
appropriately interpret many nontraditional urban spaces and define the
language of the new architecture. The
tasks will concern public spaces, houses
in them and private villas.
○ Nová soudní budova
v Uherském Hradišti
New Court Building in Uherské Hradiště
Návrh na novou soudní budovu vychází
z dlouholeté snahy řešit neutěšenou
situaci bývalé, neblaze proslulé věznice
v Uherském Hradišti. Tématem zadání je
prověření výstavby nové soudní budovy,
a to jak v prostorech věznice, tak
v centrálních polohách města Uherské
Hradiště. Naší snahou bude do nové
soudní budovy pomocí architektury
vtělit reflexy současné podoby
soudnictví, práva, ale především svobody
a důstojnosti. (viz str. 39)
A design for a new building of Court is
based on a long-time effort to solve
the troubling situation of the former
infamous prison in Uherské Hradiště.
The assignment should examine the
construction of the new court building
in both the prison and the centre of
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Uherské Hradiště. Our goal will be to
use architecture to make the new court
building an embodiment of the current
state of justice and law but mainly of
freedom and dignity. (see p. 39)

The assignment is based on an
international competition. A design of
a new elementary school that would be
situated in the developing part of Chýně
(Prague-West District). (see p. 41)

○ Nové společenské centrum města
Ralsko, Kuřivody
New Community Centre for Ralsko Town,
Kuřivody

○ Škola budoucnosti pro Nepál
School of the future for Nepal

Tématem zadání je návrh nové budovy
(či budov) tvořící pomyslné centrum
obce Ralsko, Kuřivody. Obec se nachází
v oblasti bývalého vojenského prostoru
a do dnešních dob se z ní zachovalo jen
torzo. Cílem zadání je umístit objekt
poskytující základní zázemí pro lékařskou
péči a kulturu tak, aby byla v kontaktu
se zbytky historické zástavby a stala
se pomyslným centrem města. Součástí
ateliéru bude přemýšlení o širším
urbánním kontextu, do kterého bude
objekt zasazován.
The assignment is to design a new
building (or buildings) of an imaginary
centre of the Ralsko Town, Kuřivody. The
town is located in a former military zone
and only a torso has survived to these
days. The goal is to place an object that
would offer facilities for basic medical
care and culture so that it would be in
contact with the rest of the historical
buildings and would become a sort of
a centre of the town. The studio class will
also include reflections on broader urban
context into which the object would be
placed.
○ Muzeum východních Čech
v Hradci Králové
Museum of Eastern Bohemia
in Hradec Králové
Tématem zadání je návrh expozice a nové
budovy (přístavby) Muzea východních
Čech v Hradci Králové, nacházející se
v prostorách bývalých Gayerových
kasáren. Cílem zadání je navázat na
studii definující koncept přístavby
historického objektu Gayerových kasáren
a pracovat s hmotou nového objektu tak,
aby vznikl adekvátní prostor pro stálou
(přírodovědnou) a dočasnou expozici.
This assignment is an exposition and
a new building (extension) of the Museum
of Eastern Bohemia in Hradec Králové,
located in the site of the former Gayer
military quarters. The goal is to build on
the study that defined the extension of
the historical object of Gayer military
quarters and to work with the mass of
the new object so that we create a new
space suitable for permanent (focused
on natural sciences) and temporary
exposition.
○ Nová škola Chýně
New School in Chýně
Zadání na základě mezinárodní
architektonické soutěže. Návrh nové
základní školy, která bude umístěna
v rozvíjející se části obce Chýně (PrahaZápad). (viz str. 41)

Nepál je jednou z nejchudších a nejméně
rozvinutých zemí světa. Méně než 50%
obyvatel je gramotných a průměrný
dospělý Nepálec chodil do školy přibližně
3 roky. To vše je způsobeno špatnou
dostupností vzdělání, malou kapacitou
škol a nepřímo i špatnými podmínkami ve
stávajících školách. Cílem zadání je návrh
nové školy pro Nepál a vlastně i hledání
kontextu vhodné školské typologie
a formy.
Nepal is one of the poorest and lest
developed countries in the world.
Less than 50% of the population is
literate and an average adult in Nepal
has attended school for approximately
three years. This is all caused by a poor
education accessibility, low capacity of
the schools and indirectly also by poor
conditions in the existent schools. The
aim of the assignment is a design of a new
school for Nepal and also a search for
a school's form and typology fitting the
given context.

KLOKOČKA
ZS ⁄ WS
○ Projekty pro Klatovy
Projects for Klatovy
Navržená témata od města Klatovy
vycházejí ze seznamu územních studií,
které byly stanoveny při zpracování
návrhu UP města. (viz str. 37)
Themes suggested by the town of Klatovy
are based on the list of zoning studies
assigned for preparation of the zoning
plan of the town. (see p. 37)

ZEDNÍČKOVÁ
ZS ⁄ WS
○ Ideální město ve 21. století
Ideal City in the 21st Century
V průběhu historie hledali stavitelé
měst stále znovu a znovu jejich
ideální podobu. Nebylo to vždy jen
v souvislosti s nově zakládanými sídly,
ale toto hledání se často stávalo
i určitou formou architektonického
manifestu, vyjadřujícího vztah a postoj
tvůrců k soudobému stylu výstavby
a dobovým potřebám. Toto hledání je
stejně relevantní i v současnosti, ať už
v podobě architektonického manifestu
či v podobě návrhu nových typů osídlení
se speciálními požadavky. V globálním
měřítku např. vzrůstá potřeba dočasných
i dlouhodobých velkokapacitních
uprchlických „táborů“, ať z důvodů

ARCHITEKTURA ⁄ ARCHITECTURE

válečných konfliktů, ekologických
katastrof či epidemií; také věda přináší
nové výzvy jako např. kolonizační základnu
na Marsu nebo vědeckou základnu na
Měsíci či v hlubinách moře. Ideální město
může být stálé, dočasné i mobilní, na zemi,
pod zemí, ve vodě, pod vodou, ve vzduchu
či ve vakuu.
Builders throughout history have been
looking again and again for the ideal
form of city. It wasn’t always in relation
to establishing new settlements but this
search often took form of a sort of an
architectural manifesto expressing their
relation to the style and needs of the
time. This search is just as relevant today,
both as an architectural manifesto and as
a proposition of new types of settlements
with specific needs. For example, there is
a growing global need of temporary and
long-term high-capacity refugee “camps”
during wars, ecological catastrophes
or epidemics. Science also brings new
challenges – a colonisation base on
Mars or a scientific base on the Moon
or in the deep sea. The ideal city can
be permanent, temporary, mobile, on
ground, underground, in water, under
water, in air or in vacuum.
○ Dům na Sokolském náměstí v Liberci
House at Sokolské Square
Sokolské náměstí je bolavým místem
Liberce. Kdysi fungující náměstí je nyní
rozříznuto silnicí a chybějící domy tvoří
proluky oslabující jeho integritu. Zadáním
je doplnění místa o dům, včetně volby jeho
náplně, dotvářející náměstí a podporující
městský charakter místa.
Sokolské Square is a sore spot of
Liberec. The formerly functioning square
is now cut in half by a road and missing
houses form gaps that weaken its
integrity. This project aims to add a house
completing the square and boosting the
city character of the site, the author will
also determine the function of the house.
○ Lidový dům na Šumavě
Traditional House in Šumava
Cílem zadání bylo navržení novodobé
stavby inspirované tradičními šumavskými
chalupami. Lokace byla na soukromém
pozemku u potoka na kraji malé vesnice
Nezdice na Šumavě.
The aim of the assignment is to design
a contemporary buidling inspired by
traditional houses in Šumava. The
location of the design is to be a private
property near a creek on the edge of
a small village Nezdice in Šumava.
○ Konverze kasáren pod Radobýlem
Conversion of Military Quarter under the
Radobýl Hill
Historický areál kasáren v Litoměřicích
sloužil v minulosti jako sídlo
československé, rakouské i německé
armády a během druhé světové války
i jako koncentrační tábor. Zchátralý
komplex se na konci milénia rozhodla

armáda definitivně opustit a areál po
částech získává do svého vlastnictví
město. Práce se zabývá využitím
rozsáhlého komplexu na okraji města
v rámci vyhlášené soutěže.
The historical object of military quarters
in Litoměřice served to Czech, Austrian
and German army and as a concentration
camp during WW2. At the end of the
millennium, the army decided to leave the
dilapidated complex and it comes under
the city administration one part after
another. The project focuses on a new
use for the large complex at the outskirts
of the city within an ongoing competition.
○ Startovní bydlení
The First Lodging
Startovní bydlení pro mladé na stísněné
parcele v blízkosti Břevnovského kláštera
v Praze. Malometrážní byty, které
uspokojí mladé rodiny a nezatíží jejich
rozpočet zbytečným nákupem levného
nábytku. Navržení domu, který zastaví
nejvíce parcely a stále nabídne dostatek
poloveřejných a různorodých prostor.
The first lodging for students on a small
plot of land close to the Břevnov
Monastery in Prague. Small-surface
flats that will satisfy young families and
won’t burden their budget by buying new
cheap furniture. A design of a house that
will cover as much of the plot of land as
possible and still leave enough semipublic and other spaces.
LS ⁄ SS
○ Liberec - Živoucí cesty městem
Liberec – Living Voyages Through City
Navrhněte úpravy území podél toku
Jizerského potoka v Liberci s jasným
definováním charakterů prostorů
a prostředí, včetně vhodné zástavby.
(viz str. 39)
Propose modifications of the area along
the Jizera Creek in Liberec with clearly
defined characterization of spaces and
environment, including suitable buildings.
(see p. 39)
○ Romská komunita
Roma Community
Vliv a působení kultury bydlení a životního
prostředí na sociální integraci – lokalita
dle vlastního výběru.
Influence of Culture of Housing and
Environment on Social Integration –
location of the student’s own choice.
○ Postindustriální linie v Praze
Post-industrial Line in Prague
Na základě průmyslové historie Prahy
byla vytipovaná linie od Holešovic přes
Vysočany až po Horní Počernice. V této
linii jsem poté našla dopravní uzly či místa,
která území nespojovala, ale tříštila,
a poté se snažila zanalyzovat, jakou další
než jen obytnou funkci by mohly mít.
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Based on the industrial history of Prague,
a line going from Holešovice through
Vysočany to Horní Počernice was chosen.
On this line, I found traffic hubs or places
that didn’t connect but scattered the
city and I tried to analyse what other
functions than residential they could
serve.

PROSTOR S
ZS ⁄ WS
○ Hledání vlastního temátu
Searching for an own assignment
Ověřování možností rozvíjení vlastních
témat, důvěra ve vlastní práci
a schopnost abstraktního myšlení, je
hlavním cílem práce v ateliéru. Kvalita
práce studentů je závislá na schopnosti
jednotlivých studentů tento prostor
využít.
An exploration of possibilities of
develompent of a student's own
assignment, a trust in student's own work
and their ability of abstract thinking are
main aims of the studio work. Quality
of work is dependadnt on the individual
student's ability to make use of the space
offered.
LS ⁄ SS
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projekt předpokládá maximální využití
čisté solární energie a praktické využití
dešťové vody a účinky větru, protože
odpor vzduchu je jedním z hlavních
problemů výškové architektury.
The aim was to design a scyscraper based
on the physical attributes of materials
(textile etc.). The project was based
on the force of gravity. The project
also proposes a maximal utilization of
solar energy and a practical use of rain
water and the effect of wind, since the
air restistance poses one of the main
challenges in highrise architecture.
○ Astronomické centrum v Redsand
Astronomy Centre Redsand
Seskupení námořních opevnění v místě,
kde se Temže vlévá do moře, bylo
postaveno během druhé světové války
pro účely protiletecké obrany Anglie.
Od padesátých let nejsou používány
armádou. Vzhledem k jejich odlehlé
poloze v moři, nabízí studentská
soutěž možnost využít stavby pro nové
astronomické centrum.
A system of naval fortification was built
during WW2 for anti-aircraft defence of
England at the spot where the Thames
flows into the sea. It hasn’t been used by
the army since the 50’s. Considering their
remote location at the sea, the student
competition provides a possibility to build
a new astronomy centre.

○ Jezerní ostrov Innisfree
Lake Isle of Innisfree
MJÖLK ARCHITEKTI
Irové slaví 150. výročí narození jednoho
ze svých nejvýznamnějších básníků.
V rámci celoročních oslav byla vypsána
otevřená soutěž pro architekty a umělce
s cílem vytvořit dočasnou instalaci na
jezerní ostrov Innisfree inspirovanou
stejnojmennou básní Williama Butlera
Yeatse. Práce ze zadání soutěže přímo
vychází, bez ambice se jí účastnit.
The Irish are celebrating the 150 th
anniversary of the birth of one of their
most important poets. A nation-wide
competition has been announced at the
occasion of the celebrations – architects
and artists can create a temporary
installation on the lake isle of Innisfree
inspired by the poem of the same name
by William Butler Yeats. The projects is
based on the competition but has no
ambition of participating.
○ Epicentrum Tallinnu
Epicentre of Tallinn
Architektonická soutěž na ideový návrh
centrálního dopravního uzlu města.
Architectural competition to design of
a central traffic hub of the city.
○ Vertikální zahrada
Vertical Garden
Cílem projektu bylo vytvořit mrakodrap
na základě fyzikálních vlastností
materiálů (textilu, aj.). Projekt byl
vytvořen na základě gravitační síly. Také

ZS ⁄ WS
V ateliéru zimního semestru 2014⁄2015
na FUA TUL jsme měli celkem tři zadání.
Dvě pro semestrální práci a jedno
pro krátký úkol. Všechna zadání byla
propojena tématem vztahu architektury
a péče o lidské tělo. Dvě velká témata
byli rozdílného rozsahu, pro nižší ročníky
bylo zvoleno téma revitalizace Lesního
koupaliště v Liberci, pro vyšší ročníky
téma konverze industriální památky
v Bílém Potoce na podhorské lázně.
Krátký úkol proběhl na dvoudenním výletě
do Jizerských hor. Tématem byl návrh
alternativní útulny k existující útulně na
vrcholu Jizery, kde jsme spali. Návrhy byly
realizovány přímo na místě, tužkou na
papír za svitu petrolejek.
Doporučená literatura k vyladení
studentů na společnou vlnu uvažování
o budoucnosti do které projekty navrhují,
jsme zvolili knihu Mapa a území Michela
Houellebecqa a text Nostalgic Future
Tezuka Architects.
We gave three assignments in the studio
class in winter semester 2014⁄2015 at
the Faculty of Art and Architecture.
Two for semestral projects and one for
a short assignment. All of them were
linked by the theme of the relationship
between architecture and care of human
body. The two bigger themes were
different in scale, students of lower
grades had to design revitalisation of
the Forest Swimming Pool in Liberec,
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higher grades worked on conversion of
the industrial monument in Bílý Potok into
a mountain spa. The short assignment
was done during a two-day trip to the
Jizera Mountains. The theme was an
alternative design of a small cabin for
the existing cabin at the top of the Jizera
Mountain where we slept over. Designs
were created at the spot, with pencils
and in the light of oil lamps.
To tune students on the same
wavelength so that they would think
similarly about the future for which they
were designing, we chose some reading
for them – the book The Map and the
Territory by Michel Houellebecq and the
text Nostalgic Future (Takaharu + Yui
Tezuka catalogue).
○ Lesní koupaliště 2020
Forest Outdoor Swimming Pool 2020
Oživení Lesního koupaliště je v našem
regionu důležitým těžištěm oživení zájmu
o péči o tělo. Místo s velkým potenciálem
se pro vás na tento semestr stane
laboratoří a dalekohledem do roku 2020.
Jak má vypadat? Pro koho koupaliště
navrhovat? Zadání vznáší otázky
nad budoucností sportovní kultury,
turistického ruchu a lázeňství v podhůří
Jizerských hor.
Revitalisation of the forest swimming
pool is key for reviving the interest in
body care in our region. This place with
a huge potential will become for this
semester your laboratory and binoculars
looking into year 2020. What should it
look like? For whom should we design it?
The assignment brings up the questions
of the future of sport culture, tourism
and spas at the foothill of the Jizera
Mountains.
○ Lázeňství pod horami 2020
Spas at Foothills 2020
Pohaslá sláva industriální tradice pod
Jizerskými horami po sobě zanechala
cenné dědictví. Od Frýdlantu až po
Harrachov je spousta opuštěných míst
a průmyslových areálů situovaných velmi
často na krásných místech v blízkosti
divokých horských řek. Ještě je čas
využít jejich skrytého potenciálu
a přemýšlet o budoucnosti Libereckého
kraje s nadhledem. Staré fabriky už dávno
nevyhovují současným požadavkům na
logistiku, poptávka po industriálních
objektech směřuje jiným směrem, a tak
návrat původní funkce nedává smysl.
Kvalitní životní prostředí a levná lékařská
péče vytváří v tomto regionu dobré
podhoubí pro rozvoj služeb orientovaných
na péči o tělo. Pojďte si představit, jak
bude vypadat novodobé lázeňství pod
horami během několika let.
The long-gone industrial tradition of the
Jizera Mountains left valuable heritage.
From Frýdlant to Harrachov, there are
many abandoned places and industrial
areas, often situated in beautiful places
close to wild mountain rivers. There is
still the time to use this hidden potential
and to think about the future of the
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Liberec Region. These old factories don’t
meet by far contemporary requirements
on logistics, the demand for industrial
objects goes in a different direction so
there is no point in going back to the
original function. Environment and cheap
medical care create great condition for
development of services focused on body
care in this region. Let’s imagine what the
contemporary spas under the mountains
might look like in a few years.

P. STOLÍN, MIČEKOVÁ
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Krátké úkoly - individuální
Short assignments - individual
○ 1. Design pokoje Hotelu Imperial
Design of a room in the Hotel Imperial
Vytvoření ideového návrhu pokoje
bez koncepčních limitů v konkrétním
prostoru. Prohlídka hotelu a rozhovor
s hoteliérem Lukášem Pytlounem.
A design of a room without conceptual
limits in a particular space. A tour
through the hotel and an interview with
the hotel manager Lukáš Pytloun.

LS ⁄ SS
Všechna témata jsou záměrně vybrána
jako témata místní. Chceme naučit
studenty pracovat na lokálním prostředí,
zapojit je do okruhu lidí z jiných oborů
a tím se společně dotknout některých
zapomenutých fenoménů Liberce,
jako je například areál LVT nebo hotel
IMPERIAL...
Nechceme zaměstnat studenty
pouze jedním hlavním tématem, které
by zpracovávali po dobu celého
semestru, nýbrž sérií navazujících
úkolů, abychom maximálně využili jejich
myšlenkový potenciál. Cílem bylo získat
zkušenost ze širokého záběru profese
architekta – volná vlastní tvorba,
sestavení týmu a práce v týmu, schopnost
spolupráce a úspěšného dovedení
konceptu do projektu. Velký důraz byl
kladen na pravdivost konstrukčního
a technického řešení, tak aby budovy
byly kvalitní odpovědí na zadání. A naopak
u zpracování vizualizací byl požadavek
na výrazovou strohost a názornost bez
jakýchkoli matoucích prvků. I původní
výběr témat v průběhu semestru
reagoval na okolnosti a formoval se do
předloženého výsledku.
All chosen themes are intentionally local.
We want to teach students to work in
the local environment and to introduce
them to people from various disciplines
so that we can approach some forgotten
phenomena such as Liberec Exposition
Markets or the hotel imperial.
We don’t want to occupy students
with one single main theme for the
whole semester but to give them several
linked tasks so that we can make as
much use of their mental capacity as
we can. The goal was to acquire a range
of experiences from the broad work of
an architect – unrestricted projecting,
putting together a team, team work, the
ability to co-operate and successfully
finish a concept. We emphasized the
truthfulness of the constructional
and technical solution so that the
buildings were a suitable answer to
the instructions. And on the contrary,
visualisation were to be plain so that
there were no confusing elements. Even
the original choice of themes reacted to
circumstances during the semester and
was being formed until hand-ins.

○ 2. Urbanistické řešení území bývalého
výstaviště LVT
City planning solution of the area of the
former Liberec Exposition Markets
Rozbor a analýza místa, vytvoření
společného hmotového modelu blízkého
okolí, definice funkcí a náplní pro
zpracování hlavního úkolu.
Analysis of the site, creation of a group
model of the surroundings, definition of
functions and goals for the main task.
○ 3. Archi-Easter Egg
Návrh neotřelého designu na tradičním
svátečním objektu (se zákazem použití
Pinterestu).
An original design on a traditional festive
object (pinterest is not allowed).
○ 4. Boží muka v Kryštofově údolí
Column Shrines in the Kryštof Valley
Drobná architektura v české krajině.
Společná cesta do místa zadání, reakce
na prostor a potřeby zadání výtvarnoarchitektonickým objektem v krajině.
Small architecture in Czech landscape.
A group trip to the site of the
assignment, reaction to the place
and to the needs of an assignment of
an artistic-architectural objects in
countryside.
Hlavní úkol – Práce v týmu
Main assignment – team work
Z vlastních urbanistických projektů jsou
studenti postaveni před volbu společně
vybrat ten nejlepší a ten zpracovat do
architektonické studie. Sami volí nakonec
tři různorodá řešení a autoři těchto
návrhů si vybírají své spolupracovníky
do týmu a společně nesou důsledky
vlastního projektu při konkretizaci řešení,
včetně definované náplně individuálního
urbanismu:
Students have to choose together which
of their city planning projects is the best
and then they will transform it into an
architectural study. They will choose on
their own three different solutions, the
authors of these designs will choose their
co-workers and they will be together
responsible for theconsequences of
their projects during the work on their

solutions, including defined instructions
of individual urbanism:
○ 5. Městská galerie současného
výtvarného umění
Municipal Gallery of Contemporary Art
Rozbor problematiky s kurátorem
a umělcem – doc. M.A. Janem Stolínem.
Rešerše již stávajících významných galerií.
Návštěva galerie OGL, DADS, DÄR, CUBE
x CUBE.
Analysis of the issue with the curator and
artist doc. M.A. Jan Stolín. Research on
existing galleries. Visit to galleries OGL,
DADS, DÄR, CUBExCUBE.
○ 6. Božský pavilón jógy
Divine Yoga Pavilion
Rozbor tématu a lekce jógy pod vedením
Míry Božské, která bude fiktivním
uživatelem.
Analysis of the theme and a yoga class
led by Míra Božská who will be a fictitious
user.
○ Gellner Centrum – Továrna na sny
Gellner Centre – Factory on Dreams
Zadání je reálné téma situované v místě
bydliště studentky. Cílem kulturně
zaměřeného projektu regionálního
významu je navázání na odkaz osobnosti
F. Gellnera, vytvoření poradenského
komunitního centra s kreativním
prostředím na podporu výchovy nové
generace talentů a sociální integraci
cizinců na bázi studentského prostředí.
Tento kreativní inkubátor bude obsahovat
témata jako jsou inovativní projekty,
trvale udržitelný rozvoj prostředí
a sociální podnikání.
The assignment is a real theme situated
to the place where the student lives.
The aim of the culturally focused project
with regional impact is to continue in
the heritage of the poet F. Gellner,
to create a counselling centre with
creative environment for education of
a new talented generation and social
integration of foreigners on the basis
of student environment. This creative
incubator will include themes such
as innovative projects, sustainable
development and social business.

PRVNÍ ROČNÍK ⁄ FIRST YEAR
ZS ⁄ WS
Bauhaus byla meziválečná experimentální
škola v Německu, kterou vedly významné
a často i kontroverzní osobnosti mnoha
uměleckých oborů. Jedno však měli
všichni společné: vše dělali naplno,
prošlapávali nové cesty a hodně se přitom
bavili.
Liberecké školka SIAL byla oázou ve
vyprahlé normalizační poušti, kam se
pod Hubáčkova křídla uchýlili pražští
absolventi architektury. Základy již měli
v malíčku a mohli si ve zdejší uvolněné
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atmosféře nadechnout k výkonům
překračujícím hranice sovětského bloku.
V ateliéru Nula na FUA si plně
uvědomují, že dřív než začnete hrát,
musíte se naučit noty. Stejně jako
dobrý kuchař, než začne vařit, musí
důkladně poznat jednotlivé ingredience.
Tuto jednoduchou poučku znali již
ve výmarském Bauhausu, kde nultý
ročník spočíval v poznání základních
elementů, z nichž pak sestavovali svoje
návrhy. Stejně k tomu přistupoval Rem
Koolhaas, nejrespektovanější současný
architekt a hlavní kurátor letošního
benátského bienále, když si hlavní
expozici 'Fundamentals' vytyčil zmapovat
historii a vývoj základní stavebních
prvků, z nichž je každá architektura
složena. Proto se i my budeme v prvním
semestru seznamovat se základními prvky
a objevovat přehlížené.
Bauhaus was a German inter-war
experimental school led by prominent and
often controversial people from many art
disciplines. But they all had one thing in
common: they did everything with all their
heart, they pioneered new paths and they
had a lot of fun doing it.
The Liberec school SIAL was an oasis
in the scorched normalization desert
where many graduates of architecture
came from Prague under the protection
of Hubáček. They had mastered the
basics, they could breathe freely in the
local relaxed atmosphere so they could
work on projects surpassing the then
Soviet bloc.
The Nula (Zero) studio class at the
Faculty of Art and Architecture is there
because you first need to know notes
before you can play an instrument. Just
like a good cook first needs to know all
ingredients before he starts cooking.
They knew this simple principle in the
Weimar Bauhaus – its zeroth grade
consisted of learning basic features used
for completing designs. Rem Koolhaas,
the most respected contemporary
architect and the main curator of this
year Vienna Biennale, has the same
approach. He decided to focus the main
exposition “Fundamentals” on mapping
the history and development of the basic
elements used in every architecture.
That’s why we will familiarize ourselves
with the basic elements and discover
what people overlook in the first
semester.
○ 1. úkol - Okno
1st assignment - Window
Okno je vedle vstupních dveří jedním
z mála prvků, který můžete vnímat
zvnějšku i vnitřku. Ostatní části stavby
bývají většinou otázkou exteriéru nebo
interiéru. Z okna se přitom stal rám
lemující venkovní výhledy. Přitom od okna
lze zažívat více věcí než jen přivádění
slunečních paprsků do interiéru. Přes
jednotné zadání by se mělo postupně
ujasňovat a ve výsledku být Vaší osobní
výpovědí.
Besides doors, a window is one of the
few features that can be observed from

ARCHITEKTURA ⁄ ARCHITECTURE

both outside and inside. Other parts
of a building usually belong to either
exterior or interior. The window became
a frame around the view out. But it can
offer much more than just providing
sunshine for the interior. It should start
as a common assignment and gradually
transform into your personal expression.
○ 2. úkol - ZOO
2nd assignment - ZOO
V předvánočním úkolu budou Vašimi
klienty obyvatelé ZOO. Klient si většinou
vybírá architekta. Zřídka tomu bývá
naopak. Klienty ze zvířecí říše si tedy
vylosujete a v prvním týdnu o svém
klientovi pokusíte získat co nejvíce
informací, jeho společenské návyky,
stravovací potřeby a prostorové nároky.
S nabytými informacemi začnete utvářet
jeho domov.
In the assignment before Christmas,
your clients will be animals in a ZOO. It
is usually the client who chooses the
architect. It hardly ever happens the
other way around. Your clients from
the animal world will be assigned to
you by a lottery. In the first week you
will try to gather as much information
on your client as possible - their social
behavior, nutritional needs and spacial
requirements. Having gained this
knowledge you will start to shape their
new home.
LS ⁄ SS
○ 3. úkol - Schody
3rd assignment - Stairs
Navrhněte studentské bydlení pro
minimálně 6 studentů v minimálně 3
různých výškových úrovních a úrovně
propojte společným schodištěm.
Jelikož buňky jsou studentsky úsporné,
předpokládá se, že hlavní architektonický
zážitek z tohoto druhu bydlení bude
právě při stoupání, resp. klesání při
chůzi schodišti. Soustředíme se na
vnitřní schodišťový prostor, typologii
jednoduchého bydlení včetně sociálního
zázemí. Stranou zájmu necháváme
konstrukci, materiál a vzhled fasád.
Design a student residence for at least
six students on at least three elevation
levels and connect these levels with
a shared staircase. As the cell for
students are economical, it can be
expected that the main experience from
this type of accommodation would be
walking up and down the stairs. Focus
on the inner space of the staircase, the
typology of simple lodging including
social facilities. Leave be construction,
material and the design of façades.
○ 4. úkol - Barva
4th assignment - Colour
Úkolem bylo použít barvu ve třech zcela
odlišných měřítkách – ve městě, na domě
a v detailu. Na referenčních příkladech
jsme zkoumali zdařilé barevné kombinace,
aby je bylo možné aplikovat na zvolené

49

téma, které bylo ve městě potřeba
najít. Tato úloha je experimentem, jak
moc dokáže pouhá barva ovlivnit vnější
prostředí.
The task was to use colour on three
completely different scales – in a city, on
a house and in a detail. We examined the
referential examples to see successful
combinations of colours so that they
could be used in a chosen theme that had
to be found in the city. This assignment is
an experiment about how much can mere
colour influence exterior.
○ 5. úkol - Odpolední park
5th assignment - Afternoon Park
Studenti dostali reálného klienta
(liberecký studentský spolek Parlament
mladých), který má pronajatý nevyužívaný
pozemek v centru města, přislíbené
finance na realizaci a především
ujasněnou představu co by se na daném
místě mělo odehrávat. Součástí úkolu je
i návrh zrealizovat dostupnými prostředky
maketu v měřítku 1:1 na místě samotném
a předvést ho klientovi.
Students were given a real client
(a student association Parlament mladých
from Liberec) that rented an unused
plot of land in the downtown, received
promises of financial support and, most
importantly, had a clear idea of what
would happen with the site. The project
also includes creation of a model in 1:1
ratio at the site and presentation to the
client.
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První semestr
First semester
V rámci Environmentálního designu
existují na škole tři ateliéry, do kterých
se v průběhu studia studenti přihlašují.
Jako seznámení s jednotlivými vedoucími
a koncepcemi ateliéru jsou v zimním
semestru prvního ročníku studenti
rozděleni a během semestru si na kratších
zadáních vyzkouší všechny tři ateliéry.
Na základě zkušeností už se tak v letním
semestru sami rozhodují, kam se přihlásit.
The Design programme consists of three
studios. First year students go through
all three of them in the winter semester
in order to acquaint themselves with
the work methods and studio principals.
Based on this experience, they then
decide for themselves where to go for
the following summer semester.

ŠÍPEK
ZS ⁄ WS
○ Natural Architecture
Natural Architecture
Chápání architektury jako výhradně
stavěného a permanentního prostředí je
limitované. Cílem zadání je prozkoumat
potenciál rostlin, dřevin a přírody obecně
pro tvorbu smysluplného prostoru.
Vision of architecture as built and
permanent environemt is limited. The
aim is to explore the potential of plants,
woody plants and nature itself when
creating a sensible space.
○ Smrt – problemtika umírání
Death – The Issue Of Dying
Pohled na historicky důležitý přehled
problematiky smrti a umírání od počátku
věků, později především na období raného
středověku až do současnosti. Avšak
průběh dějin smrti je pouze okrajová
záležitost, která postupně přechází do
řešení a realizace umělecké intervence
v interiéru městských lázní v Jablonci
nad Nisou. Má osoba zde řeší zpětné
uvědomění si smrti u sebe sama, které
jsem nalezl ve vzpomínkách z dětství
a jsou součástí této budovy. Jelikož je
v dnešní době budova už desetiletí mimo
provoz, je součástí určité formy smrti.
Overview of the issues of death and dying
from the beginning of time, especially
from the early Middle Ages until the
present. But the history of death is only
a minor feature, which gradually turns
into the solution and implementation of
artistic interventions in the interior of
the municipal spas in Jablonec nad Nisou.
I have included into my thesis, my own
view of death. I analyze the awareness
of death in myself that I found in my
memories from my childhood that are
related to this building. The building
hasn’t been used for decades so it
suffered a certain form of death.

DESIGN ⁄ DESIGN

○ Autobusové nádraží v Liberci
Bus Station in Liberec

○ Revitalizace firemního prostředí
Revitalisation of a Corporate Environment

Nádraží působí neintimně, chaoticky
a zázemí tvoří pouze provizorní
montovaná odbavovací hala, která
rozhodně nenaplňuje potřeby cestujících
a není na takové úrovni, jakou by si
stotisícové město zasloužilo.

Práce se zabývá problematikou
průmyslových zón a výstavbou firemních
uniformních budov, konkrétně jejich
vzhledem a zásahem do krajiny. Projekt
se snaží najít hranici a rovnováhu mezi
přírodní a městskou krajinou. Hlavním
záměrem je přimět k zamyšlení, jaké
prostředí nás obklopuje a jak ovlivňuje
nás samotné a náš život.

The terminal looks non-intimate, chaotic
and the facilities consist of a temporary
prefabricated check-in hall, which
definitely does not satisfy the needs of
the passengers and it doesn‘t reach the
standard that would be expected in a city
of one hundred thousand residents.
○ Fenomén světelného znečištění
Phenomenon of Light Pollution
V mé práci se dám na stranu většiny
společnosti, která ví, že problém
světelného znečištění nelze za aktuálních
podmínek vyřešit. Pokusím se tento
překrásný jev obyvatelům měst přiblížit
a přesvědčit je, že se zde doopravdy něco
děje.
In my work I take the side of the majority
of society that knows that the problem of
light pollution cannot be resolved under
the current conditions. I try to familiarize
people with this gorgeous phenomenon
and show them that there is really
something wrong.
LS ⁄ SS

The thesis treats the issue of industrial
zones and company buildings, their
visual aspect and intervention to the
landscape. The thesis tries to find the
boundary between the natural and the
urban landscape and tries to equilibriate
them. The main purpose of the thesis is to
make us think about our environment and
its impact on our lives.
○ Rekonstrukce lesního divadla
Reconstruction of the Forest Theatre
Jedná se o monumentální prostor s velkou
vnitřní silou a zvláštní atmosférou. Cílem
práce bylo využít potenciálu místa,
vyzdvihnout jej a rozvinout. Důležitým
tématem je už vlastní cesta k divadlu.
It is a monumental space with a great
inner energy and a specific atmosphere.
The goal of my thesis was to utilize the
potential of the area, accentuate and
develop it. An important aspect is the
access path to the Forest Theatre itself.

○ Zahrada smyslů
Garden of Senses

○ Palackého náměstí v Hořicích
Palacký Square in Hořice

Zadání má otevřít studentům nový obzor
spojení vnímání a architektury. Vzbudit
otázku, jestli zahrada má být skutečně
zahrada a jak upoutat lidské smysly.

Současná podoba Palackého náměstí
v Hořicích v Podkrkonoší neodpovídá
definici slova náměstí. Snažil jsem se
vytvořit prostor, jenž bude respektovat
potřeby místních obyvatel a současně
i budoucí plány města na přeložku silnice
č. II/300, která vede po celé délce
náměstí.

The assignment should open new
horizons of connection of perception and
architecture. To bring up the question if
a garden should be a real garden and how
to attract human senses.
○ Mostecký trojúhelník
Triangle in Most
Tato bakalářská práce se zabývá
problematikou lokality vrchu Šibeník
a lesoparku, který se na něm nachází,
a praktickými možnostmi propojení této
rekreační a přírodní zóny s objektem
Městské knihovny v Mostě a jejím okolím.
Výstupem práce je projekt, který řeší
vytvoření zóny pro relaxaci, studium
a odpočinek obyvatel města při zachování
současného umístění knihovny.
This bachelor thesis is about the Šibeník
hill and the park located there. It deals
with the possibility of connecting this
recreational and natural zone with the
object of the Municipal Library in Most.
The output of the thesis is a project
that solves how to create a zone for
relaxation, studying and rest for the
citizens of Most. For this purpose,

The current state of the Palacký square
in Hořice v Podkrkonoší town does not
meet the definition of the word. I decided
to recreate this place with respect to
the future plans for city development.
This includes actual needs of local people
as well as the planned rerouting of the
II/300 road that currently goes through
the square.
○ Terminál pro srdce Českého ráje
Terminal for the Heart of the Bohemian
Paradise
Autobusová nádraží zpravidla prvním
vjemem cestujících po příjezdu do
daného města či vesnice. Mým cílem
je "zosobnění" dopravního terminálu,
jehož řešení bude pohlížet na priority
Českého ráje tak, aby se stal jeho
součástí a vyhověl základním potřebám
návštěvníků.
Bus terminals usually form the
passangers‘ first impression of the town
or village where they arrive. The aim of

50

FUA 03

my thesis is a "personification" of the
terminal. Its design is going to respect
the priorities of the Bohemian Paradise
so that it becomes a part of it. It will also
offer the necessary travel facilities.
� Přirozené ženství
Natural Womanhood
Cílem diplomové práce je otevřít
opomíjené téma přirozeného cyklického
ženství pro veřejnost pomocí
hloubkového poznání tohoto tématu
a využití jeho potenciálu ve spojení
architektury, designu a sociologie.
Výstupem je návrh centra volného času,
které bude svou architekturou, vnitřním
zařízením, programem a celkovou
atmosférou respektovat cyklické změny
v životě žen a napomůže jim naučit se tyto
změny vnímat a využít ve svůj prospěch.
The aim of my diploma thesis is to open
a topic of the natural cyclic womanhood,
which is constantly being neglected in
most cultures. I studied this topic deeply,
therefore I can use its potential to design
an ideal environment for women, which
will be appropriate in its architecture,
interior design and general atmosphere,
and which will respect cyclic changes in
women's lives and help them understand
these changes and how to use them to
their advantage.
� Revitalizace lidského těla
Revitalisation of a Human Body
Mým záměrem je poukázat na současnou
hektickou dobu. Připomenout lidem
důležitost jejich těla i mysli. Poukázat na
to, že jejich tělo není pouhou přechodnou
schránkou. Chci v nich pobytem v mnou
vytvořeném prostoru vyvolat pocit
poznání sebe sama a snahu o zlepšení
fyzického, psychického a zdravotního
stavu.
My intention is to point to present frantic
way of living, to remind people of the
importance of their body and mind, as
well as to emphasize that their body
is not only a temporary husk. Through
staying in the space I created, I want
people to understand themselves and to
try to improve their physical and mental
state.
� Neopakovatelný
One and Only
Místo – Vůně – Místa. Cílem bakalářské
práce je vytvořit subjektivní záznam
na základě místa a jeho pachů. Tento
záznam již nebude nikdy možné
zopakovat, ale díky jinému médiu může
být zprostředkována jeho hodnota
nového způsobu, jak mapovat místa a jak
je vnímat.
Place – Scents – Places The final result
is a subjective map that cannot be
experienced again. It was the one and
only. This thesis shows a method how to
work with these subjective mappings,
how to translate it and reflect it through
a new medium.

DESIGN ⁄ DESIGN

MATĚJKOVÁ, JINDŘICH
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� Revitalizace lesního divadla
Revitalization of the Forest Theatre

ZS ⁄ WS
� El Greco – Pohled na Toledo
El Greco – View on Toledo
Pohled na Toledo renesančního malíře
El Greca patří mezi nejikoničtější
zobrazení krajiny v západním umění.
Plán města a poloha budov je přitom
přestavena pro potřeby obrazu. Zadáním
je interpretace díla. Úprava skutečnosti
a prostředí.
View of Toledo by a renesaince painter
El Greco is one of the most iconic
depictions of landscape in the western
fine arts. The city plan and the situation
of buildings is reimagined for the sake
of the image. The assignment is the
reinterpretation of the work. Altering of
reality and environment.

� Na zdi
On the Wall
Tématem bakalářské práce jsou tapety.
V teoretické části práce se analyzuje
zdobení stěn od historie po současnost.
V praktické části jsou vytvořené
návrhy a výsledná řešení vycházející
z pozorování, analýz a závěrů.
The theme of this thesis is a wallpaper.
The theoretical part of the thesis
analyses wall decorating from the past to
the present. The practical part presents
created designs and the final solution
based on observation, analyses and
conclusions.
� Mezi domy
Between Houses
Práce se týká otázky významu veřejného
a poloveřejného prostoru jakožto
kolektivního bydlení. Konkrétním místem,
na kterém jsem se rozhodla tuto otázku
a problémy z ní vyplývající zkoumat
a z hlediska environmental designu
pojmout, je vnitroblok v Hradci Králové.
This thesis deals with a question of
a significance of public and semi-public
space as a collective housing. This
question and issues related to it are
examined from an environmental design
perspective on a courtyard in Hradec
Králové.

Cílem bakalářské práce je obnovení
příjemného ikonického kulturního
místa, které je v posledních 20 letech
zanedbáváno a necháváno napospas.
The goal of the bachelor thesis is
a renovation of the pleasing and iconic
cultural place, which has been abandoned
and neglected for the last 20 years.
� Funerální design
Funeral Design
Pohřební rituály i kultura prošly dlouhou
historií a vývojem. V současnosti ale
zájem o funerální kulturu upadá a téma
konce života je odsouváno na okraj
společenských témat. Práce proto
poukazuje na umělecké možnosti
funerální kultury, jež by zabránily její
devalvaci. K tomuto účelu si vybírám
pohřební oděv, rubáš, a hledám pro něj
novou obřadní i vizuální formu. Čerpám
z bohaté historie funerálních tradic,
jež byly v západní kultuře ve velké míře
zapomenuty.
Burial rites and culture have undergone
a great evolution in their history.
However, the interest in the funeral
culture declines and the social issue
of the end of life is marginalized. My
work therefore highlights the artistic
possibilities of the funeral culture that
would prevent its devaluation. For this
purpose, I chose a burial cloth, a shroud,
and I'm looking for its new ceremonial and
visual form. It draws from a rich history of
funeral traditions that have been largely
forgotten in the Western culture.
� Světlo
Light
Světlo, důležitý zdroj lidské existence.
Tato bakalářská práce mapuje dopady na
lidské zdraví, faunu i flóru. Zkoumá vztah
člověka a tmy. K řešení jsem se snažila
přistupovat jako divák, který obdivuje
přírodu a s dnešním pohledem na krajinu
a město není spokojený.
Light is an important source for human
existence. This bachelor thesis maps
its impacts on human health, flora and
fauna. I tried to approach the solution
as a spectator who admires nature but is
not satisfied with the current approach
to the countryside and the city.

LS ⁄ SS
� Kamufláž
Camouflage
Maskování, utajování, předstírání. Téma
kamufláž skrývá mnoho možností. Každý si
v tomto zadání může najít to, co považuje
ve společnosti skryté, avšak hodné
odtajnění.
Camouflaging, secrecy, pretending. This
theme offers many possibilities. Everyone
can find something in our society they
see as hidden, but worthy to uncover.

� Památník "Povodně 2010" v Chrastavě
The Memorial “Floods 2010” in Chrastava
Práce řeší nové pojetí památníku ve
městě, které bylo zasaženo bleskovou
povodní. V práci se snažím najít nové
pojetí památníku, oproti stávajícímu
řešení, které nebude připomínat
zlo, které město postihlo, ale chci
upozornit a připomenout to, co nastalo
bezprostředně po povodni.
The work deals with a new conception
of the memorial in the town that was hit
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by flash floods. The existing monument
reminds of the evil that struck the town.
In a contrast to that, this work tries to
find a new approach that will point out
and recall what occurred immediately
after the floods.
� Humanizace nemocnic
Humanized Hospitals
Diplomová práce se zabývá sociálním
prostředím nemocnic a jejich vztahu
k dětským pacientům. Takové prostředí
je tvořeno nejen lékaři a zdravotnickým
personálem, ale i rodiči a dalšími
profesemi zabývajícími se psychickou
stránkou pacienta. Práce si bere za
cíl ovlivnit stávající situaci výtvarným
zásahem z vnějšku, jenž podpoří
zdravotními a etickými důvody roli rodičů
v nemocnicích.

DESIGN ⁄ DESIGN

� ČD – Corporate identity
ČD - Corporate Identity

� Anděl
Angel

Diplomová práce se týká problematiky
stagnující corporate identity obchodní
společnosti České dráhy a.s.. Představuje
nový způsob komunikace se zákazníkem
a nové výtvarné vyznění celé společnosti.
Vše je zastřešeno komplexním navigačním
systémem.

Popisuji význam této entity v různých
kulturách a náboženstvích od
starodávných civilizací do současnosti.
V práci se dál zabývám přímým vztahem
anděla a člověka, působením této entity
na Zemi. Řeším i souvislosti mezi srdečním
tepem a lidskou psychikou a také
působení světla a tmy na lidskou psychiku.

This thesis touches the issue of the
sluggish corporate identity of the
Czech Railways company. It represents
a new way of communication with
customers and a new visual tone of
the whole society. The whole thesis is
supplemented with a comprehensive
navigational system.

BRABEC
My diploma thesis deals with the hospital
environment and its relation to children
patients. Such environment consists not
only of medical staff but also parents
and all the other people who participate
on hospital care. The aim of the work is
to change the current situation through
an art intervention from the outside
which will support the role of parents in
hospitals.
� Prázdná místa
Empty Spaces
Práce představuje výzkum a detailní
analýzu role hřbitovů v současném
městském prostoru. Zkoumá jejich využití,
přínos pro městské prostředí, podstatu
statusu veřejného prostoru a zaměřuje
se také na jejich problémy. Následně je
v práci konceptuálně navrženo v severní
části města Brna příhodné místo pro nový
hřbitov.
The thesis presents the research and
detailed analysis of cemeteries in
a contemporary city space. It explores
their use, advantages for urban
environment, the nature of the status of
public space and it also focuses on their
problems. This thesis then conceptually
presents a design of a new cemetery in
the Northern part of the city of Brno.
� Miloš Zeman
Miloš Zeman
Diplomová práce představuje osobu
Miloše Zemana, jeho způsob komunikace
a vystupování. Vysvětluje obecné
komunikační schéma, základy etiky
a zabývá se morálními hodnotami.
Vysvětluje, proč je důležité, aby státní
představitelé dodržovali principy
slušného chování. Následně představuje
koncept společenského protestu.
Master thesis presents Miloš Zeman, his
way of communication and behaviour.
It explains the general communication
scheme, the foundations of morality and
it deals with moral values. It explains
why it is important for state leaders to
follow principles of good manners. Then it
introduces the concept of social protest.

ZS ⁄ WS
� Konvence
Conventions
Konvence jako zvyklost, stereotyp,
dohoda či úmluva. Být konvenční
znamená všednost a nenápaditost.
Je možné s všedností pracovat tak,
aby nezevšednila? Může být konvence
originální a překvapivá?
A convention is a habit, a stereotype,
a contract or a deal. To be conventional
is to be plain and unimaginative. Is it
possible to work with everydayness
without its becoming commonplace? Can
a convention be original and surprising?
LS ⁄ SS
� Mikve
Mikvah
Mikve (hebrejsky doslova „sebrání“
nebo „shromáždění vody“) slouží
v židovské kultuře jako rituální očistná
lázeň. Úkolem zadání bylo najít v tomto
tématu subjektivní analogii a výtvarně ji
zpracovat.
Mikvah (in Hebrew literally "a collection"
or "a gathering of water") is a ritual
bath in the Jewish culture. The aim of
this assignment was to find a subjective
analogy to this theme and to make a piece
of art based on it.
� Přechodové rituály
The Rites of Passage
V teoretické části se zabývám hlavně
obecnou charakteristikou rituálů, jejich
vznikem, významem a funkcí. Dále se
zabývám jednotlivými přechodovými
rituály.
The theoretical part focuses on the
general characteristics of particular
rituals, their origins, meaning and
function. I also deal with particular
rites of passage.

My work describes the importance of this
entity in various cultures and religions
from the ancient civilisations up to the
present time. I also deal with the direct
relationship of angels and people and
the impact of these entities on Earth.
I describe the connections between
heartbeat and human psyche. Further
I deal with the influence of the light and
darkness on human psyche.
� Ještěd
Ještěd
Dokumentace díla pana doc. Ing. arch.
Karla Hubáčka, dr. h. c. a jeho staveb
v Liberci. Televizní vysílač a hotel na
Ještědu nad Libercem i obchodní dům
Ještěd bude probíhat za spolupráce jeho
spolupracovníků a sdružení Ještěd 73.
Documentation of Doc. Ing. arch. Karel
Hubáček's Dr. h. c. and his buildings in
Liberec – the television transmitter,
the Hotel Ještěd above Liberec and the
shopping center Ještěd will take place
in collaboration with his co-workers and
the JEŠTĚD 73 association.
� Spojení přírody a technologie
Connection of Nature and Technology
Má práce se zaměřuje především na vztah
přírody a technologie. Oba termíny jsou
zde uvedeny v historickém kontextu.
Zdůrazňuji především vliv informační
technologie na přírodu, ale i své vlastní
zkušenosti s danými tématy. Výsledkem
se stává tzv. uživatelská aplikace, jejíž
přidaná hodnota se nalézá v sociálním
sdílení konkrétních míst virtuální mapy
s kontrolou polohy, řízenou pomocí
družice.
My work focuses on the relationship
between nature and technology, both
terms are used in their historical context.
I emphasize the impact of the information
technology on nature but I also use my
own experiences with the topic. The
result is the so called “user application”
whose added value can be found in the
social sharing of site-specific virtual
maps with position control, controlled
from a satellite.
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VÝTVARNÁ UMĚNÍ ⁄ FINE ARTS

VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE

on relations between illusion and reality,
technique and intuition, the physical and
the spiritual etc.

DIGITÁLNÍ MÉDIA ⁄
VISUAL COMMUNICATION
DIGITAL MEDIA
Ateliér Vizuální komunikace – digitální
média (VIZKOM) vědomě navazuje
na pokrokové tradice světového
a evropského umění, ale především na
odkaz nestora evropského kinetismu,
českého umělce Zdeňka Pešánka.
Práce v ateliéru nezahrnuje v sobě
jenom vlastní uměleckou tvorbu, ale
i diskuze o teoretických a technických
problémech. Takto vedená permanentní
diskuse pomáhá vytvářet ze studentů
samostatné tvůrčí osobnosti s vlastním
uměleckým myšlením. Diskuse nesouvisejí
jen s právě probíhající prací, ale
dotýkají se otázek, které se zdají být
právě aktuální. Studenti zde získávají
univerzální znalosti a zkušenosti v celé
šíři oboru s pozorností ke vztahům iluze
a reality, techniky a intuice, tělesného
a duchovního atd.
Umělecká tvorba v ateliéru se dotýká
především oblastí:
Kyberumění na internetu – umělecká
díla experimentující s nejnovějšími
komunikačními technologiemi, které
užívají jako výrazového prostředku
hypertextové experimenty.
Interaktivní instalace – využívá
počítačů coby „umělé inteligence“
pilotující převážně prostorové instalace.
Dále propojuje různé kategorie, například
videa s počítači, hudbu s matematikou,
psychoanalýzu s divadlem, scénografií či
literaturou.
Programy a aplikace – napsané
a provozované jako samostatné autorské
umělecké dílo.
Umělečtí roboti – oblast
multimediálního umění, kde se využívá
robota coby samostatného uměleckého
díla.
Digitální obraz – umělecká tvorba na
elektronických a digitálních nosičích;
prezentovaná formou velkoplošné
projekce s možností projekčních zásahů
do prostoru.
Kyberumění na CD–ROM – umělecké
kreace na CD nosiči vyznačující se
širokým využíváním interaktivity,
počítačové grafiky, zvuku, animací atd.
Visual Communication – Digital Media
(VIZKOM) studio class intentionally
builds upon the progressive tradition
of world and European art but mainly on
the heritage of the doyen of European
kinetism, the Czech artist Zdeněk
Pešánek.
The work in a studio doesn’t consist
only of the artistic work itself but also
of discussion about theoretical and
technical problems. Such a permanent
discussion helps to form students as
independent creative personalities
with their own artistic thinking. These
discussions aren’t only about the ongoing
work but they also touch questions
that seem to be important at the time.
Students receive university education
and experiences from the whole
spectrum of the discipline with emphasis

Artistic work in the studio concerns:
Cyberart on the internet – works of art
experimenting with the most recent
communication technologies that use
hypertextual experiments as a mean of
expression.
Interactive installation – uses
computers as an “artificial intelligence”
that controls mostly spatial installations.
It also interconnects various categories
such as video and computers, music
and mathematics, psychoanalysis and
theatre, stage design and literature.
Programs and applications – written
and run as an independent authorial
artistic work.
Artistic robots – the area of multimedia art where a robot is used as an
independent work of art.
Digital image – artistic work on
electronic or digital media; presented as
a large projection with the possibility of
a projection intervention into the space.
Cyberart on a CD-ROM – artistic
creation on a CD, typical for its broad
use of interactivity, computer graphics,
sound, animation etc.
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PŘEHLED PROJEKTŮ
PROJECTS OVERVIEW

○ Školní zadání
School assignments
○ Soutěžní zadání
Competitions
○ Vlastní zadání
Students tasks
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ARCHITEKTURA ⁄ ARCHITECTURE

○ Centrum Smržovky

○ Kasárna v Českém Krumlově

○ Moderní knihovna v Kodani

○ Národní galerie a Ludwig Museum v Budapešti

○ Projekty pro Klatovy

○ Projekty pro Klatovy

Smržovka Centre

Military Quarters in Český Krumlov

Modern Library in Copenhagen

National Gallery and Ludwig Museum in Budapest

Projects for Klatovy

Projects for Klatovy

Michaela Fričová

Alžběta Barančíková

Šimon Dočekal

Aleš Vojkůvka

Tereza Pištěková

Alžběta Pomahačová

○ Moderní knihovna v Kodani

○ Moderní knihovna v Kodani

○ Studentské bydlení pod Vyšehradem

○ Projekty pro Klatovy

○ Projekty pro Klatovy

○ Projekty pro Klatovy

Modern Library in Copenhagen

Modern Library in Copenhagen

Student Lodging Under the Vyšehrad Castle

Projects for Klatovy

Projects for Klatovy

Projects for Klatovy

Samuel Lövy

Zuzana Neťuková

Michaela Fričová

Zuzana Sagitariová

Tomáš Hrubý

Martin Utíkal

○ Studentské bydlení pod Vyšehradem

○ Městský blok v Kolíně

○ Vertikální farma v New Yorku

○ Guggenheim Helsinki

○ Branické ledárny

○ Domov seniorů ve Slivenci

Student Lodging Under the Vyšehrad Castle

Block of Houses in the Kolín Downtown

Vertical Farm in New York

Guggenheim Helsinki

Braník Ice Houses

Retirement House in Slivenec

Daniel Hakulín

Antonín Hůla

Kateřina Hlavičková

Kateřina Fryzelková

Karolína Dvořáková

Šimon Marek

○ Vertikální farma v New Yorku

○ Coworking v Portu

○ Coworking v Portu

○ Port Housing

○ Nádraží v Ústí nad Labem

○ Liberec - Živoucí cesty městem

Vertical Farm in New York

Coworking in Porto

Coworking in Porto

Port Housing

Railway Station in Ústí nad Labem

Liberec – Living Voyages Through City

Michael Karnet

Anna Hrušová

Aleš Valášek

Daniela Kupková

Lenka Pechanová

Patrik Kovaľ

○ Centrum pro umělce v Berlíně

○ Centrum vodních sportů v Ohridu

○ Horská chata v Himalájích

○ Nová soudní budova v Uherském Hradišti

○ Nová soudní budova v Uherském Hradišti

○ Studentské bydlení pod Vyšehradem

Residential Centre for Artistis in Berlin

Water Sports Centre in Ohrid

Mountain Cottage in the Himalayas

New Court Building in Uherské Hradiště

New Court Building in Uherské Hradiště

Student Lodging Under the Vyšehrad Castle

Alexandra Pinaeva

Barbora Šímová

Tomáš Hrubý

Barbora Jandová

Lucie Lorencová

Mirka Baklíková
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○ Nová škola Chýně

○ Nová škola Chýně

○ Nová škola Chýně

○ Podještědí

○ Konverze továrny v Holešovicích

○ Dům v českém prostředí

New School in Chýně

New School in Chýně

New School in Chýně

Ještěd Foothills

Factory Conversion in Holešovice

House in Czech Environment

Ondřej Pchálek

Anna Svobodová

Vojtěch Šaroun

Adam Lacina, Jiří Lukáš

Adam Cigler, Petr Vacek

Adam Cigler

○ Město pod Vihorlatem

○ Ústí nad Labem - urbanismus

○ Jaselská ulice v Kolíně

○ Dům v českém prostředí

○ Dům v českém prostředí

○ Dům v českém prostředí

Town under Vihorlat

Ústí nad Labem – Urbanism

Jaselská Street in Kolín

House in Czech Environment

House in Czech Environment

House in Czech Environment

Alžběta Barančíková

Martin Duba

Vojtěch Malina

Zuzana Neťuková

Anna Nižňanská

Jakub Pleyer

○ Společenské centrum pro seniory v Klatovech

○ JWW der Judenweg Wien

○ Vinařské centrum Valtice

○ Dům v českém prostředí

○ Dům v českém prostředí

○ Dům v českém prostředí

Community Centre for Senior Citizens in Klatovy

JWW der Judenweg Wien

Wine Centre in Valtice

House in Czech Environment

House in Czech Environment

House in Czech Environment

Zuzana Sagitariová

Tomáš Zavoral

Martin Málek

Matyáš Prošek

Libor Šenekel

Petr Tůma

○ Dům v českém prostředí

○ Dům v českém prostředí

○ Dům v českém prostředí

○ Český interiér

○ Bytový dům v Kladně

○ Dočasná putovní divadelní scéna

House in Czech Environment

House in Czech Environment

House in Czech Environment

Czech Interior

Apartment House in Kladno

Temporary Mobile Theatre Stage

Matyáš Fialka

Adam Kössler

Ivana Kubicová

Tereza Jílková

Miroslav Chmel

Alžběta Bláhová

○ Dům v českém prostředí

○ Dům v českém prostředí

○ Aněžský klášter

○ Rodinný dům Hopperud, Švédsko

○ Dům klidu

○ Dům klidu

House in Czech Environment

House in Czech Environment

Convent of Saint Agnes in Prague

Family house Hopperud, Sweden

House of Calm

House of Calm

Dominika Rošetzká

Martin Zíma

Anna Podroužková

Štěpán Matoušek

Martin Brhlík

Klára Bužková
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○ Dům klidu

○ Liebigův palác v Liberci

○ Moderní knihovna v Kodani

○ Projekty pro Červený Kostelec

○ Projekty pro Červený Kostelec

○ Projekty pro Červený Kostelec

House of Calm

Liebig Palace, Liberec

Modern Library in Copenhagen

Projects for Červený Kostelec

Projects for Červený Kostelec

Projects for Červený Kostelec

Jiří Jurenka

Lukáš Křovák

Barbora Smutná

Adéla Korbelová

Eliška Málková

Vojtěch Šaroun

○ Guggenheim Helsinki

○ Anežský klášter

○ Pavilon slonů, ZOO Liberec

○ Projekty pro Červený Kostelec

○ Sídlo kolem jezera

○ Sídlo kolem jezera

Guggenheim Helsinki

Convent of Saint Agnes in Prague

Elephant Pavilion, ZOO Liberec

Projects for Červený Kostelec

Settlement Around Lake

Settlement Around Lake

Michael Karnet

Jakub Honzák

Martin Brhlík

Marie Štefanová

T. Čermáková, T. Pištěková, G. Sládečková

Tobiáš Hrabec, Šimon Marek, Martin Utíkal

○ Site Art Center, Cresmina, Portugalsko

○ Site Art Center, Cresmina, Portugalsko

○ Site Art Center, Cresmina, Portugalsko

○ Sídlo kolem jezera

○ Nová soudní budova v Uherském Hradišti

○ Nová soudní budova v Uherském Hradišti

Site Art Center, Cresmina, Portugal

Site Art Center, Cresmina, Portugal

Site Art Center, Cresmina, Portugal

Settlement Around Lake

New Court Building in Uherské Hradiště

New Court Building in Uherské Hradiště

Andreas Dzikos

Jiří Jurenka

Jana Kadlecová

Daniela Míková, Ondřej Novák, Vu Dinh Quang

Veronika Krystová

Eliška Málková

○ Site Art Center, Cresmina, Portugalsko

○ Branické ledárny

○ Skalní město v Ralsku

○ Muzeum východních Čech v Hradci Králové

○ Nová škola Chýně

○ Projekty pro Klatovy

Site Art Center, Cresmina, Portugal

Braník Ice Houses

Rock Town in Ralsko

Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové

New School in Chýně

Projects for Klatovy

Eliška Marčíková

Marek Svoboda

Tobiáš Hrabec

Lenka Vojtěchová

Milada Vorzová

Matěj Čunát

○ Skalní město v Ralsku

○ Projekty pro Klatovy

○ Projekty pro Klatovy

○ Projekty pro Klatovy

○ Projekty pro Klatovy

○ Ideální město ve 21. století

Rock Town in Ralsko

Projects for Klatovy

Projects for Klatovy

Projects for Klatovy

Projects for Klatovy

Ideal City in the 21 st Century

Alice Mitysková

Miroslav Chmel

Eliška Kovaříková

Daniel Hakulín

Lenka Vojtěchová

Kateřina Hlavičková
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○ Ideální město ve 21. století

○ Startovní bydlení

○ Romská komunita

○ Lázeňství pod horami 2020

○ Lázeňství pod horami 2020

○ Lázeňství pod horami 2020

Ideal City in the 21 st Century

The First Lodging

Roma Community

Spas at Foothills 2020

Spas at Foothills 2020

Spas at Foothills 2020

Alena Novotná

Samuel Nekola

Tomáš Matija

Tereza Čermáková

Hana Davídková

Veronika Krystová

○ Transformace

○ Labyrint

○ Jezerní ostrov Innisfree

○ Lesní koupaliště 2020

○ Lesní koupaliště 2020

○ Útulna na Jizeře

Transformation

Labyrinth

Lake Isle of Innisfree

Forest Outdoor Swimming Pool 2020

Forest Outdoor Swimming Pool 2020

Cabin at the Jizera Mountain

Michaela Říhová

Štěpán Mišurec

Michaela Říhová

Vu Dinh Quang

Barbora Tauerová

Tereza Čermáková

○ Epicentrum Tallinnu

○ Vertikální zahrada

○ Astronomické centrum v Redsand

○ Útulna na Jizeře

○ Archi-Easter Egg

○ Archi-Easter Egg

Epicentre of Tallinn

Vertical Garden

Astronomy Centre in Redsand

Cabin at the Jizera Mountain

Archi-Easter Egg

Archi-Easter Egg

Daniel Vacek

Fillip Doroschin

Jan Koníček

Daniela Míková

Adam Šustek

Martin Holba

○ Bez názvu

○ Kosmos bezpředmětnosti

○ Bez názvu

○ Archi-Easter Egg

○ Boží muka v Kryštofově údolí

○ Boží muka v Kryštofově údolí

Untitled

Void Cosmos

Untitled

Archi-Easter Egg

Column Shrines in the Kryštof Valley

Column Shrines in the Kryštof Valley

Anna Cisariková

Štěpán Mišurec

Blanka Róžová

Elizabeth Brázdilová

Alžběta Barančíková

Adam Šustek

○ Kód v architektuře

○ Bez názvu

○ Bez názvu

○ Výstaviště LVT

○ Výstaviště LVT

○ Výstaviště LVT

Code in Architecture

Untitled

Untitled

Liberec Exposition Markets

Liberec Exposition Markets

Liberec Exposition Markets

Jakub Trčka

Záviš Unzeitig

Roman Ženatý

M. Čáslavská, A. Pomahačová, M. Štefanová

H. Davídková, R. Ehl, S. Nekola, A. Šustek

E. Brázdilová, K. Bužková, M. Holba, I. Louda
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○ Gellner Centrum – Továrna na sny

○ 1. úkol - Okno

○ 1. úkol - Okno

○ Tvary

○ Makromolekulární piknik

○ Zahrada smyslů

Gellner Centre – Factory on Dreams

1st assignment - Window

1st assignment - Window

Shapes

Macromolecular Picnic

Garden of Senses

Klára Mitlenerová

Martin Holada

Ema Bláhová

Eva Bártová

Anna Jeřábková

Záviš Unzeitig

○ 1. úkol - Okno

○ 1. úkol - Okno

○ 1. úkol - Okno

○ Pomník Dr. Miladě Horákové

○ Kamufláž

○ Veronika / Zvuk těla

1st assignment - Window

1st assignment - Window

1st assignment - Window

Dr. Milada Horáková Memorial

Camouflage

Veronika / Body Sound

Filip Cerha

Dita Petráňová

Barbora Slavíčková

Veronika Stryalová

Veronika Stryalová

Ondřej Kocholatý

○ 2. úkol - ZOO

○ 2. úkol - ZOO

○ 2. úkol - ZOO

○ Anděl

○ Mikve

○ Mikve

2nd assignment - ZOO

2nd assignment - ZOO

2nd assignment - ZOO

Angel

Mikvah

Mikvah

Sára Brandová

Kateřina Skotálková

Tereza Klinkerová

Eva Burešová

Petra Majerčíková

Anna Kopková

○ 2. úkol - ZOO

○ 3. úkol - Schodišťový prostor

○ 3. úkol - Schodišťový prostor

○ Ztracený svět

○ Paralelní příběhy čtyř lidí a jejich duševní očista

○ Pixel zvuku

2nd assignment - ZOO

3rd assignment - Staircase Space

3rd assignment - Staircase Space

Lost World

The Parallel Stories of Four People...

Sound Pixel

Martin Kunc

Martin Kunc

Tomáš Martiš

František Průša

Jakub Tkáč

Tomáš Uhlík

○ 3. úkol - Schodišťový prostor

○ 3. úkol - Schodišťový prostor

○ 3. úkol - Schodišťový prostor

○ Mikve - Lázeň očistění papíru

○ Mikve - Nekonečno

○ Vladyslav Okhotnyk

3rd assignment - Staircase Space

3rd assignment - Staircase Space

3rd assignment - Staircase Space

Mikvah - Cleansing of Paper Bath

Mikvah - Infinity

Vladyslav Okhotnyk

Sára Brandová

Jiří Valenta

Svetlana Devyatkina

Barbora Pavlíčková

Julie Floriánová

Patrik Plíhal
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SELECTED PROJECTS

○ Nalomená růžová

○ 22⁄23

○ Kooperace

Cracked Pink

22⁄23

Cooperation

Veronika Doležalová

Lukáš Dostálek

Martin Hofman, Petr Voříšek

○ Proměnlivost

○ Bod - Linie - Plocha

○ kittychaosplanet.org

Flux

Point – Line – Surface

kittychaosplanet.org

Jan Hubáček

Eliška Králová

Jakub Krejčí

○ Nejasnost v obsahu

○ Com.pozice v pohybu

○ Hranice

Unclearness of Content

Com.position in Movement

Boundary

Martin Machová

Eva Martišová

Michaela Moravcová

○ Z-ruh

○ Fúze - Pocta Josefu Albersovi

○ A2029

Z-ruh

Fusion – Homage to Josef Albers

A2029

Ondřej Mrázek

Veronika Stěhulková

Petr Voříšek

Východiskem knihy je pohled na školu
zvenčí. Úkolem externího editora
Jakuba Chuchlíka byla nejen spolupráce
na koncepci knihy, ale především výběr
projektů a kritický komentář k nim.
Aby bylo možné projekty vybrat
a komentovat, bylo nutné je přeložit
do stejného jazyka a porozumět
jim. Základem výběru i kritických
komentářů je osobní interpretace,
smyšlený záznam příběhů, které
se v jednotlivých projektech mohli
odehrát. Představa konkrétních situací
pomáhá návrhy pochopit, prověřit,
vyprávět i komentovat. Je to optika,
které umožňuje číst ročenku jako
knihu a architekturu jako prostředí
každodenních příběhů.
The basis of the book is a look at the
school from the outside. The task of an
external editor Jakub Chuchlík was, apart
from collaboration on the concept of the
book, the selection of projects and
their critical commentary.
In order to be able to select and
comment the projects, it was essential
to translate all of them into one language
and understand them. The cornerstone
of both the selection and commentaries
is a personal interpretation, a record of
fictional stories, which could have taken
place in each of the projects. Imagining
specific situation helps to understand,
examine, recount and comment a
project. It is a lens, which allows to
read this yearbook as a book of fiction
and architecture as an environment of
everyday stories.
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○ COWORKING V PORTU
COWORKING IN PORTO
ANNA HRUŠOVÁ

Portugalsky se práce řekne trabalho, pak už uměla jen
pozdravit a poděkovat. Byla v Portu druhý týden a každou
chvíli se ztratila v ulicích starého města. Přijela na pozvání
jednoho brazilského profesora, aby doplnila mezinárodní
tým aplikovaného výzkumu. Jako pracovní prostor pro tento
projekt si profesor vybral nové coworkingové centrum na
nábřeží řeky Douru. Z toho měla upřímnou radost. Jednak
proto, že když se držela vody, trefila do práce, ale i proto,
že se jí prostředí nového centra líbilo. Je to rozlehlý dům,
spíš areál, který nabízí různé typy prostorů. Objekt centra
vymezuje veřejně přístupné náměstí s kavárnou a sezením.
Jejich tým ale osídlil část nejnižšího podlaží. Byli tu ještě
nějací programátoři a designéři, pár lidí sem chodilo jen
občas. Přímo z kanceláře měli přístup na vlastní terasu
s širokým výhledem na řeku. Tam chodila často. Nemohla se
nabažit vůně oceánu a dobře se jí zde přemýšlelo. Včera se
tu dala do řeči s jedním designerem, a jak se bavili, konečně jí
došlo řešení problému, nad kterým už týden usilovně seděla.
Téma sdíleného pracovního prostoru, kde člověk
kromě nezbytného zázemí pro svou práci denně narazí
i na nečekanou inspiraci, je s proměnou pracovního trhu
a způsobu práce stále aktuálnější. Možná více než u běžných
administrativních staveb je pro nalezení adekvátnosti
prostorů i investic dobré vědět, kdo jsou nový pracovníci,
jaké služby a nájmy jsou schopni financovat a jak specifické
prostředí potřebují. Projekt Coworkingu v Portu se více
soustředí na svízelnou urbánní situaci. Zásadním limitem
místa je rušný automobilový most, který protíná pozemek
a obsazuje exkluzivní polohu hrany nad řekou. Návrh je s ním
smířen, ale jeho význam rozpouští v důmyslném obestavění
komunikace, vrůstáním domu pod most. Ze zbytkových
městských prostorů tak dělá živé město.

All she knew from Portuguese was
trabalho, work, and then only how to say
Hello and Thank you. It was her second
week in Porto and she kept getting lost
in the streets of the old city. She came
on invitation of a Brasilian professor to
be a part of an international team for
applied research. The professor chose
a new coworking centre on the bank of
the Douro River as their work place. That
made her glad. Firstly, because she didn’t
get lost if she followed the river but also
because she liked the new centre. It
was a large house, rather a compound,
offering various types of space. The
object of the centre is defined by a
publicly accessible square with a café and
an outside seating. Their team settled
on the lowest floor. There were also
some programmers and designers, a few
people came there now and then. They
could access a terrace with a wide view
on the river directly from their office.
She went there often. She couldn’t get
enough of the smell of the ocean and she
found it easy to think there. Yesterday,
she talked there with a designer and,
while they were talking, she finally found
the solution for the problem she had
been thinking about the whole week.
The theme of a shared work space
where people can find not only the
necessary facilities for their work but
also unexpected inspiration every day,
becomes more and more topical with
the transformation of the market and
work. In order to find a suitable space,
it might be more important than with the
regular administrative buildings to know
what the new employees are like, what
services and rents they can pay for and
how specific environment they need.
The project Coworking in Porto is more
focused on the troubling situation of
city planning. An important limitation of
the place is a busy bridge for cars that
goes through the plot of land and takes
the exclusive position at the corner
above the river. My design accepts it but
it diminishes its importance by cleverly
building around the road, the building
“grows” under the bridge. Thus it turns
residual urban spaces into a living city.
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○ MĚSTO POD VIHORLATEM
TOWN UNDER VIHORLAT
ALŽBĚTA BARANČÍKOVÁ

Jeli z Prahy celou noc. Před půlnocí přestupovali v Bratislavě,
ráno v Humenném. Teď stáli rozlámaní s těžkými batohy
před malou budovou nádraží nejvýchodnějšího okresního
města Slovenska – Sniny. Byli tu poprvé, měli jen mapu
Polonin, kam se chystali. Vykročili trochu náhodně, nevyspalí
se šourali k jakékoli kavárně. Shodli se, že na první dojem
mají zvláštní smíšené pocity důvěrně známého prostředí
a východní exotiky. Prošli kousek kolem kolejí a najednou se
jim otevřel dlouhý průhled na velkorysou městskou třídou
s parkovým pásem uprostřed a vysokým komínem na konci.
Jako by se teď naopak ocitli někde v Holandsku. Jezdilo tam
dost cyklistů, děti si hrály u potoka mezi stromy. Širokou
třídu lemovaly nové obytné domy, ale především poetické
industriální monumenty. Byly v nich úplně normální věci jako
obchody a byty, ale i poměrně velká galerie, kterou by člověk
v malém městě na hranicích s Ukrajinou skoro nečekal.
Projekt Města pod Vihorlatem přesahuje formát města
Snina. Dvacetitisícovému okresnímu městu nabízí ambiciózní
koncept rozvoje, který z rozsáhlého prázdného zákulisí tvoří
součást hlavní scény. Scéna je lákavá. Pokud by Snina našla
dostatek aktérů a zvládla scénu zaplnit, stala by se sama
důležitým hráčem v širším regionu.

They went from Prague the whole night.
They changed lines before midnight in
Bratislava, in Humenné in the morning.
Now they stood tired and with heavy
backpacks in front of a small railway
station of the east-most regional city
in Slovakia – Sniny. It was the first time
they were there, they had only a map of
Poloniny where they were headed. They
chose a random direction and, sleepy,
looked for a café. They agreed they felt
an odd mixture of familiar environment
and eastern exoticism. They went along
the railways for a bit and suddenly a view
on a generous town avenue with a band
of park in the middle and a chimney at the
end opened in front of them. It was as if
they were somewhere in the Netherlands.
There were many cyclists and children
played at a creek among trees. The wide
avenue was rimmed by new residential
houses but, more importantly, by poetic
industrial monuments. There were
absolutely normal things such as flats
or shops in them, but also a rather
large gallery that they almost wouldn’t
expect in a small town on the borders
with Ukraine.
The project Town Under Vihorlat
surpasses the scale of Snina town.
It offers an ambitious concept of
development to the town with 20 000
inhabitants. It would turn the empty
background into a part of the main stage.
The scene is a tempting one. If Snina
found enough actors and were able to fill
the stage, it would become an important
player in the broader region.
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○ NOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ
NEW SCHOOL IN CHÝNĚ
VOJTĚCH ŠAROUN

Dřív jsme bydleli v Praze, ale to už si moc nepamatuju. Sem
jsme se přestěhovali, když jsem ještě chodil do školky. Školka
vypadala skoro jako náš dům, ale teď už chodím do školy.
Je to velká, úplně nová budova. Uvnitř mi to to připomíná
velké město; třída jako domov, chodba jako ulice, křížení
chodeb jako náměstí. Chodby jsou prosvětlené a člověk si
tam připadá jako venku, na náměstíčku vždycky o přestávkách
hrajeme proti béčku fotbal s molitanovým míčem.
Projekt Nové školy v Chýni vychází z reálného soutěžního
zadání malé obce na okraji Prahy, kde se za posledních deset
let zpětinásobil počet obyvatel. Satelitní zástavba postrádá
tradiční prostorovou hierarchii a tématem soutěže tedy
nebyla jen dobrá organizace prostorů školy, ale i založení
nového centra kolem klíčové vzdělávací instituce. Návrh
Vojtěcha Šarouna nabízí koncept prostorové hierarchie
analogický tradičnímu městu, a pomáhá tak žákům
v prostorové orientaci, čtení místa a chování v něm. Otázku
nového centra a urbanistického významu školní budovy
nechává pootevřenou.

We used to live in Prague but I can’t
remember it very well. We moved here
when I was still in the kindergarten. The
kindergarten looked almost like our
house but I attend school now. It is a
large, completely new building. It reminds
me of a large city on the inside; a class is
a home, a corridor is a street, crossings
of corridors are squares. The corridors
are well lit and make you feel as if you
were outside, we always play a match of
soccer against another class with a foam
ball on the courtyard.
The project of a New school in Chýně
is based on a real project in a small
municipality close to Prague whose
population has grown ten times in the last
decade. The satellite lacks the traditional
spatial hierarchy so the competition
project shouldn’t have focused only on
a good organization of the school but
also on founding a new centre around
the key educational institution. Vojtěch
Šaroun’s project offers a concept of
spatial hierarchy analogical to traditional
town so it helps the pupils to be able to
find directions in the town, to read the
place and to behave there. The question
of the new centre and the urbanistic
significance of the school building is left
open.
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○ JWW DER JUDENWEG WIEN
JWW DER JUDENWEG WIEN
TOMÁŠ ZAVORAL

Její prababička byla Polka, zemřela v koncentračním táboře.
Znala ji jen z jedné fotky. Ta doba jí připadala hrozně vzdálená.
Ve Vídní byla na Erasmu, bydlela v malém bytě s jednou Italkou
a klukem z Izraele. Každý studoval jiný obor, ale trávili spolu
dost času. Chodili spolu na párty, o víkendu prolézali všechny
galerie a muzea. Muzeum života za války je dost vzalo. Už
z venku je to zvláštní kolos. Byla to jedna z protileteckých
obranných věží. Válka je zabetonovaná v jejích zdech, uvnitř
tíha a šero. Šli po nové lávce, která je vedla válečnými roky.
Viděla kus filmu, který nedokázala dokoukat. Stoupali věží,
přibývalo světla, až došli nahoru. Světlo, vítr a čerstvý
vzduch. Nemluvili, bylo jim divně. Koukali na Vídeň a pak se
jí Italka zeptala, jestli se nebojí o Evropu, o její barevnost
a humanismus.
Koncept Muzea života za války je založen na prožitku.
Architektura má pravidla scénáře, návštěvník je režírován
tak, aby se v životě za války sám viděl. Pointou je reflexe
historické zkušenosti v našem pohledu na současný svět.
Nabízí se však pochybnost, zda případná neschopnost
společnosti poučit se z historie neleží mimo instituce muzeí.
Architektura je silným médiem, ale navštíví toto muzeum voliči
populistických nacionalistických stran?

Her grandmother was Polish, she died in
a concentration camp. She knew her only
from a photo. That era seems so distant
to her. She went to Vienna for Erasmus,
she lived in a small flat with an Italian
girl and a guy from Israel. Each of them
studied something different but they
spent a lot of time together. They went
to parties and to galleries and museum
on weekends. They were taken aback by
the Museum of Life During War. It was a
strange huge building from the outside.
It used to be an anti-aircraft defence
tower. The war is still in its concrete
walls, its interior is dark and heavy. They
walked on the new pathway that led them
through the war years. She saw a part of
a movie she couldn’t finish. They walked
up inside the tower, there was more and
more light as they walked all the way up.
Light, wind and fresh air. They didn’t talk
and felt strange. They looked at Vienna
and then the Italian girl asked her if she
was afraid for Europe, its diversity and
humanism.
The concept of the Museum of Life
During War is based on an experience.
Architecture has a script, the visitors
are directed so that they see themselves
living during the war. I want to create a
reflection of the historical experience in
our understanding of the contemporary
world. But there is a doubt – doesn’t
the human inability to learn from history
lie somewhere else than in museums?
Architecture is a strong medium but will
voters of populistic nationalist parties
come there?
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○ DŮM V ČESKÉM PROSTŘEDÍ
HOUSE IN CZECH ENVIRONMENT

Čechy jsou celá obrovská pokladnice architektonických
forem, prostor a výzdob, mostecký kostel je v tom jedinečný.
Já nevím, jestli by se našel někdo, kdo by se odvážil dnes říct,
že na tom tak nezáleží, říká V. V. Štech v dobovém dokumentu
o stěhování děkanského kostela v Mostě a laskavý hlas
průvodce se blíží k pointě: stanovisko odborníků je jasné,
zachránit. Jó, zachránit, ale to znamená stěhovat… Ten
příběh znala, ale nebyla si jistá, jestli to nečetla v Neználkovi.
Posouvat domy po kolejích. Kam by až mohly dojet? A co
zbude na jejich místě? A kdyby všechny domy začaly jezdit,
poznala by ten jejich? Nikdy o něm nepřemýšlela jinak, než že
ví, kde stojí. Třeba by sem ale zase přijely nějaké pěkné domy
z Německa. Nebo naopak nějaké válkou zbídačené ze Sýrie,
ale ty by Češi nechtěli. Fantazie jí ujela… Video na ni vyskočilo
hned po zhlédnutí aktuální reportáže o prolomení těžebních
limitů. Žije v Teplicích a od té doby, co se jí narodila holčička,
začala se o kvalitu prostředí více zajímat. Koukala na spící
dceru a při slově prolomení se před ní propadala hanbou, že
rozhodnutí, která ovlivní i její život, nedokázala nijak zvrátit.
Dům v českém prostředí je výborné téma. Název nabízí
dráždivě ambivalentní čtení. Důležitý je i podtitul projektu,
citát Petra Volfa: Česká architektura bude světová, až bude
skutečně česká. Odpověď však zřejmě neleží v koncepční
nebo formální ilustraci vybrané národní vlastnosti, kulturním
fenoménu nebo geografickém charakteru, ale v aktivním
zájmu o prostředí; fyzické i společenské. Teprve přes
stovky realizací veřejných prostranství malých městeček,
inspirativních školek a škol, důstojných městských úřadů
a kulturních kulturáků si můžeme vypěstovat cit pro to, co je
česká architektura.

Adam Cigler

Bohemia is rich in architectural forms,
spaces and decorations, but the church
in Most is unique. I don’t know if there
is anyone today brave enough to say
it doesn’t matter that much, says V. V.
Štech in a documentary about moving
the deacon church in Most and the kind
voice of the guide comes to the point: the
opinion of expert is clear, save it. Well,
to save it means to move it somewhere…
She knew the story but she wasn’t sure
she didn’t read it in a fairy tale book. To
move houses on railways. How far could
they go? What will be on their original
place? And if all houses started moving,
would she find theirs? She has never
thought of it in other sense than that
she knows where it stands. But maybe
some nice houses would come here from
Germany. Or some wretched by war from
Syria, but the Czechs wouldn’t want
them here. Her fantasy started working…
The video popped up right after she
watched a report about the cancellation
of mining limits. She lives in Teplice, she
has been more interested in the quality
of environment since her girl was born.
She watched her sleeping daughter and
was ashamed when she heard the word
cancellation, ashamed that there was
nothing she could do with a decision that
would change her daughter’s life.
House in Czech Environment is a
great theme. The name offers excitingly
ambivalent interpretation. Its subtitle,
Petr Volf’s quote, is also important:
Czech architecture will become worldclass when it will be truly Czech. The
answer probably isn’t in a conceptual
or formal illustration of a chosen
national characteristic, in a cultural
phenomenon or in its geographical
character but in an active interest in
its cultural and social state. It is only
through hundreds of realizations of
public areas in small towns, inspirational
schools and kindergartens, respectable
administrative buildings and cultural
centres that we can really get the feel of
what Czech architecture means.

Adam Kössler

Jakub Pleyer

Matyáš Fialka
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Ivana Kubicová

Dominika Rošetzká

Anna Nižňanská

Zuzana Neťuková

Martin Zíma

Libor Šenekel
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○ PODJEŠTĚDÍ
JEŠTĚD FOOTHILLS
ADAM LACINA, JIŘÍ LUKÁŠ

Už mají vybraný projekt, ta firma jim to celé zařídí a prý jim
dovolili i nějaké úpravy. Teď akorát nemůžou najít pozemek.
Chtěli by někde u Liberce, ale tady je všechno hrozně
kopcovité a srovnání pozemku bude stát dost peněz. Mělo
by to být někde na kraji města, aby měli blízko do přírody a byl
tam klid. Taky už přemýšleli o plotu. Chtějí mít soukromí, tak
si vyhlédli takový vyšší, ale pěkný, jakoby z kamene a hlavně
je bezúdržbový!
Projekt Podještědí je příručkou urbanismu pro veřejnost.
Vědomě se neobrací k městu a jeho plánovačům, ale k jeho
obyvatelům a zákazníkům stavebního trhu. Akceptuje
poptávku a nereviduje ani zadání v kontextu města, protože
jej nemůže ovlivnit. Projekt se tak podobá reálnému
manévrovacímu prostoru architekta. Buď může zadání
odmítnout, anebo zpracovat s největší zodpovědností k místu
i společnosti. Podještědí je empaticky formulovaná nabídka
individuálním stavebníkům a zároveň komplexní urbanistická
strategie pro novou a životaschopnou městskou čtvrť.

They have already chosen their project,
the company will take care of everything
and they even let them do some changes.
All they need now is a plot of land. They
wanted something close to Liberec
but it’s too hilly everywhere here and
flattening the plot would cost a lot. It
should be somewhere on the edge of
the town so that it would be calm and
close to nature. They’ve also already
thought about the fence. They want to
have privacy so they found a high but very
nice one, made of a stone look-like, and it
doesn’t need maintenance.
The project Ještěd Foothills is a
manual of city planning for the public. It
intentionally doesn’t address the town
and people who plan its development
but its residents and clients of the
construction market. We accept
the demand and we don’t revise the
instructions in the context of the town
because we cannot influence them. So
the project is close to the possibilities
an architect has while working on a real
commission. He can either decline the
commission or work on it with as much as
responsibility to the place and society as
possible. Podještědí is an emphatically
worded offer to individual constructors
and a complex city planning strategy for a
new viable town quarter.
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○ KONVERZE TOVÁRNY V HOLEŠOVICÍCH
FACTORY CONVERSION IN HOLEŠOVICE
WWWERK
WWWERK
ADAM CIGLER, PETR VACEK

Poprvé tudy šel vlastně náhodou. Někdo mu doporučil
železářství v Tusarově ulici, vešel dovnitř a objevil se mu
svět, který ho přitahoval zvláštní směsí starosvětské úcty
k práci a pospolité uvolněnosti. Procházel labyrintem, který
ho intuitivně vedle do hloubky holešovického bloku. Na
dlouhou chvíli zůstal stát na veřejné lávce nad velkou dílnou,
kde fascinovaně sledoval trochu chaotický rej výroby mnoha
věcí najednou. Občas hluk brusky, občas smích. Prošel mezi
ateliéry, které prosklenými výlohami odkrývaly výsledky
usilovné práce, a došel do kavárny, kde bylo zrovna spoustu
lidí. Už tu zůstal.
Možná je v tom étos školky SIALu, možná vzdálená ozvěna
newyorkské The Factory nebo spíš euforie z návštěvy
některého z coworkingových prostorů kdekoli na světě.
Komunitní nálada a synergie tvůrčích činností je lákavá
a projekt s tím vědomě pracuje. Architektura není to hlavní,
ale je silným a inspirativním rámcem pro dění uvnitř.

The first time he passed by there by
accident. Someone recommended him the
ironmonger’s store in Tusarova Street,
he entered and discovered a world of
a strange mixture of old-fashioned
respect to work and collective ease. He
went through the labyrinth that led him
to the depths of the Holešovice block.
He stood for a long time on the public
footbridge above a large workshop where
he watched the chaotic bustle of mass
production. Now and then he heard the
sound of grinder or laughter. He passed
through the workshops where he could
see the results of hard work through
display windows and he came to a café
full of people. And he didn’t leave.
Maybe it’s the ethos of the SIAL
school, maybe it’s a distant echo of
the New York The Factory or rather
the euphoria from visiting any of the
co-working space in the world. The
sense of community and the synergy of
creative work is attiring and the project
intentionally works with it. Architecture
is not the most important thing but it
is a strong and inspiring frame for what
happens on the inside.
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○ DOČASNÁ PUTOVNÍ DIVADELNÍ SCÉNA
TEMPORARY MOBILE THEATRE STAGE
ALŽBĚTA BLÁHOVÁ

Postávali na parkovišti u kamionu, srkali kafe z kelímku
a čekali na ostatní. Zpoza benzínky zaslechli potlesk a pak
se objevila postava žonglující s pěti bagetami. Další člověk
šel po rukou a kelímek s kávou držel v zubech. Dělejte,
pitomci. Jsou někde u Příbrami a potřebují dojet do Vodňan
a ještě dnes postavit divadlo. Máš ty papíry k tomu záboru?
Má to být někde u kulturáku. Vyvěsili tam ty plakáty? V autě
je trochu ponorka. Večer hrají jednu starší věc, na zkoušení
není moc času.
Z ideje putovního divadla voní romantika a svoboda. Nálada
projektu jeho přemístitelné stavby odkazuje k době, kdy byl
cirkus velkou událostí, a zároveň nabízí pečlivý návod k jeho
realizaci. Možná je to trochu past. Divadlo je gesto a slovo,
které s sebou herec nosí pořád. Montovaná stavba divadla
se může stát pro kočovný soubor okovem, který ho zbaví
svobody. Vyložit kamion a celý den stavět, celý den bourat
a naložit kamion. Zařídit zábory, vyvěsit plakáty, prodat
vstupenky, nabrat naftu a jet. Pokud to někoho neodradilo,
může vzít projekt Putovního divadla a vydat se na cestu.

They were standing next to a truck at a
parking lot, drinking coffee and waiting
for the others. They heard applause from
behind the gas station and then a figure
juggling with five baguettes appeared.
Another guy walked on his hands and kept
a cup of coffee in his teeth. Come on,
dummies. They are somewhere around
Příbram and they need to get to Vodňany
and build the theatre. Do you have the
papers about the site? It should be
somewhere around the cultural centre.
Did they put up the posters? They are a
bit angry at each other at the car. They
should play an older piece this evening,
there isn’t much time for rehearsals.
The idea of a travelling theatre
smells of romanticism and freedom. The
atmosphere of the project of a movable
building refers back to the times when a
circus was a big event, it also provides a
detailed manual for its creation. Maybe
it is a trap. The theatre is a gesture,
a word that an actor brings around
with him all the time. The collapsible
building of the theatre may shackle the
travelling theatre group and take away
their freedom. Get everything from the
truck, spend a whole day building and
dismantling it again, load up the truck.
Reserve locations, put out posters, sell
tickets, buy diesel and drive. If someone
is still interested, they can take the
Travelling Theatre project and set off for
a journey.
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○ BRANICKÉ LEDÁRNY
BRANIK ICE HOUSES
MAREK SVOBODA

Vždycky, když jede kolem do Modřan, dívá se na ní. Je to
noblesní stavba. Nechápe, že si toho dřív nevšiml. Od té doby,
co ten areál opravili, vnímá to místo úplně jinak. Vždycky
tudy jen rychle projížděl a teď si najednou uvědomil jak
blízko je k řece. Je tam na břehu louka, kam chodí s přítelkyní
na pikniky, v Praze! Vlastně mu to docela změnilo život.
Procházejí se rádi tím novým areálem, koukají na plachetnice
v maríně, lanka cinkají o stěžně, fendry skřípou. O víkendu
došli až dozadu, za poslední budovu a teprve tady mu došlo,
co myslel ten Američan, když říkal, že když byl v Praze,
kempovali prý na zahradě nějakého zámku. K čemu, že ty
domy původně sloužily?
Problém areálů jako jsou branické ledárny je často
v bezradnosti využití. Jsou to domy, které se vzpírají
prověřeným investičním schematům a vyžadují pozornější
vnímání. Význam takovýchto projektů je ve zkoušení toho, co
dané místo nejen unese, ale co jej rozsvítí. Klíčem k úspěšným
konverzím je nalezení možné synergie původního objektu
a nové funkce.

He watches it every time he passes by
Modřany. It is a noble building. He doesn’t
understand he had never noticed it
before. It looks completely different
since they repaired it. He has been always
passing by but now he suddenly realized
how close to the river it is. There is a
meadow on the riverbank where he goes
for picnics with his girlfriend, in Prague! It
actually changed his life. They like taking
walks in the new compound, they watch
yachts on the river, cables jingle against
masts, fenders screech. On the weekend,
they went all the way behind the last
building and only there he realized what
did that American guy mean when he
said they had camped on a garden of a
chateau in Prague. What was the original
purpose of these buildings again?
The problem of the zones such as the
Braník Ice Houses is when no one knows
what to do with them. Some houses defy
time-tested investment schemes and
require more attention. The importance
of such projects is in trying out not
only what the given place can bear
but also how to brighten it. The key to
successful conversions is finding possible
synergies of the original object and its
new function.
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○ SKALNÍ MĚSTO V RALSKU
ROCK TOWN IN RALSKO
ŠKOLA NA STOLOVÉ HOŘE
SCHOOL ON A MESA
TOBIÁŠ HRABEC

Přihlásili ho sem rodiče. Asi je nadchlo to místo, ale
možná i ten přísný studijní koncept. Neprotestoval, byl
tak vychován. Když ho sem vezli a on viděl poprvé budovu
školy, rozbušilo se mu srdce a sevřel žaludek. Zvláštní síla
domu ho najednou přitahovala i děsila. Dojmy se pak během
dní rychle střídaly. Občas se cítil být součástí něčeho
velkého a smysluplného, občas se cítil spoután a uvězněn.
Projekt Školy na stolové hoře využívá silné prostředí
a silný program ke zkoumání síly architektury. Jakoby
nebylo jasné, co bylo dřív, zda dům, nebo jeho náplň.
Je to prastarý okultní obelisk, který si našla, vykutala
a osídlila komunita radikálních akademiků? Nebo je za
monumentem školy důsledný ideový koncept vztahu
společnosti ke krajině? Z obou pohledů je objekt
fascinujícím těžištěm místa.

His parents enrolled him. Maybe they
liked the place or the strict study
programme. He didn’t protest, that’s
how he was brought up. When he saw
the school for the first time on their
way there, he felt his heart beating and
a knot in his stomach tightening. The
strange power of the building attracted
and scared him. His feelings changed
a lot in the first days. Sometimes he
felt being a part of something big and
meaningful, sometimes as if he was
bound in a prison.
The project School on a Mesa
uses the powerful environment and
programme to explore the strengths of
architecture. As if it weren’t clear what
came first – house or its function? Is
it an old occult obelisk, found, shaped
and colonized by a community of radical
academics? Or is there a well-thought
ideological concept of relations
between society and nature behind the
monument of the school? The object is
a fascinating centre of gravity of the
place from both points of view.
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○ PROJEKTY PRO ČERVENÝ KOSTELEC
PROJECTS FOR ČERVENÝ KOSTELEC
LAGO DI KOSTELEC
LAGO DI KOSTELEC
VOJTĚCH ŠAROUN

K babičce do Kostelce jezdil od mala. Bydlela kousek od
bazénu. Ona to je spíš taková velká požární nádrž, ale místní
tomu říkají bazén a taky se tam v létě chodí cachtat. Na břehu
pod stromy i naproti pod dlouhou střechou u bufetu bylo
vždycky spoustu lidí. V horkém létě to bylo asi nejpříjemnější
místo ve městě. Když nebyla úplná výheň, sedělo se i na
širokých schodech k tržnici, ze kterých je nejlepší výhled.
Nejradši měl ale bazén v zimě, protože sem chodili s klukama
z Kostelce bruslit. Proto dal jednou babičce k Vánocům
hokejku. Od té doby se u nich říká dárkům, které dáváme
spíše sami sobě, hokejka.
Řešení nedefinované části centra města velkorysou vodní
plochou je silný koncept. Je to pasivní program, který umí
aktivovat své hrany a na malém městě by způsobil velké změny
ve vnímání společného prostoru. Schematická prezentace
návrhu budí otázky o adekvátnosti měřítka i charakteru
a nerozptyluje ani pochybnosti nad technickými souvislostmi
a provozní zátěží pro město. Projekt je osvěžujícím plácnutím
do vody, které rozvlní fantazii, a čeká, co se stane.
He has been going to his grandma in
Kostelec since he was a kid. She lived
close to the swimming pool. It is rather
a large water reservoir but the locals
call it a pool and swim in it. There were
always many people on the shore and
under the long roof of the snack bar. It
was probably the most pleasant place in
the town in hot summer. When it wasn’t
too hot, people sat on the stairs to the
marketplace from where you have a
better view. But he liked the pool in the
winter because he went there to ice
skate with the guys from Kostelec. That
is why he once gave his grandma a hockey
stick for Christmas. Since then, they call
presents you actually give to yourself a
hockey stick.
Modification of the undefined centre
of the town with a large water body
is a strong concept. It is a passive
programme that can activate its edges, it
would bring large changes in perception
of public space in a small town. The
schematic presentation of the design
brings up the question of suitability of its
scale and character, it doesn’t get rid of
doubts about the technological context
and operational costs for the town
either. The project is a refreshing splash
of water that will excite our fantasy and
wait what will happen.
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○ PROJEKTY PRO ČERVENÝ KOSTELEC
PROJECTS FOR ČERVENÝ KOSTELEC
JINÝ SVĚT
DIFFERENT WORLD
MARIE ŠTEFANOVÁ

Tady se všichni známe. Když jsme se sem nastěhovali, pár lidí
si chtělo postavit plot. Většinou to byli lidi z Kostelce nebo
okolí, co na to byli zvyklí kvůli zvířatům. My, co jsme přišli
z větších měst, jsme je přesvědčili, aby ještě počkali, jak to
bude fungovat. Dneska už by to asi nikoho nenapadlo. Každý
ví, kam může a kde už to není slušné. Vymezuje to cesta, která
se vlní celým naším vnitroblokem. Nechodí po ní moc lidí,
jen sousedé a pár místňáků, co si tudy zkracují cestu. Je to
příjemné bydlení, jsme v centru městečka, ale prostor našich
domků je úplně jiný svět.
Projekt Jiný svět hledá přiměřenou typologii pro doplnění
rozsáhlého bloku v centru malého města. Dokresluje uliční
čáru a vrací tak centru přesnější tvar. Zároveň není pevně
uzavřený a v návaznosti na pěší zkratky ve městě propouští
ty, co je znají, do jiného světa vnitrobloku. V něm nabízí pro
Kostelec typologický novotvar komunitního bydlení, které se
může ukázat jako dobrá odpověď na aktuální otázku bydlení
na maloměstě.

We all know each other here. When we
moved here, a few people wanted to build
a fence. They were usually people from
Kostelec and its vicinity who were used to
it because of animals. We, who came from
bigger towns, convinced them to wait and
see how it would work out. No one would
probably come up with that idea today.
Everyone knows where they can walk and
where it is impolite to go. It is defined by
a path that goes through our whole inner
courtyard. Not many people walk there,
only neighbours and a few locals who
use it as a shortcut. It is a nice living,
we live in the centre of a small town but
the area of our houses is a completely
different world.
The project Different World looks for
a suitable typology to supplement a large
block in the centre of a small town. It
finishes the street line and gives the
town centre a more defined shape. In
the same time, it isn’t isolated and those
who know the right paths can enter the
different world of the inner courtyard.
There it offers a typologically new form
of community living to Kostelec which
can turn out to be a good answer to the
current question of living in a small town.
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○ PROJEKTY PRO ČERVENÝ KOSTELEC
PROJECTS FOR ČERVENÝ KOSTELEC
MĚSTO KOLEM
CITY AROUND
ELIŠKA MÁLKOVÁ

Zahrada voněla bylinkami, na kostelní věži za protějším
domem bilo půl dvanácté a z dílny ve vedlejším domě se
tlumeně ozýval zvuk vrtačky. Vařila oběd a došla jí mouka,
tak zaběhla k sousedům. Tady je vždycky někdo nablízku.
Hodně lidí tu nejen bydlí, ale i pracuje. Kromě bytů jsou
v celém bloku obchody, dílny i ateliéry. Většina sousedů je
náplava, rodiny, které hledaly klidné prostředí maloměsta
a sháněly malé byty s malou zahrádkou. Jsou z Trutnova,
Jaroměře i z Prahy, ale s městem se sžili rychle. Možná
pomohl i ten dům. Je to vlastně mnoho domů, které
spoluutvářejí soukromé zahrady a polosoukromý dvůr.
Kolem je město, pět minut za ním les.
Návrh hledá odpověď na budoucnost uvadajícího
maloměsta v nové, atraktivní výstavbě. Znásobuje kapacity
města a věří v potenciál okolí a kvalitu navrhovaného
prostředí. Je to riskantní teze, ale projekt s ní pracuje
obezřetně. Programová skladba nového bloku důsledně
vychází z analýzy funkcí ve městě a rafinovaně nakládá
s jejich typologickou skladbou.

The garden smelled of herbs, the clock on
the church tower stroke half past eleven
and the sound of a drill was coming from
the house next to them. She was cooking
and ran out of flour so she went to the
neighbours. There is always someone
nearby here. Many people not only live
but also work here. Besides apartments,
there are also shops, workshops and
studios in the block. Most families
came from elsewhere because they
were looking for the calm atmosphere
of a small town and were looking for a
flat with a small garden. They are from
Trutnov, Jaroměř or Prague but they
got used to the town quickly. Maybe the
house helped. It is actually many houses
forming private gardens and a semiprivate courtyard together. The town is
around and a forest five minutes away.
The design looks for an answer for
the future of a declining small town in
new attractive houses. It multiplies the
capacity of the town and believes in the
potential of the surroundings and in the
quality of the designed environment. It
is a risky theory but the project takes
precautions. The programme structure
of the new block is based solely on
the analysis of functions in city and it
works very cleverly with its typological
composition. The forms of the houses
themselves should be seen as a scheme
that would search for a suitable diversity
and mimicry to the surrounding city in the
next phase of the project.
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typy řadových domů

2NP

1NP

parter

1 + kk
44 m 2

2 + kk
84 m 2

2 + kk
75 m 2

1 + kk
62 m 2

2 + kk
72 m 2

3 + kk
120 m 2

typy bytových domů

3NP

2NP

1NP

parter

3 + kk
110 m 2

3 + kk
138 m 2

2 x 3 + kk
2 x 132 m 2

2 x 1 + kk + ateliér
76 m 2 + 38 m 2 + at.

4 + kk + ateliér
204 m 2 + at.
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○ SÍDLO KOLEM JEZERA
SETTLEMENT AROUND LAKE
NEJVĚTŠÍ RYBNÍK
THE LARGEST FISHPOND
TOBIÁŠ HRABEC, ŠIMON MAREK, MARTIN UTÍKAL

Ráno vstal první. V hlavě mu po včerejšku trochu hučelo,
ale doma nebylo nic k snídani, tak vyrazil do obchodu.
Nejbližší je na druhém břehu. Po molu došel k loďce.
Ještěže nemusí jet autem. Loď se zhoupla, chytil balanc,
ustál to. Ponořil vesla do vody a pomalými záběry se vydal
k druhému břehu. Bylo ticho a on v monotónním rytmu
jemného vrzání vesel rozdýchával kocovinu. Koukal na
svůj dům i domy sousedů, kteří po včerejší sousedské
slavnosti ještě vyspávali, a najednou cítil zvláštní euforii;
z čerstvého vzduchu, ze studené vody, z ticha a pleskotu
vesel, z přátelství se sousedy, z celé jejich nové vesnice.
Spojuje nás ten rybník, říkal si. Nikdo k němu nemá dál než tři
minuty chůze. Večer po práci kolem něho chodí běhat, je to
kus cesty, ale je to rituál, který si tu oblíbili pejskaři, rodiče
s kočárky a nakonec i starousedlíci.
Projekt Největší rybník dává stávající chaotické zástavbě
řád a smysl pro komunálnost sídla. Řešení disproporčního
vztahu velkého rybníka a drobné zástavby v jeho okolí nachází
v intuitivní cestě okolo, v obydlení břehu. Široká urbanistická
rozvaha je citlivě vyskládaná z obyčejných potřeb, které jí
dávají hierarchii. Aniž by přejímala konvenční tržní schémata,
může se jednoduše stát developerským i municipálním
projektem.

He was the first one to get up. He had a
bit of a headache but there was nothing
to eat at home so he went to the store.
The closest one is on the other side of
the pond. He crossed the wharf to the
boat. Luckily he doesn’t have to go by
car. The boat rocked, he balanced it, he
made it. He put the oars to the water
and with slow strokes left for the other
side. Everything was silent and he was
getting through his hangover with the
monotonous screeches of the oars. He
looked at his house, at the houses of his
neighbours who were still asleep after
the neighbourhood party and he suddenly
felt euphoric; from fresh air, cold water,
silence and pattering of the oars, from
friendship with his neighbours, from the
whole village. The pond connects us,
he thought. No one is more than three
minutes of walk away from it. He goes
jogging around it in the evening, it is
a long run but it is a ritual adopted by
people walking their dogs, parents with
prams and even by the old residents
The project The Largest Fishpond
gives order and sense of community to
the existing chaotic build-over areas.
The solution of the disproportional
relation between the large pond and
small buildings in its vicinity is in the
intuitive road around, in colonizing the
bank. The broad urbanistic reflexion is
sensitively put together from everyday
needs that give it its hierarchy. It can
become a developing or municipal project
without taking in the conventional market
schemes.
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○ SÍDLO KOLEM JEZERA
SETTLEMENT AROUND LAKE
MALÁ ARCHITEKTURA PRO VELKÝ RYBNÍK
SMALL ARCHITECTURE FOR A LARGE FISHPOND
DANIELA MÍKOVÁ, ONDŘEJ NOVÁK, VU DINH QUANG

Děti byly nadšené, prý to byly nejkrásnější prázdniny.
Z chatičky se nastupovalo přímo do člunu. Připadalo jim to
dobrodružné. Jezdili člunem i na záchod, i když k němu vedlo
molo. A ten rybník je vážně velký. Přijeli jsme tam vlakem, na
takové pěkné malé dřevěné nádraží, které slouží i jako tržiště.
Šli jsme po dřevěném molu a najednou se před námi otevřel
výhled na celý rybník. Většinou mám problém s orientací, ale
díky tomu příchodu od nádraží jsem se hned zorientovala.
Z celé řady drobných iniciačních staveb je nejsilnější částí
návrhu kruhové molo. Pragmatická úvaha o komunikačním
propojení roztroušených částí obce vedla ke konceptu,
který dělá z malé architektury monumentální, ikonické gesto.
Architektonická příbuznost jednotlivých objektů nenápadně
podsouvá místu silný charakter. Jednoduché konstrukční
řešení dává projektu investiční střízlivost a použitelnost.

The kids were excited, they said it was
the best vacations. They went from the
cabin right to the boat. They thought it
was adventurous. They used the boat
even to go to the toilet, even though they
could go by the wharf. And the fishpond
is really large. We came by a train to a
really nice wooden railway station that
also serves as a market. We walked on the
wooden wharf and suddenly the view on
the whole fishpond opened in front of us.
I don’t have good orientation skills but I
immediately knew where I was thanks to
our arrival from that railway station.
From the many small initial
constructions, the design of the circular
wharf is the most powerful one. The
pragmatic thought about connection of
the scattered parts of the village led to
the concept that turns small architecture
into a monumental, symbolic gesture.
The architectural similarity of individual
objects inconspicuously gives the place
a strong character. The simple solution
of the construction makes the project
financially undemanding and usable.
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○ PROJEKTY PRO KLATOVY
PROJECTS FOR KLATOVY
TRANSFORMAČNÍ ÚZEMÍ
TRANSFORMATION AREA
DANIEL HAKULÍN

Uprostřed místnosti stojí velký model města, vlastně
jen jeho části, a městský architekt Klatov představuje
dlouhodobý plán na transformaci území mezi železniční tratí
a Drnovým potokem. Je to rozsáhlé území v bezprostřední
blízkosti centra. Po úvodní analýze a shrnutí potenciálu
se dostává k nezbytným demolicím. V publiku to zahučí.
Je to veřejná prezentace, které se účastní architekti,
politici, developeři, obyvatelé, vlastníci některých objektů
i hlasití kritici velkolepého plánu. Na otázky bude prostor
v diskuzi. Architekt rychle přistupuje k představení parků
a nových veřejných prostranství. Návrh počítá s využitím
Drnového potoku pro rekreaci, vytvořením rybníčku
a přilehlých zelených ploch. Prezentaci trochu chybí
přesvědčivé obrázky, v situačních výkresech se veřejnost
tolik neorientuje. Představení pokračuje navrženou uliční
sítí, která propojí oddělené části města. Na modelu pak
architekt ukazuje strukturu navržené zástavby a doplňuje to
informacemi o uvažovaných funkcích. Obecenstvo se dělí na
dva tábory. Diskuze bude dlouhá a vyčerpávající.
Projekt pro Klatovy – Transformační území je idealistickým
plánem, který věří síle tradičního města. Nabízí přehlednou,
prostupnou strukturu s pohledovými osami a hierarchií
prostorů. Nabízí atraktivní prostředí pro bydlení, práci,
vzdělávání, obchod i výrobu. Nabízí efektivní fungování
a relativně levnou správu. Nenabízí však strategii, ale
finální stav. Stav, který vyžaduje dlouhodobý konsenzus
a respekt k plánu. Stav, který potřebuje nové obyvatele
města. Stav, který velkoryse předpokládá rozsáhlé demolice.
Stav, ke kterému vede náročná cesta koordinace mnoha
zúčastněných.

There is a large model of the town,
actually only its part, and the architect of
Klatovy town is presenting the long-term
plan for the transformation of the area
between the railways and the Drnový
Creek. It is a large area right next to the
town centre. After the initial analysis and
summarization of the potential, he gets
to the necessary demolitions. A buzz
come from the audience. It is a public
presentation, architects, politicians,
developers, residents, owners of some
of the buildings and vocal opponents of
the plan came there. There will be time
for questions during the discussion.
The architect presents a park and new
public areas. The design plans to use the
Drnový Creek for recreation, there would
be a small pond and green areas. The
presentation lacks convincing pictures,
the public gets a little lost in the
situational drawings. The presentation
continues with the designed network
of streets that would connect isolated
parts of the town. The architect then
shows the structure of the build-over
areas on the model and adds information
about their possible functions. The
audience is divided into two camps. The
discussion will be long and exhaustive.
The project for Klatovy –
Transformation Area is an idealistic
plan that believes in the strength of
the traditional town. It provides clearly
arranged, permeable structure with
visual axes and hierarchized spaces.
It provides an attractive environment
for living, work, education, commerce
and production. It provides effective
functioning and relatively cheap
operation. It provides both strategy
and the final outcome. An outcome that
would require a long-term consensus
and respect to the plan. An outcome
that needs new residents of the town. An
outcome that generously expects large
demolitions. An outcome at the end of
a difficult path of co-ordination of the
many people involved in it.
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○ ROMSKÁ KOMUNITA
ROMA COMMUNITY
TOMÁŠ MATIJA

Jednou jsme sjížděli Hornád. Malí cikánský kluci na nás
ze břehu pokřikovali, kde táboříme a jestli máme foťáky.
Měli jsme, staré Praktiky s černobílým kinofilmem. Cestou
jsme míjeli několik osad, ale nefotili jsme. Asi nám to přišlo
trapné, možná jsme se trochu báli. Víc o romské komunitě
na Slovensku nevím. Našel jsem monitoring romských
osad. Profesor René Lužica ve své recenzi uvádí: „Existujú
hypoteticky rómske komunity? Existujú autentické rómske
politické autority a zoskupenia? Podľa akademickej definície
existujú len čiastočne. Podľa názoru výskumníkov však
existuje pevný príbuzenský systém, ktorý vďaka skupinovému
egoizmu, endogamii, solidarite a redistribúcii umrtvuje
uvedené nadskupinové inštitúcie. Oni existujú len ako
konštrukcia vytvorená vládnymi inštitúciami pre dobro
a emancipáciu Rómov.“
Projekt Romská komunita vstupuje do silného
společenského tématu architektonickými prostředky. Hledá
urbanistický koncept pro romskou osadu a v ilustrativních
skicách nabízí návrhy objektů pro bydlení, vzdělávání a práci,
ale i prostory pro sport, setkávání a sdílení společné víry.
Zpracování je schématické a chybí mu jednoznačná formulace
východisek i řešení. Dostává však architekty do diskuze,
které se mají účastnit a ve které může vliv prostředí na
společnost výrazně pomoci.

We once went down the Hornád River.
Little Roma boys ran behind us on the
shore and yelled where will we camp
and do we have cameras. We did, old
ones with B&W films. We passed by a few
settlements but we didn’t take photos.
It seemed embarrassing, maybe we
were a bit afraid. I don’t know anything
more about the Roma community in
Slovakia. I found a monitoring of Roma
settlements. Professor René Lužica
says in his review: “Hypothetically, are
there Roma communities? Are there
authentic Roma political authorities
and groups? According to the academic
definition, they exist only partly. But
according to researchers, there is a rigid
system of family relations that thanks to
group egoism, endogamy, solidarity and
redistribution silences the beforementioned above-group institutions.
They exist only as a construct created by
government institutions for the good and
emancipation of the Roma people.”
The project of a Roma community
enters a strong social issue using
architectural means. It looks for
city planning concepts for a Roma
municipality and its illustrative drawings
provide designs of residential and
educational objects but also spaces
for work, sport, meetings and sharing a
common faith. The design is schematic
and it lacks an unambiguous starting
point and solutions. But it gets architects
into discussion in which they need to
participate and in which the influence
of environment on society may be a
significant help.
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○ JEZERNÍ OSTROV INNISFREE
LAKE ISLE OF INNISFREE
MICHAELA ŘÍHOVÁ

Měla už všeho dost, sebrala se a odjela k tomu jezeru.
Nevzala si nic, nevěděla, na jak dlouho jede. Bylo zrovna po
dešti, nad hladinou trochu mlha. Potřebovala se uklidnit.
Sedla si do mokré trávy, koukala do dálky a poslouchala
cvrčky. To byl lék, který fungoval. Seděla tam až do večera.
Lehký vítr zatím rozfoukal mlhu a za ostrovem na horizontu
se vyhoupl měsíc. Natáhla se pro trs rákosin, aby se přikryla
a usnula. Budila ji zima, sny se prolínaly s bděním a najednou
bylo světlo. Dokonce vysvitlo slunce, ale kolem ostrova se
stále vznášela mlha. Trochu ji prořezávaly paprsky, trochu
trhal vítr, ale ostrov se do ní znovu a znovu halil. Vstala. Už
byla klidná a mlha v ní budila zvědavost. Pár kroků od ní bylo
molo. Večer si ho nevšimla. Šla po něm až na konec. Stála na
molu, hleděla na ostrov v mlžném oparu, možná i někam za něj,
a poslouchala slabounký pleskot vody.
Dočasná instalace na počest 150. výročí narození irského
básníka Williama Butlera Yeatse vychází z jeho básně Jezerní
ostrov Innisfree. Návrh není podobiznou básníka ani ilustrací
básně, ale scénografií k jejímu prožitu.

She had enough so, just like that, she left
for the lake. She didn’t take anything,
she didn’t know for how long she was
leaving. It had just stopped raining, there
was a bit of fog above the water surface.
She needed to calm down. She sat down
into wet grass, looked into the distance
and listened to crickets. It was like a
medicine. She sat there until evening.
Soft wind blew away the fog and the
moon appeared behind the island on the
horizon. She reached for some reeds,
covered herself and fell asleep. The cold
kept waking her up, dreams mixed up with
reality and suddenly it was morning. It was
sunny but there was still fog around the
island. Some sunshine pierced through
the fog, wind tore it a bit but the island
kept disappearing. She stood up. She was
calm and the fog made her curious. There
was a wharf a few steps from her. She
didn’t notice it in the evening. She went
all the way to its end. She stood on the
wharf, looked at the island in fog, maybe
behind it, and listened to the gentle
splashes of water.
The temporary installation to honour
the 150th anniversary of birth of the
Irish poet William Butler Yeats is based
on his poem Lake Isle of Innisfree. The
design is not an author’s look-alike or
an illustration for the poem but a stage
design for enjoying it.
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○ LÁZEŇSTVÍ POD HORAMI 2020
SPAS AT FOOTHILLS 2020
ELEMENTÁRNÍ LÁZNĚ
ELEMENTARY SPAS
TEREZA ČERMÁKOVÁ

Zpoza horizontu bukových korun vysoko nad námi protrhávají
první ostré paprsky ranní mlhu. Jsme v zadní části Jizerek.
Předek a zadek hor jsme určili my, co se pohybujeme jen po
připravených cestách. Sem jich mnoho nevede, ale teď, když
přišla sucha, je po takových místech žízeň. Voda byla v Bílém
Potoku vždy. V devatenáctém století umožnila industriální
rozvoj, ale po konci výroby jako by byla přítomná jen při
povodních. Teď má i klidný tok Bílého Potoku sílu otočit
pohled na Jizerky.
Projekt Elementární lázně není jen nabídkou nové
budoucnosti pro několik krásných továrních objektů.
Je strategií pro region se společenskou ideou; jak žít se
svým místem. Význam projektu je v prověření tématu.
Výsledek může sloužit jako iniciace i jako platforma pro
formulaci přesnějšího zadání. Idea počítá s horizontem
pěti let, nejvyšší čas skočit rovnýma nohama do vody.

From behind the beech trees above us
on the horizon, the first morning rays
tear through the morning fog. We are
on the far side of the Jizera Mountains.
We, who walk through the mountains on
hiking trails, decided what is the front
and the back of the mountains. There
has always been water in the Bílý Potok
(White Creek). It made the industrial
growth in the 19 th century possible but
since the production stopped it seems
the water is present only during floods.
Now even the calm flow of the Bílý Potok
has the power to change how we look at
the Jizera Mountains.
The project Elementary Spas isn’t
only an offer of a new future for several
beautiful factories. It is a strategy for
the region with a social idea – how to
live with your environment. The value of
the project is in proving the worthiness
theme. Its result may serve as an
initiation or as a platform for formulating
a more specific project. The idea counts
with a five-year long plan so it is high
time to jump right in it.
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PŮDORYS 1.NP a 1.PP

PŮDORYS 2.NP
M 1:250
2.13

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35

Recepce / Foyer
Centrální schodiště
Chodba
Toalety ženy
Toalety muži
Úklidová místnost
Bazénová technologie
Šatna ženy
Šatna muži
Sprchy ženy
Sprchy muži
Zázemí saunovací technoiogie

Sauna 1
Sauna 2
Chladící bazének
Odpočívárna
Foyer bazénu, solárium
Hlavní bazén
Venkovní bazén
Chodba s tryskami
Lehátka s deštěm
Chodba s vířivkami, oddělena vodní stěnou
Světelný kotel
Ledový a horký bazének
Solárium
Sklad sezónního nábytku / příležitostný bar
Hospoda
Vstup do hotelu
Chodba
Toalety ženy
Toalety muži
Kuchyně
Zázemí pro personál
Sklad
Jídelna / Víceúčelový sál

2.14
2.15
2.12

2.16
2.11
2.10
2.8

2.9

2.17

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Patro “suchých” procedur
Šatnaa sprchyženy
Šatnaa sprchymuži
Toaletyženy
Toaletymuži
Schodiště
Výtah

2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22

Foyer/ Čekárna
Kancelář
Ordinace
Sklad
Toaletyženy
Toaletymuži
Sklad
Ordinace
Kancelář
Hotelový
pokojs kuchyňkou
Hotelový pokoj
Hotelový pokoj
Hotelový pokoj
Hotelový pokoj
Výtah

2.18
2.19

2.22
2.20

1.26
2.7

2.21

2.6

2.3

1.35

2.4
2.1
1.25

2.5

1.34
1.33

2.2

1.31
1.30
1.32

1.23
1.29

1.22

1.27
PŮDORYS 3.NP
M 1:250

1.28
1.21

1.2

1.1

1.20

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Patro koupelí
Šatny a sprchy
Buňkas vanou
Schodiště
Toaletyženy
Toaletymuži
Výtah

1.18

3.3

3.7

3.4

3.5
3.2

3.1

1.19

3.6

PŮDORYS 4.NP a 5.NP
M 1:250

1.17

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Patroprocvičenía relaxaci
Schodiště
Výtah
Toaletyženy
Toaletymuži

5.1
5.2

Knihovna / Studovna
Výtyh

1.4
1.5

1.3

1.6

1.8

1.7

1.9
4.3

1.10

4.2

1.11
4.4

1.13
4.1

1.14
1.12

4.5

5.2

1.16

5.1
1.15

Tereza Čermáková 1.ročník N
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○ LESNÍ KOUPALIŠTĚ 2020
FOREST OUTDOOR SWIMMING POOL 2020
CESTA
PATHWAY
BARBORA TAUEROVÁ

Jak myslíš, že vzniklo tohle místo? ptal se jí na mechové dece.
Nevím, asi šel někdo kolem, myslel na nás, jak tady budeme
ležet a les to slyšel a zrealizoval. Byl poslední dubnový večer
a pálili se čarodějnice. Šli za město, cestou kolem potoka
až k lesnímu koupališti. Bylo už teplo, les čerstvě voněl
a každou chvíli zaslechli hlasy. Chodí se sem hodně. Potok
tu meandruje a vytváří kouzelné záhyby; „klepna kout“,
„u ohýnku“, „zen schovka“… nejsou to funkce, ty si nese každý
s sebou. Jsou to jen místa, sugestivní a zároveň samozřejmá.
Síla projektu Cesta je v tom, že není projektem, ale
projekcí. Projekcí činností a situací, ke kterým vzniká
prostředí samo a na pár nejnutnějších místech se u toho
mimochodem objeví i architektura.

How do you think this place was made?
he asked as they lay on moss blanket. I
don’t know, maybe someone went by, was
thinking of us lying here, the forest heard
it and created it. It was the last evening
of April and witches were being burnt.
They took the path from the town by the
creek, all the way to the forest pool.
It was warm, the forest was fresh and
now and then they heard voices. Many
people come here. The creek meanders
and forms charming recluses; “gossip
nook”, “by fire”, “zen hide”… these are not
functions, those are carried by people.
These are just places, suggestive and
matter-of-fact at the same time.
The strength of the Pathway project
is that it isn’t a project but a projection.
A projection of activities and situations
that create their environment on
their own and only now and then some
architecture comes up.

149

FUA 03

ARCHITEKTURA ⁄ ARCHITECTURE

MJÖLK ARCHITEKTI

ARCHITEKTURA ⁄ ARCHITECTURE
MJÖLK ARCHITEKTI
151
FUA 03

○ Zen schovka
Člověk se sem musí prodrat
skrz roští a mladý porost, ale
za těch pár skrábanců to stojí.
Meandr jsem zasypala oblázky,
dají vyniknout balvanům,
které tam již jsou a zároveň
vybízí člověka ke zklidnění,
zpomalení a meditaci.

○ Párty pláž
Kousek moře v Liberci?
S trochou pomoci a fantazie...
Dost písku, dřevěných sedátek,
gril na kamenech
a párty může začít!

○ Pod žárovkami
V první řadě se jednalo přímo o cestu jako
takovou, kterou jsem osvětlila zavěšenými světly
po celé její délce. To bylo asi nejpraktičtější
rozhodnutí – zejména kvůli běžcům.

FUA 03

○ U ohýnku
Tohle místo si říkalo o pokrytí měkkým
mechem, kam si člověk v klidu lehne.
Ať už sám nebo se svým drahým protějškem.
Atmosféru dotvoří oheň v drobném ohništi

○ Klepna kout
Znáte takové ty místa , kteá přímo vybízejí
ke sdílení veřejných tajemství? Chodby,
pavlače, ve frontě - takové ty, kde mluvíte,
když chete aby jste vlastně byli slyšet? Tak
přesně tohleto místo to je. Náměstíčko kde
se nic neutají, zejména při posezení u kávy,
na jednoduchých trojnožkách a stolku, stojící
v trávě. Přece znáte tu o králi Midasovi?
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○ LESNÍ KOUPALIŠTĚ 2020
FOREST OUTDOOR SWIMMING POOL 2020
LESNÍ VĚŽ
FOREST TOWER
VU DINH QUANG

Byl to zvláštní sen. Odehrávalo se to někde v lesích u takové
nízké pevnosti. Byli jsme tu na školním výletě a spali jsme
každý sám v obytných buňkách, ze kterých byl výhled jen do
nebe nebo do dvorku. Vcházelo se tam po dlouhých úzkých
chodbách z centrálního nádvoří. Šel jsem ven a najednou
tu nikdo nebyl. Nádvoří bylo prázdné, dominovala mu věž
s kruhovým oknem. Měl jsem pocit, že mě odtamtud někdo
sleduje. Vystoupal jsem do horního podlaží, všude bylo
otevřeno, nikdo mě nezastavoval. Prošel jsem kolem sauny,
záchodů a vtom se mi rozbušilo srdce. Zničehonic bylo šero,
světlo jen z jedné petrolejky a přede mnou zrcadlová vodní
hladina, na ní loďka a v ní dvě postavy, jedna ženská a ta
druhá jsem byl já.
Návrh lesního koupaliště je zhmotněním manipulativní síly
architektury. Je silnější než my a sebevědomě rozhoduje
o tom, co v jednotlivých částech domu zažijeme a jak se tam
budeme cítit. Komponuje naše pohledy, organizuje náš pohyb
prostorem. Pokud její vedení neodpovídá našemu naturelu,
zblázníme se.

It was a strange day. It took place
somewhere in a forest next to some
low fort. We came there for a field trip
and we slept in portable cabins with
a view on the sky or the courtyard.
You entered it through long narrow
corridors from the central courtyard. I
went out and suddenly I was alone. The
courtyard was empty, a tower with a
round window looked over it. I felt as if
someone was watching me from there. I
walked up to the upper floor, everything
was open, no one stopped. I passed by
a sauna, toilets, and suddenly my heart
started beating. It was dark, there was
light only from one oil lamp and I stood
I front of a mirror-like water surface,
there was a boat with two people, a
woman and the other one was me.
The project of the forest swimming
pool is an embodiment of the
manipulative power of architecture. It is
stronger than us and it self-confidently
decides what we will experience in
individual rooms of a house and how we
will feel there. It composes what we see,
organizes our movement through space.
If its directions don’t go well with our
nature, it will drive us mad.
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Lesní věž

Lesní koupaliště

Vu Dinh Quang 2.ročník
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○ ÚTULNA NA JIZEŘE
CABIN AT THE JIZERA MOUNTAIN

Je mlha, v uších jen hukot a do očí nám vítr bodá ledové
střípky. Jdeme už dlouho, beze slov a trochu každý sám. Už
toho mám celkem dost. Vidím jen krunýře ledu na stehnech
a batoh před sebou. Skoro jsem do něj vrazil, když vpředu
zastavili. Byli jsme u boudy. Bylo otevřeno. Vlezli jsme tam.
Najednou ticho. Trochu šero, ale vidíme na sebe a smějeme
se, jak nám trčí z očí, nosu i fousů rampouchy.
Zadání Útulna na Jizeře není ve skutečnosti tolik
o samotném objektu, ale o cestě k němu. Projekt za
osmačtyřicet hodin je extrém. Vyžaduje rychlé reakce
a rozhodnutí. Když je chybné, projekt neuspěje, ale zkusili
jsme to a jsme o kus dál.

It’s foggy, we hear only humming and
ice is flying into our eyes. We have
been walking for a long time, without
speaking, each of us a little alone. We
have had enough. I see only icy crusts
on trousers and the backpack in front
of me. I almost bump into him when he
stopped. We reached the cabin. It was
open. We entered. It was silent. A bit
dark, but we can see each other and we
are laughing because we have icicles on
our noses and beards.
The project Cabin at the Jizera
Mountain isn’t actually that much about
the project but rather about the way
to it. A project made in 48 hours is
extreme. It demands swift reactions and
decisions. If we make wrong ones, the
project fails but at least we tried and
learnt something.

Hana Davídková

Veronika Krystová

Tereza Čermáková

Marek Nedelka
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Barbora Tauerová

Roman Ženatý

Michaela Marková

Alžběta Barančíková

Martin Šálek

Daniela Míková
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○ BOŽÍ MUKA V KRYŠTOFOVĚ ÚDOLÍ
COLUMN SHRINES IN THE KRYŠTOF VALLEY

„Boží muka“ zadal do wikipedie, aby se ujistil, že ví, o čem
je řeč. Než se mu článek v telefonu načetl, vlak stavěl a on
se rychle pakoval. Vystoupil na malé zastávce, chtěl se
ještě podívat do mapy, ale neměl signál. Vlak odjel, zbyly
koleje, stromy a ticho. Vykročil nejbližší cestou. Myslel na
muka a snažil si pod tím slovem něco představit. Šel teprve
chvilku a nedařilo se mu na to slovo vůbec soustředit.
Zkusil to s bohem a uvědomil si, jak byl svět společné víry
přehledný a místo vztyčeného kříže sdílené. Přemýšlel,
zda je dříve silné místo, nebo symbol. Jestli je místo silné,
i když symbolu nerozumíme. Jestli se síla místa dědí sama
od sebe, nebo jestli ji nesou lidé. Jestli máme dnes symbol
nebo ideu, kterou sdílíme. V tom mu cinkla zpráva, nepřijaté
hovory, automaticky kouknul na Facebook; Zeman, uprchlíci…
Myšlenky byly pryč.
Téma projektu nutí k vypnutí telefonu a cestě ven.
Cestě krajinou, hledání místa a jeho významu, hledání
jazyka a jeho srozumitelnosti.

Klára Bužková

He looked up “column shrine” on
Wikipedia to be sure he knows what it
is. Before the article loaded up on his
phone, the train stopped so he took
his things. He get off on a small railway
station, he wanted to check the map
but there was no signal. The train left,
there were only the trails, trees and
silence now. He took the closest road.
He thought about suffering and he tried
to imagine something under that word
but he couldn’t focus. He tried it with
God and he realized how the world of
common faith was clearly arranged and
how a place with a cross was shared. He
considered what comes first, a powerful
place or a symbol. Is the place powerful
even if we don’t understand the symbol?
Is the power of a place inherited or
does it come with people? Is there some
shared symbol or idea today? Then
a message beeped, missed calls, he
automatically clicked of Facebook: the
president, refugees… He lost his train of
thoughts.
This project forces you to switch off
your phone and go out. To walk in nature
and search for a place and its meaning,
for language and its comprehensibility.

Marie Štefanová

P. STOLÍN, MIČEKOVÁ

162

FUA 03

ARCHITEKTURA ⁄ ARCHITECTURE

P. STOLÍN, MIČEKOVÁ

163

FUA 03

ARCHITEKTURA ⁄ ARCHITECTURE

Adam Šustek

Alžběta Pomahačová

Martin Holba
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○ VÝSTAVIŠTĚ LVT
LIBEREC EXHIBITION MARKETS

Ale to bylo tehdy úplně něco jiného. To to v Liberci žilo.
Tam jsme chodili na Matušku, víš… Sbohem, lásko, tam se
dali sehnat věci, co jinde nebyly. To bylo velký tenkrát, tam
jezdili sta tisíce lidí z celého Československa. A co je to
teď? Z tohohle už asi nic, dědo, odpověděl popravdě. Řešili
výstaviště zrovna ve škole a napadlo ho zeptat se prarodičů,
jak na to vzpomínají. Hezky, ale teď je to prázdný kus města.
Co by tu mělo být? Město.
Zadání lokality výstaviště učí stavět město; hledat řád,
měřítko, organizaci prostorů a prožitků v nich. Forma
prověření v prostorových kresebných schématech funguje.
Společné téma umožňuje porovnání. Studentům tak přináší
užitečnou konfrontaci a městu širší škálu pohledů na
doplnění chybějící části.

It was absolutely different in Liberec in
that time. Liberec was alive. We went
to see Matuška’s concerts, you know…
Goodbye, love, some stuff you could
get only there. It was huge, hundreds
of thousands of people from the whole
Czechoslovakia came there. And what
is there now? None of this, grandpa,
he answered truthfully. They’ve just
talked about the exhibition grounds at
school and he had the idea to ask his
grandparents how they remember it. It
was nice, but it is just an empty spot in
the town now. What should be there?
The town.
The project of the exhibition grounds
teaches how to build a town; to search
for order, scale, arrangement of spaces
and experiences in them. Assignments
of drawn spatial schematics work well.
Students can compare their projects
when they are given a common theme. So
they are challenged and the town gets a
broader scale of points of view on how to
complete the empty part of it.

Univerzitní centrum
Ideové řešení liberckého výstavište. Použití bloku podporuje zahuštování centra,
studentské koleje zajištují aktivní městský prostor. Budovy jako knihovna a
menza propojují veřejnost a univerzitu. Galerie moderního umění umožnuje svojí
typologií dočasné výstavy a propojuje stále sbírky galerie Lázně. V severní části
ulici dotvářejí domy pro rektora a hosty univerzity, které zároveň odhlučnují a
zvyšují soukromí pro zelenou plochu mezi domy a bazénem.

Hana Davídková, Roman Ehl, Samuel Nekola, Adam Šustek
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bydlení

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

bydlení

hudební sál
jóga

bistro

platforma

divadlo

knihovna

ateliéry

galerie

SITUACE 1:4000

bydlení

pavilon jógy
bistro

hudební sál

ateliéry

knihovna

divadlo

galerie

Elizabeth Brázdilová, Klára Bužková, Martin Holba, Ivo Louda

Marie Čáslavská, Alžběta Pomahačová, Marie Štefanová
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○ VÝSTAVIŠTĚ LVT
LIBEREC EXHIBITION MARKETS
RÁM UMĚLCŮ, DVŮR JÓGY A GALERIE
FRAME OF ARTISTS, YOGA COURT AND GALLERY
MARIE ČÁSLAVSKÁ, ALŽBĚTA POMAHAČOVÁ, MARIE ŠTEFANOVÁ

Když byl menší, měl z těch domů trochu strach, působily na
něj přísně, jako nějaká pevnost. Pak sem ale začal chodit
do keramické dílny a celé to místo si velmi oblíbil, nejvíc asi
nádvoří. Když bylo hezky, vynesli si vždycky hlínu ven a tvořili
tady. Venku často byli i lidé z jiných oborů, z oken se linuly
tóny klavíru i žestí a spolu s dramatickými výkřiky skupinek
herců vytvářely překvapivě příjemnou kakofonii. Vlastně
se díky tomu semknutému prostoru dostal k lidem, oborům
a žánrům, které by sám nenašel. Tady založili první kapelu
a točili první krátké filmy. Nakonec tu nejen tvořili, ale i žili.
Když na to zpětně vzpomíná, uvědomuje si, že ten přísný rám
domu mu vytvořil neuvěřitelně svobodný prostor dospívání.
Řešení prostoru areálu Libereckých výstavních trhů
navrhuje, kromě Rámu umělců, ještě Dvůr jógy a Galerii. Je
to romantický a lákavý koncept vzdělávání a spolubytí, který
sebevědomě nechává hluboko pod svým rozhledem všechny
business plány, úvěry a návratnosti investic. Vede nás za ruku
ulicí Maxima Gorkého, která najednou vede rovně, město je
přehledné a v cestě nic nebrání, vede nás do mládí, které
chceme prožít.

He was scared of those houses when he
was younger, they seemed severe, like a
fortress. But then he started attending
ceramics workshop there and he got to
like the place, the court probably the
most. When the weather was nice, they
worked outside. There were often people
from other courses, tones of a piano
and brass instruments were coming out
of windows and formed a surprisingly
pleasant cacophony, together with
dramatic cries of theatre groups. Thanks
to this closed space, he encountered
people, disciplines and genres he would
have never met otherwise. They founded
their first band and made their short
movies here. In the end, they didn’t
just create, but also lived there. When
he thinks about it, he realizes that the
severe frame of the house created an
incredibly free space for growing up.
The project about the Liberec
Exhibition Markets contains, besides
the Frame of Artists, the Yoga Court and
the Gallery. It’s a romantic and attiring
concept of education and co-existence
that self-confidently ignores all business
plans, loans and returns of investment.
It leads us by hand down Maxim Gorky
Street that is suddenly straight, the
town is easy to navigate and nothing
complicates our walk, it leads us to the
youth we want to live through.
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○ SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR
STAIRCASE SPACE

Šel přes náměstí Piazza di Spagna a připadal si trochu jako
na jevišti. Ze Španělských schodů hledělo dolů směrem
k němu množství sedících postav. Vystoupal do horní části
schodiště, až mezi lidmi našel volné místo. Měl tu sraz
s ostatními a ze schodů byl na celý prostor dobrý výhled.
Vzpomněl si, jak takhle jednou čekal pod Montmartrem, kde
se schody větví do mnoha ramen, a po hodině se ukázalo, že
každý čeká u jiného. Vybavila se mu vzpomínka na návštěvu
Národního muzea v Praze, kde byl s rodiči jako malý. Z výstav
si nepamatoval nic, ale hrozně se mu líbil schodišťový prostor,
kterým procházelo několik ramen proti sobě.
Schody umožňují nadhled, sezení, akci. Schody mění
rytmus cesty prostorem. Mohou být propojením i bariérou,
mohou být servisním okrajem i obytným středobodem. Zadání
schodišťového prostoru vede k navrhování ve více dimenzích.
Je řemeslným základem i prostorovým prožitkem.

Martin Kunc

He was walking across the Piazza di
Spagna and he felt a bit like on a stage.
Many sitting people were looking down at
his direction from the Spanish Steps. He
walked up to the upper part of the stairs
until he found a place to sit among them.
He was meeting with the others and
there was a good view from the stairs.
He remembered he once waited under
Montmartre where the stairs branch
out into many parts, after one hour it
turned out each of them was waiting at
another part. He remembered his visit
to the National Museum in Prague with
his parents as a kid. He remembered
nothing from the exhibition but he loved
the staircase that leads into several
opposing branches.
Stairs provide a top view, a seat, an
action. They change the rhythm of the
whole place. They can both connect
and isolate, they can be a only part of
provided services or the centre of the
residence. The project of a staircase
space forces us to think in multiple
dimensions. It is the basics of the craft
and a spatial experience.

Tomáš Martiš
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Vero
Jiří Valenta

Jiří Kesl

Svetlana Devyatkina

Dita Petráňová

Mare
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VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE
DIGITÁLNÍ MÉDIA
VISUAL COMMUNICATION
DIGITAL MEDIA
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Interaktivní instalace v kyberprostoru
je inspirována dílem W. Kandinského.
Za použití moderních technologií jsem
se ponořila do hloubky obrazů jednoho
z nejvýraznějších umělců dvacátého
století. Řešením kompozice, vztahu barvy
a tvaru, zkoumáním vnitřního prostoru,
se sami můžeme stát tvůrcem nových
kombinací a vytvářet vlastní uspořádání
obrazu. Nejdůležitější část této práce
je rozklad obrazu a dávání objektů do
nových a někdy i nepředvídatelných
souvislostí. Tři díla, která jsem vybrala,
jsou z cyklu grafik Malé světy, které jsem
zvektorizovala a díky interakci můžeme
dílky pohybovat, transformovat a otáčet
a skládat nový obraz.

VÝTVARNÁ UMĚNÍ ⁄ FINE ARTS

VIZKOM

The interactive installation in cyberspace
is inspired by the work of W. Kandinski.
Using modern technology, I immersed
myself in the depth of the paintings
of one of the most distinctive artists
of the 20 th century. We ourselves can
become creators of new combinations
and create our own arrangements of the
painting through manipulation with the
composition and relations of colours and
shapes and through exploration of the
inner space. The most important part of
this project is breaking down the image
and putting objects together into new
and sometimes unpredictable contexts.
I chose three works from the cycle
Small Worlds, I vectorised them so we
can move individual parts, transform
them and turn them around and thus
compose a new image.

ELIŠKA KRÁLOVÁ, BOD - LINIE - PLOCHA ⁄ POINT – LINE – SURFACE, INTERAKTIVNÍ INSTALACE V KYBERPROSTORU ⁄ INTERACTIVE INSTALLATION IN CYBERSPACE, 2015

180

FUA 03

VÝTVARNÁ UMĚNÍ ⁄ FINE ARTS

VIZKOM

181

FUA 03

Webové stránky Com.pozice v pohybu
vychází z mé předchozí práce com.pozice.
Princip klikání je zde nahrazen stálým
pohybem čtverců náhodně se generujících
ze stran. Tématem díla již nejsou obrazce
samotné, ale jejich následné prolnutí.
Divák nikdy dopředu neví, který čtverec
bude v popředí, který v pozadí. Každá
sekvence má proto svůj osobitý význam.

EVA MARTIŠOVÁ, COM.POZICE V POHYBU ⁄ COM.POSITION IN MOVEMENT, WEBOVÁ APLIKACE ⁄ WEB APPLICATION, 2015

VÝTVARNÁ UMĚNÍ ⁄ FINE ARTS

The webpage Com.pozice v pohybu
(Com.position in Movement) is based
on my previous project com.pozice. The
principle of clicking was replaced by an
incessant movement of squares, randomly
generated on sides of the screen. Not the
shapes themselves are the theme of the
project but their subsequent blending.
The viewer never knows in advance which
square will be in the front and which in the
background so each sequence has its own
special meaning.

VIZKOM
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Má současná práce se zabývá tvorbou
a programováním kinetických konstrukcí.
Materiál, který k tvorbě využívám je
převážně ze snadno dostupného komerčního sortimentu. Celé dílo je výsledkem
a snahou o netradiční uvažování nad
věcmi, kterým byla jejich funkce přidělena
společností. Jistá univerzálnost těchto
prefabrikovaných komponentů mi také
dovoluje rozdílně objekt variovat.
Neklidná je kinetický objekt složený
z několika částí, které se dají v místech
spojů rozpojovat nebo "zlomit". Nabízí
se možnosti dynamické instalace, která
navazuje na pohyb komponentů objektu.
Pohyb je krátký, trhavý a přenáší se do
celé konstrukce, kdy společně se zvukem
uzavírá objekt do jednoho rámce.

VÝTVARNÁ UMĚNÍ ⁄ FINE ARTS

My current work focuses on creation
and programming of kinetic constructions.
I mostly use easily obtainable materials
from commercial selection. The whole
project is a result and an effort of
non-traditional thinking about things
that were given their function by
society. Certain universality of these
prefabricated components allows me to
combine various objects.
The Restless is a kinetic object
built from several parts that can be
disconnected or “broken” in joints.
The possibility of a dynamic installation
reacting to movement of the components
of the object also comes to mind.
The movement is short, jerky and it is
transported into the whole structure
where it closes up the object into one
whole together with sound.

LUKÁŠ DOSTÁLEK, 22⁄23, KINETICKÉ OBJEKTY REAGUJÍCÍ NA TEPELNÉ ZMĚNY V PROSTŘEDÍ ⁄
KINETIC OBJECTS REACTING TO CHANGES IN TEMPERATURE IN THE ENVIRONMENT, CCA 1 M, 2015
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MARTIN HOFMAN A PETR VOŘÍŠEK, KOOPERACE ⁄ CO-OPERATION, SVĚTELNĚ ZVUKOVÁ INSTALACE ⁄ LIGHT AND SOUND INSTALLATION, 2015
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VERONIKA STĚHULKOVÁ, FÚZE - POCTA JOSEFU ALBERSOVI ⁄ FUSION – HOMAGE TO JOSEF ALBERS, TISK ⁄ PRINT, 60 × 60 CM, 2015
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„Na záznamu je zachycen objekt
v nejednoznačně pozorovatelné poloze…
jeho obraz je možné v první moment
vnímat nekonkrétně, a to díky nezažitému
nahlížení, které znemožní našemu vědomí
označit polohu (stav) věci samotné,
nesnadnost definice viděného odkazuje
k fenoménu Möbiovy pásky, u které nejsme
s to rozpoznat, co je vnitřní a vnější
strana… zde se to děje díky zasazení
vlastního objektu do proměnlivého,
světelně modulovaného prostředí…“
Divák může ve výstavě vnímat tuto
nejasnost v obsahu, toto vytržení
jednoho úhlu pohledu, aby následně došlo
k zviditelnění nového poznání, že jde
o nehybný objekt rozpohybovaný světlem
a svou vlastní polohou.
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“The record shows an object in an
ambiguously observable position…
At first, it is possible to see the object
unspecifically thanks to the unusual
perception preventing our consciousness
to understand the position (stat) of the
object. The difficult definition of what
we see here is similar to the Möbius strip
on which we cannot identify which side
is on the outside or inside… The same
thing happens here thanks to the position
of the object in an environment with
changing light…”
The viewer can see this ambiguity of
content, this detachment of one point of
view only to emphasize new understanding
in the next moment, understanding that
the object is immobile and it seems it
moves thanks to changing light and its
position.

MARTINA MACHOVÁ, NEJASNOST V OBSAHU ⁄ UNCLEARNESS OF CONTENT, VIDEOPROJEKCE ⁄ VIDEO PROJECTION, 2015
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