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PŘEDMLUVA PREFACE

ZDENĚK FRÁNEK

Mohl byste grant zhodnotit?

Pojďme růst
do výšky,
do hloubky,
ne do šířky.
Let us grow,
grow tall,
grow deep,
but not wide.
4
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Rozhovor se Zdeňkem Fránkem (*1961)
o uplynulém roce, profilaci školy
a pohledu do budoucna.

Interview with Zdeněk Fránek (*1961)
about the previous year, schools's focus
and a glimpse into the future.

Jak hodnotíte uplynulý rok?

How would you assess the last year?

Byl to úspěšný rok. Spousta věcí se podařila.
Myslím si, že jsme o sobě dali hodně vědět
díky grantu Architektura mimo centra.
Dále škola spoluvytvářela českou expozici
na Bienále v Benátkach a vzniklo mnoho
krásných studentských projektů. Také se
nám podařilo získat pár skvělých lidí do
našeho fakultního týmu. Rozšířili jsme tým
o odborníky na PR, začínáme vyučovat
předmět o prezentaci architektury a umění.
Intenzivně pracujeme na započetí předmětu
Umění gastronomie, a to na všech hlavních
katedrách. Dále loňský rok byl ve znamení
velké expanze vztahů směrem k vybraným
zahraničním školám umění a architektury,
se kterými chceme spolupracovat, například
ve Skandinávii a Chile. Naše spolupráce ústí
ve výměny studentů, společné workshopy
a společné stavby objektů.

It was a successful year. Many things went
well. I think we managed to let the world
know about us thanks to the grant Architecture Outside the Traditional Centres. The
school also cooperated on the exhibition in
Venice Biennale and there were many nice
student projects. We also welcomed new
amazing people to our faculty team. We
have PR experts now and we open a course
on presentation of architecture and art. We
intensely work on a new subject called The
Art of Gastronomy in all main departments.
The last year also brought an important
expansion of relationships with foreign
schools of art and architecture with which
we cooperate, for example in Scandinavia
and Chile. We can exchange students, hold
common workshops and work on common
structures thanks to this cooperation.

Vidím to tak, že nám grant v mnohém
otevřel oči. Výborné byly cesty do zahraničí,
kterých se účastnili kantoři i studenti.
Viděli jsme spoustu věcí, ve velkém množství
a velké intenzitě. Norsko, Chile, Japonsko…
O každé cestě navíc vznikla publikace, která
bude naše výjezdy nadále připomínat. Také
jsme díky grantu navázali nové kontakty
a zorganizovali jsme velkou konferenci
s hvězdami jako Luigi Snozzi, Kengo Kuma
nebo Hans Ibelings. Myslím si, že jsme díky
tomu získali dobré renomé i mezi ostatními školami. Mám pocit, že nám narostlo
sebevědomí, cítím to u studentů i u kantorů.
Nejpodstatnější ale bylo uvědomění, jakým
směrem se má škola šanci profilovat, na
co se máme soustředit, abychom se stále
nezpronevěřovali vlastní identitě a hledali
program, který bude ku prospěchu profilaci
české architektury ve světě. Zjistili jsme, že
chceme vytvořit český dům.
Tento rok škola slaví výročí. Považujete
školu po dvaceti letech její existence
za stabilní?
První rok, když jsem nastoupil do pozice
děkana, byl velice náročný. Seznamoval
jsem se se situací. Díky systematické práci
při získávání grantů a darů od sponzorů se
nám určité problémy podařilo překlenout.
Myslím si, že jsme školu stabilizovali jak po
stránce ekonomické, tak personální, a řekl
bych i po stránce mezilidské. Škola je teď
organismus, který žije, aniž by se do něj
muselo zasahovat, a my se nyní můžeme
zabývat pouze profilem, můžeme vymýšlet
program. Je to další krok, který nás čeká.
Chceme pro školu symptomatický program.
Krom toho vidím, že škole chybí třetí
doktorský stupeň, ten nám schází velice, což
vnímám jako další úkol k řešení.
Kde vidíte naše základy?
Máme skvělou tradici, i když existujeme
jenom dvacet let. Máme totiž dobrý základ.
Hubáček, to je velká síla. A potom Suchomel,
to je šlechtic mezi architekty. On je srdcař, je
tvrdej, hodně tvrdej, a to je dobře. A potom
ti lidé, co z toho vzešli, třeba Rajniš. To je
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Could you assess the grant?
The way I see it, the grant opened our eyes
in many ways. The journeys abroad were
amazing, both teachers and students were
part of them. We saw many things and they
were very intense. Norway, Chile, Japan…
There is also a publication on each of the
journeys which will remind us of our trips.
We have also received new contacts thanks
to the grant, we organized a big conference
with stars such as Luigi Snozzi, Kengo
Kuma or Hans Ibelings. I think we’ve gained
a great reputation among other schools
too. I feel like we are more confident now,
both students and teachers. But the most
important thing was that we realized in what
direction our school can profile itself, what
we should focus on so that we wouldn’t
compromise our own identity and could
find a programme that would help Czech
architecture to find its profile in the world.
We found out we wanted to build a Czech
house.
It’s the school’s anniversary this year.
Do you think the school is stable after
twenty years of existence?
The first year of my deanship was very
difficult. I was only becoming familiar with
the situation. We managed to deal with
many problems thanks to systematic work in
getting grants and donations from sponsors.
I think we stabilized the school economically, in terms of personnel and even from the
point of view of human relationships. The
school is now an organism that lives without
further work and we can focus purely on the
profile and programme. It’s the next step
ahead. We want a symptomatic program for
the school. Besides, I can see the school
lacks the third level of university education,
a PhD programme, I think it’s another thing
to be dealt with.
What do you think are our foundations?
We have an amazing tradition even though
the school is only twenty year old. We have
good bases. Hubáček represents a great
power. And Suchomel is architectural nobility. He gives his heart to it and he’s rough,

6

PŘEDMLUVA PREFACE

chlap, před kterým je potřeba smeknout.
Navíc má se Suchomelem krásný vztah. Ty
lidi je potřeba pozvednout, vážit si jich. Dále
tu máme Ještěd. Kdybychom ho neměli, tak
se nemáme v podstatě o čem bavit, protože
to je neuvěřitelný symbol. Je to symbol,
který nám jednou otevře dveře do světa.
V Liberci se vždycky dělaly věci, které byly
ne nadčasové nebo mimočasové, ale které
byly kosmické. Toho bych se nevzdával.
Praha má podobný symbol, ale nevidí ho.
Objekt Pragerova Federálního shromáždění
je nejpůsobivější soudobou stavbou Prahy,
která svou kvalitou stojí vedle Plečnika.
Málokdo to tak chápe. Praha je ale střed
Evropy, Liberec leží na okraji.
Jedno ze specifik školy, jak jej definoval
Martin Hejl, je, že Liberec je škola,
která je stále jiná a stále aktuální. Což
znamená, že naše škola vždycky reflektuje aktuální světový vývoj. Například nyní
můžeme sledovat trend k malé drobné
architektuře. A opět, Liberec je v tomto
trendu výrazný. Myslíte si, že má smysl
dávat škole dlouhodobý program, když je
škola organismus, který si vždycky seřídí
kompas svým vlastním vnitřním pnutím?
Aktuálnost ve smyslu lapat, co je kde ve světě nového, tak to by naše cesta být neměla.
My bychom měli vytvořit nový pohled na
slovo architektura. Měli bychom být ti, kteří
tu aktuálnost definují. Uvedu takový příklad:
Ateliér Floriana dělá na ČVUTu špičkové
věci. Ten chlap je fakt odborník. Nyní na to
najela i UMPRUM, dělají takové ty žvýkačky.
Tento architektonický proud bude mít svůj
vývoj a my jsme ho nemohli minout. A když
potom za mnou přišel Honza Stolín, že chce
podobnou architekturu rozvíjet ve svém
vlastním školním ateliéru, řekl jsem mu, aby
to, co v ateliéru vznikne, bylo neopakovatelné, aby to bylo jedinečné, aby v tom, co
budou studenti odevzdávat, byl cítit rukopis. A k tomu, myslím, je klíčové rozvíjet
osobitost, jednotlivé talenty. To je obecný,
nadčasový cíl a už jsme tímto směrem ušli
celkem dlouhou cestu. Přesto si myslím, že
by škola měla dostat pevnější kontury a měla
by kráčet k jasnému bodu, který nám bude
společný, a to po dobu více let.

really rough, but it’s good. And there are
people who came from here, like Rajniš. You
have to respect that guy. And he has a great
relationship with Suchomel. You really have
to praise these people and respect them.
And there is Ještěd. We would basically
have nothing to talk about without Ještěd,
it’s such an amazing symbol. It’s the symbol
that has once opened doors to the world
for us. It’s not that timeless or out-of-time
things were done in Liberec, they were
cosmic. I wouldn’t give that up. Prague
has a similar symbol but it doesn’t see it.
It’s the object of the Federal Assembly by
Prager, it’s the most impressive building of
contemporary Prague, its quality is of the
same with Plečnik. Not many people get it.
Prague is the centre of Europe, Liberec is on
the periphery.
One of the particularities of the school,
as Martin Hejl defined it, is that it’s always different and up-to-date. That
means it always reflects contemporary
development in the world. For example,
we can see the trend of small architecture now. And once again, Liberec is very
prominent in this trend. Do you think
there is any point in giving the school
some long-term programme if it’s an organism that will always find its direction
in its own inner tensions?
Being up-to-date in the sense of catching up
with everything new in the world shouldn’t
be our path. We should create a new way
of looking at the word architecture. We
should be those who define what is going
on. I will give an example: the studio Florian
at CTU (Czech Technical University in Prague)
does amazing things. That guy is an expert.
UMPRUM (Academy of Arts, Architecture and
Design in Prague) also started doing that stuff,
those chewing gums. This architectural style
will evolve and we couldn’t have missed it.
And when Honza Stolín came to me and
said he wanted to do a similar architecture
in his own school studio, I told him that
whatever is created in his studio should be
unrepeatable and unique so that you can
see someone’s handwriting in the projects
students hand in. And to achieve this,
I believe it’s necessary to develop personal-
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Jindřich Ráftl charakterizoval školu
tím, že to je prostředí, které mu poskytuje důvěru, že cítí, že mu tu někdo věří
a nechává mu prostor pro jeho vývoj.
Pořád se točíme okolo otázky, jestli škola
má mít jasně definovaný profil, nebo to
má být pouze jakási náruč, kde by si měl
každý jít tak trochu svojí cestou?
On u mě v ateliéru dělal celé roky. Jindra
vždycky přišel se svým zadáním, vždycky
si ho rozvinul po svém a na konci udělal
prostě skvělou věc. On to má v hlavě totálně
srovnaný. To je ideální stav. On je v podstatě
samouk. Ti dobří architekti vůbec školu
nepotřebují. Ti procestují svět a už si jdou
svou cestou. To je jeho případ. Když jsi
opravdu dobrej, tak školu nepotřebuješ.
Chodíš, pozoruješ a víš. Škola je jenom, a to
říkal vždycky Pavel Štecha, fotograf, že škola
je jenom o kontaktech, je to sociální věc,
kde si vytvoříš přátele a zažiješ společnou
atmosféru. To vzdělání nasaješ především
tím, že cestuješ, vidíš novou architekturu
a že čteš. Prosadit se dneska v zahraničí
mezi obrovskou konkurencí se podaří jen
zlomku. Všichni se jaksi sunou ve stejném
koridoru, koukají na stejné weby, odebírají
stejné časopisy. Uspět se podaří jen tomu,
kdo jde jinam. Dneska není jiná možnost.
Odbočíš, prorazíš si svou vlastní cestu a ten
proud se nakonec otočí k tobě. A k tomu
potřebuješ odvahu, přesvědčení a to nezískáš bez důvěry. Tu my studentům poskytujeme, protože věříme tomu, že na to mají. Ale
to je spíš naše vlastnost, neřekl bych, že to je
náš profil.
V čem vidíte současné rysy školy vy?
Nyní pozoruji, že když ateliér Radka Suchánka uspěl se svými domky v krajině, což byly
krásné výstupy, tak se toto téma následně
několikrát zopakovalo i v jiných ateliérech.
A v tom už čtu jisté schéma. Nesuďme, jestli
je to dobře nebo špatně, prostě to tak je. Já
se snažím, i za cenu toho, že to nefunguje
nebo že to není tak atraktivní na pohled,
udržet jakousi kontinuitu a ve svém ateliéru
pokračuji s experimentem. Něco se prosadí,
něco ne. Na tom nezáleží. Jeden z libereckých rysů je tíhnutí k experimentu a já se
snažím, aby tento rys přetrval, to mi připadá
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ities and individual talents. It is a general,
timeless aim and we have already walked
a long way in this direction. But I still think
that the school should have more clearly
defined goals and that it should go in some
specifically determined direction that would
be shared by everyone for several years.
Jindřich Ráftl characterized the school
as an environment that gives him confidence and that he feels that someone
believes in him and gives him space for
his development. We keep coming back
to the question if the school should have
some specific profile or if it should just
open its arms and students would then
each individually find their own path?
He was in my studio for years. Jindra always
came with his own projects, he developed
it on his own and ended up with something
amazing. He really knows what he wants.
That’s the ideal state. He is basically an
autodidact. Good architects don’t need
school at all. They just travel the world and
they find their own way. That’s his case.
When you are really good, you don’t need
school. You walk, observe and you know.
As the photographer Pavel Štecha used
to say, school is there only for contacts,
it’s a social affair where you make friends
and experience a great atmosphere. You get
your education from travelling, observing
new architecture and reading. Only a very
small number of students will make it
abroad in the huge competition. Everyone
moves in the same corridor, they follow the
same webs, read the same magazines. Only
someone who goes in his own direction
can succeed. There is no other way today.
You turn away and you make your own path
and the stream will sooner or later turn to
you direction. But you need courage and
persuasion for that and you won’t get them
without confidence. We try to give it to
students because we believe they can do it.
But it’s rather our feature than profile.
What do you think are the characteristic
features of the school?
I noticed that when Radek Suchánek’s studio
had a success with their houses in nature,
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důležité. Další charakteristiku školy vidím
v důrazu na rozvoj jednotlivce. Vzpomínám
si na jednu studentku, Hanku, která jednou
odevzdala dvě olejomalby. Byly to krajiny
a to úplně stačilo, bylo tam všechno. Věděl
jsem, jakou ušla cestu, než k tomu nakonec
dospěla. Myslím si, že osobitost, rukopis
jedince, to je další rys Liberce.
Má škola osobitost jako celek?
Podle mě ještě výrazná není, není hmatatelná, nevidím jednotný obraz, jednu tvář.
Podle mě jde spíš o různorodý kolektiv.
A ten výrazný je. Zase příklad: K nám na školu měl jít učit skvělý Petr Hájek. A myslím
si, že jeho možné působení u nás na škole
by mohlo být skvělé, kdybychom ho upozornili, jak naše škola funguje. On se studenty
pracuje sebevražedným tempem, všichni
pracují ve společném duchu a to by u nás
možná nemohl praktikovat, protože by to
naši studenti třeba odmítli. Narazil by. U nás
tvrdě narazili i jiní významní architekti. Chci
tím říct, že si přeji, aby u nás učila velká
jména, ale osobnost studenta musí vždycky
vyjít na povrch, to je nejdůležitější. Myslím
si, že toto je přesně naše silná stránka, to je
naše parketa a my bychom měli pozvednout
každého člověka zvlášť, každému dát péči.
I třeba když s ním mluvím, já nevím, třeba
jen dvakrát za semestr.
Pozorujete u absolventů FUA
nějaký společný rys?
To je individuální, mě vždycky zajímají
ti, kteří se pustí vlastní cestou. A takovým
typickým příkladem jsou kluci z Mjölku
anebo třeba Jiří Zhoř. To jsou tvůrci, u kterých si nejsem vědom, jestli by mohli někdy
vzejít z nějaké jiné školy. Kupříkladu Emil
Přikryl má jasnou produkci, Šik taky, ale
u nás v Liberci je to nepředvídatelné. Mjölk
jsou pro mě typický příklad takového toho
šílenství, protože v každém dobrém umění
musí být trochu šílenství, musí to být na
hraně. To se ti musí prostě úplně zastavit
dech. Nebo Jirka Zhoř, on tvoří na hraně, ale
když vidíš, co dělá, to je neskutečný. Třeba
ze zničených panelů, jak se na nich jezdí na
stavbě, tak z nich udělal kus baráku. Z těch
rozbitých panelů udělal vstup, vyskládal

which were really nice, this theme was
repeated in several studios. I see a certain
pattern there. Let’s not judge if it was a good
or bad idea, it’s simply as it is. I try to
maintain certain continuity even if it doesn’t
work or it doesn’t look pretty and I go on
experimenting in my studio. Something
is successful, something isn’t. It doesn’t
matter. One of the features of Liberec is that
it tends to experiment and I do my best to
keep this trend alive, I think it’s important.
Another characteristic thing about the
school is that it emphasized development of
individuals. I remember one student, Hanka,
and she once handed in two oil paintings.
They were landscapes and it was absolutely
sufficient, it had everything. I knew how
far she went before she reached the final
product. I think that distinctiveness and
individuality are other features of Liberec.
Does the school have a personality
as a whole?
I don’t think it’s that much distinctive, it
isn’t tangible, I don’t see one unified image,
one face. It’s more about a diverse collective.
And it is very distinctive. Another example:
Petr Hájek, who is really great, should have
taught at our school. I think his work here
could have been amazing if we warned
him how our school works. He works with
his students in a suicidal pace, everyone
works in the same spirit and it is possible
he wouldn’t be able to do it here because
the students would refuse it. He would
have a problem. There have been other
prominent architects who ran into a wall
here. What I want to say is that I would love
great names to teach here but student’s personality always has to come to the surface,
that’s most important. I think that is our
strength, our domain and that we should
raise everyone individually, give our care to
everyone. Even if I talk to him, I don’t know,
twice a semester.
Can you see some common feature
in graduates of the Faculty of Art
and Architecture?
That’s individual, I’m always interested in
those who go their own way. The guys from
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schody, prostě skvost. Nebo Martin Rajniš,
ten teď udělal věž z naplavených zbytků. To
jsou prostě krásný odvážný přístupy k architektuře. Toto si myslím, že by mohla být
doména Liberce, prostě ryzí šílená architektura. Klidně drobná.
Jak na škole rozvinout ryzí
šílenou architekturu?
Lidi se musí zapálit, nadchnout. Musí dostat
chuť experimentovat. Třeba i za cenu chyb
a omylů. Proč nenavrhovat barák na Měsíc?
Musíš jít za úplně tou nejposlednější vizí,
kterou máš. Je jedno, jestli je tvoje vize
krajina pozemská nebo měsíční, musíš jít
za tím, čemu věříš. Jednou se budou stavět
baráky na Měsíci, za sto let určitě. Ale proč
se tím nezabývat už teď? Přál bych si, aby se
nám podařilo udržet jakousi futuristickou
nadstavbu, pohled do budoucna, což se
u nás na škole vždycky přirozeně objevovalo. To mi přijde jako rozdíl oproti jiným
architektonickým školám, které se řídí
zaběhnutými pravidly. Proč ale nejít mimo
tato pravidla nebo si nestanovit nová? To si
myslím, že je nadstavba Liberce. Ta škola
stojí mimo jiné na fascinaci Archigramem.
To je naše cesta. Navíc dnes máme vědecké
poznatky i zkušenosti z praxe, takže víme, že
mnohé naše myšlenky jsou realizovatelné.
Nejedná se o utopie. To nám dodává v našem
úsilí legitimitu.
Čím byste se chtěl na škole zabývat vy?
Jedno z témat, které bych rád rozvíjel, je
otázka českého národního stylu. Co to může
být? Dneska to bude určitě něco jiného než
rondokubismus nebo Janák, ale třeba ten
textil, to je blízko. Tak proč nezkusit, co by
zmohl textil v české krajině? Na papíře se
to snese, není to postavené, nijak to krajinu
neničí. Ať si přijde každý s něčím novým
a řekne třeba: „Já bych chtěl prověřit, jestli
jde stavět baráky z PET flašek, zajímá mě,
jestli to česká krajina unese.“ Liberec by
měl být místem, kde si svoji vizi vyzkoušíš,
a třeba zjistíš, že je to scestné, ale uděláš ten
krok.
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Mjölk or Jiří Zhoř are textbook examples.
I’m not sure their kind of creativity could
come from some other school than Liberec.
For example Emil Přikryl has a very clear
production, so does Šik but Liberec is
absolutely unpredictable. For me, Mjölk are
a typical example of this insanity because
there always has to be a bit of insanity in
good art, it has to be edgy. It has to stop
your breath. Or Jirka Zhoř, very much on
the edge and it’s incredible when you see
what he does. For example, he built a part of
a house from broken panels they drive over
on construction sites. He used those panels
for the entrance and stairs, simply a masterpiece. Or Martin Rajniš built a tower from
washed-up residue. Those are beautiful
examples of bold approach to architecture.
I think that is what Liberec could be dominant in, purely insane architecture. Even if it
is small.
How would you help this purely
insane architecture to develop?
People have to be eager to do it. They have
to want to experiment. Even if there will
be mistakes and blunders. Why shouldn’t
we project a house on the Moon? You have
to go to the very last vision you have. It
doesn’t matter if your landscape is on the
Earth or on the Moon, you have to follow
what you believe in. One day, they will
build houses on the Moon, definitely in one
hundred years. But why shouldn’t we work
on it now? I wish we could keep here some
futuristic added value, a gaze into future,
which is something that has always been
present at our school. I think that’s where
we are different from other schools of
architecture that just follow given rules.
But why shouldn’t we break these rules or
create new ones? I think that’s the added
value of Liberec. The school is also based on
fascination with Archigram. That’s our way.
We also have the scientific knowledge and
experience from practice to know that many
of our ideas can be actually carried out.
They are no utopia. That gives legitimacy to
our efforts.
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Zmiňoval jste, že byste rád školu
upnul k jednomu bodu. Jaký je?
Mně nyní přijde jako nosný směr dále
rozvádět téma, které přinesl grant, tedy
zabývat se architekturou mimo centra. Je
to neprobádaná oblast, kde by se naše škola
mohla uplatnit. Zde cítím potenciál, na
kterém bych stavěl program, který můžeme
příští roky rozvíjet.
Mohl byste ten program víc vysvětlit?
Pojďme se soustředit na drobnou architekturu mimo centra. Pojďme navázat na to,
co už jsme začali dělat, pojďme zkoumat
okraje republiky, pojďme přemýšlet o tom,
co zastavět a co nechat prázdné, pojďme se
zamyslet nad českou krajinou. My nemáme
zplundrovaná historická centra válkou,
máme o co pečovat, tak pěstujme takové ty
jemné dotyky, cit pro věc. V tom vidím naši
budoucnost. Dále bych rád kladl důraz na
archivaci a prezentaci studentských projektů, které na škole vznikají. Vždy po roce
je představit a říct: „My děláme takovéto
periferní baráky, tento typ zásahu krajina
unese, toto si myslíme, že je třeba zachovat,
takto bychom se ke krajině mohli chovat
a takto v ní rozvíjet naši architekturu.“
Takže budoucí profil vidíte v pěstování
uvědomělého vstupu do prostředí?
Přesně tak.
Klíčové slovo bude kontext?
Všechno je o kontextu. I odporování kontextu je nakonec kontextuální. I odmítání
místa je práce s tím místem. Česká krajina,
to nejsou jenom sedlovky, to jsou i fabriky,
to jsou i tvrdší zásahy. V Liberci se vždycky
dělaly ikonické věci a zároveň se pěstoval cit.
Ani jedné polohy bych se nevzdával, jsou to
naše tradice, jsou to dvě strany téže mince.
Silná škola se pozná podle toho, že
je schopna uznat své slabiny. V čem
podle vás spočívá liberecká slabina?
To vím přesně a řeknu to krátce. Je to
liberecká, mně zatím neznámá, třetí katedra.

ZDENĚK FRÁNEK

On what would you like
to work at the school?

Přitom si myslím, že ten obor má obrovský
potenciál a jsem přesvědčený, že jednoho
dne může být skvělý. Další slabinu vidím
v dosavadní nedostatečné profilaci fakulty.

One of the themes I’d like to focus on is
the question of Czech national style. What
can it be? It’s surely something else than
rondocubism or Janák today but for example
textile, that’s close. Why not to try it out,
what can textile do in Czech landscape.
It’s okay on paper, it hasn’t been built, it
won’t damage the landscape. Everyone
should come up with something, they
can say for example: “I’d like to try if it is
possible to build a house of PET bottles,
I want to see if Czech landscape can bear it.”
Liberec should be the place where you try
out your vision and maybe you’ll find out it
doesn’t make sense but you still have made
a step forward.

V současné době sledujeme odliv
studentů, kteří po dokončení
bakalářského stupně přecházejí
na jiné školy. Jak vnímáte tento jev?
Já samozřejmě brečím, protože většinou
odcházejí ti nejlepší a ty bych si na škole
rád udržel. Ale takový je vývoj, kterému se
nedá zabránit. Když si chtějí vyzkoušet něco
nového, tak ať jdou. A myslím, že má mnohem větší smysl, když už se rozhodnu odejít,
tak odejít na nějakou školu v zahraničí než
na jinou, byť elitní školu českou. Když jsem
mluvil s těmi, kteří odešli na jinou českou
školu, moc spokojení nebyli.

You mentioned you would like the
school to have one shared direction.
What direction is it?

Vrátím se k začátku našeho rozhovoru.
Máme za sebou dvacet let a podle vás
je nyní škola stabilizována, tím pádem,
dejme tomu, že i vznikla jistá školní
tradice. Jaké tradice vidíte na škole
a jaké tradice si myslíte, že bychom
si měli udržet i do budoucna?

I think the theme we treated thanks to the
grant, the theme of architecture outside
the traditional centres, was very inspiring.
It’s still an unexplored region and our
school could apply itself there. I feel a lot
of potential there, it would be possible to
build a programme on it and it could further
develop in subsequent years.
Could you explain the programme
in more details?
Let’s focus on small architecture outside
traditional centres. Let’s build on what we
have already done, let’s explore the edges
of the republic, let’s think about where
we should and where we shouldn’t build,
let’s think about Czech landscape. We don’t
have historical centres destroyed by war,
we have something to take care of so we
prefer light touches. I see our future in this.
I would also like to emphasize archiving
and presentation of student projects created at the school. We could present them
every year and say: “We do these houses on
periphery, the landscape can deal with this
kind of modification, we think it’s good to
preserve this, this is how we could treat our
landscape and develop architecture in it.”
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Myslím si, že nepostradatelné jsou školní
slavnosti, které se každoročně opakují. Jako
má rok svoje svátky a rituály – Velikonoce,
Vánoce, narozeniny – tak si myslím, že by
i škola měla žít v určitých cyklech. Ty cykly
je samozřejmě nutné vyplnit prací. Důležité
ale je se na konci roku sejít a předvést, co
jsme udělali. Proto si velmi vážím studentských aktivit okolo Ještědu f kleci. To je pro
mě jedna z tradic, kterou bych si přál uchovat. Je to náš rituál. Nebo to školní vítání
prvních ročníku, akce Prvok, tak ale i přátelské večírky na děkanátě – to všechno jsou
události, které tu školu živí. Vymezují se tím
jakási pravidla a ten čas pak není rozbředlý.
Proto si chraňme, co již máme a pokusme se
přibrat to, co chceme. Přál bych si, abychom
tím všichni žili společně. To je důležité. To
by měl být náš společný cíl.

11

So the future profile you see is a conscious modification of environment?
Exactly.
The key word would be context?
Everything is about context. Even defying
context is contextual. Even refusing a place
means to work with it. Czech landscape is
not just about gable roofs but also about
factories and harsher modification. There
have always been iconic projects done in
Liberec but we also focused on sensibility.
I wouldn’t give up on either of the two
position, they are our tradition, two sides of
the same coin.
A strong school can be recognized by
admitting its weak spots. What do you
think are weak spots in Liberec?
I know that exactly and I will say it in short.
It’s the third department of Liberec, absolutely unknown to me right now. I think it
has a huge potential and I am convinced it
will can be amazing one day. Another weakness is that the school has no clear profile.
We witness students leaving the school,
they finish the Bachelor degree here and
continue at another school.
What do you think about it?
Of course, I cry over it because it’s mostly
the best of them that leave and I would like
them to stay at the school. But that’s the
progress and we cannot stop it. If they want
to experience something new, let them. But
I think that, once they leave, it makes more
sense to go to a school abroad than another
Czech school, even if it is elite. When
I spoke to those who switched to another
Czech school, they weren’t very happy.

12
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ARCHITEKTURA
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SUCHOMEL
ŠAML
VEDOUCÍ ATELIÉRU
STUDIO TEACHER

STUDENTI
STUDENTS

prof. Ing. arch.
Akad. arch.
Jiří Suchomel

ZIMNÍ SEMESTR
WINTER SEMESTER

LETNÍ SEMESTR
SUMMER SEMESTER

Roman Balšán
Michal Bílek
Jotham Brause
Ota Černý
Barbora Drahotová
Eva Hofierková
Anna Hrušová
Antonín Hůla
Klára Jančová
Michael Karnet
Maša Kušar
Ivo Louda
Alena Novotná
Olga Procházková
Alexandra Pinaeva
Petra Ross
Zuzana Tomková
Aleš Valášek

Roman Balšán
Michal Bílek
Jotham Brause
Ota Černý
Šimon Dušek
Jakub Dvořák
Daniel Hakulín
Kryštof Hlaváč
Miroslav Chmel
Klára Jančová
Michael Karnet
Samuel Lövy
Lucie Macková
Daniela Matos Sousa
Marek Prchlík
Zuzana Tomková
Jindřich Traugott

ASISTENT
ASSISTANT

Ing. arch.
Martin Šaml

Těší mne doprovázet studenty při jejich
hledání. V diskusi s nimi se opakovaně
učím toleranci a rozšiřuji svůj vlastní obzor.
Respektuji jejich individuální cesty a jen
upozorňuji na rizika, která zvolený směr
přináší. Jsem potěšen, když uvažují otevřeně
a kriticky. Logika jejich myšlení může být
a také je různá, vychází z povahy úkolu
a z postoje studenta k němu. Pokud se ale
během práce ukáže, že původní přístup
není dostatečně nosný, měl by student být
schopen ho změnit.

I like accompanying students on their
search. I repeatedly learn of tolerance and
I broaden my horizon talking to them. I respect their individual paths and only point
out risks of their chosen direction to them.
I’m glad when they think openly and critically. Their logic can be and really is various, it
arises from the nature of their assignment
and the student’s view on the subject. But if
it turns out that the original approach is not
productive enough, the student should be
able to change it.

Architekt musí umět pracovat se všemi
souvislostmi a omezeními úkolu, před který
je postaven. To ho odlišuje jak od jeho ryze
technicky vzdělávaných protějšků – stavebních inženýrů, kteří se mohou zabývat
jen řešením parciálních problémů, tak od
umělců, jejichž práce se odehrává ve zřetelně volnějších souvislostech. Snažím se vést
studenty ke komplexnímu uvažování. Jsem
proto skeptický jak k povrchnímu přebírání
formálních projevů, tak k ryze účelovému
postupu.

An architect has to be able to work with all
connections and restrictions of the assignment he is given. It is what differentiates
him from his purely technically educated
colleagues – civil engineers who can only
deal with partial problems – and from artists
whose work takes place in much looser
contexts. I try to lead the students to complex thinking. I am sceptical about both the
superficial picking of formal features and
the purely utilitarian approach.

Za posledních sto let se architektura
odpoutala od historizujících závazků, které
byly silně vnímány ještě v devatenáctém
století, a vydala se hledat nová teritoria.
Tento proces pokračuje a sílí. Pro kriticky
vnímavého člověka se tak otvírá stále úchvatnější prostor, umožňující prozkoumávat
nejrůznější směry. Rozvíjet tuto schopnost
pokládám za hlavní úkol školy architektury.

In the last hundred years, architecture
detached itself from the historicizing obligations, which were still strongly felt in the
19th century, and it went on a search of new
territories. This process goes on and gets
stronger. A more and more fascinating space
allowing exploration of various directions
opens for a critically perceptive individual.
I consider developing this skill the most
important task of a school of architecture.

Každý semestr vypisuji zhruba deset většinou velmi rozdílných zadání. Snažím se jimi
aspoň částečně pokrýt spektrum toho, čím
se architekt může zabývat. Některá témata,
například bydlení, pokládám ale za mimořádně významná a nabízím je opakovaně.
Protože architekturu vnímám jako kontinuum, nehodlám se ani do budoucna nijak
specializovat. Chci naopak své studenty vést
k univerzálnosti a schopnosti utkat se s jak
drobnými, tak velkými a náročnými úkoly.

Every semester, I give some ten, usually
very diverse themes. I try to at least partially
cover the spectrum of what an architect may
deal with. I consider some themes, such as
house designing, exceptionally important
and I give them repeatedly. I see architecture as a continuum so I don’t plan on
taking any specialization in future. On the
contrary, I want my students to be flexible
and able to take on both small and big,
difficult tasks.
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CREVALCORE PO ZEMĚTŘESENÍ
CREVALCORE POST-EARTHQUAKE
25
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In 2012 parts of Northern and Central Italy were
struck by an earthquake. In the city of Crevalcore,
along the central road Via Giacomo Matteotti in
the historical centre remained several heavily damaged houses, which have not been repaired and
probably won´t be (potential blank lots). The aim
is to introduce new architecture there, working
with modern means and reacting to the historical
environment. An assignment in the international
students’ competition where this could be potentially presented. Instructions: design at least three
new structures for the designated location.

V roce 2012 postihlo část severní a střední Itálie
zemětřesení. V městě Crevalcore po něm podél
centrální ulice Via Giacomo Matteotti v historickém jádru města zůstalo několik těžce narušených
budov, které nejsou a zřejmě nebudou opraveny
(potenciálních proluk). Cílem je vložení nové
architektury pracující se současnými prostředky
a reagující na historické prostředí. Zadání ve smyslu mezinárodní studentské soutěže, možnost účasti
v soutěži. Úkol: navrhněte alespoň tři nové objekty
do určených míst.
Úkol na procvičení kontextuálního uvažování a práce s drobným měřítkem urbanistického prostředí
v historicky homogenním malém italském městě.
Součástí práce studentů byla i jejich návštěva města a detailní seznámení s řešeným, kulturně blízkým,
přesto ale odlišným světem v jiné části Evropy.

The assignment exercises contextual thinking
and work in a small scale urban environment in
a historically homogeneous Italian town. Part of
the students’ work was to visit the city and get
acquainted in detail with a culturally similar but still
different world in a different part of Europe.

KOBERCOVÁ OBYTNÁ ZÁSTAVBA
CARPET HOUSING DEVELOPMENT
26
Intenzivní využití pozemků pro bytovou výstavbu
může mít různé podoby. Jednou z nich je kobercové zastavění nízkopodlažními objekty, které nabízejí vysokou míru obytného komfortu a soukromí
i v zahradách a na střešních terasách. Tento typ
staveb je v ČR výjimečný, v řadě evropských zemí
(Skandinávie, Pobaltí, Rakousko, Švýcarsko) je ale
obvyklý. Vyberte vhodnou lokalitu a navrhněte do
ní zástavbu 20–50 domy.

An intense use of lots for housing development can
take different forms. One of them is the carpet
development of low structures, which offer a high
level of comfort and privacy even in the gardens
and roof terraces. This type of buildings is exceptional in the Czech Republic, but in many European
countries (Scandinavia, the Baltics, Austria, Switzerland) it can be commonly found. Pick a suitable
location and design 20 to 50 houses.

Bydlení v nejrůznějších podobách je opakovaně
předmětem mého zájmu, protože ho pokládám za
jedno ze základních témat pro studenty architektury. Kobercové struktury umožňují kombinaci
uživatelských kvalit s intenzivním využitím místa
a leží mezi zástavbou rodinnými domy a vícepodlažními bytovými objekty.

Living in its many forms is repeatedly the subject
of my interest because I consider it one of the
basic topics for architecture students. The carpet
structures provide for a combination of user
qualities and an intense use of space. They are in
the zone between family houses development and
multi-story structures.

CENTRUM INTERPRETACE PŘÍRODY
NATURE INTERPRETATION CENTRE
27
Příroda je trvalým cílem turistiky a podpora
jejího poznávání je častá zejména v rozvinutých
evropských zemích (Norsko, Švédsko, Rakousko).

30
Nature is a permanent destination for tourists and
it is common to support its exploration especially
in developed countries (Norway, Sweden, Austria).
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Součástí takové podpory je i výstavba potřebné
infrastruktury, zprostředkující poznání přírody
a poučení z ní. Vyberte vhodné přírodní prostředí
a navrhněte do něj takové zařízení ve smyslu soutěže Concurso Innatur 3.

Part of this support is the construction of necessary infrastructure which facilitates learning about
nature and drawing wisdom from if. Pick a suitable
location in nature and design such a structure as
required in the Concurso Innatur 3 contest.

Zásah do volného přírodního prostředí přináší
na jedné straně osvobození od běžných ohledů na
urbánní kontext, na druhé straně staví architekta
před úkol vyrovnat se s krajinou jako mnohem mocnějším partnerem. Úkol umožňující zcela základním
a odlišným způsobem koncipovat architekturu.

To intervene in a free natural environment means
freedom from the usual concerns in an urban context on the one hand, but on the other it requires
that the architect deal with the landscape as a
more powerful partner. The assignment permits to
conceive basic and radically different architecture.

MEZINÁRODNÍ MUZEUM ASTRONOMIE
THE INTERNATIONAL MUSEUM OF ASTRONOMY
31
V chilské poušti Atacama je vybudováno mezinárodní astronomické pracoviště, které se těší
mimořádnému zájmu nejen špičkových odborníků,
ale i turistů zaměřených na astronomii. Předmětem
práce je návrh muzea astronomie, které by tvořilo
součást nabídky pro turisty a pomohlo oživit tuto
jinak chudou část Chile.

A new international astronomy centre is built in the
Chilean desert Atacama gaining extreme interest
of top experts but also of tourists interested in
astronomy. The subject of our work is to design
an astronomy museum, which would be part of the
offer for tourists and would enrich this otherwise
poor part of Chile.

Vztah člověka a kosmu je málo častým tématem
práce architekta. Výjimečnost úkolu by měla vést
k jedinečnému architektonickému konceptu.
Abstraktní prostředí pouštní krajiny je po formální
stránce ulehčením, nutnost reagovat na extrémní
klimatické podmínky je ale mimořádně silná.

The relationship of man and cosmos is not a
frequent topic in architects’ work. The exceptionality of this topic should provide for a unique
architectural concept. The abstract environment
of a desert landscape makes the formal part easier
too, however, the necessity to deal with extreme
climate is exceptionally powerful.

KEŽMARSKÁ CHATA, VYSOKÉ TATRY
KEŽMAROK LODGE IN VYSOKÉ TATRY
32
Semestrální práce je vypsána ve smyslu zadání
mezinárodní architektonické soutěže na obnovu
vyhořelé horské chaty.

35
This semester project is made in such a way to
comply with the instructions of the international
architecture competition to rebuild the burnedout mountain lodge.

VLASTNÍ ZADÁNÍ STUDENTŮ
SELF-INITIATED PROJECTS
36

41
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Kulturně-vzdělávací centrum (20)
Cultural-Educational Centre

B

Městská brána s rozhlednou (21)
Town Gate with Lookout Tower

C

Dům s obchodem a byty
Apartment building with shops

E

C

I

F

Dům pro fotografa
Photographer's House

G

Radnice (24)
Town Hall

H

Tržnice s kavárnou (24)
Market with café

F

D

Podnikatelský inkubátor (22)
Business Incubator Crevalcore

I

Archiv s informačním centrem (25)
Archive with Information Centre

E

Městská brána s policejní stanicí (23)
Police Station and Town Gate

J

Dům obchodníka
Merchant's house
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ROMAN BALŠÁN

ROMAN BALŠÁN
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Městská brána s rozhlednou
Town Gate with Lookout Tower

Kulturně-vzdělávací centrum
Cultural-Educational Centre
Kulturně-vzdělávací centrum je objekt, rozkládající se
na ploše celého bloku a využívá tak celého pozemku. Část
je zastavěna a část nechána pro venkovní aktivity. Z ulice
je přístupná galerie s třemi nadzemními podlažími a kinokavárna, sloužící běžně i mimo čas využívající sál. Sál slouží
jak k promítání kina, tak k divadlu a koncertům, spjatými
s aktivitami školy. Dvůr tvořený podlouhlou hmotou školy
a hmotou galerie vytváří příjemné zázemí,jak pro běžné
využívání dětmi (hřiště), tak pro využívání letního kina. Ze
dvora je i vstup do volnočasové školy s velkou tělocvičnou,
velkým výtvarným ateliérem, tanečním sálem a několika
hudebními učebnami. Sál v objektu, jak už bylo zmíněno,
slouží škole jako zázemí pro literárně dramatickou výuku.

The Cultural-Educational Centre is an object taking over
a place of a whole block and it uses the whole plot of land.
A part is built-over and a part is left for outdoor activities.
A three-floor gallery and a cinema-café are accessible
from the street, the café works even when there is no
projection. The hall serves for movie projections, theatre
and concerts related to school activities. The courtyard
formed by the elongated masses of the school and the
gallery offers an agreeable place for everyday use by
children (a playground) and for a summer cinema. The
courtyard also connects to the free-time school with
a large gym, huge art studio, dance hall and several music
classrooms. As has been already mentioned, the hall in the
object serves for literary and drama teaching.

Do nově vzniklé městské brány jsem se nesnažil nutně
umístit funkční věc, spíše jsem jen využil potenciálu, který
mi nově vzniklý objem umožňoval. Využil jsem výšky kterou
jsem zde cítil jako nutnost a vytvořil zde vyhlídkovou věž,
která bude nenuceně sloužit jak zdejším obyvatelům, tak
turistům k nahlédnutí na strukturu historického rastru
města, ve kterém bylo Crevalcore vybudováno. Hodnotu
urbanistického řešení jsem chtěl povýšit na stejnou
úroveň, na jaké vnímáme krásné fasády a detaily měšťanských domů. Betonová věž jednoduchého tvaru hranolu
je nepropustná a masivní po celé své délce, jen otvory na
vrcholu se otevírají nebi. Brána dostává nový účel, není
už jen místem, kterým skoro nevědomky projdeme, ale
místem, kde můžeme setrvat. Jsme zde vyzíváni k cestě
vzhůru. Pokud projdeme tímto procesem a oběvíme se na
vrcholu, budeme se nacházet u podstaty nové městské
brány. Nabídne nám poznání tohoto města, jako systému
a lépe nás připraví k vnímání bližších pohledů na barevné
omítky, až po nejmenší detaily oken.

I didn’t try to put anything functional into the newly
created town gate, I rather used the potential that the
new object offered. I used the height which I felt to be
a necessity and created a lookout tower that will naturally
serve to local residents and tourists to have a look at the
structure of the historical part of the town where Crevalcore was built. I wanted to get the urbanistic solution on
the same level on which we perceive beautiful facades and
details of town houses. The concrete tower of a simple
prism-shape is impenetrable and massive in the whole of
its length, only holes at the top open to the sky. The gate
has a new purpose, it is more than just a place we almost
unconsciously pass through but a space where we can
stay. We can rise up here. If we go through this process
and we come to the top, we will reach the very essence
of the gate. It will offer us knowledge of this town as
a system and it will prepare us to perceive more closely
the colourful facades including the minutest details
on the windows.
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Podnikatelský inkubátor
Business Incubator Crevalcore
Centrum obchodu, peněz a rozvoje. Navazuje na koncept
třech hlavních bodů obnovy. Prostor pro volné rozvíjení
podnikatelských aktivit, jejich prezentaci, sdílení myšlenek, vzájemný rozvoj průmyslu a zvýšení zaměstnanosti
v oblasti. Má za cíl těžit ze zavedených firem v okolí,
poskytnout místo inovacím, nápadům a rozvíjejícím se
podnikům. Budova obsahuje oddělitelné prostory různých
velikostí pro malé a středně velké firmy. V přízemí pak
nabízí showroom pro prezentaci. Tvar budovy navazuje na
hmotovou roztříštěnost okolní zástavby. Jednoduchý svislý
rastr fasády je inspirován dělením okolních historických
fasád. Malá, na výšku orientovaná okna poskytují dostatečný stín uživatelům budovy a vytváří příjemné pracovní
prostředí bez nežádoucího efektu přehřívání a následného nákladného chlazení budovy. Konstrukce je řešena
jako betonový monolitický skelet. Jako fasádní materiál
jsou použity lehce omítnuté bíle natřené cihly. Vytváří se
tak jednolitý objem s jemnou texturou zdiva. V proskleném
přízemí se nachází hlavní vstup do budovy, showroom
a centrální shcodiště. Zadní trakt ve tvaru písmene L
obsahuje přednáškový sál o kapacitě 50 osob a výhledem
do dvora. Od druhého patra dochází k rozpadu hmoty
budovy na tři části, které jsou propojeny skleněným propojovacím krčkem. Interiérům budovy dominuje pohledový
beton, sklo a cihlové zdivo.

A centre of business, money and development. It builds
on the concept of the three main points of renovation.
A space for free development of business activities,
their presentation, sharing ideas, mutual development of
industry and raising employment rate in the area. Its aim is
to make use of the established companies in the area, to
offer a space for innovations, ideas and developing companies. The building contains separable spaces of various
sizes for small and middle-size companies. There is also
a showroom for presentations on the ground floor. The
shape of the building is related to the shattered mass of
the surrounding buildings. The simple vertical grid of the
facade is inspired by division of the surrounding historical facades. The small vertically oriented windows give
enough shadow to the residents and create an agreeable
working space without the unwanted effect of overheating and subsequent costly process of cooling the building.
The construction is a concrete monolithic skeleton. Thinly
plastered, white painted bricks were used as the facade
material. This creates a compact mass with a soft masonry
texture. The glassed ground floor contains the main
entrance, the showroom and the central staircase. The
L-shaped rear wing contains a lecture hall with capacity
of 50 people and a view to the courtyard. Beginning with
the second floor, the mass of the building falls apart into
three parts connected by glass link. The interiors are
dominated by visual concrete, glass and brick walls.
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Městská brána s policejní stanicí
Police Station and Town Gate
Zemětřesením poškozená městská brána našla nové využití
jako místo strážců pořádku. Taktéž poškozená policejní
stanice by se přesunula na toto strategické místo. Skládá
se z brány, symbolického vstupního místa do historického jádra. Materiálově i konstrukčně je brána propojena
s přilehlým objektem. Ten slouží pro běžný provoz policejní
služebny. Brána je pojata symbolicky, směrem ke svému
středu se nepravidelně zužuje, čímž koriguje průchod lidí
a vozidel a také lehce klame oko zkreslením perspektivy.
Přilehlá hmota stanice je pojata jako jednoduchý kvádr
stojící na betonové podnoži a hrdě strážící město. Jako
fasádní materiál jsou použity lehce omítnuté bíle natřené
cihly. Vytváří se tak jednolitý objem s jemnou texturou zdiva. Vnitřní provoz budovy je rozdělen na služební
a veřejnou část. Veřejná zahrnuje vestibul s čekárnou
a nachází se v přízemí budovy. Dominantním prvkem vestibulu je schodišťové těleso z černého matného kovu.
Administrativní provoz služebny zajišťuje druhé a třetí
patro. Ve druhém se nacházejí kanceláře, sklad, cela pro
zadržené. Třetí pak obsahuje zasedací místnost, malý byt,
šatny a sprchy pro strážce zákona. Výjezd policejních vozů
je navržen přímo na hlavní okružní třídu. Celý předprostor
brány je upraven jako pěší zóna.

The town gate, damaged by an earthquake, found a new
use as a place for the guardians of order. The police
station, damaged by the same event, would move to
this strategically placed location. The gate is a symbolic
entrance to the historical core of the town. The gate is
connected to the neighbouring object both materially and
by construction. This object would serve for everyday
functioning of the police station. The gate is conceived
symbolically, it narrows in the middle and controls the passage of cars and people; it also fools the eye by distorting
perspective. The neighbouring mass of the police station
is conceived as a simple cuboid on a concrete base,
proudly guarding the town. Thinly plastered white painted
bricks were used as the facade material. This creates
a compact mass with a soft texture of the masonry. The
inside of the building is divided into two parts – service
and public. The public part contains a vestibule with
a waiting room and it is located on the ground floor.
The dominant feature of the vestibule is the staircase
made of a black matted metal. The administration part of
the station is on the second and third floors. There are
offices, a storage and a cell for detained persons on the
second floor. The third one contains a meeting room,
a small flat, a locker room and showers for the policemen.
The space in front of the station is a pedestrian precinct.
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Radnice s tržnicí a kavárnou
Town hall with market and café
Budova radnice zaujímá zcela výjimečné místo v rámci
městského centra. Vytváří protiváhu k hmotě neogotického kostela, který je spolu se samostatně stojící
kampanilou nejvýraznějším prvkem v obrazu města. Radnice a kavárna nad tržnicí jsou jako dva monitory, který
shlíží na děj na náměstí. Fasády směřující do náměstí jsou
co nejvíce otevřené a domy se tak stávají pozorovately
dění. Radnice je čtyřpodlažní objekt s obecním sálem
v parteru, který je možno zcela otevřít do náměstí. Kanceláře a menší jednací místnosti jsou umístěny v dalších
podlažích propojených vnitřním atriem završeným světlíkem. V posledním podlaží se nachází kancelář starostky
s výhledem na náměstí a jednací sál městské rady, který
shlíží do vnitřního atria.
Horizontální hmota vznášející se nad prostorem náměstí
je protiváhou k vertikální figuře kampanily. Lehká ocelová
konstrukce k kovovým pláštěm v parteru zcela otevřená
navazuje z jedné strany na sled městských domů s podloubím a ze strany druhé vytváří krytou část náměstí. Ta
slouží jako částečně kryté zázemí pro víkendové trhy,
kavárna v patře pak pro občerstvení návštěvníků trhu
a úředníky z radnice. Prosklená fasáda je z části otvíravá,
nabízí se tak možnost využití jako městského balkonu.
Nebo ji jednoduše zakryje velké plátno a celé náměstí se
promění v jeden velký kinosál.

The town hall has an exceptional place within the downtown. It is counterweight to the mass of the neo-Gothic
church which is the most prominent feature of the town
together with the separately standing campanile. The
town hall and the café stand above the market like two
screens looking down on the square. The facades on the
side to the square are as open as possible so the houses
become witnesses of what is going on. The town hall has
four floors and contains a municipal hall in its parterre
which can be opened into the square. Offices and smaller
conference rooms are situated on other floors connected
by an inner atrium topped by a light shaft. The upper floor
contains the office of mayor with view on the square and
a conference hall of the municipal council which looks into
the inner atrium.
The horizontal mass above the square is a counterpart
to the vertical figure of the campanile. The light steel
construction with a metal coating in parterre, completely
opened from one side, connects to the line of town
houses with an arcade, forming a covered part of the
square on the other side. That partly serves as a cover for
weekend markets and the café upstairs for refreshment
of the visitors of the markets and office workers from
the town hall. The glassed facade can be partly opened
so it can be used as a town terrace. It can be also simply
covered by a large canvas and the whole square will turn
into a huge cinema hall.

Archiv s informačním centrem
Archive with Information Centre
Archiv města Crevalcore, dříve součást radnice, získal
samostatnost a tím nabyl i větší vážnosti a důležitosti.
Archiválie, historická paměť města, jeho identita a paměť
obyvatel dostala privilegované místo v těsném sousedství
Boloňské brány, která je vnímána jako hlavní vstupní bod do
historického města. V parteru je situováno městské informační centrum spolu s galerijním prostorem, jehož tématem je zemětřesení ve vztahu k městu. Informační centrum
vnímám jako logické navázání na vstupní bránu města. Na
tyto prostory navazují kanceláře a studovna archivu. Vše
je korunováno prostorem pro skladování archiválií, paměti
města. Dům je pevnou betonovou schránkou, ukrývající
bohatou historii, vzpomínky a paměť. V podloubí prosklený,
v následujících podlaží minimálně perforovaný objekt
je zakončen trojicí kubických světlíků nad depozitářem
archivu.

The archive of the town of Crevalcore, formerly a part of
the town hall, gained independency and thus respectability and importance. Archives, the historical memory of the
town, its identity and the memory of its residents gained
a privileged place in a close vicinity to the Bologna Gate,
which is seen as the main entrance to the historical town.
The town information centre and gallery are situated in
its parterre, the theme of the gallery is the relationship
of the town and the earthquake. I see the information
centre as a logical extension to the town gate. These
spaces neighbour with offices and the archive study room.
All is topped by a space for storing archived documents,
memories of the town. The house is a solid concrete
case that hides a rich history and memories. The object,
glassed on the ground floor and minimally perforated on
higher floors, is topped by three light shafts above the
archive depositary.
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Muzeum geotermální energie SOOS
Museum of Geothermal Energy SOOS

Kateřinské údolí se nachází v těsné blízkosti Liberce.
Dříve to bylo prosperující uzemí se specializací na textilní
průmysl. Sevřeným údolím kaskádovitě protéká řeka Černá
Nisa. Návrh se nachází na místě bývalé továrny. Je tvořen
třemi liniem domů, které reagují na okolní terén. Centrem
života a pohybu se stává centrální ulice, ze které je přístup
do každého domu i do společného podzemního parkoviště.
Zároveň průhledy mezi domy zajišťují stálý kontakt s okolními dubovými lesy.
Každý z 16 domů má 2 garážová stání a soukromou zahradu. Jako pozůstatek továrny se na hranici lesa nachází
vodní náběh na funkční elektrárnu, která se tak stala součástí bydlení. Tím horní řada domů ziskala přijemný kontakt
s vodou, tak jako spodní řada s řekou.

Kateřina Valley is very close to Liberec. It used to be
a prosperous area specialized in textile industry. The
Černá Nisa River flows in cascades of the tightly closed
valley. The project is located at the place of a former factory. It consists of three lines of houses that react to the
terrain around. The central street becomes the centre
of life and movement, it connects to all the houses and
to the common underground parking area. At the same
time, gaps between houses keep them in contact with the
surrounding oak forests.
All of the 16 houses have 2 parking spaces in a garage and
a private garden. There is a rest of the factory on the
border of the forest, with a water basin for a functional
power plant that became a part of the housing development. Thus the upper line of houses directly connects to
water just as the lower line connects to the river.

Národní přírodní památka SOOS je v rámci ČR unikátním
místem. Na území o rozloze 1 km existuje vzácné uzemí
plné baheních sopek, oranžových říček zabarvených
od nánosů železa a plné vzácných rostlin. Hluboko pod
zemí uložená energie si v tomto území našla své cestičky
a spletitou sítí kanálků vytváří jedinečné přírodní prostředí.
Síly skryté našim zrakům představují fascinující svět plný
horka a tlaku. Právě tyto síly stále formují krajinu kolem
nás. Jejich znalost a pochopení nám umožní pochopit
i geologickou historii naší země.
Museum SOOS je vzdělávací instituce zaměřená na poznání
geologie, vulkanologie a geotermálních procesů probíhajících na i vně zemského povrchu. Provrtán tisíci kanálky
někde tvoří sopky gigantických rozměrů a někde pouze
sopky bahení. Budova muzea je skryta. Ze své velikosti
prozrazuje jen velmi málo. To hlavní se odehrává v podzemním světě kuželovitých tubusů (kanálků). Návštěvník je tak
vtažen přímo do neznámého podzemního světa. Expozice
v jednotlivých částech probíhá formou audiovizuální
projekce daných jevů.

The National Nature Preserve SOOS is a unique place
within the Czech Republic. The area of 1 km contains
a valuable territory full of mud volcanos, rare plants and
orange streams coloured by iron sediments. This area was
created as a collateral effect of the so called Karlsbad
therma. The energy stored deep underground found
its way up and creates a unique environment through
a complex system of channels. The forces hidden to our
eyes represent a fascinating world of heat and pressure.
These very forces still form landscape around us. Their
knowledge and understanding will allow us to grasp the
geological history of our country.
The Museum SOOS is an educational institution focused
on geology, volcanology and geothermal processes taking
place on and under the surface. Thousands of small
channels create sometimes giant volcanos and sometimes
only mud volcanos. The building is hidden. It shows only
a very little of its size. The most important part is in the
underground world of conical tubes (channels). This draws
visitors directly to the unknown underground world. The
exhibition consists of various audio-visual projections on
different processes.
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Jistebnické rybníky
Jistebnice Fishpond
Ve svém návrhu se zabývám fenoménem rybníku, coby
uměle vytvořeným prostředím, biologicky však velmi různorodým a cenným. Nahlížím na rybník jako na krajinný prvek
a vycházím z nezaměnitelné energie a atmosféry místa.
Výsledkem je návrh tří objektů, jež rozmisťuji na pomyslné
ose po ploše soustavy. Funkce každého z objektů je mírně
odlišná, přesto však všechny tři vychází z obdobných
principů. Spojuje je jejich strohé geometrické tvarosloví,
v kontrastní reakci na organicky tvarované rybníky, stejně
jako jednoduchá dřevěná konstrukce. Prvním a zároveň
stěžejním objektem je expozice. Je to „molo“ vybíhající
z hráze na hladinu rybníka Bezruče. Prst, který ukazuje na
vodní masu před sebou a na objekty, jež následují. Inspirací
mi byla linie jako klasický krajinný prvek, mající obzvláště
v české barokní krajině svou výsadní, nezpochybnitelnou pozici. Druhým objektem je ubytování. Jsou to čtyři
pozorovatelny, které společně ústí do prostoru jakéhosi
„nádvoří“, tedy místa zastávajícího roli přirozeného
průsečíku i společenské platformy. Poslední objektem je
pak rozhledna. Je jako periskop, který se sklání nad vodní
hladinou a s nadhledem se dívá na život odehrávající se na
rybnících. Klidně a vyrovnaně stejně jako staleté vrby, jež
lemují hráze Jistebnických rybníků.

My project treats the phenomenon of fishponds as
an artificial but biologically very diverse and valuable
environment. I see fishponds as a landscape feature and
I build upon the unmistakable energy and atmosphere of
the place. The result is a project of three objects placed
on an imaginary axis of the area. Each object has a slightly
different function but all are based on similar principals.
They are connected by their plain geometrical shapes
contrasting with the organically shaped fishponds and by
their simple wooden construction. The first and the most
important object is the exhibition. It is a wharf coming
from the embankment to the Bezruč Pond. A finger
pointing to the water mass in front of it and to the objects
behind it. I found inspiration in the line as a classical landscape feature, especially important in the Czech Baroque
landscape. Second object is the lodging. Four observatories are connect into a “courtyard” of a sort, a place with
the role of a natural meeting point and a social platform.
The last object is the lookout tower. It is like a periscope
bending over the water surface, looking on life in the fishponds with a detached view. Calmly and firmly, just like the
old willows that grow on the embankments of Jistebnice
fishponds.

SUCHOMEL • ŠAML

29

30

SUCHOMEL • ŠAML

SUCHOMEL • ŠAML

CENTRUM INTERPRETACE PŘÍRODY
NATURE INTERPRETATION CENTRE

MEZINÁRODNÍ MUZEUM ASTRONOMIE
THE INTERNATIONAL MUSEUM OF ASTRONOMY

MAREK PRCHLÍK

MICHAEL KARNET

Objekt se nachází v lesnaté oblasti Žitavských hor, které
jsou součásti Lužických hor. Toto území je charakteristické
souvislými lesy, roklinami a na vrcholech osazené mnohými
pískovcovými útvary. To vše vytváří velmi atraktivní krajinu
pro turistiku, horolezectví a další outdorové aktivity. Na
druhé straně je oblast bohatá na mnohé historické objekty
a zachovaná historická centra blízkých měst a vesnic.
To vše dohromady tvoří specifickou mozaiku, která stojí
za návštěvu. Objekt je navržen tak, aby žil v symbióze
s lesem a skálami, na nichž stojí. Dalším klíčovým faktorem
jsou zachované zbytky hradní zříceniny celního hradu
Karlsfried. Navržené objekty respektují členitost skal
a rozvržení částí ruiny hradu. Nové objekty se nedotýkají
skal a původních konstrukcí. Objekt stojí na ocelových
sloupech, které vytvářejí distanci mezi novým a starým,
a zároveň vytvářejí zastřešení archeologické situace a její
zpřístupnění. Objekt je členěn do několika pavilonů, které
jsou spojeny dvěma mosty. Každý pavilon obsahuje jednu
část expozice. Prostor je navržen jako střídaní komunikačních koridorů a výstavních sálů.

The object is in a forested part of Zittau Mountains which
are a part of Lusatian Mountains. This area is characteristic for its large forests, ravines and numerous sandstone
formations on mountain tops. All of it is very attractive for
tourism, mountain climbing and other outdoor activities.
On the other hand, the area is rich in historical objects
and it preserves the centres of the nearby towns and
villages. All these features form a specific mosaic worth
a visit. The object is designed so that it lives in symbiosis
with the forest and the rocks it lies on. Another key feature are the ruins of the castle Karlsfried. The designed
objects respect elevation differences of rocks and the
layout of the ruins. New buildings don’t touch rocks and
original constructions. The object lies on steel poles that
isolate the new from the old and also form a roof for
the archeologic situation underneath which they make
accessible. The object is divided into several pavilions
connected by two bridges. Each pavilion contains one
part of the exhibition. The space is designed as a series
of communication corridors and exhibition halls.

Astronomie je vědní disciplína, která se setměním upíná
svou pozornost na hvězdnou oblohu. To minimum světla,
které v tu dobu dopadá na povrch země, má klíčovou
hodnotu. Poušť Atacama v Chile je díky své geografické
poloze a podnebí naprosto ideálním místem pro noční
pozorování. V porovnání například s Evropou je tu nulové
světelné znečištění a obloha je tu nejasná jen párkrát do
roka. Ovšem přes den je síla slunce tak ničivá, že je nutné
se před ní nekompromisně bránit. Návrh tak na jednu
stranu musí interpretovat až děsivou hmotu noční oblohy,
která nás obklopuje a stlačuje, a dokázat se dokonale
otevřít a umožnit nerušené pozorování. Na druhou stranu
musí vytvořit útočiště, úkryt a uzavřít se před přímým slunečním světlem. Hlavním výrazovým prvkem, který určuje
uspořádání celé stavby, je střecha. Je to obrovská kruhová
skořepina, která se vznáší těsně nad povrchem země. Má
dvě roviny. Dolní rovina svým tvarem obrácené kopule
návštěvníky stlačuje uprostřed víc než na obvodu, zobrazuje tak tíhu hmoty hvězdné oblohy. Horní rovina skořepiny
se otevírá směrem do nebe. Svým tvarem zakrývá členitost
terénu a její povrch je tvořen reflexní vrstvou. Člověk
stojící uvnitř skořepiny je tak v noci naprosto obklopen
hvězdami a téměř ztrácí prostorovou orientaci. Střecha
pod sebou vytváří ve dne velmi ceněný stín, kde se v podzemí nachází celá vlastní budova.
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Astronomy is a scientific field that focuses its attention
to the starry sky after sunset. This bit of light coming to the planet surface at this time has a key role.
The Atacama Desert in Chile is an ideal place for night
observation thanks to its geographical situation and
climate. Compared to Europe, there is zero light pollution
and the sky is cloudy only several times a year. But during
day, the sun is so overwhelming that it is necessary to
have a protection. Thus the object has to interpret the
almost horrifying mass of the night sky that surrounds and
pressures us and to be able to open up completely and
allow an uninterrupted observation. On the other hand, it
has to be a sanctuary, a shelter where one can hide from
direct sunshine. The roof is the main feature determining
the overall organization of the structure. It is a giant
spherical shell suspended just above the ground. It has
two levels. The lower level has the shape of a reversed
dome and it pressures the visitors more in the middle than
on the edges, symbolizing the mass of the starry sky. The
upper shell opens to the sky. Its shape covers the jagged
terrain and its surface is covered in a reflective layer. So
someone standing in the shell in night is almost completely
surrounded by stars and almost gets lost in the space. The
roof casts the much appreciated shadow during day, the
rest of the building is underground.
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KEŽMARSKÁ CHATA, VYSOKÉ TATRY
KEŽMAROK LODGE IN VYSOKÉ TATRY
LUCIA MACKOVÁ

Jednoduchý obdélníkový půdorys o rozměrech 11x17m
zařezávám v místě terénního výběžku do svahu, kolmo
na vrstevnice, čímž se budova stává jeho prodloužením.
Zároveň orientuji podélnou stranu na jihovýchod tak, aby
co nejvíce pokojů mohlo být vytápěno přímým slunečním
svitem. Stavbu člením na čtyři podlaží, přičemž první je
způli podzemní a poslední podkrovní. Hosté jsou ubytováni
na třetím a čtvrtém podlaží, společenská místnost se
nachází v druhém a technické zázemí v prvním podlaží.
Jižní fasádu sklápím na 70 stupňů, aby bylo umožněno
lepší využití instalovaných hybridních solárních kolektorů.
Terasa s výhledem na pleso je přímo přístupná ze společenské místnosti či zvenku po rampě. Vstup je umístěn
v návaznosti na přístupové cesty na jižní straně budovy.
Kvůli zimnímu provozu chaty je vstup vyvýšen 1,5 metru nad
terénem a zpřístupněn schody. Ze stejného místa vychází
rampa směřující na terasu. Obvodový plášť je z tmavých
matných titanzinkových pásů, naopak interiér je obložen
bílým dřevěným obkladem. Do výšky prvního patra je chata
obložena bílým vápencem.

I situate the simple rectangular layout 11x17m into
a terrain spur in the slope, at a right angle to the slope,
so the building becomes its extension. I also put the
longer side to the southeast direction so that as many
rooms as possible can be heated by direct sunshine.
I divide the building into four floors, the first one is partly
underground and the last one is an attic. Visitors are
accommodated on the third and fourth floor, the lounge
is on the second floor and the technical facilities on the
first floor. The south facade is in a 70° angle in order to
use the installed hybrid solar collector more effectively.
The terrace with a view of the mountain lake can be
accessed directly from the lounge or from the outside
by a ramp. The entrance is situated on the south side to
connect with the access road. Because the lodge should
operate in winter, the entrance is 1.5 m above ground. The
ramp leading to the terrace starts here too. The facing is
made of dark, matted titanzinc sheets while the interior is
panelled with white wood facing. The lodge is covered by
white limestone up to the first floor.
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KEŽMARSKÁ CHATA, VYSOKÉ TATRY
KEŽMAROK LODGE IN VYSOKÉ TATRY
JINDŘICH TRAUGOTT

Návrh na horskou chatu je v prvé řadě hledáním smyslu
stavění v horách. Úspornost je okolností, nikoli ambicí.
Niemermayerovská juxtapozice radikální diskrétnosti
vnitřku chaty a absolutní vnějškovosti hor nás snadno přesvědčí, že horská chata skutečně nemá daleko k zázraku
či teleportu. Příležitost vystavět uvnitř paralelní vesmír
se jeví jako téměř nevyhnutelná. Pochopitelně, je třeba
to provést nenápadně, tak, aby si výletník málem nevšiml,
že cestuje časoprostorem (o některých věcech přeci jen
platí, že čím jsou zřetelnější, tím méně jsou věrohodné).
V iniciativě za obnovení Kežmarské chaty je přítomné
silné historické vědomí, či dokonce sentiment. Není třeba
stavět repliku, abychom se tohoto tématu dotkli. Návrh
analogizuje atmosféru horské chaty. Nízké stropy a strmé
schodiště jsou formou diskomfortu, která představuje
kvalitu. Práce s přítmím a jeho antitezí má obdobnou motivaci. Barevně natírané dřevo v interiéru vytváří atmosféru
na pomezí dekorativnosti a abstrakce. Cítíme hřejivou
přítomnost ornamentální tradice horské architektury, ale
dekor jako by vymizel. Objevuje se téma mizení – pocit
něčeho, co zde bylo, a již není.

The project of a mountain lodge is firstly a search for
the purpose of building in mountains. Economy is a factor,
not the ambition. The Niemermayer-like juxtaposition of
the radical intimacy of the interior and the absolute exteriority of the mountains can persuade us easily that the
lodge is almost a miracle or a teleport. The idea to build
a parallel universe on the inside seems almost inevitable.
It is of course necessary to do it subtly so that the visitor
almost doesn’t notice that he is travelling through time
and space (sometimes, the more obvious things are, the
less believable they become).
There is a strong historical consciousness or even a sentiment behind the initiative to renew the Kežmarok Lodge.
We don’t need to build a replica to touch this theme. The
design makes an analogy to the atmosphere of a mountain
lodge. Low ceilings and steep staircases are a form of
discomfort that represents quality. The work with gloom
and its antithesis has a similar motivation. The colourfully
painted wood in the interior creates an atmosphere on
the border of decorativeness and abstraction. We can
feel the warming presence of the ornamental tradition of
mountain architecture but the decoration seems to have
disappeared. The theme of vanishing comes up – a feeling of something that used to be there and isn’t there
anymore.
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ÚZEMÍ U ŠKODOVKY, PLZEŇ
U ŠKODOVKY AREA IN PLZEŇ

JIČÍN
JIČÍN

EVA HOFIERKOVÁ

JAN JIRÁSKO

Trojúhelníkové území v blízkosti bývalého ředitelství
Škodových závodů. Obrovská plocha, která je v pěší
dostupnosti od historického centra, je prakticky
nevyužita. Nejvíce plochy zde zaujímá Centrální autobusové nádraží a odstavné plochy pro autobusy. Tento stav
byl dán masivním růstem Škodových závodů, kdy se dělníci
dopravovali do práce autobusy, a měli tak přímou dostupnost do závodu. Na území se nachází několik bytových
domů, drobné služby jako oprava automobilů apod.,
čerpací stanice a mycí linka, bistro, budova autobusového
nádraží, náměstí Emila Škody, které je spíše parkem než
náměstím, a parkovací plochy pro osobní automobily.
Během několika návštěv ve mne místo, celé území, vždy
evokovalo pocit prázdnoty. Vůbec mi nepřišlo, že kousek
od tohoto území leží historické centrum Plzně. Když jsem
místem procházela, viděla jsem napříč celým územím. Zdálo
se mi to až neuvěřitelné. Tak prázdné a nevyužité. Na jedné
straně lemují ulici Skvrňanskou bytové domy a na druhé
straně už vidíte areál Škodových závodů.
A mezitím nic. Pouze řadu starých bytových domů. Ty ve
mne vzbuzovaly pocit osamocení, ale zároveň jakéhosi
vítězství. Vítězství toho, že nebyly zbořeny stejně jako
původní domy kolem nich. Návrh by měl vytvořit předpoklady pro obnovu přirozené urbanistické struktury
s předpokladem koncentrovaného využití zastavěného
území, umožnit situovat do lokality běžné městské aktivity
a navrátit území charakter centrální čtvrti. Náměstí Emila
Škody zaujme v dotvořeném městě významné postavení.
Území je vymezeno ulicemi Skvrňanská, Kotkova a Tylova.

The triangular area nearby the former Škoda Works
headquartes. A large area within walking distance of the
historical centre, almost completely unused. The area is
mostly taken by the Central Bus Terminal and the parking
lot for buses which is the result of the workers commuting
by bus – they could go directly to the facility this way.
There are also several apartment houses and services
such as car-repair shop etc., a gas station, a car wash,
a diner, the bus terminal building, Emil Škoda Square, which
is more of a park than a square, and parking lots for cars.
Several visits of this place gave me a feeling of emptiness.
It didn’t seem to me at all that it is just a short way from
the historical centre of Plzeň. Crossing the area, I could
look over the whole place. It was almost unbelievable. So
empty and with no use. One side of Skvrňanská Street is
lined by houses and on the other side, you can see Škoda
Works.
And nothing between. Only a line of old apartment houses.
Those gave me a feeling of loneliness but also of a victory.
Victory of not having been torn down like the original
houses around. My design should prepare conditions for
a restoration of a natural urban structure and a concentrated use of a build upon area. It should bring back usual
city activities and give the area a character of a city-centre quarter. Emil Škoda Square will have an important
place in the finished city. The subject area is delimited by
Skvrňanská, Kotkova and Tylova streets.

Řešené území se nachází v centrální části Jičína, tvoří
západní okraj městské památkové rezervace, jejíž je
součásti. Hranici řešeného území tvoří ulice Butovská, 17.
listopadu, Na Hrádku, Boženy Němcové, Kollárova a tok
řeky Cidliny. Mým záměrem je v řešeném území navrhnout
takové městské prostory, které nabídnou lidem žijícím
v této lokalitě dostatek soukromí a zároveň v nich dokáží
probudit zájem o společnou věc, vytvořit zdravě fungující
komunitu. Takové prostory, které budou otevřené
a přínosné celému městu, jeho obyvatelům i návštěvníkům.
Prostory, které dokáží být místem pro společenské aktivity
a budou i podnikatelsky atraktivní. Prostory, které dokáží
využít potenciál životního prostředí a stanou se cílem pro
relaxaci i aktivní formy trávení času.
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The subject area is situated in the central part of Jičín
in the west edge of the city conservation area. It is bordered by the streets Butovská, 17. listopadu, Na Hrádku,
Boženy Němcové and Kollárova and the river Cidlina.
My intention is to design a city space that would offer
enough privacy to the residents and would be a motivation
for achieving a common goal, for creating a healthily functioning community. An open space, beneficial to the whole
of the town, its residents and visitors. A space that can
become a venue of common activities or be interesting
for business plans. A space that can fully use potential
of its environment and a place for relaxation and actively
spent time.
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POHŘBÍVÁNÍ
BURYING
IVO LOUDA

Návrh nového hřbitova se smuteční síní na okraji Prahy.
Celková úprava území na hřbitov, řešení jeho parkové
úpravy ve vazbě na okolní krajinu. Návrh smuteční síně,
kolumbária a dalších drobných staveb. Uklidňující alej kultivovaných stromů směřuje k hlavní vstupní bráně, tyčící
se 6 m vysoká stěna s úzkým prostupem na počátku údolí
mentálně rozlišuje prostředí, napovídá následující uzavřené
prostory. Kompozičně je vjem velmi vyvážený a uzavřený.
Po průchodu štěrbinou se otevírá zvolený počátek cesty
a návštěvníci jsou odproštěni od okolního světa a vtáhnuti do hry otázek a rozhodování. Směr chůze určuje
meandrovitý potok lemovaný vrbami, jenž odděluje cestu
vpřed od cesty návratu. Na rozcestí po pravé straně chůze
bystrý potok postupně sílí s přítoky mokřin a pramenů
nabývá na hloubce a uklidňuje se, vytváří v terénu zátoky
a utišuje atmosféru. Za vlhkého počasí při tlakové výši se
zde vyskytuje mlha rozplývající konkrétní lidské myšlenky.
Při průchodu kolumbáriem v zářezu pod úrovní terénu
se návštěvník ocitá v paradoxní situaci, vyměňuje si roli
s odpočívajícími, jejichž duše na tím dohlíží svrchu. Je mu
těsno, doléhají na něj emoce. Cesta je klikatá, není jasně
zřejmé, co bude následovat. Jako orientační body poslouží
centrum s kašnou pro nabírání vody do konví, lavičky
a stromy.

A project of a new cemetery with a mourning hall on the
edge of Prague. An overall modification of the area for
the cemetery, solution of its park in connection with the
surrounding landscape. A design of the mourning hall,
columbarium and other minor buildings. A calming alley of
cultivated trees points to the main gate, a 6 metre tall wall
with a narrow entrance at the beginning of the valley mentally divides the area and foreshadows the following close
spaces. The composition of the structure is well balanced
and complete. After passing through the opening, a path
opens in front of the visitor who is freed from the world
and pulled into the game of questions and decisions.
The walk follows a meandering stream lined with willows,
separating the way forward from the way back. On the
fork on the right side, a swift brook gains more strength
by inflows from marshlands and sources, it deepens and
calms down, creates coves and quietens the atmosphere.
When the weather is wet and there is high-pressure, a fog
dissolving human thoughts forms here. When the visitor
passes through the columbarium in a cove under the
terrain level, he finds himself in a paradoxical situation, he
switches roles with those resting here whose souls look
after it from high above. He feels anxiety, emotions take
their toll. The path is winding and it isn’t clear what will
come next. The middle with a fountain for taking water
into a watering can, benches and trees will serve as
a landmark.
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ŠTUDIJNÉ CENTRUM TUL
STUDY CENTRE OF THE TECHNICAL UNIVERSITY OF LIBEREC
ZUZANA TOMKOVÁ

Študijné centrum pre Technickú univerzitu v Liberci má byť
novým prostredím pre samostatné štúdium a pobyt študentov. Miestom, kde sa môžu na jednom mieste stretnúť
všetky odbory TUL a zároveň miestom, kde sa ako jednotlivec môžem ponoriť do sveta poznania. Nachádza sa v srdci
kampusu, medzi Študentským námestím a zalesneným
kopcom. Svojím zasadením rozširuje Študentské námestie
a dáva mu nový charakter.
Kompaktná hmota s veľkým okom dívajúcim sa na zeleň
postupne plynie a rozpadá sa do Študentského námestia.
S najväčšej časti je knižnicou, na ktorú sa na každom podlaží napájajú oddychové zóny interiérových a exteriérových
terás. Tie prepájajú jednotlivé podlažia. Mravenisko. Plynie
od živého k pokojnému. Zahĺbiť a rozptýliť sa. Študent
v študijnom centre je postavou Jorge Luis Borgesa. Zatvorená v knižnici sa pokúša zostaviť univerzálnu encyklopédiu natoľko úplnú, že by z nej nebolo vylúčené nič na
svete. V ten večer kedy zisťuje, že sa mu jeho pokus nikdy
nepodarí, sa vydá previesť sa po meste. Cíti, že všetko
čo vidí je nejakým spôsobom jeho dielom, encyklopédiou
sveta je svet sám. Keď sme vo vnútri knižnice, odvádzajú
nás od rozhovorov knihy a my máme tendenciu mlčať. Ale
na terase pod stromami náš rozhovor stráca zábrany, rozbieha sa do šírky a ku podivu je oveľa podnetnejší. Stojac
na nej som súčasťou veľkého hľadiska, dívam sa čo
deje sa na ploche nového Študentského námestia.

The Study Centre of the Technical University of Liberec
should be a new environment for individual studies and
passing time for students. A place where of all departments of TUL can meet and where an individual can plunge
into the world of knowledge. It is situated at the heart of
the campus, between Student Square and a green hill. It
enlarges Student Square and it gives it a new character.
The compact mass with a large window, which gives on
verdure, flows into Student Square. The biggest part is
the library which connects on every floor to the interior
resting zone and exterior balconies. These interconnect
floors. An anthill. It flows from the bustling to the calm. To
concentrate and to take one’s mind off things. A student in the student centre is a Jorge Luis Borges-like
character, sitting in a library trying to make the universal
encyclopaedia so exhaustive that nothing in the world is
excluded from it. The evening he finds out his experiments
don’t work, he goes out to the city to have a walk. He
understands that everything he sees is somehow his work,
that the world itself is an encyclopaedia of the world.
When we are in the library, books distract us from talking
and we tend to rest silent. But at the terrace under the
trees, there is nothing to prevent us from talking, the
debate flourishes and it is surprisingly more thought-inspiring. When I stand there, I am a part of the big picture,
watching what is going on at Student Square.
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ARCHITEKTURA ARCHITECTURE
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HENDRYCH
JANĎOUREK

CONCEPTION OF THE STUDIO

VEDOUCÍ ATELIÉRU
STUDIO TEACHER

STUDENTI
STUDENTS

Ing. arch.
akad. arch.
Jan Hendrych

ZIMNÍ SEMESTR
WINTER SEMESTER

LETNÍ SEMESTR
SUMMER SEMESTER

Ing. arch. Ing.
Jiří Janďourek

Matěj Čunát
Šimon Dočekal
Jakub Dvořák
Elena Fialková
Daniel Hakulín
Kateřina Hlavičková
Martin Holba
Jakub Honzák
Miroslav Chmel
Štěpán Kadlec
Daniela Kupková
Adam Lacina
Šimon Marek
Štěpán Matějka
Ondřej Pchálek
Michaela Říhová
Pavel Špringl
Jindřich Traugott

Zuzana Brunnerová
Klára Bužková
Marie Čáslavská
Hana Davídková
Roman Ehl
Zuzana Ferencová
Matyáš Fialka
Elena Fialková
Martin Holba
Kristian Holan
Lenka Juchelková
Eliška Kovaříková
Jan Kurz
Adam Lacina
Jiří Lukáš
Ondřej Novák
Klára Paterová
Lucie Pavlištíková
Vojtěch Šaroun
Marie Štefanová
Adam Šustek
Lenka Vojtěchová

Optimální velikost školy umožňující neustálé střetávání a prolínání různorodých pohledů pedagogů a studentů, kdy celá škola je
jeden rozmanitý organizmus, kde se všichni
mohou potkávat. Právě otevřenost, různorodost pohledů, zaměření jednotlivých ateliérů
a možnost projít jimi během studia, považuji
za jeden z největších kladů naší školy.
Ateliér chápu jako dílnu, místo intenzivní
práce, střetávání, diskuzí, každodenního hledání, zkoušení i pochybování, vzájemného
ovlivňování, vědomí sounáležitosti. Ateliér
je prostředí pro zrození projektu, konceptu, je to místo pro prožívání architektury.
Smyslem práce v ateliéru je neustálé hledání
a objevování vlastních pohledů a přístupů,
nespokojovat se jen s aplikacemi již prověřených principů. A současně si uvědomovat
odpovědnost a nutnou míru pokory architekta při tvorbě a formování prostředí měst,
krajiny i jednotlivých staveb, kdy každý
projekt zanechává dlouhotrvající stopu.
Témata zadání budou orientovaná na urbanismus měst, malých měst, vesnic a krajinářskou architekturu, formování veřejného
prostoru z hlediska prostorových, funkčních
a krajinářských vztahů, syntézu vzájemných
vazeb a propojení, respektování a využití
přírodních prvků (voda, vegetace, morfologie terénu atd.) v krajině a lidských sídlech.
Posláním ateliéru by mělo být věnovat se
problematice stávajících regionálních sídel
a krajiny, rehabilitovat jejich prostředí
a prostory, definovat soudobé vstupy a zásahy v historických strukturách. Výsledkem
by měly být komplexní projekty, které na
základě analýz a rozborů budou prezentovat
variantní řešení jak celku, tak architektonického detailu.
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Our school is of the optimal size allowing
continuous clashing and blending of different points of view of teachers and students
and to be one colourful organism where
everyone can meet. It is this very openness
and variability of opinions and focuses of
different studio classes and the possibility of
taking them during one’s studies what I see
as one of the biggest positives of our school.
I see the studio classes as a workshop,
a place of intensive work, clashing, debates,
everyday search, exploration and doubting,
it is a place where you can live architecture.
The point of the studio classes is a never-ending search and discovery of one’s own
views and approaches while never being
satisfied with application of already mastered principles. It is vital to be aware of our
own responsibility and to have the necessary humility of an architect while creating
and forming cities, landscape and individual buildings when every project leaves
a long-lasting trace.
The themes will focus on planning of cities,
towns and villages, on landscape architecture, forming of public spaces from spatial,
functional and landscape point of view, on
synthesis of mutual relations and connections, on respecting and using natural features (water, vegetation, terrain morphology,
etc.) in both countryside and human settlements.
The goal of a studio class should be to
engage the problems of current regional
settlements and landscape, to rehabilitate
environment and spaces, to define contemporary modifications and interventions in
historical structures. The result should be
complex projects that will offer a variety of
solutions of both the whole and the architectonical detail based on a thorough analysis.
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VRŠOVICKÁ PROLUKA - KRYMSKÁ ULICE
VRŠOVICE VACANT SITE - KRYMSKÁ STREET
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Území takzvané vršovické proluky je místem
sociálních a topografických dramat. Nešťastně
vyhajpované zadání je výzvou díky své mnohovrstevnatosti. Šíře zadání činí nemožné vymezit úlohu
jako ryze architektonickou či urbanistickou. Úkolem
je definovat adekvátní program, ale především
vyjádřit skrze návrh smysl místa.

51
The area of the so called Vršovice gap site is
a place of social and topographic dramas. The
unfortunately hyped project is a challenge due to
its many layers. The scale of the project makes it
impossible to mark it purely as an architectural or
urban planning assignment. The task is to define an
adequate program but most importantly to express
the sense of the place through the project.

PIARISTICKÉ NÁMĚSTÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE
PIARIST SQUARE IN ČESKÉ BUDĚJOVICE
52
Prostor náměstí má jedinečnou atmosféru. Na
severní straně zůstává volný prostor po zbouraném
domě a slepé průčelí stávajícího objektu. Historicky
se tato strana daleko více uzavírala, skupina domů
tvořila úzký průchod na náměstí před kostelem.
Úkolem je najít formu dostavby a její náplň, reagovat na atmosféru okolí, zejména náměstí a přilehlé
ulice a soudobým výrazem obohatit slohově rozmanitou zástavbu v místě.

55
The space of the square has a unique atmosphere. There is an empty space at the north side
after a torn-down house and also a windowless
facade of the adjacent house. Historically, this
side was much more closed and several houses
formed a narrow passage to the square in front
of the church. The assignment is to find a form
for the construction and its content, to react to
the atmosphere of the surroundings, mainly of
the square and the adjacent street and to apply
a modern expression and enrich the stylistically
rich buildings in its vicinity.
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oživí centrum stejně jako okrajové části. Tři pěší
okruhy v rámci Terezína – vnější, v prostoru mezi
opevněním a vnitřní – propojují zajímavá a významná
místa, která obíhají střed města. Vzniknou tři nitky,
na kterých se objevují různorodé atmosféry.

56
Opuštěné vojenské objekty jsou umístěny po
obvodu města. Jejich náplně řešíme vzhledem
k funkčnímu schématu pevnosti Terezín. Podle
hlavní osy souměrnosti Terezína rozdělujeme
objekty na severní univerzitní a jižní muzejní. Tyto
dvě oblasti nabízejí různé atmosféry – obecně je
univerzitní část živější a muzejní klidnější. V muzejní
části v současné době již většina muzeí funguje;
pouze k nim přesunujeme plánované muzeum ze
severní části. Univerzitní část se skládá ze tří
vysokých škol umístěných v kavalírech pevnosti,
které leží na hlavních osách Terezína. Podle logiky
města míří do tří stran, třemi směry se ubírá také
zaměření univerzit – technické, umělecké a humanitní. Navrhované univerzitní budovy tvoří prstenec
kolem vnitřního města. Vzhledem k rozložení ostatních funkcí jako jsou věda a výzkum v části města za
řekou a v plánované technické univerzitě se budou
oba směry společně s muzejnictvím vzájemně podporovat. Vzhledem k měřítku města se přirozeně

museums will support each other. Given the size
of the town, both the downtown and the outskirts
will naturally liven up. Three footpaths lead around
Terezín – on the outside, between fortifications
and on the inside – and connect interesting and
important places.

ÚPRAVA CENTRA OBCE, LOMNICE AND POPELKOU
MODIFICATION OF THE TOWN CENTRE IN LOMNICE NAD POPELKOU
65
Součástí návrhu bude i vytvoření nového autobusového nádraží na jednom z řešených náměstí
u bývalého pivovaru, návrh vodní plochy, obnova
původního řečiště ve středu města, parku u autobusového nádraží, úprava povrchů, řešení dopravy
v klidu, návrh mobiliáře. Vše v historickém a prostorovém kontextu malého města v blízkosti Turnova
a Semil. Součástí úlohy bude jasné pojmenování
problémových míst, nalezení a pochopení smyslu
vazeb širšího okolí a jednoznačná definice nově
navržených prostorových a plošných řešení.

This project consists of designing a bus terminal on
one of the squares close to the former brewery,
a project of water surface, a renovation of the
original riverbed in the centre, a park nearby the
bus terminal, surfacing, thinking through of traffic
out of rush hours and designing street furniture.
All of it in a historical and spatial context of the
small town nearby Turnov and Semily. The project
also requires clear identification of its problematic
parts, discovering and understanding relations with
surroundings and a clear definition of the newly
designed spatial and area solutions.

POLYFUNKČNÍ OBJEKT NA NÁROŽÍ PEKAŘSKÁ – ANENSKÁ, BRNO
POLYFUNCTIONAL OBJECT ON THE CORNER OF PEKAŘSKÁ
AND ANENSKÁ STREETS IN BRNO
66

UNIVERZITNÍ MĚSTO TEREZÍN
UNIVERSITY TOWN OF TEREZÍN

Topograficky složitá parcela v historickém jádru
města. Bydlení, obchody, služby, garáže, vnitroblok.

68
A topographically difficult plot of land in the historical core of the city. Housing, shops, services,
garages, inner courtyard.

64
The empty military objects are situated along the
town’s perimeter. We give them their function
according to the functional layout of the Terezín
fortress. We divide the object into the north university part and the south museum part, following
the axial symmetry of Terezín. Each of these parts
has its own atmosphere – the university part is
generally livelier and the museum part is calmer.
Most of the museums already function in the
southern part, we only add the planned museum
in the north. The university part consists of three
universities in fortress retrenchments that lie on
the main axes of Terezín. According to the logic of
the town, they point into three directions and their
orientation goes into three direction too – technical, artistic and humane. The proposed university
buildings form a ring around the inner town. Considering that other functions like science and research will be situated on the other river bank and in
the technical university, all lines of education and
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KOMUNITNÍ CENTRUM H55
COMMUNITY CENTRE H55
69
Předmětem soutěže je zhotovení návrhu nového
komunitní centra, které bude umístěno v lokalitě
historického jádra Hloubětína, v sousedství
památkově chráněného kostela sv. Jiří, zahrad
Hloubětínského zámečku a Křížovnického dvora.

71
The subject of the project is a design of a new
community centre in the historical centre of
Hloubětín, in the neighbourhood of the listed
church of St. George, Hloubětín Chateau and
Knights of the Cross Mansion (Křížovnický dvůr).

VLASTNÍ ZADÁNÍ STUDENTŮ
SELF-INITIATED PROJECTS
72

83
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VRŠOVICKÁ PROLUKA - KRYMSKÁ ULICE
VRŠOVICE VACANT SITE - KRYMSKÁ STREET
JAKUB DVOŘÁK

Do tohoto projektu jsem o Krymské ulici nikdy neslyšel.
Ulici jsem vnímal jako každou jinou. Když jsem začal získávat
informace, dozvěděl jsem se, že v této ulici dokonale
fungují sousedské vztahy. Existuje zde jakási komunita
sousedů z Krymské. Ulice funguje jako místo pro setkávání
a pořádání akcí a proluka, jak zde říkají chybějícímu bloku
domů, je jejím vyvrcholením. Říká se, že příležitost dělá
zloděje. Kdybych to převedl na situaci Krymské, otevřenost místa může být jedním z hlavních důvodů vzniku této
komunity lidí. Toto místo má zvláštní náboj, atmosféra
otevřeného bloku ve mně vyvolává pocit volnosti. Je mi
jasné, že to zde musí zůstat.
Při promýšlení projektu my šlo o zachování té neuchopitelné energie, která zde je, a transformovat ji do hmoty.
Od počátku jsem věděl, že hmota nesmí být pevná, protože
by uzavřela prostor a pocit volnosti by se vytratil. Zároveň
každý tuší, že zde něco chybí a je potřeba to něco doplnit.
Můj záměr byl vytvořit objekt, který opticky doplní ulice
a zároveň udrží louku otevřenou. Svým zásahem ztvárňuji to, co zde cítím. Na volnou plochu umístím subtilní
strukturu, která znásobí plochu a nabídne další možnosti
používání prostoru. Hmoty umístěné v této struktuře
zmenšují měřítko, jsou umístěny tak, aby se zde člověk
cítil příjemně a zároveň plocha louky zůstala. Objemy jsou
vytvořeny vypnutím látky, která je dostatečně flexibilní.
Jsou zde nosiče zeleně, které vytvářejí visuté zahrady.
Tento objekt by se měl chovat jako organismus reflektující
své blízké okolí, měly by se do něj propsat potřeby lidí,
jejich používání daného objektu.

I have never heard of Krymská Street until this project. I perceived it as any other street. When I started
gathering information, I found out there were perfect
neighbourhood relationships here. There is a sort of
neighbourhood community of Krymská Street. The street
functions as a place for meetings and events and the gap,
as the locals call the missing block of houses, is its grand
finale. They say that opportunity makes the robber. If
I apply this on the situation of Krymská Street, the openness of the place might be one of the main reasons why
this community came to life. This place has a special spirit
and the atmosphere of the open block evokes a feeling
of freedom in me. It is clear to me that this has to remain
the same.
When I was thinking my project through, I wanted to
preserve this untouchable energy and transform it into
matter. I knew from the beginning that this matter mustn’t
be solid because it would close up the space and ruin the
feeling of freedom. But in the same time, everyone feels
that there is something missing and that something needs
to be added. My intention was to create an object that
would optically complete the street but left the clearing
open. My modification shows what I feel here. I need to
put a subtle structure to the open space, a structure
that will enlarge the surface and offer more possible
uses of the clearing. The matter placed in this structure
diminishes the scale and it is placed in such a way so
that one feels comfortable and the surface of the open
space remains. Volumes are formed by a stretched flexible
fabric. There are carriers for green vegetation that
create hanging gardens. This object should behave like an
organism reflecting its environment, needs of people and
their using the object.
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VRŠOVICKÁ PROLUKA - KRYMSKÁ ULICE
VRŠOVICE VACANT SITE - KRYMSKÁ STREET
ELENA FIALKOVÁ

Dom s oblučikom
House With an Arc
Vraj lúka je plná detí a vôňí a rastú na nej trávy
a obedujú davy. Toto je ostrov Krym čo ústí z ulice, čo
nesie meno Krymská. Lúka vršovická. Lúka bezprizorná.
Bez priznania. Bez patrenia.
Človek má oči. Má uši. A kadečo.
Je to všetko silnejšie ako betón.
A z neho stena. Trochumožnoužajvynález.
Ona vie chytiť za ruku a viesť. Alebo zastaviť.
Mňa minule donútila kúpiť si jablká v podlubí.
Večer sme tam zašli s frajerom na pivo.
On pivo nepije. Chodí kupovať zemiaky na tržíček
k pánovi susedovi.
Len tak medzi nami, myslím, že sa tam chodí vyrozprávať,
vždy tam niekoho stretne. Nikdy sa k tomu nepriznal.
V ružovom dome sa býva žlto. Slnko tam svieti.
Skriňa je stena. Parapet je lavička. Lavička je polička.
Záves je stena.
V tom jednom priestore sa musíme mať radi.
Maklér to pri kúpe bytu zamlčal.
Nemám mu to za zlé. Kaviareň v podchode nezamlčal.
Ba čo viac.
Odchádzam s kyslastou chuťou kávy na podnebí.
Myšacou dierou na lúku. Zdravím úctivo malých ľudí,
čo sa hrajú na veľkých.
Počujem dunivý kontrabas rozliehajúci sa námestím.
Opúšťam Vršovicský opus.

Now the meadow is full of children and it smells good and
there is grass growing and people lunching. This is the
island of Krym that opens into a street whose name is
Krymská.The meadow of Vršovice. The ownerless meadow.
Without confession. Without belonging.
A man has eyes. Ears. And much more.
All of that is stronger than concrete.
And a wall made of it. Maybeevenaninvention.
She knows how to catch one’s hand and lead. Or stop.
Last time, she made me buy apples under the arcade.
We went there in the evening for a beer with a guy.
He doesn’t drink beer. He buys potatoes from a neighbour
at the market.
Just between the two of us, I think he goes there
to have a chat,
he always meets someone there. He never admits it.
Life in the pink house is yellowish. Sun shines in there.
The wardrobe is a wall. The windowsill is a bench.
The bench is a shelf. The curtain is a wall.
We have to like each other in that space.
The estate agent didn’t mention that.
I don’t blame him. He did mention the cafés under the
arcade. And furthermore. I leave with a sour taste on my
palate.
Through a mouse hole to the meadow. I salute politely
small people who pretend to be big.
I hear a rumbling contrabass echoing on the square.
I leave the opus of Vršovice.

HENDRYCH • JANĎOUREK

49

50

HENDRYCH • JANĎOUREK

VRŠOVICKÁ PROLUKA - KRYMSKÁ ULICE
VRŠOVICE VACANT SITE - KRYMSKÁ STREET
JINDŘICH TRAUGOTT

Příliš často se díváme z výšky (nejen na město)
We Look Too Often From Height (Not Only On the City)
Když se řekne Krymská, většina z nás si vybaví limonádu
Club - Mate a kola bez přehazovačky. Nenechme se mýlit,
tyto příznaky mají svůj původ v něčem podstatnějším,
říkejme tomu městské sousedství. Zdejší obyvatelé si uvědomují místo, ve kterém žijí. Vědí o sobě. Tyto společenské
skutečnosti si zaslouží nacházet svůj otisk v architektuře.
Návrh navazuje na tuto křehkou atmosféru. V pozadí
dorůstá uliční fronta. Náruč se rozkošatí vysazenými
stromy. Odnaproti se novostavba zatváří svými pavlačemi
málem rybářsky. Mezi dřevěnými lamelami v parteru tušíme
náměstí. Ještě krok a lamely nás uzavřou do vnitřního
světa surreální kavárny. Z ochozu máme náměstí jako na
dlani. Když do něj sestoupíme, spatříme dům, jak hledí do
tváře devatenáctého století s konvencí a noblesou. Takto
se dům proměňuje podle toho, hledíme-li na něj zvenku,
nebo zevnitř, zboku, nebo zpříma, z ulice, z náměstí, nebo
z louky. Mísí v sobě různé nálady. Ambicí je určitý druh
přítomnosti. Vnitřní struktura domu má také svou společenskou motivaci. Typologický hybrid žehličky a pavlačáku vytváří prostředí, ve kterém se potkávají různí lidé.
Rostoucí hloubka dispozice vytváří škálu bytů nestejných
standardů a velikostí, zatímco pavlač je místem potkávání,
možná i setkání.

When we say Krymská Street, most people will think of
Club - Mate lemonade and bikes without change-speed.
But don’t be fooled, these symptoms have their roots in
something more substantiate, let’s call it urban neighbourhood. Local residents are aware of the place where they
live. They know about each other. These social realities
deserve to be reflected in architecture.
My project is inspired by the fragile atmosphere. The
frontage grows in the background. The embrace branches
out with planted trees. From the other side, the new
building among courtyard balconies almost looks like
a fisher house. We suspect there is a square in the
parterre among wooden laths. One more step and the
laths close us up in a surreal café. From the gallery, the
city lies open under us. When we descend to the city, we
see the house looking into the face of the nineteenth
century with habit and grace. The house changes like this
depending from where we look at it – from the outside or
the inside, from side or from enface, from the street, from
the square or from the clearing. It mixes up many moods.
The aim is a certain kind of presence. The inner structure
of the house has also its social motivation. The typological
hybrid of a smoothing iron and a courtyard balcony house
creates an environment where different people can meet.
The growing depth of the inner structure of the house
creates a variety of flats of different standards and sizes
while the courtyard balcony is a place for encounters,
possibly meetings.
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PIARISTICKÉ NÁMĚSTÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE
PIARIST SQUARE IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

PIARISTICKÉ NÁMĚSTÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE
PIARIST SQUARE IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

MIROSLAV CHMEL

ŠTĚPÁN KADLEC
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Hostel
Hostel
Do prázdného prostoru v severní části náměstí navrhuji budovu hostelu, který zachová průchod na náměstí
a půdorysně navazuje na původní Schwarzkopfův dům, jenž
byl stržen počátkem dvacátého století. Funkce hostelu je
pak krokem k podpoře turismu a života v historickém jádru
a vytváří místo pro ubytování mladých lidí, které zde v současné době chybí. V přízemí budovy se nachází recepce
hostelu a malá kavárna určená jak ubytovaným, tak veřejnosti. Kavárna je otevřena směrem do náměstí a lze ji s ním
snadno propojit pomocí otevíratelné skleněné stěny. Ve
zbytku budovy se nacházejí pokoje pro hosty, společné
sociální zařízení, společný prostor, určený pro snídaně
a ve střeše je pak umístěna terasa s výhledem na náměstí
a klášter. Celým domem prochází schodiště, které spojuje
jednotlivá patra s vyvýšenými úrovněmi, díky kterým je
přední část budovy posunuta o půl patra a kavárně se tak
dostává většího prostoru.

My project places a hostel to the empty space in the
north part of the square. The passage to the square
would remain and its layout would follow the original
Schwarzkopf house that was torn down in the beginning
of the 20th century. The function of the hostel would be
to bolster tourism and offer a lodging for young people
which is lacking there now. The ground floor of the
hostel would serve as the reception and a small café for
accommodated guests and public. The café is open in the
direction of the square and it can be easily connected
to it by an opening glass wall. The rest of the building is
reserved for guest rooms, common sanitary facilities,
common space for breakfasts and finally there is a roof
terrace with a view on the square and the monastery.
A staircase goes through the whole house connecting the
floors and the higher levels that shift the front part of the
building by half a floor so the café can be more spacious.

Čajovna
Teahouse
Prostor po zmizelém domě, díra do náměstí a prázdná
fasáda do ulice. Podivně ohraničené či neohraničené
náměstí se skrytou krásou a tichem, s dominantami kostela, věže a renesanční solnicí. Obnovení průchodu mezi
domy - třetího vstupu do náměstí. Klidná hmota domu do
náměstí, výrazná dominantní fasáda do křižovatky viditelná
z dálky ulicí. Místo pro meditaci, rozjímání a pití dobrého
čaje.

A space left after a house disappeared, a hole to the
square and a blank facade to the street. The weirdly
outlined or not-outlined square with hidden beauty and
silence dominated by a church, towers and a Renaissance
salt storehouse. Restoration of a passage between
houses – the third entrance to the town. The calm mass
of the house at the square, a distinctive dominant facade
to the crossroad visible from a long distance. A place for
meditation, reflection and drinking good tea.
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PIARISTICKÉ NÁMĚSTÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE
PIARIST SQUARE IN ČESKÉ BUDĚJOVICE
ADAM LACINA

Dům s černou hlavou (divadlo s klubem a zázemím)
House with Black Head (a theatre with a club and facilities)
Dům ve skoro 800 let starém městě; dům na místě kde
před sto lety stával dům Schwarzkopfův; dům na náměstí,
bývalém hřbitově; dům kolem něhož hraje saxofon
a prodává se mrkev, dům s tak malou uličkou, jak jen bylo
možné; dům se stromem, co na podzim zčervená; dům
s komínem, dýchacím otvorem; dům s mnoha oky a velkou
tlamou; dům se dvěma nevidoucími fasádami; dům s bílou
vanou v podzemí; dům s hledištěm stahovacím jako rybářský prut; dům s pódiem na kolech; dům v pláštěnce ušité
z cihel; dům s umělci pod čepicí; dům s dírou a jeřábem
v srdci; dům s divadlem v břiše…

A house in the almost 800 year old town; a house at the
place where Schwarzkopf’s house stood one hundred
years ago; a house on a square, a former graveyard;
a house next to which a saxophone plays and carrots
are sold; a house with a street as narrow as possible;
a house with a tree that becomes red in autumn; a house
with a chimney, a hole for breathing; a house with many
eyes and a huge mouth; a house with two blind facades;
a house with a white bathtub in the basement; a house
with an auditorium collapsible like a fishing rod; a house
with a stage on wheels; a house in a raincoat sewn from
bricks; a house with artists under its cap; a house with
a hole and a crane in heart; a house with theatre
in its belly…
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UNIVERZITNÍ MĚSTO TEREZÍN
UNIVERSITY TOWN OF TEREZÍN
E
KLÁRA BUŽKOVÁ • MARIE ČÁSLAVSKÁ • KRISTIAN HOLAN •
• MARTIN HOLBA • VOJTĚCH ŠAROUN • MARIE ŠTEFANOVÁ

A

C

D

J

A

Terezínská umělecká (58)
Terezín Art University

B

Kavárna (59)
Café

C Brány (60)
Gates
D

Knihovna Terezín (61)
Terezín Library

E

Veslařská loděnice (68)
Rowing Boathouse

F

Čítárna (62)
Reading-room

B

F

Dům pro fotografa
Photographer's House
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Terezínská umělecká
Terezín Art University
Kavalír VIII., dům se dvěma tvářemi, jeden z korálků
terezínského vnitřního okruhu. Do krajiny nedobytný,
k městu je přívětivější. Dříve bylo ve vojenské noclehárně
jako v úle, teď se nemůže probrat z dlouhého podřimování.
Je to divadelník hrající svůj part bravurně stovky let, jeho
pravidelné členění by si padly do oka s univerzitním provozem. Umělci, hudebníci, herci…
Velké nádvoří rozmělňují shluky kaštanů na chráněná
zákoutí, k hlavnímu vchodu vede lipová alej. Hlavní vstup
s koncertním sálem je srdcem školy, ve dvou kloubech
budovy ční tubusy přednáškového a divadelního sálu.
Velkorysá chodba je společným obývákem, světlo zde
proudí ze dvora přes velká okna. V přízemí se na klenutou
linii z masivních zdí navěšují dlouhé baletní sály. Tolik skoků
a žádné dupání. Baleťáci to umí jako vodoměrky. V patře
se hlavní chodba rozlévá do menších chodeb až k hudebním třídám. A kde je temno, tam pomůže díra do střechy.
Skryté kouty nevyzradí opisování úkolů, pilování etudy
pohltí ale těžko. Vyťukávání rytmu se prolíná s bigbítem
školní kapely, v místnosti zalité světlem čeká sochař na
polibek múzy. O přestávce se chodí slunit na střechu,
dohlédnou až do Litoměřic.

Kavalír VIII., a house with two faces, one of the
Terezín’s beads of outer fortification. Unconquerable from
the outside, much friendlier from the town. The military
barracks used to be like a hive but it cannot wake up from
its long slumber now. It is a theatre actor who played his
part perfectly for hundreds of years, its symmetric structure would be great for a university. Artists, musicians,
actors…
The big square is dotted with groups of chestnut trees
that divide it into sheltered coves, a lime avenue leads to
the main entrance. The main entrance with the concert
hall is the heart of the school, two tubes of the lecture
and theatre halls rise high in the two joints of the building.
The magnificent corridor is a common living room, sunshine comes here through big windows from the courtyard. On the ground floor, long ballet halls hang on the
arched line of massive walls. So many leaps and no thuds.
The ballet dancers are like water measurers. Upstairs, the
main corridor flows into smaller ones all the way to the
music class rooms. When it is too dark, a hole in the roof
helps. Secret corners won’t let away copying of homework
but it cannot keep in an etude being worked on. Rhythmic
tapping mixes up with school band’s big beat, a sculptor
waits for a kiss of a muse in a sunlit studio. They go take
in some sun on the rooftop during breaks, they can see all
the way to Litoměřice.

Kavárna
Café
Opevnění Terezína je plné cest, tunelů a menších či větších
prostor. Tyto kasematy reduitu č.18, které původně
sloužily pro ubytování a skladování střelného prachu, nyní
slouží jako malá kavárna – zpříjemnění nebo cíl procházky
mezi valy. Svojí polohou se nachází v blízkosti sportoviště,
rektorátu ve městě a domova důchodců na druhé straně
– za hradbami. Zároveň je po cestě na zkratce z města do
městské části Kréta. Toalety sousedí s volně přístupným
průchodem v hradbách, takže kromě návštěvníků kavárny
slouží i pro ty, kteří zkoumají opevnění nebo se jen procházejí parkem v příkopu podél kynety /původně odvodňovací
strouhy příkopu/. K poslechu hrají studenti z Terezínské
umělecké.

The Terezín fortification is full of paths, tunnels and
smaller and larger spaces. These casemates of the
demilune n. 18 that originally used to serve as lodgings
and gunpowder storage are a small café today and can be
a pleasant stop or the goal of a walk between ramparts.
It’s located close to sport compounds, the rector’s office
in the town and the retirement house on the other side
– behind the ramparts. It also lies on a shortcut from
the town to the municipality Kréta. The toilets are next
to the freely accessible passage through the ramparts
so it serves to both the visitors of the café and those
who merely examine the fortification or pass through the
park by the fosse along the bottom duct /originally the
drainage system of the fosse/. The visit is accompanied by
music of students of the Terezín art school.
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Brány
Gates
Můj návrh se zabývá hradbami a vztahem hradeb k městu.
Výsledkem jsou dva přístupy k pojetí brány (jedné obnovené a druhé nově vzniklé), dále konverze prachárny na
hudební klub a ringstrasse – tedy cesty propojující hradby
a město. Práce se snaží upozornit na mizící ráz pevnostního města a najít řešení pro obnovu hradeb a souvisejících veřejných prostorů.

My projects focuses on ramparts and the relations
between the ramparts and the town. It results in two
approaches to gates (one renovated and the other one
newly built), a transformation of the powder store into
a music club and of the ringstrasse – the path connecting
the ramparts and the town. The project tries to draw
attention to the disappearing fortress character of the
town and to find a solution how to renovate the ramparts
and related public spaces.
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Knihovna Terezín
Terezín Library
S cca 2,500 m2 a kapacitou 200 tisíc knih představuje
budova velkou mezi malými univerzitními knihovnami, která
je soudobá svou otevřeností a kapacitami pro práci a zpracování digitálních médií. Průchozí budova spojuje svým
jednoduchým interiérem dva protilehlé světy. Vážným,
formálním vstupem se otevírá do rušných a velkorysých
Jiráskových sadů, zatímco na druhé straně knihovní
kavárna volně přechází do kostelního zátiší, oázy klidu
v samém srdci univerzitního života.

With approximately 2500 square meters and the capacity
to accommodate 200 thousand books, the building
represents a bigger among the smaller university libraries,
being a contemporary one through its openness and the
potential of working with the digital media. By the means
of two entrances, the building uses of it's simple interior
to connect two opposite worlds. It's solemn, formal
entrance opening to the busy, generous Jirásek Gardens,
while on the other side the library cafe gradually flows out
into a church alley, a sanctuary of peace in the midst of
the university life.
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VOJTĚCH ŠAROUN

Veslařská loděnice
Rowing Boathouse

Čítárna
Reading-room

Rozhledna
Lookout tower

Veslařská loděnice (interiér)
Rowing Boathouse (interior)

Po glacisech města Terezína
To Glacis of Terezín Town
Glacis - v odborném názvosloví pevnostního stavitelství
zemní val svažující se od vnějšího okraje pevnosti do volné
krajiny. Původní funkcí tohoto obranného prvku bývalo
odstínění města před zraky a děly nepřátel, a zároveň
obráncům umožňoval rychlý výpad vpřed. Dnes již město
žádná nepřátelská vojska neohrožují, avšak určité rysy
prostoru vně hradeb jsou platné i pro současnost. Být
v krajině a mít město na dosah.
V návrhu se zabývám tématem promenádní cesty okolo
Terezína, která ve společné vizi univerzitního města
zastává téma sportu, rekreace a odpočinku. Na cestě
zpracovávám místa odlišných charakterů i měřítek nábřeží řeky, velké plochy po ubořených hradbách,
problematická místa vjezdů do města, či rekonstrukce
drobných objektů.

Glacis – a fortification architecture engineering term
denoting a bank sloping down from the edge of the
fortress to the landscape. The original function of this
defensive feature was to hide the town from enemy eyes
and cannons and allow defenders to attack easily. The
town is not threatened by an attack of any army but some
elements of the space outside the ramparts are still valid
today. To be in landscape and to have the town within
one’s grasp.
My project treats the theme of a path around Terezín
which would, together with the vision of a university town,
represent the themes of sport, recreation and relaxation.
I work with places with different characters and scales
– a river bank, large spaces after torn-down ramparts,
difficult spots of entrances to the town or a reconstruction of small objects.

Sportoviště
Sports Complex

Lunety
Lunettes
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MODIFICATION OF THE TOWN CENTRE IN LOMNICE NAD POPELKOU

MARIE ŠTEFANOVÁ

LENKA JUCHELKOVÁ

Technika
Technical University
Kavalír VI je dvoupatrový objekt na pětiúhelníkovém
půdorysu po celém svém obvodu vybavený klenutými
dobře větratelnými kasematy. Hluboké místnosti jsou sice
přímo osvětlené, nicméně světlo nedopadá dostatečně
daleko, aby je dokázalo celé prosvětlit. Takto tmavých
místností se dá využít i pro nové obory jako jsou optické
komunikace, optoelektronika, optika a podobné, které
pracují se světlem a ke svým pokusům či výzkumům
potřebují zcela zatemněné optické laboratoře. V rámci
společné vize Terezína jako univerzitního města, umisťuji
do tohoto objektu technicky zaměřenou vysokou školu
orientovanou právě na tato odvětví. Původně je kavalír složen z přibližně 24 metrů dlouhých místností. Navzájem jsou
propojeny v každém patře dvěma enfiládami. Těch využívám
k vymezení chodeb - jedné v přízemí budovy, lemující dvůr,
a druhé v patře, lemující suchý příkop. V přízemí tak vznikají
laboratoře bez oken a k nim přidružené místnosti. V horním
pak běžné třídy, do kterých přívádí světlo světlíky,
a kabinety.
Pětiúhelník v základně propojuje nový objekt, v němž
se nachází vstupní prostor školy a děkanát. Spočívá na
dvou betonových jádrech a jeho prosklená fasáda je před
jižním sluncem chráněná horizontálně uloženými hranoly
z betonu. Tvoří tak jednolitý celek navléknutý na původní
cihelné zdi kavalíru.

Kavalír VI is an two-storey heptagonal shaped arched
object, easy-to-air casemates all along its perimeter.
Light comes into the deep rooms directly but not far
enough to light them up completely. These dark rooms can
be used for new scientific branches such as optic communication, optoelectronics, optics and so forth – they work
with light and they need completely dark laboratories for
their experiments and research. Within the shared vision
of Terezín as a university town, I place a technical university focused on this branches of science into this object.
Originally, the retrenchment consists of some 24 metre
long rooms. They are interconnected by two enfilades on
every floor. I use them to delineate the corridors – one
on the ground floor along the courtyard and the second
one upstairs, along the fosse. That puts two windowless
laboratories and related rooms to the ground floor.
Ordinary classrooms with light coming through skylights
and teacher offices are situated upstairs.
The heptagon in the foundations connects to a new object
where the entrance to the university and dean’s office
find their place. It rests on two concrete cores and its
glassed façade is protected from the southern sun by
horizontal concrete blocks. It forms a unified whole with
the original brick wall of the retrenchment.
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Část řešeného území se nachází severně od náměstí. Svým
tvarem připomíná zrcadlově obrácené náměstí a přirozeně na něj navazuje. Rozhodla jsem se dát území náplň
a charakter takový, který se hodí k jeho poloze v kontrastu
k náměstí, centru městského charakteru. Vytvořila jsem
tedy náves jako centrum charakteru vesnického. Je zde
částečně obnovený Pivovarský rybník, který má vše, co
vesnický rybník potřebuje – labutě, lodičky i rybáře. Prostor uzavírá autobusové nádraží s kavárnou.

A part of the project area is located to the north of the
square. Its shape is reminiscent of a mirror image of the
square and it connects to it naturally. I decided to give
this area such a character that would go well with its
location contrasting to the square, the centre with townlike character. I created a small square as a centre with
village character. There is the partly renovated Brewery
Pond which has all that a village pond needs – swans,
boats and fishermen.

Na rybník navazuje křižovatka u zámku, která byla nepřehledná a pro chodce nebezpečná. Zrušila jsem příjezd
k autobusovému nádraží, zámeckou zahradu srovnala na
úroveň zámku a vzniklou zídkou jsem cestu zúžila a vytvořila tak retardér před vjezdem na náměstí. Na náměstí
bylo třeba snížit množství parkovacích míst a omezit hlavní
cestu, kde auta jezdí velkou rychlostí. Rozšířením chodníků
vznikl pohodlnější průchod a místo pro lavičky a stojany na
kola. Parkovacích míst na náměstí zůstalo minimum, parkování je možné u autobusového nádraží nebo v proluce v jižní části náměstí. Průjezd náměstím jsem omezila, levá část
je přístupná pro dopravní obsluhy a vzniká zde pěší zóna.
Pravá část je zúžena tak, aby se zde dalo projet bezpečně,
ale pomalu.

The space is closed up by a bus terminal with a café. The
pond lies next to the crossroad next to the chateau but
it was chaotic and dangerous for pedestrians. I removed
the road to the bus terminal, I evened the level of the
chateau garden with the chateau and the newly created
wall narrowed down the road which added a speed bump
before the entrance to the square. It was necessary to
lower the number of parking spaces on the square and to
reduce the main road where cars drive in high speed. The
extension of the pavement made it more comfortable to
walk here and made space for bike stands. Only a minimum
of parking spaces stayed at the square, it is possible to
park a car next to the bus terminal or at the gap at the
southern part of the square. I reduced driving through
the square, the left part is accessible for traffic services
and I made a pedestrian precinct here. The right part is
narrowed down so that it is possible to drive here safely
but slowly.
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ROMAN EHL

KLÁRA PATEROVÁ

Návrh reaguje na morfologická specifika a členitý terén
v místě. Reflektuje výšky a měřítka okolní zástavby. Parcela
leží v blízkosti hranice mezi pomyslným centrem (Pekařská)
a periferií (Anenská). Situace samotných objektů návrhu
pracuje se zmíněným rozhraním, nevytváří zde tak uzavřený
blok, ale naopak kompozici tří objektů propojených
platformami, terénními zlomy a schodišti.
Návrh sestává ze tří samostatných objektů, které jsou
v úrovni suterénu propojeny prostorem podzemního
parkoviště. Dva vyšší objekty, jeden osmipodlažní, druhý
šestipodlažní, přiléhají k ulici Pekařská a doplňují frontu
meziválečných bytových domů. Pevné fasády odkazují na
éru brněnského funkcionalismu, zatímco třetí, čtyřpatrový
objekt přiléhající k ulici Anenská je pojednán volněji s lehce
rozehranou fasádou. V prostoru mezi domy jsou veřejně
přístupné terasy sezónně využitelné jako předzahrádky
restaurace a kavárny a jako částečně chráněný prostor
pro obyvatele navrhovaných domů.
Nárožní osmipodlažní dům v prvních dvou podlažích
zahrnuje kavárnu a obchodní plochy, nad nimiž následuje
šest obytných pater. Druhý dům v Pekařské má v parteru
restauraci a obchodní plochy. Nad nimi následují čtyři
obytná podlaží. Dům při Anenské ulici má v parteru vjezd
do společných podzemních garáží pro rezidenty, dvě patra
kancelářských ploch a poslední dvě patra mezonetových
bytů.

The project reacts to the morphological specifics and the
broken terrain of this place. It reflects the heights and
scales of the surrounding buildings. The plot of land is
situated nearby the boarder of the imaginary downtown
(Pekařská) and the periphery (Anenská). The project for
the subject buildings doesn’t implement this distinction, it
doesn’t create such an isolated block but on the contrary,
it forms a composition of the three objects connected by
platforms, terrain breaks and stairs.
The project consist of three separate objects connected
by an underground parking lot. The two taller objects, one
with eight floors and the other one with six, are adjacent
to Pekařská Street and they add to the frontage of old
interwar apartment houses. The solid facades refer to the
era of Brno functionalism while the facade of the third
object with four floors adjacent to Anenská Street is in
a less strict style. In the space between the houses, there
are terraces open to public which can be seasonally used
for restaurant outside seating and cafés and as a partially sheltered space for the residents of the projected
houses.
The corner eight-floor building contains a café and
a shopping area on the first two floors followed by six
residential floors. The second house in Pekařská Street
has a restaurant and a shopping area on its ground floor
followed by four residential floors.
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Navrhuji dům, který vlastně zvenku vypadá jako dva
samostatné domy. Široký průchod mezi nimi vybízí
k nahlédnutí a třeba i k zastavení na jedné z veřejnosti
přístupných teras. Při odstupu vidíme celkovou podobu
domu: vlastně není tak velký, jak mohl působit, když stojíte
v jeho těsné blízkosti. Tento rohový dům nechce působit
velkolepě, byť se nachází na exponovaném místě. Chce
působit přátelsky, ale přitom důstojně. Je to dům, který
stojí pevně na svém místě.

My project is a house that actually looks like two separate
houses from the outside. The wide passage invites
a peek-in and maybe a short stop at one of the terraces
open for public. From distance, we can see the whole of
the house – it actually isn’t as big as it might have seemed
when you stood right in front of it. This corner house
doesn’t want to look magnificent although it is situated
in a busy place. It wants to be friendly but dignified. It is
a house that stands firmly at its place.

Na první pohled je zřetelné oddělení spodní části domu
(komerční využití) a větší horní části, která slouží k bydlení.
Severní fasády obou domů, orientovaných do rušné
Pekařské ulice, jsou ve svých obytných částech výrazně
uzavřenější oproti fasádám jižním.

The distinction between the lower part (commercial use)
and the residential upper part is visible at the first sight.
The north facades of both houses oriented to the busy
Pekařská Street are much more closed into themselves in
the residential part compared to the south facades.

Pokročíme-li dál, nyní už ulicí Pekařskou, stále stoupáme
pozvolna vzhůru, abychom se dostali na úroveň prostornější terasy (té, na kterou jsme už vstoupili z druhé
strany). Jdeme však dál, teď už podél druhého domu,
Domu Soused. Sousedí se zajímavým činžovním domem
z 30. let, na nějž navazuje stejnou výškou. Je tedy o kus
vyšší než Atriový dům pod ním. Se svým starším a zkušenějším sousedem se nechce nijak srovnávat, nebo se nad
něj dokonce povyšovat. Jen ho doplňuje, snad mu bude
dobrým sousedem – kamarádem.

If we go further, this time through Pekařská Street, we
go slowly up until we reach the level of the more spacious
terrace (the one we entered from the other side). But
we go on, this time along the other house. The Neighbour
House. It stands next to an interesting apartment house
from the 1930’s of the same height. It is a little lower than
the Atrium House under it. It doesn’t want to compare
itself with its older and more experienced neighbour or
even look down at it. It only complements the other one
and hopefully, it will be a good neighbour and friend to it.
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KOMUNITNÍ CENTRUM H55
COMMUNITY CENTRE H55
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ZUZANA BRUNNEROVÁ

ADAM ŠUSTEK

Projekt se snaží nejen vyřešit uspořádání budovy ve
smyslu vyplnění programu, ale také reaguje na širší urbánní
souvislosti. Rozšiřuje předprostor před komunitním
centrem a doplňuje tak nabídku hloubětínských veřejných
prostranství, kterých je poměrně málo. Zároveň řeší i prostor zámeckých zahrad. Hmota komunitního centra se staví
jako přehrada mezi veřejným prostranstvím a soukromějším
prostorem zahrady. Nechci, aby dům tvořil mezi těmito
prostory hradbu. Měl by se chovat spíše jako cedník,
vpouštět do sebe ulici a zahradu a umožnit projít kolem
domu i skrz něj. Hmotu domu tedy proráží díra a samotná
budova je otevřená do ulice i do zahrady.

Parcela připomíná klín. Je ohraničena dvěmi ulicemi které
mají různou intenzitu provozu, hustoty a výšky zástavby.
Hmoty, které se odvíjejí od těchto faktorů, mají zacelit
prázdno a podílet se na spoluutváření městského života.
Rušnou Pekařskou pohlcuje strohá fasáda bytového domu,
křehkost Anenské je podpořena knihovnou. Blok by měl
být přístavem kde domy slouží jako vlnolamy.

The plot of land looks like a wedge. It is outlined by
two streets with different intensity of traffic and density
and height of buildings. Masses that arise from these
factors should mend the emptiness and help to co-create
town life. The busy Pekařská Street is absorbed by a simple facade of an apartment house, the fragility of Anenská
Street is emphasized by a library. The block should be
haven where houses serve as bulwarks.

Dům je odkloněn od uliční čáry a odsazen jak od sousedícího rodinného domu, tak od hřbitovní zdi. Celá stavba má
tři patra. Dům využívá přirozeného sklonu terénu a část
jeho nejspodnějšího patra je zapuštěna do země. Koncept
by se dal popsat jako propustný dům, a to v příčném,
podélném i svislém směru. Do skeletové konstrukce jsou
v každém patře vloženy obslužné boxy, kolem kterých
volně proplouvá prostor, který je potom buď propojen
s exteriérem i se zbytkem budovy nebo naopak oddělen.
Provoz domu je uspořádán tak, aby některými částmi
budovy proudili návštěvníci pořád a jiné byly otevřené
pouze tehdy, je-li to potřeba. Celá stavba je bezbariérově
přístupná.

The project tries not only to find a solution for this building within instructions but also to react in a broader urban
context. It enlarges the space in front of the community
centre adding to the rather scarce selection of public
open areas in Hloubětín. It also treats the area of the
castle gardens. The community centre stands as a barrier
between the public open space and the more intimate
space of the garden. I don’t want this object to completely
isolate these spaces. It should rather work as a strainer,
to let in both the street and the garden and make it possible to pass through and around the house. So there is
a passage in the mass of the house and the building itself
opens to the street and the garden.
The building is out of the street line and distanced from
both the neighbouring house and the cemetery wall. It
has three floors and uses the naturally sloped terrain so
a part of the lowest floor is under the ground level. The
concept could be described as a permeable house in
transverse, lengthwise and vertical directions. The skeleton construction contains a service box on every floor.
Space flows around these boxes and it either connects to
the exterior and the rest of the building or it is separated.
The operation of the house is organized in such a way
that visitors go through some parts all the time and some
parts are open only when needed. The whole building is
wheelchair accessible.
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KOMUNITNÍ CENTRUM H55
COMMUNITY CENTRE H55

KOMUNITNÍ CENTRUM H55
COMMUNITY CENTRE H55

HANA DAVÍDKOVÁ

LENKA VOJTĚCHOVÁ

Přirozenými komunitními centry byly vždy kostely, což se
však v našich dějinách narušilo a jejich funkce se obnovila
minimálně. Hloubětín hledá svůj bod dění, kterým již
nebude kostel, ale komunitní centrum. Komunitní centrum
se zahradou má být otevřeno především místním obyvatelům. Mimo klubovny zde bude městská knihovna, kavárna
a kulturní sál. Sál má, dle mého názoru, nejhonosnější
funkci. Zde se budou občané slavnostně setkávat u nejradostnějších a nejrůznějších kulturních i jiných příležitostí
a tradic. Komunitní centrum je zde pro všechny, nejmladší
i starší. Je zde pro své obyvatele jako jejich bod, kde se
můžou scházet.

Churches have always been natural community centres
but this tradition has been interrupted and their function has never fully come back. Hloubětín is looking for
its venue spot, not a church but a community centre. The
community centre with a garden should open mainly to the
local residents. Besides a clubroom, there will be a library,
a café and a community hall. I think that the hall has the
most magnificent role. This is where people will meet for
various happy cultural and other occasions and traditions.
The community centre is there for everyone, the youngest
and the oldest. It is the place for the locals where they
can meet.

Místo komunitního centra se nachází v tradičním českém,
až venkovském prostředí, proto by si budova měla udržet
jednoduchost místních staveb. Inspirací k návrhu mi bylo
místní prostředí domů s dvory.

The community centre is situated in a traditional Czech
village environment which is why the building should preserve the simplicity of the surrounding buildings. I drew my
inspiration from the local houses with courtyards.

Hlavní budova navazuje na uliční čáru, zdůrazňuje cestu
k bráně kostela, otevírá se kolemjdoucím skrz svou
prosklenou fasádu a nabízí jim podloubí jako rozšíření
veřejného prostoru. Dům přímo sdílí své funkce kavárny
a knihovny s venkovním prostředím ulice. Na úrovni dvora
se nachází kavárna a knihovna. Objekt sálu navrhuji do
prostoru zahrady. Má slavnostní funkci a naprosto odlišnou
konstrukci. Budova je částečně betonová a od 1. NP je to
dřevostavba.

The main building follows the street line, it highlights the
path to the church gate and it opens to the passers-by
through its glassed facade and offers them an arcade
as an extension of the public space. The house directly
shares its functions of a café and a library with the outside street environment. The café and the library are
situated on the courtyard level. I project the hall into the
garden area. It has a ceremonial function and a completely
different construction. The building is partly made of concrete and it is wooden from the first aboveground floor.

Hlavní části návrhu centra je knihovna, která je nejen
hlavním vstupem do vnitřních prostor centra, ale také
vstupem do venkovního prostoru dvora. Vstup do knihovny
se nachází ve vyšší části parcely u hřbitovní brány. Knihovnou se dostáváme do klubovny, kterou je možné otevřít
do dvora a posedět zde na dřevěných plošinách. Klubovna
navazuje na víceúčelový sál, který má i svůj vlastní vstup
ze dvora. Samostatnou částí je kavárna, která umožňuje
posedět i venku s výhledem do zahrady. Do kavárny se
můžete dostat přes foyer knihovny nebo opět přes dvůr.
Díky vykonzolované rohové části stavby se nám otevírá
komunitní dvůr, který slouží k propojení vnitřních a vnějších
prostorů, ale také k propojení centra se zahradou. Pod
celou hlavní částí centra se nacházejí dvě menší klubovny,
do kterých se návštěvník dostane právě vykonzolovaným
venkovním vstupem. Ve dvoře je vysazena okrasná třešeň,
která zdobí komunitní prostor. Součástí jsou veškeré technické a skladovací prostory, které se nacházejí v podzemních prostorách víceúčelového sálu. Komunitní centrum
H55 je otevřeno nejen pro obyvatele Hloubětína, ale pro
veškerou veřejnost. Snažila jsem se o vytvoření příjemného
prostoru, kde se lidé budou cítit dobře a budou mít chuť
se sem vracet.
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The main part of the design is a library which is not only
the main entrance to the interior of the centre but also
the entrance to the space of the courtyard. The entrance
to the library is situated in the upper part of the plot
of land, next to the cemetery gate. We pass through
the library to a clubroom which can be opened to the
courtyard where we can sit on wooden surfaces. The
clubrooms connect to a multifunctional hall which has
another entrance from the courtyard. There is also a café
with an outside seating and a view of a garden. The café
can be entered through the library lobby or the courtyard.
The community courtyard opens to us thanks to the
corner of the building supported by brackets, it serves to
connect the inner and outer spaces and to connect the
Centre with the garden. There are two smaller clubrooms
under the main part of the Centre, they can be accessed
by the entrance supported by brackets. There is an
ornamental cherry tree in the courtyard. All technical and
storage facilities are included and situated in the underground spaces of the multifunctional hall. The Community
Centre H55 is opened for Hloubětín residents but also for
public. I tried to create a pleasant space where people
can feel comfortable and where they will want to come
back.
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INTERNÁTNÍ ŠKOLA, LOUKOV
BOARDING SCHOOL IN LOUKOV
ELENA FIALKOVÁ

Pozemok oproti kostolu sv. Magdalény v Loukově odkazuje na historickú stopu bývalej sklárne a hospodárskeho
dvora. Koncept sa skladá z troch častí:

The plot of land across from the St. Magdalen Church
refers to the historical trace of the former glassworks
and a grange. The concept consists of three parts:

1 • filozofia internátnej školy • Inšpiráciou je typologia,
ktorá sa vyvinula v stredoveku popri kláštoroch, kapitulách
a panovnických dvoroch, kam rodičia posielali chlapcov za
skúsenosťami a vzdelávaním od tamních klerikov. Hľadám
súčasnú odpoveď na poptávku po tomto type školského
zariadenia.

1 • Boarding school philosophy • I found inspiration in the
medieval custom of sending boys to monasteries, chapters and royal courts to receive experiences and education from the local clergy.

2 • ekonomia • Téma svojbytnosti, ekonomickej samostatnoti takéhoto objektu-inšpiráciou sú mi benediktínske a neskôr i mnohé ďalšie kláštory, ktoré sú ekonomicky samostatné a schopné sa uživiť. Deti by po škole
mohli tráviť čas v sade, na políčkach, v dielňach. Učiť sa
ekológiu v praxi, vedieť odkiaľ pochádza mlieko, a odkiaľ
párek. Všestrannosť výchovy je v raste osobnosti ako
celku, jednoty s prírodou, jednoty s uvedomením si miesta na planéte. Moja škola nemá byť pre najvyššiu vrstvu
spoločnosti. Jej unikátnosť má byť ponúknutá všetkým.
Rozhodnutie umiestniť dieťa do tejto školy má pochádzať
zo srdca a hlavy a nie z peňaženky. Predpokladám však, že
samostatnosť tohto objektu bude čiastočná. Rehoľný rád
by mal zabezpečiť chod záhrady, sadu a farmy po celý rok,
i počas prázdnin.
3 • architektúra • Odpoveď architektonická na dané
miesto a zadanie si má byť vedomá historických súvislostí,
silného a krásneho kontextu v blízkosti kostola, geomorfologických súvislostí.

2 • Economics • The theme of self-sufficiency and economic independence of such an object. I found inspiration
in Benedictine and many other monasteries which were
economically independent and produced enough to sustain themselves. Children could spend their after-school
free time in the orchard, at the fields or in the workshops.
Learn about ecology by practice, see where milk or sausages come from. Universality of education consists in
personality growth as a whole, unity with nature and realization of one’s place on the planet. My school is not meant
for the social elite. Its uniqueness should be accessible
for everyone. The decision to put a child to this school
should come out of heart and head, not the wallet. But
I expect this object to be self-sufficient only partially. The
monastic order should take care of the garden, orchard
and farm all year long including vacations.
3 • Architecture • The architectonical answer to this place
and to the instructions should be aware of the historical relations, the strong and beautiful context of the
church’s vicinity and of geomorphological conditions.
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ŽIVOT VE SLUMECH A JEHO HUMANIZACE, DHÁKA
LIFE IN SLUMS AND ITS HUMANIZATION IN DHAKA (BANGLADESH)
KATEŘINA HLAVIČKOVÁ

Neorganizovaná rostlá struktura živelně rostoucího
slumu vytváří chaotické a z mnoha hledisek problematické
prostředí pro život a bydlení. Chybí základní infrastruktura
(zdroje a rozvody vody, nakládání s odpady atd.), přesto
život ve slumu má svoje pravidla, vnitřní zákonitosti a vazby.
Pochopení a analýza problematiky je základem k nalezení
míry umělých zásahů do existující struktury a architektonických prostředků, které zkvalitní život ve slumu, aniž by
popřely jeho charakter.
Cílem návrhu nebylo zasahovat do samotného bydlení
„slumerů“. Zlepšení obydlí by mohlo znamenat zvýšení
životní úrovně (která by nemusela být platná pro všechny),
čili i zavedení vyšších daní z užívání pozemku (někteří
obyvatelé těží z nízkých nákladů na bydlení s tím, že si šetří
na návrat do rodné vesnice nebo pro lepší budoucnost
potomků). Řešení se tedy snaží minimalizovat negativní
dopady slumu při zachování jeho výhod. Mezi negativa patří
špatný nebo žádný přístup k nezávadné vodě a základnímu
sanitárnímu vybavení. To vedlo k potřebě vytvořit jednotky
základního centra, které budou rozmístěny po slumu
v dobré dochozí vzdálenosti a budou zajišťovat naplnění
těchto základních potřeb. Ke zvýšení bezpečnosti (hlavně
v noci) bude v cetrech rozmístěno několik solárních svítidel využívajících nadzemní vodovod na své upevnění.

Non-organized, self-developing structure of vividly
growing slum creates a chaotic and for various reasons
problematic environment for life and living. There is no
basic infrastructure (water source and piping, waste
disposal, etc.) but the life in slum has its own rules, inner
laws and relations. Understanding and analysing these
problems is the basis for finding the appropriate measure
of artificial modifications in the existing structure and for
finding the architectonical means that would improve the
life in slum without subverting its character.
The aim of the project wasn’t to interfere with life of
“slummers.” Improving a house might lead to higher
standards of living (which would not be necessarily true
for everyone) and consequently higher real estate taxes
(some inhabitants profit from the low living costs because
they save for coming back to their home village or for
a better future of their children). So my project tries
to reduce slum negatives and preserve their positives.
The negatives include a difficult or no access to clean
water and basic sanitary facilities. This is why I had to add
basic centres dispersed over the slum in short walking
distance that will satisfy these basic needs. There will be
several solar lights placed in the slum for safety reasons
(especially in night). The lights will use aboveground water
piping for stabilization.
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REVITALIZACE AREÁLU NEMOCNICE, DAČICE
REVITALIZATION OF HOSPITAL COMPOUNDS IN DAČICE
ADAM LACINA

Za socialismu v 80. letech došlo k doplnění celého komplexu nemocnice o několik ne moc zdařilých objektů. Došlo
také k uzemnění stávajících funkcionalistických objektů
přístavbami kanceláří a schodišť. To vše vedlo k porušení základního schématu fungování původní nemocnice.
Rekonstruováno toho bylo jen opravdu málo, a tak nemocnice zastarala. Původní domy dostávají nová patra, nová
okna, nové vstupy, červené pruhy na fasádě. Postupně
přicházejí o své luxfery, svou důstojnost.
Cílem bakalářské práce je ozdravit areál nemocnice a přijít
s vhodnou náplní i formou. Nalézt správné měřítko a typologii pro maloměsto a jeho okolí. Najít vhodný jazyk pro
moderní zdravotnické zařízení, ve kterém se pacient rychle
a úspěšně uzdraví. Pokusit se navázat na funkcionalistické
dědictví, které je asi nejzdařilejší moderní architekturou,
kterou Dačice mají. Chci se pustit na cestu hledání nemocnice, nebo alespoň jejího torza…
Nemocnice se pro tak malou spádovou oblast (22 000
obyvatel) asi nevyplatí. Provoz je příliš náročný jak na
personál, tak na přístroje a finance. Našel jsem tedy jen
torzo, ale i to může poskytovat kvalitní služby v příjemném
prostředí. Navrhuji tedy úpravy pro polikliniku, nový domov
pro seniory, který v okolí chybí, a rehabilitaci (s ubytováním pro pacienty o kapacitě 26 lůžek) jako nadstandardní
péči. Ta je přímo ušitá do prostředí v zeleni na kraji malého
městečka kdesi na konci světa.

In the 80’s during the communist era, the hospital complex was supplemented with several objects, not very
successful ones. The current functionalist objects were
completed by an extension with offices and staircases. All
of this led to disruption of the basic operability of the original hospital. Only very little has been reconstructed and
the hospital became obsolete. The original buildings were
given additional floors, new windows and entrances and
red strips on the facade. They gradually lost their glass
bricks and their dignity.
The goal of my bachelor thesis is to revitalize the hospital area and find a suitable function and form for it. To
find the right scale and typology for a small town and its
vicinity. To find the appropriate language for a modern
medical facility where patients can get better quickly
and successfully. To attempt to preserve the heritage of
functionalism which is probably the best piece of modern
architecture in Dačice. I want to set on a journey to find
the hospital or at least its torso…
The hospital probably isn’t profitable for such a small catchment area (22 000 citizens). Operation is too demanding on staff, equipment and finances. I found only a ruin
but it can offer quality services in an agreeable environment too. I suggest modifications of the policlinic,
a retirement house, currently lacking in the town, and
rehabilitations (with capacity of 26 accommodated patients) as an above-standard healthcare. It fits like a glove
to the green environment on the edge of a small town
somewhere at the end of the world.
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STODOLA NA PASTVINĚ, FOJTKA
BARN ON A PASTURE IN FOJTKA
JIŘÍ LUKÁŠ

Svou práci jsem věnoval návrhu a realizaci stodoly. Stodoly,
ve které uloží seno pro koně a ovce, ve které přespím,
přečtu si knihu a upeču si (potajmu) skopové. Cílem bylo
navrhnout stavení, které se stane aktivní součástí fojtecké
pastviny. Celý projekt navazuje na studii Vize pro Fojtku,
kterou jsme zpracovali s Adamem Lacinou v roce 2013.
Stodola leží na osmi žulových kamenech svalených z lesa.
Ty jsou usazené do hlíny a vyrovnávají nerovnosti terénu.
Stodola se tak elegantně vznáší nad pastvinou. Půdorys
stodoly je volný. Do pozorovatelny se vstupuje posuvnými
dveřmi. Uvnitř je stůl, dvě židle a mísa s kohoutkem, který
do ní napouští vodu. Zpoza stolu vidím velkým oknem
s posuvnou okenicí pasoucí se ovce. Když ovce zalezou
do přístřešku, rozložím stůl na prosté lůžko, zavřu dveře,
přivřu okenici a prospím se až do rána. Aby byl prostor
jednoznačný a aby trámy, sloupy a krov navazovaly bez
zbytečných úskoků a zářezů, je vše spojeno pomocí zapuštěných čepů. Snad jen krokve odolávají silám, které
si vyžádaly stažení závitovou tyčí.
Stodola je ze surového smrkového řeziva z oldřichovské
pily. Trámy, sloupy, podlahy, vše je natřené rostlinnými
bezbarvými oleji. Dřevo tak bude přirozeně stárnout, aniž
by ho napadli škůdci.

I dedicated my project to a barn. A barn where hay for
horses and sheep will be stored, where I can sleep, read
a book or grill (secretly) mutton meat. The goal was to
design a building that will become an active part of the
Fojtka pasture. The whole project is a follow-up to the
study Vize pro Fojtku (Vision for Fojtka) which I worked on
with Adam Lacina in 2013.
The barn lies on eight granite stones transported from
forest. They are set in the ground and they level the
uneven terrain so the barn rises above the pasture gracefully. The layout is loose. The observatory can be entered
through a sliding door. There is a table, two chairs and
a bowl with a tap that fills it up with water. From behind
the table, I can see grazing sheep through a large sliding
window. When the sheep hide in their shelter, I convert
the table into a spacious bed, I close the door and the
window and have a good all-night sleep. In order to make
the space clear-cut and to avoid shifts and cuts in beams,
columns and the truss, everything is jointed by embedded
dowels. Maybe only rafters have to withstand forces that
require a stud bolt.
The barn is constructed from raw spruce sawn timber
from the Oldřichov sawmill. Beams, columns and everything is coated in colourless oils. Thus the wood will be
prepared to age and not be damaged by insect pests.
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PIVOVARSKÝ DŮM U BÍLÉHO LVA, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
THE WHITE LION BREWERY IN ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

BYDLENÍ PRO SENIORY A REVITALIZACE ŠPÝCHARU, VILÉMOV
SENIORS ACCOMMODATION AND REVITALIZATION OF GRANARY
IN VILÉMOV

ŠTĚPÁN MATĚJKA
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ONDŘEJ NOVÁK

Okresní dvacetitisícové město na Vysočině. Dříve pokojné
maloměsto s jednou velkou návsí, která se ve 20. století,
zejména díky živelnému rozvoji města po druhé světové
válce, stala náměstím. Z usedlostí se začaly stávat maloměstské domy, později v rámci centralizovaného plánování
v 60. - 70. letech se celá půlka domů asanovala a nahradila
řadou monofunkčních obchodních domů a novým obecním
výborem. V 60. letech také dochází k demolici dvou
starých dvoupatrových domů na rohové parcele s ulicí
Nádražní.

The district town of Vysočina Region. Originally a calm
town with one small square which turned into the central
square in the 20th century, especially because of the vivid
development of the town after WW2. Manors became
small town houses and later, within centralized planning in
the 60’s and the 70’s, half of the houses were torn down
and replaced by monofunctional department stores and
a new municipality. In the 60’s, two old two-stories houses
on the corner of the plot of land with Nádražní Street
were torn down.

Záměrem byla stavba nového luxusního hotelu, jež by
sloužil zejména pro potřeby návštěv nově vybudovaných
žďárských strojíren a sléváren. Návrh nebyl na tehdejší
dobu sice nějak zvláštní, ale respektoval uliční čáru i výšku
okolních objektů. Krom hotelového provozu byla postavena
také restaurace, vinárna a v oddělené budově velkokapacitní jídelna a videokavárna. Ke komplexu patřila i sousední
budova starého hotelu Veliš, která má secesní fasádu se
sochou Bílého lva v okovech. Odtud pochází název celého
hotelu: Hotel Bílý lev.

The aim was to build a new luxury hotel that would serve
for visitors of the newly opened machine works and
foundries. The project was nothing exceptional in that
time but it respected the street line and the height of
surrounding objects. Besides the hotel, a restaurant,
a wine bar and a large-capacity cafeteria and video café
in a separate building were built. The complex included
the neighbouring building of the old Hotel Veliš with an art
nouveau facade and a statute of a white lion in shackles.
That is where the name “Hotel White Lion” comes from.

Zadáním práce bylo navrhnout nové využití historické
stavby špýcharu a současně řešit využití prázdného prostranství za špýcharem v centru obce. Navrhnout novou
zástavbu bydlení pro seniory, najít měřítko a charakter
doplnění struktury venkovské zástavby, jak bude navazovat
na okolí. Definovat architektonickými prostředky význam
a funkci místa a původního objektu pro obyvatele, nově
organizovat vnitřní prostory špýcharu, najít míru transparentnosti, otevřenosti, přitažlivosti a účelnosti.
Průměrný věk ve Vilémově je 44 let a stále stoupá. Nabízelo se tedy obci rozšířit o bydlení pro seniory, které se
v případě nedostatku zájmu může využít i jako startovní
byty. Bydlení pro seniory tak tvoří jednu z budov navrženou za špýcharem. Budova je jednopodlažní, se sedlovou
střechou, čímž respektuje okolní zástavbu a dotváří ji. Ve
stejném duchu se nese i druhá budova, která také slouží
k bydlení pro seniory. V tomto objektu jsou byty tvořeny
tak, aby bylo umožněno bydlení s péčí. Zde se také nacházejí společenské prostory s prádelnou. Třetím a posledním
nově navrženým objektem je Rodinné centrum. Součástí
mého návrhu je tedy demolice stávajícího rodinného centra, který v současnosti přiléhá k budově špýcharu a zároveň k budově radnice.

The instructions were to design a new function for
the historical building of the granary and a new use for
the empty clearing behind it, in the centre of the village,
to design a new retirement house and to find the appropriate scale and character for the additions in the village
so that they are in harmony with the surroundings. To use
architectonical means to define the importance and function of the place and of the original object for residents,
reorganize the inner space of the granary and determine
the extent of transparency, openness, attractiveness and
purposefulness.
The average age in Vilémov is 44 and it rises so a new
retirement house comes into mind naturally and in case of
low interest, it can be used as housing for young families.
The retirement house is one of the buildings designed
behind the granary. It has one floor, a saddle roof, thus
respects and supplements the surrounding buildings. The
second building is similar and it should serve as a housing for senior citizens too. The flats in this building are
designed so that living with healthcare is facilitated. It is
also where common rooms and the laundry room are situated. The third and the last designed building is the Family
Centre. Demolition of the current family centre is a part
of my project; it currently adjoins the granary and the
town hall.
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Náš ateliér dlouhodobě umožňuje studentům rozšířit si povědomí v oborech, které
nepřímo souvisí s architekturou, ale přesto
jsou s ní spjaty. Studenti pracují s materiály
jako textil či se zabývají uměním gastronomie. Objevují tak jim dosud skryté souvislosti s tvorbou architektonického prostoru.
Ve studentech se snažíme rozvinout nuance všeho druhu, od zkušeností haptických
po zkušenosti čichové. Do budoucna se náš
ateliér zaměří na podobná témata, které však
blíže žánrově vymezíme.

Our studio class allows students to familiarize with domains that aren’t directly connected with architecture but are associated
with it. Students work with materials such as
fabric or they study the art of gastronomy.
They discover connections with architectonical creation of space that were hidden
to them before. We try to develop all kinds
of nuances in our students, beginning with
haptic and ending with olfactory experiences. Our studio class will focus on similar
themes in future but with more limitations.

V dalších semestrech nás čeká komplexní
analýza tématu bydlení v české krajině. Téma
bude nahlíženo ze všech možných i nečekaných úhlů, bude spojeno s ideovou esejí
v tištěné podobě tak, aby student získal svůj
legitimní pohled na věc. Součástí dalších
semestrů se stane např. řešení problematiky
sakrální architektury, která je díky církevním restitucím aktuální architektonické
téma. Fenomén restitucí budeme zkoumat
jak statisticky tak fakticky, s pohledem na
celospolečenské dopady.

Right now, a complex analysis of the theme
of housing in the Czech landscape awaits
us. All possible and unexpected points of
view will be involved and the theme will
be connected with a written essay so that
students form their own legitimate view of
the subject. In upcoming semesters, we will
focus on e.g. sacral architecture which is
an up-to-date theme in architecture thanks
to the restitutions of church property. We
will explore the phenomenon of restitutions
both statistically and factually, taking social
impacts in consideration.

Studenti též mají možnost přinést si své
vlastní zadání, které s architekturou zdánlivě
nesouvisí a hledat skryté paralely.

Students can also come up with their own
assignments, unrelated to architecture on
first sight, and look for hidden parallels.
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PROLUKA KONGRESNI TRG A CUKRÁRNA, LJUBLJANA
KONGRESNI TRG AND SUGAR FACTORY IN LJUBLJANA
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Gastronomický zážitek vytvořený pro významnou
událost (podpis smlouvy, předání daru, ceny atd.)
s důrazem na výrazné prostředí a atmosféru místa.
Výstupem bude teoretická esej a fyzická realizace
návrhu. Umění gastronomie je oboru architektury
blízký, vhodně jej doplňuje jako nedílnou část globální kultury. Nejde o vaření. Jde o něco víc, o širší
pohled, o záměr z hloubi filozofie až po vrcholné
prožitky gourmetů v architektonicky adekvátním
prostoru.
Pokud by fyzická realizace byla náročnější (např.
výbava z porcelánu, ze skla apod.) je možno spojit
síly 2–4 studentů a konzultovat s B. Šípkem, P. Rezkem a L.Poštulkou. Vzhledem k tomu, že se jedná
o premiéru zadání, budou nutné detailní diskuze,
výlety a workshopy na toto téma. Téma může být
spojené s tématem textilu v architektuře.
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A gastronomical experience prepared to the
occasion of an important event (signing a contract,
handing over of a gift, a prize, etc.) with emphasis
on a distinctive environment and the atmosphere
of the place. The result will be a theoretical essay
and physical realization of the project. The art
of gastronomy is close to architecture, it compliments it very nicely as an inseparable part of the
global culture. It is not about cooking. It is something more, a wider outlook and a purpose from
the depth of philosophy to the highest experience
of gourmets in an architectonically adequate
space.
If the physical realization is too complex (e.g. set
made of porcelain, glass, etc.), 2–4 students can
cooperate and consult with B. Šípek, P. Rezek
and L. Poštulka. As this is the first time this assignment is given to students, detailed discussions,
excursions and workshops on this theme will be
necessary. The theme can be connected with the
theme of fabric in architecture.

TEXTIL V ARCHITEKTUŘE
FABRIC IN ARCHITECTURE
92
Zadání vzniklo ve spolupráci s textilní fakultou TUL
a továrnami produkujících netkané textilie. Návrh
a realizace objektu malých rozměrů s libovolnou
funkcí (např. zahradní altán, relaxační bouda,
zašívárna, šmajchlkabinet, obytná chatka, zastávka,
přístřešek, čajový domek). Objekt z netkané textilie musí být přemístitelný.
K dispozici budou netkané textilie všeho druhu,
plsť – filc z ovčí vlny. Navštívíme továrny, kde se
to vyrábí, bude workshop na téma použití a využití
pro nás. Možno spojit s jinými tématy (gastronomie,
náměstí apod.), spojit více lidi a konzultovat
s Denisou Novou.
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This assignment was created in cooperation with
the Faculty of Textile Engineering of the Technical University of Liberec and factories producing
non-woven fabric. A design and realization of
a small object with a function depending of student’s choice (e.g. garden gazebo, a chalet for
relaxation, a cushy job, a habitable chalet, a stop,
a shelter, a tea house). The object made of
non-woven textile has to be mobile.
Non-woven fabrics of all kinds will be available –
felt of sheep wool. We will visit factories where it
is produced and there will be a workshop focused
on use the material. It can be merged with other
topics (gastronomy, square, etc.), more students
can cooperate and consult with Denisa Nová.
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Pro „divadlo 21. století“ byla vybrána parcela
v samém centru Ljubjani, která je už několik
desetiletí předmětem úvah architektů a urbanistů.
Jedná se o nezastavěný vnitroblok poblíž náměstí
Kongresni trg, které na začátku čtyřicátých
let 20. století upravil slavný slovinský architekt
Jože Plečnik. Vybraná parcela leží na konci Plečnikem vymezené městské osy ulic Emonska a Vegova.
Na vybrané parcele navrhněte novou budovu tak,
aby odpovídala současným divadelním tendencím
s reakcí na odkaz J. Plečnika.

A plot of land in the Ljubljana downtown that has
been a matter of interest for architects and city
planners for decades was chosen for the “theatre
for the 21st century.” It is an unbuilt on site close
to Kongresni trg square which was modified in the
1940’s by the famous Slovenian architect Jože
Plečnik. The chosen site is situated at the end of
the city axis laid by Plečnik which is formed by the
Emonska and Vegova streets. Design a building on
the plot of land so that it matches contemporary
tendencies in theatre and refers to J. Plečnik.

Cukrárna byla postavena roku 1828. Objekt je nyní
ve stavu spíše určeném k demolici. Byl zasažen
dvěma požáry a je již desítky let mimo provoz.
Najděte nové využití a zpracujte architektonické
řešení objektu bývalého cukrovaru na území
v blízkosti Plečnikova mostu.

The sweet shop was built in 1828. Nowadays, the
object is in a state fit for demolition. There have
been two fires and it has been out of use for
decades. Find a new purpose for the place and
project an architectonical solution for the old
sugar factory close to Plečnik Bridge.

DŮM – DALŠÍ KŮŽE ČLOVĚKA
HOUSE – ANOTHER SKIN
96
Zadání vzniklo ve spolupráci s textilní fakultou TUL
a továrnami produkujících netkané textilie. Navazuje na téma textilního domu ze zimního semestru,
tentokrát se jedná o stavbu v exteriéru (zahradní
altán, relaxační bouda, čajový domek, šmajchkabinet). Navrhněte objekt malých rozměrů s libovolnou funkcí a realizujte ho v exteriéru v měřítku 1:1.
Podmínkou je snadná přemístitelnost.
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This assignment was created in cooperation with
the Faculty of Textile Engineering of the Technical University of Liberec and factories producing
non-woven fabrics. It is a follow-up to the theme
of a fabric house from the winter semester. This
time it is about an exterior structure (a gazebo,
a chalet for relaxation, a tea house). Design an object of small size with a function of your choice and
realize it in 1:1 scale. Easy mobility is required.

VLASTNÍ ZADÁNÍ STUDENTŮ
SELF-INITIATED PROJECTS
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GASTRONOMICKÝ ZÁŽITEK
GASTRONOMIC EXPERIENCE
ADAM CIGLER

Přestavba střešních prostorů domu Živnostenské banky Na Příkopě na restauraci, Praha
Conversion of the Roof Area of the Živnostenská Bank in Příkopy into a Restaurant in Prague
Projekt řeší téma novodobé hostiny, jejíž součástí je vytvoření místa k jejímu konání, určení průběhu hostiny včetně
návrhu samotného stolování. Objekt v podobě nástavby je
situován na střešním prostoru Živnostenské banky v ulici
Na příkopě v Praze. Návrh je definován dvěma vzájemně
souvisejícími principy, které určují celkovou podobu
architektury a specifický provoz zařízení – dlouhý stůl
a otevírací střecha. Součástí jednotlivých chodů hostiny je
proměna celého prostoru – geometrie prostoru, osvětlení
a výhled. Práce navazuje na přerušenou tradici „hostiny“,
kterou zasazuje do dnešní doby a určuje jí nová pravidla,
jež souzní se současnými trendy v gastronomii.

The projects treats the theme of modern feast including
the creation of the place where it will take place and
preparation of the program and design of the feast. The
superstructure is situated on the roof of Živnostenská
banka in Na Příkopě Street in Prague. The project is
defined by two interconnected principles determining the
overall architecture and the particularity of the restaurant
– a long table and an opening roof. A total transformation
of the whole space – its geometry, lighting and view – is
a part of different courses of the feast. My projects
goes back to the interrupted tradition of “feasts”, puts
it in modern time and gives it new rules in harmony with
current trends in gastronomy.
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GASTRONOMIC EXPERIENCE

ZUZANA FERENCOVÁ • JAN KURZ • JAKUB PLEYER

ANNA NIŽŇANSKÁ • ANNA PODROUŽKOVÁ

Hned od počátku nám bylo jasné, že co se týká
gastronomického zážitku, budeme ho chtít koncipovat
v souladu s exteriérem. Zajímaly nás elementy oheň vs.
voda, s nimi spojené funkce: pečení vs. mražení a vznikající
reakce: teplo vs. chlad. Hlavní surovinou reagující v obou
případech je maso.
Zásadní otázkou, na kterou se nám nedařilo dlouhou dobu
najít adekvátní odpověď ve formě realizace, která by zahrnovala všechny tyto požadavky a přitom působila uceleně
a dávala smysl, vyřešila posléze idea venkovního ohně. Jak
však tuto obyčejnou akci pojmout jinak, s tím, aby měla
i nějaký nový rozměr či přesah a souvislost s architekturou
a uměním a zároveň stále obsahovala humor a nadsázku,
o kterou nám šlo především?

Upřímně, co jiného nám zbývá, než vrátit se na začátek,
abychom pochopili, abychom si uvědomili? Co jiného nám
zbývá, než vydat se cestou svobodnou a novou, prožít
jednoduchý příběh a uvědomit si sousto v našich ústech,
spojit se s krajinou a jejími tvory, ze kterých sousto
pochází. Nevodíme poutníka za ruku, nerozhodujeme
a neřídíme každý krok jeho putování. Sama krajina mu
chystá příležitosti. Nechceme ho zakopat do pralesa,
nechceme ho hodit do vody. Chceme mu něco naznačit.
Je to na něm, na jeho upřímnosti k sobě samému, svému
okolí a potravě, kterou hledá. Je to příběh pro současného
člověka, příběh, který si může prožít kdekoliv v krajině,
v jakémkoliv ročním období. Nic nepotřebuješ.
Zastav se a poslouchej.

Frankly, what other choice do we have than to go back
to the beginning to understand, to realize? What other
choice do we have than take a free and new path, to
live through a simple story and appreciate the bite in
our mouth, to connect with nature and its creatures
from which the bite comes. We don’t spoon-feed the
pilgrim, we don’t decide where he goes, we don’t choose
where his steps lead. The landscape itself will give him
an opportunity. We don’t want him to stay in the forest
forever, we don’t want to throw him into water. We want
to hint something to him. It is up to him, his sincerity to
himself and to people around him and to the food he looks
for. It a story of a contemporary man, a story that anyone
can live through in nature, in any season of year. You don’t
need anything. Stop and listen.

Na základě vyselektováni spousty variant jsme se shodly
na realizaci ocelové konstrukce, jejíž součástí jsou různě
odebíratelné komponenty, které jsou její součástí a společně s ní utváří ucelený objekt. Jednotlivé prvky se však
dají zároveň vyjmout a mají různé využití a formy, jak působí
v souladu s okolím. Celá konstrukce je rozkládací z důvodu
lehkého přenášení a manipulace. Sedáky, potažené prozatím zrcadlovou plochou, působí neviditelným dojmem, mají
tak co nejméně rušit celkovou kompozici, odrážet světlo
z „táboráku“ a zároveň se pod některé z nich dají schovat
atributy potřebné k opékání. Další nedílnou součástí jsou
„masky“, jež účastníci naší pečby po celou dobu akce
nasazené. Samy o sobě fungují jako šperk s funkcí suplující
nádobí, kupříkladu do nich lze upevnit sklenice, do nichž je
z naší strany po celý večer důsledně doplňována
hladinka piva.
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We knew from the very beginning that we will want to
design our gastronomical experience in harmony with the
exterior. We were interested in elements of fire vs. water
and their associated functions – baking vs. freezing and
the consequent reaction – heat vs. cold.
The main ingredient that reacts in both cases is meat. It
took us a long time to find a suitable solution that would
cover all these requirements and it would still be compact
and sensible but in the end, we came with the idea of
a fire outdoors. But how to approach such a mundane
event so that it has some deeper dimension and a connection to architecture and yet humour and wit is in it,
which was our main goal.
We brushed aside many possible solutions and we finally
agreed on creating a steel construction with detachable
components that form the whole of the object together.
But these components can be taken off the construction
and they have various uses and forms in harmony with the
surroundings. The whole construction can be taken apart
so that it is easy to move and work with. The seats are for
now covered by mirror surface so they give an impression
of invisibility – they should disturb the composition as little
as possible, they reflect the light of the fire and they can
be also used to hide some barbecue utensils. Another
inseparable part are the “masks” that the participants
of our barbecue will wear during the whole event. They
function as jewellery and they also substitute tableware,
one can for example use it to attach a glass which we will
diligently refill with beer for the whole evening.
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VERONIKA MOUTELÍKOVÁ • LIBOR ŠENEKEL

ELIŠKA NOVÁKOVÁ

Cílem práce bylo zkoumání textilu jako prostředku formování prostoru. S inspirací v přirozené schopnosti textilu
působit měkce a útulně. Výsledkem bylo vytvoření několika
struktur, které využívají charakteristických vlastností
textilu, jako je - různá míra průsvitnosti, chování v ohybu,
skladu nebo vazbě. Výsledná struktura prezentovaná
formou „altánu“ je struktura složená z dílů, jejichž spojováním je možné dosáhnout různých vlastností. Po menších
částech je struktura samonosná, ve větších plochách
umožňuje vypnutí do souvislé neprůhledné stěny nebo
naopak uvolněním vytvořit průhlednou členitou příčku.
Má schopnost působit organicky i ortogonálně.
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The aim of my project was to study textile as a device
to form space. I found inspiration in the natural ability of
textile to give soft and cosy impression. The result was
creation of several structures that use the characteristic
abilities of textile such as various levels of transparency
and different properties when bent, folded or bound. The
final structure was presented as a “gazebo” and was made
of pieces that can be put together in different ways to
get various properties. The structure can bear itself when
using small pieces and a larger surface can be stretched
out into a continuous non-transparent wall or left loose to
create a transparent segmented wall. It can give organic
and orthogonal impression.
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RADEK PINKAS

DOMINIKA ROŠETZKÁ

Kongresní trg má ve slovinských dějinách velice specifickou roli. Roku 1918 zde byla během masové demonstrace
vyhlášena nezávislost, 1945 zde řečnil Tito, 1988 se zde
uskutečnila první svobodná protikomunistická demonstrace a roku 1991 zde byla deklarována slovinská nezávislost.
Dalo by se říci, že samotné náměstí je scénou i hledištěm
a že všichni lidé, kteří sem vstoupí, se stávají jeho herci
a zároveň diváky.

Kongresni trg has a very specific role in the Slovenian history. In 1918, the independency was declared here during
a mass demonstration, Tito gave a speech here in 1945,
the first free anti-communist demonstration took place
here in 1988 and Slovenian independency was declared
here in 1991. We could say that the square itself is a stage
and an auditorium and that everyone who comes here
becomes its actor and its audience.

Navrhuji tedy divadlo na místě, jež je samo o sobě scénou,
a ve světě, kde jsou všichni lidé herci. Základem je otevřenost, možnost nahlédnout, či spíše jen zahlédnout obrys.
Ať už přes trubicové fasády, které zprostředkovávají „přibarvený“ kontakt mezi interiérem a exteriérem, nebo přes
bílý polykarbonát rozdělující interiéry na „diváky a herce“
(i když jsem výše uvedl, že je to jedno a to samé). Tyto bílé
stěny zprostředkovávají sluneční světlo ve dne a v noci
pak rozmazané obrysy postav ve svítících se místnostech.
Smyslem je přiblížit herce a diváka co nejblíže, popřípadě
„otočit“ prostor. Prostor původně určený pro diváky se
stává prostorem pro herce a vzniká nové jeviště.

That is why my project is a theatre built at the place that is
a stage of its own in a world where everyone is an actor.
The basic idea is openness, a possibility to see or rather
to glimpse a silhouette, either through tube facade that
allows “coloured” contact of the interior and the exterior
or through the white polycarbonate dividing the interiors
into “audience and actors” (although I stated above that it
is the same thing). These white walls let in sunshine during
the day and you can see blurry silhouettes of figures in
lit rooms during the night. The goal is to get the actors
and the audience as close as possible, maybe “switch” the
spaces. The space originally designed for the audience
becomes the space for actors and a new stage is created.

Stavba byla charakteristická počtem oken. Na stavbě se
bylo možné dopočítat až okolo 360 oken. Tato anomálie
mě přivedla k inspiraci návrhu rekonstrukce objektu.
V návrhu rekonstrukce je ponechán stávající půdorys
a vzhled budovy, plus je objem navýšen o přístavbu
směrem na jih. Tímto budova dostala pravidelný tvar
půdorysu. Přístavba je řešená jako skeletový systém.
Fasáda přístavby je tvořena z repasovaných starších
oken. Přístavba je ukončena plochou střechou, která je na
některých místech perforovaná z důvodu průniku světla
do mezonetových bytů.
Objekt sčítá pět nadzemních podlaží a několik funkcí.
V prvním podlaží se nachází hlavní vstup (jižní strana) do
budovy, který vás přivede do rozsáhlého atria, které je
otevřené přes všechna patra a je zakončeno ocelovým
krovem se skleněnou střechou. Atrium je určené k relaxaci
a odpočinku, proto zde mohou residenti či návštěvníci
posedět mezi stromy či na trávě. Atrium je navrhnuto
jako krytá zahrada. V prvním podlaží se nachází také
restaurace, která sahá přes dvě podlaží, garáž, bazén
a sauna pro residenty bytů. Z atria je možné se dostat
do galerie, která stoupá až do posledního patra budovy.
Druhé nadzemní podlaží zahrnuje druhé podlaží restaurace
s dětským koutkem a kanceláří, posilovnu, sklepní kóje,
kolárnu / kočárkárnu a technickou místnost. V třetím
podlaží nalezneme devět jednopodlažních bytů. Čtvrté
a páté podlaží tvoří 11 mezonetových bytů. Pro residenty je
navržený soukromý vstup na východní straně.
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This building was characteristic for its large number of
windows. There was almost 360 of them. This anomaly
gave me an idea for a reconstruction design of the
object. The reconstruction design preserves the current
layout and look of the building and it adds an extension
in the south. It gives the building a symmetric shape. The
extension has a form of a skeleton system. The facade
of the extension is made of reconditioned old windows.
It’s topped by a flat roof perforated in several place in
order to let sunshine into maisonette flats.
The object has five aboveground floors and several
functions. The main entrance is situated on the first
aboveground floor (on the southern side) and leads to
a spacious atrium that goes through all floors and ends
with a steel glassed roof frame. The atrium is designed
for relaxation and rest so the residents and visitors
can sit down under trees or on grass. It is designed as
a roofed garden. There is also a restaurant situated over
two floors, a garage, a swimming pool and a sauna for
residents. You can pass from the atrium to the gallery
that goes all the way up to the top floor. The second aboveground floor contains the second floor of the restaurant with a playroom and office, a gym, cellars, a room for
bikes and strollers and a technical room. There are nine
one-floor flats on the third floor and eleven maisonette
flats on the fourth and fifth floors. A private entrance for
the residents is designed on the eastern side.
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DŮM – DALŠÍ KŮŽE ČLOVĚKA
HOUSE – ANOTHER SKIN
JOTHAM BRAUSE

Předmětem práce bylo navrhnout malý textilní objekt do
exteriéru. Rozhodl jsem se, že budu stavět obytný stan pro
sebe. Zvolil jsem nezvyklou a málo ověřenou konstrukci.
Většinu detailu jsem musel nově vymyslet a nadimenzovat.
Vytyčený stan je zatím docela vzácný typ stanu. Zdaleka
nejsem jeho vynálezcem, podobné struktury se vyskytují
u tradičních beduínských stanů. Vytyčený stan je definován následovně:
1 • Plachta je součástí nosné konstrukce a převezme
veškeré tahové síly (popř. zesílená a doplněná lany)
2 • Tyče působí jenom na tlak
3 • Tyče jsou na minimálně jednom konci uchyceny jenom
do plachty.
Obytné stany mají velikost většinou kolem 8–30 m2, občas
4–80, podle velikosti rodiny, klimatických podmínek,
mobility, majetnosti atd. Můj stan má 12,5 m2, což je pro
samotáře značný luxus. Zvukovou ochranu jako jedinec
moc neřeším, mám rád spíš propojenost. Jako materiál
jsem zvolil polyesterovou tkaninu s polyuretanovým
zátěrem. Má hmotnost 250 g/m2, „smetanovou“ barvu
a hodně nízkou pružnost. Tyče jsem zvolil sklápěcí ze 3 latí
20 x 20 x 1200 mm, z dubu. Celková délka je 1600 mm. Do
plachty jsou zasazené pomocí kapes. Klouby jsou docela
jednoduše řešeny pomocí vratových šroubů M5.

The aim of this project was to create a small fabric object
in exterior. I decided to build a residential tent for myself.
I chose an unusual and not very well tested construction.
I had to think up and find the right proportions of the
most of the details myself. The chosen tent is of a rather
rare kind. I am absolutely not the creator, similar structures appear among traditional Bedouin tents. My tent is
defined by these terms:
1 • The canvas is a part of the supporting construction and
it will take a part of the tractive force (can be reinforced
by ropes)
2 • The poles will affect only pressure
3 • At least on one side, the poles are attached only to the
canvas.
The size of residential tents is usually about 8–30 m2,
sometimes 4–80, depending on the size of the family,
climate, mobility, finances, etc. My tent has 12.5 m2 which
is rather luxurious for only one person. I will be there
alone so I don’t give much attention to sound isolation,
I prefer being connected. I chose s polyester fabric with
a polyurethane coating as the material. Its weight is 250
g/m2, it has a “creamy” colour and very low flexibility. The
collapsible poles consist of three laths 20 x 20 x 1200 mm
made of oak wood. Their overall length is 1600 mm. They
are attached by pockets in the canvas. The joints were
made simply using carriage screws M5.
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BÝVALÝ AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER, PIVOŇ
FORMER AUGUSTINIAN CLOISTER IN PIVOŇ
MICHAELA BENEŠOVÁ

Psychoterapeutické centrum zabývající se léčbou pohybem
Psychotherapeutic Centre Focused on Movement Medicine
Areál bývalého kláštera představuje soubor památkově
chráněných budov vysoké historické a architektonické
kvality. Klášterní kostel z poloviny 13. století je jednou
z nejstarších dochovaných gotických staveb na našem
území. Ostatní části kláštera vznikly při obnově po třicetileté válce mezi roky 1666 – 1691.
Téma stopy, jizvy, identity, hranice a jejího posouvání se
tak pro mne stávají hlavním tématem konceptu. Propisují se do architektonického ztvárnění, které například
snímáním zbytků odlupující se omítky nechává vystupovat
stopy času na povrch. Přestože veškeré nové zásahy jsou
jasně definovány současným materiálem a architektonickou řečí, je zde snaha o zpětné sjednocení, „zmonolitnění“
objektu v jeden kompaktní celek. Tím dominantním, spojujícím prvkem jsou dočervena probarvované šedé betonové střechy – monolitické či tvořené betonovými deskami
o rozměrech 70 x 40 cm ve stejné barevnosti. Obecně je
tedy hlavní intervencí splynutí nových vrstev a prvků s těmi
původními a zároveň jejich vzájemná diference. Psychoterapeutické centrum je určeno pacientům s lehčí formou
deprese, kteří hledají alternativu k medikaci. Zabývá se
léčbou pohybem. Součástí léčby je i ergoterapie (práce na
zahradě, v sadu, příprava jídla). V prostoru existují různé
stupně initimity – od prostorů poloveřejných, po prostory určené osamocenému jedinci. Objekt se snaží být
co nejvíce soběstačný, což opět vychází ze samotného
fungování kláštera. Prostory kolem rajského dvora slouží
komunitě, východní křídlo samotným terapiím, západní pak
studiu v knihovnách a studovnách.

The former cloister compounds represent a complex
of listed buildings of a high historical and architectonical
quality. The cloister church from the middle of the 13th
century is one of the oldest preserved Gothic buildings
in the Czech Republic. The rest of the cloister was built
during a restauration after the Thirty Year War in the years
1666 to 1691.
Thus the idea of a trace, scar, identity, border and its
shifts become the main themes of this concept for me.
They project into the architectonical shape which shows
traces of time on their surface, for example through
fallen pieces of plastering. Although all the new modifications are clearly defined by contemporary materials and
architecture language, there is an effort for a retrospective unification, “monolithization” of the object into one
compact whole. The dominant connecting feature are the
reddish grey concrete roofs – monolithic or formed from
concrete desks 70 x 40 cm of the same colour. Generally,
the main intervention consists in harmonizing the new
layers and features with the original ones and differentiating them in the same time. The psychotherapeutic
centre is designed for patients suffering of milder forms
of depression who look for an alternative to medication.
It focuses on movement medicine. It includes ergotherapy
(work at garden or orchard, cooking). There are different
levels of intimacy in this space – from half open spaces to
spaces for a lonely individual. The object attempts to be
as independent as possible which is also based on how the
cloister itself works. The area around the cloister atrium
garden serves to the community, the east wing for the
therapies and the west one for studying in the libraries
and study rooms.
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VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA, ROUDNICE NAD LABEM
MULTIFUNCTIONAL SPORT HALL IN ROUDNICE NAD LABEM

SAIL
SAIL

SANDRA BERÁNKOVÁ

MARTIN DUBA • VOJTĚCH MALINA • ŠTĚPÁN MATOUŠEK

V Roundici nad Labem existuje basketbalová akademie. Nemá však své vlastní prostory, kde by bylo možné
vychovávat nové talenty. Z této situace vznikla potřeba
na výstavbu vlastní sportovní haly. Hala je navržena jako
víceúčelová. Zaujímá 25 485 m3. Tvar objektu vychází
z proporcí parcely, která je poměrně úzká. Pro splnění
ubytovacích kapacit jsem zvolila vynesení pater s pokoji
nad sportovní plochu, 4.a 5.NP je zapuštěné k severní
straně pozemku. Z jižní strany budova dodržuje uliční čáru
a výškově navazuje na římsu vedlejšho městského domu.
K zjemnění samotné stavby jsem použila prvek oblouku
a sklonění fasád. Prosklená fasáda se otáčí ke kostelu, a tím dotváří interiér. Hlavní vstup ubíhá do objektu
a vytváří se tak prostor pro rozptýlení osob před sportovní halou. Veškeré pohledy z interiéru jsou v maximální
možné míře orientovány k hracím plochám a k dominantě
sousedícího chrámu. Objekt obsahuje sportovní prostory sportovní plochu 20 x 40 m, venkovní basketballové hřiště
15 x 28 m a streetballové hřiště 11 x 15 m, dále komerční
prostory jako ubytování pro sportovce, obchody, dětské
centrum, sály a kanceláře.

There is a basketball academy in Roudnice nad Labem
but it doesn’t have its own facility to raise new talents so
there is a need for a construction of their own sport hall.
The hall is designed as multifunctional. It takes 25 485 m3.
The shape of the object is based on the shape of the plot
of land, which is rather narrow. To meet the necessary
capacity of accommodation, I decided to build a floor
above the sport hall. The fourth and fifth aboveground
floors plunge into the north part of the plot of land. The
south side of the building follows the street line and is levelled with the ledge of the adjacent house. I used the arch
and sloping facade features to soften the building. The
glassed facade is turned in the direction of a church, thus
completing the interior. The main entrance is recessed
into the building creating a space for dispersion of people
in front of the hall. All views from the interior are oriented
as much as possible to the playing fields and to the
dominant feature of the neighbouring church. The objects
contains sport areas – a sport field 20x40 m, an outdoor
basketball court 15x28 m and a streetball court 11x15 m –
and commercial facilities such as accommodation for
sportsmen, shops, children centre, hall and offices.

Současný životní styl nás stále zahlcuje množstvím
podnětů. V dnešní době hledá stále více lidí únik
z každodenních povinností provozováním nějakého sportu
či koníčku. Jedním ze sportů, které zažívají silný vzestup,
je právě jachting. Jachting není jen sport, je to způsob
života, myšlení a seberealizace. Ve své podstatě kombinuje
fyzickou náročnost s dovedností mentální. Pro každý
sport, který vyžaduje specifické vybavení, je podstatná
jeho kvalita. Loď, která je lehčí, má správný tvar, polohu
těžiště a vyvážené oplachtění, může poskytnout ničím
nerušený zážitek z pobytu na vodě.
Projekt Sail si bere za cíl přinést vznešenou, kvalitní
a dostupnou loď pro širokou vrstvu jachtařů. Kombinací
výborných jízdních vlastností a komfortu vytváříme plachetnici, která je vhodná pro rodinné vyjížďky i pro závodní
plavbu s přáteli. Smyslem návrhu je vytvoření plachetnice,
která splní očekávání posádky za náročných podmínek.
Velikostí se řadí mezi tzv. trailerové plachetnice, jejichž
hlavní výhodou je možnost přepravovat loď na vleku za
osobním automobilem, a vyhnout se tak nákladné nákladní
dopravě a používání jeřábu pro spouštění do vody. Tím
vznikne vhodné řešení pro celoroční jachting na vnitrozemních vodních plochách v kombinaci s několika týdny
dovolené na moři. Technické řešení nalézáme v použití
kompozitů na bázi trvale udržitelných materiálů, jako jsou
dřevo, korek, rostlinná vlákna atp. Navrhovaný plošný stavební materiál bude možné automaticky řezat stroji CNC
a ohýbáním z něho poskládat takový tvar, který vlastnostmi
odpovídá výkonnostním třídám závodních plachetnic.
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The modern life style overloads us with a huge amount
of stimuli all the time. More and more people look for an
escape from everyday obligations to a sport or a hobby.
And yachting is one of the arising sports. Yachting isn’t
just a sport, it’s a lifestyle, a way of thinking and self-realization. It actually combines physical difficulty and mental
abilities. The quality of equipment is crucial for every sport
that requires use of such equipment. A lighter boat with
the right shape, centre of gravity and balanced sails can
give you an uninterrupted experience of sailing.
The aim of the project Sail is to bring a graceful, high
quality and affordable boat to a great number of yachtsmen. Combining great sailing characteristics and comfort,
our yacht is suitable for both family trips and races with
friends. The goal of the project is to create a yacht that
will meet the expectations of a crew in difficult conditions.
Its size classifies it as a so called trailer sailer. Its main
advantage is that it can be transported on a trailer behind
a car so the owner can avoid costly transport fees and
using a crane to get the boat on water. That is a great
solution for year-round yachting on inland water surfaces
in combination with a several week long sail on sea. The
technical solution is based on parts made of sustainable materials such as wood, cork, plant fibres, etc. The
designed construction material can be automatically cut
by CNC machines and joined into a shape that will be comparable with performance standards of race yachts.
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TYPOLOGIE PRŮPLAVU A KŘIŽOVATKA TŘÍ MOŘÍ
TYPOLOGY OF THE CANAL AND THE INTERSECTION OF THREE SEAS
MIROSLAV KUKRÁL

Křižovatka tří moří, Severního, Baltského a Černého, je
samostatným prvkem ohraničeným trojicí bran. Umístění
vzešlé z předešlých studií proveditelnosti nedává možnost
opsat soutoku rovnostranný trojúhelník, neumožňuje ani
aby navazující plavební dráhy byly napřímeny a propůjčily tak důležitost právě tomuto místu a přilehlým obcím
nedaleko Přerova. Na soutok je plavebními mosty přímo
napojena dvojice nejvyššího typu zdymadel. Vymezení
prostoru soutoku trojicí nouzových / servisních uzávěr tak
zde má za úkol i udržet rovnováhu významu mezi plavebními drahami. Soutok je navržen jako jednoduchá, mírně
vynesená deska, nejvíce rozepisuje myšlenku typologie
v návaznosti okolního terénu. Ohraničený prostor slouží
i jako příležitostné kotviště a je proto po obvodu osvětlen
a vybaven mobiliářem.
Studie si bere za úkol představit projekt průplavu Dunaj–
Odra–Labe v zpracování jako transevropské dráhy.
Průplav významem, měřítkem, i odkazem dalším generacím
překračuje naši dobu a hranice. Projekt je zaměřen na
občana České republiky jako na investora a snaží se v něm
probudit hrdost a velkorysost jeho darem budoucí Evropě.
Provázání s krajinou, mnohdy z hlediska proveditelnosti
nutně brutálním zásahem, je možné však typologicky
pojednat jednotícím jazykem, kde každá jeho část promlouvá o přesahu celku, pozorovatel pak nevnímá val jako
neurčitou dopravní stavbu.

The intersection of three seas – North Sea, Baltic Sea
and Black Sea – is a standalone feature bordered by three
gates. The position based on prior studies of feasibility
makes it impossible to circumscribe an equilateral triangle
around the confluence or to straighten the follow-up ship
routes, which would increase the importance of this place
and of the nearby villages close to Přerov. The confluence
is directly connected to two lock chambers of the largest
type by aqueducts. The purpose of the delimitation of
the confluence by the three emergency/service closures
is, among others, to keep the balance between the ship
routes. The confluence is designed as a flat, slightly
elevated area that works with the idea of typology mostly
in connection with the surrounding terrain. The delimited
area also serves as an occasional anchorage ground so its
edges are lit and it is well equipped.
The study wants to present the canal Danube-Odra-Elbe
project as a trans-European route. The canal’s importance, size and heritage for upcoming generation surpass
our era and our limits. The project is targeted at the
citizens of the Czech Republic as investors and attempts
to evoke in them pride and generosity for a gift to the
future Europe. Its placement in the landscape would
often require rather brutal modifications but it can be
typologically treated in a unified language where every
part would speak about surpassing the whole so that the
viewer doesn’t perceive an embankment as an unspecific
traffic structure.
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JÓGOVÉ CENTRUM - ASHRAM GOKARNA
YOGA CENTRE – ASHRAM GOKARNA (INDIA)
PETR POSPÍŠIL

Studuji vastu, ale nejsem fanatik. Vastu šástra, také
vastu véda nebo vastu, védský rukopis o architektuře,
který popisuje provedení tradičních hinduistických staveb, především chrámů, ale vztahuje se i na poezii, tanec,
sochařství a zahradní architekturu. Jejím hlavním znakem
je uspořádání podle světových stran a z toho vyplývajících vlivů slunce, měsíce, planet a přírodních sil. Vybírám
racionálně. Některé principy jsou logické. Ty přebírám.
Rozmístění základních funkcí. Nechávám objekt otevřený
na sever a východ, pro jógu a vastu jsou tyto strany energeticky významné. Snahou je do jisté míry i najít současnou formu pro stavbu takového charakteru. Tesám hmoty
z cihel. Vyrůstají ze země. Cením si rovné plochy. Hmoty
stavím po obvodu. Zdi vyplní chybějící lem. Hradba se propojuje. Chrání to posvátné uvnitř. Celek vytváří uzavřený
mikrosvět. Jen vítr a slunce ho jako nit váže s okolím. Horní
patra natahuji do nádvoří, stíní. U bloku bydlení otevřu
koupelny do nebe. Nejsou potřeba. Snažím se navrhovat jen věci nezbytné. Cokoli navíc je zbytečnost. Není
jen stavbou, vyjadřuje i postoj vůči vnitřní evoluci. Místo
k usebrání se. Čistý strohý uzavřený prostor, který navrhuji, nastoluje podmínky pro plné soustředění. Střídmost
provází celý návrh. Jednolitá plocha dvora nediktuje kudy
se vydat. Nechává úplnou volnost pochybu.

I study Vastu but I’m not a fanatic. Vastu shatra, also
Vastu vidya or vastu, a Vedic manuscript on architecture
describing traditional Hindu buildings, especially temples,
but it also treats poetry, dance, sculpture and garden
architecture. It focuses on organization based on cardinal
points and related influences of Sun, Moon, planets and
natural forces. I choose rationally. Some principles are
logical. I use those. Placing of principal functions. The
object will be opened to the north and east because
energies of these directions are crucial for yoga and
Vastu. In some extent, I try to find a modern form for
a structure of this type. I chisel masses from bricks. They
grow out of the earth. I appreciate flat surfaces. I place
the masses along the perimeter. Walls will fill in the gaps.
The rampart connects. It protects the sacred on the
inside. The whole creates an isolated micro world. Only
the wind and the sun connect it with the surroundings like
a thread. I lengthen the upper floors into the courtyard,
they cast shadow. The bathrooms at the lodging section
are opened to the sky. They aren’t needed. I try to design
only the necessary. Everything else is useless. It isn’t just
a building, it expresses an attitude to inner evolution.
A place to gather yourself. A clean, simple, isolated space
of my design offers conditions for a full concentration.
Simplicity pervades the whole project. The unified surface
of the courtyard doesn’t dictate where to go. It gives
a total freedom of movement.
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BIOSYNTETICKÁ ZÁSOBÁRNA PITNÉ VODY PRO SLUMY
BIOSYNTHETIC RESERVOIR OF POTABLE WATER FOR SLUMS (NIGERIA)
JINDŘICH RÁFTL

Pojem slum souhrnně označuje místo hustě obydlené nejchudšími nebo vyloučenými skupinami obyvatel města, kteří
žijí v provizorně postavených příbytcích z běžně dostupného materiálu (dřevo, plech, karton, bambus, cihly aj.)
V subsaharské Africe obecně za posledních patnáct let
narostl počet obyvatel slumů dvojnásobně. Makoko je
slumová čtvrť nacházející se v Lagosu, největším městem
lidnaté Nigérie. Většina domů v tomto slumu je vynesena
na kůlech a vznáší se nad zátokou Lagos Lagoon. V této
čtvrti však došlo k zajímavému paradoxu, ačkoliv je Makoko
rozprostřeno na vodě, jeho obyvatelé nemají přístup
k nezávadné pitné vodě.
Řešením mohou být organické filtrační organismy vzniklé
díky syntetické biologii, díky které se dá složit nový
přírodní organismus, který roste podle daných přírodních
zákonitostí a vlivů (do organismu se nechá vložit několik
podmínek růstu, které musí být splněny, aby se mohl
zdárně rozrůstat a vegetovat). V případě že růstový kmen
dozraje na hranici své životnosti, dochází k odumírání tkání,
tzn. přestává se do nich dostávat voda i živiny potřebné
pro růst a struktura usychá.Takto vzniklé organické pevné
formy pak slouží obyvatelům slumu pro další obývání
a vytváří se tak nová forma živé krajiny, která není založena
na kácení stromů a jejich přetvařování do hraněného
řeziva, ale pouze využívání starých částí vodojemů a jejich
znovu obývání. Vrací se tak k lidem základní nastavení
pro přežití a výrobu přístřešku a stávají se tak architekty
svého prostředí nezávisle na ekonomické produkci.

The term “slum” stands for an area densely populated
by the poorest or excluded groups of citizens who live in
improvised dwellings built from easily accessible materials
(wood, sheet metal, cardboard, bamboo, bricks, etc.)
In Sub-Saharan Africa, the number of people living in slums
has doubled over the last fifteen years. Makoko is a slum
quarter in Lagos, the largest city of the populous Nigeria.
Most of the houses in this slum stand on pilings above the
Lagos Lagoon. But there is an interesting paradox in this
quarter, although Makoko stands on water, the inhabitants
have no access to potable water.
The solution might be found in filtrating organisms produced by synthetic biology which can create a new natural organism that would grow according to given natural
laws and influences (several conditions for growth are
implemented into the organism and they have to be met
in order for the organism to grow and vegetate). When
the growth reaches its lifespan, the tissue starts to die
off, i.e. it stops receiving water and nutrients needed for
growing and the structure dies. These organic solid forms
then serve to slum inhabitants as houses, thus creating a new form of living landscape which is not based on
cutting down trees and transforming them into squared
timber, but purely on using old parts of water reservoirs
and their re-inhabiting. The basic setting for survival and
creating shelter thus comes back to people who become
architects of their environment, independently on economic production.
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STUDENTI
STUDENTS

doc. Ing. arch.
Jiří Buček

ZIMNÍ SEMESTR
WINTER SEMESTER

LETNÍ SEMESTR
SUMMER SEMESTER

Filip Albrecht
Saka Cansu
Lukáš Dlabola
Michaela Fričová
Nela Gottvaldová
Kryštof Hlaváč
Jana Lauermanová
Jana Lipanská
Eliška Marčíková
Alice Mitysková
Zuzana Neťuková
Marek Svoboda
Barbora Šímová
Zuzana Šnajdrová
Aleš Vojkůvka
Martin Zíma

Martina Bauerová
Martin Brhlík
Andreas Dzikos
Štěpán Kadlec
Jana Kadlecová
Lukáš Křovák
Petra Stejskalová
Marek Svoboda
Martin Zíma

Ing. arch.
Filip Horatschke

Na cestě k architektonické zralosti je zadání
práce pro studenta určitým vodítkem. Mělo
by provokovat k přemýšlení, zaujmout, vést
k samostatnému řešení problému i rozvíjet
řemeslné profesní dovednosti. Vzhledem
k filosofii školy FUA nevyučovat klasickou
typologii staveb se předpokládá, že studenti
si tento obor vzdělání architekta doplní
praktickou výukou v rámci ateliérových
zadání. Původně vyučovaný model Jiřího
Suchomela pokrýval napříč ročníky všechny
podstatné typologické i rozsahové entity.
Každý vedoucí ateliéru odpovídal za to, že
zadaná témata budou splňovat dané limity.
Svoboda zvolit si dnes jakékoliv zadání
je na jedné straně nesmírně zajímavá pro
studenty, na straně druhé vzniká u části
studentů, kteří preferují napříč ateliéry
určitý typologický druh, jisté vzdělávací
vakuum. Neexistuje například žádný systémový požadavek, aby student během studia
zpracoval semestrální urbanistickou práci,
bytový dům či občanskou stavbu. Nabídka
atraktivních koncepčních témat, která mají
naučit promýšlet architekturu, je na druhé
straně výborná a možná supluje typologický
handicap. Součástí práce na úkolu je i pedagogické vedení. Osobní pravidelné nezprostředkované vedení budoucích architektů
považuji za prioritní a pro profesní růst
nenahraditelné.
Rád v této souvislosti vzpomínám na
konzultace architekta Hubáčka, který si
vytvořil jedno odpoledne prostor pro
konzultace s mladými architekty po škole
v rámci libereckého Stavoprojektu. Často
šlo o zcela banální témata, na kterých jsme
tehdy pracovali – škola v přírodě, nákupní
středisko, ubytovna. Charismatický Hubáček
nás nutil přemýšlet, jak by detail vymyslel
Mario Botta nebo Richard Meier, zajímaly
ho proniky hmot, představa o statickém
řešení, obcházel s námi osobně profese, aby
nám zprostředkoval energetický koncept,
sepětí architektury a techniky bylo pro něj
a celý SIAL podstatné.

A student’s assignment is a certain kind
of clue on his journey to architectonical
maturity. It should encourage reflecting
on the theme, catch interest, inspire to an
independent solution of the problem and
develop craftsman and professional skills.
As the philosophy of FUA is not to teach the
classic typology of buildings, it is assumed
that students will get to this part of their
education through practice within studio
class assignments. The original model of Jiří
Suchomel covered all typological entities of
all scales throughout all years. Every head
of studio class was responsible for meeting
these limits in their assignments.
The freedom to choose any theme is very
interesting for students on one hand but on
the other, there is a group of students who
prefer a certain type of tasks and thus get
into a sort of vacuum. There is no requirement that a student has to hand in a semestral thesis on urban planning, apartment
house or civil building. But the offer of
attractive conceptual themes, that should
teach to think about architecture, is amazing and it can possibly substitute for the
typological handicap. Teacher’s guidance is
a part of the school task. I believe a personal
and direct guidance of future architects is
a priority and it is irreplaceable for professional growth.
I like remembering the architect
Hubáček’s consultations with young architects at Stavoprojekt in Liberec. It was often
about very mundane themes we worked on
in the time – a school in nature, a shopping centre, a cheap lodging. Charismatic
Hubáček made us think what kind of detail
would Mario Botta or Richard Meier come
up with, he was interested in intersections of
masses and images of structural solution, he
personally went with us to show us different professions, to mediate an energetic
concept, the connection of architecture and
technology was important for him and the
whole SIAL.
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KONCERTNÍ SÍŇ, PRAHA
CONCERT HALL IN PRAGUE

SUDETONĚMECKÉ MUZEUM, MNICHOV
GERMAN SUDETENLAND MUSEUM IN MUNICH

112
Město Praha již řadu let uvažuje o výstavbě nové
koncertní síně evropských parametrů, protože
stávající nejlepší koncertní prostor, Dvořákova síň
v Rudolfinu, již zdaleka nesplňuje současná kritéria
a požadovaný standard. Momentálně probíhá
přípravná fáze výstavby – výběr finální lokality,
rozsahu a kapacity stavby, typu sálu – do které
jsou zapojeny fakulty architektury. Předpokládá
se, že provoz stavby umožní pořádání širokého
spektra koncertů různých orchestrů s převažujícím
repertoárem symfonické hudby. Uvažuje se o České
filharmonii jako o hlavním a stálém uživateli stavby.
Stavební program počítá se skladbou dvou sálů,
hlavního koncertního sálu s kapacitou 1800 posluchačů a menšího sálu s kapacitou 400 posluchačů,
po stanovení místa stavby a jejího objemu může být
program rozšířen o další doplňkové funkce, například prostory pro expozici výtvarného umění.
Výběr jedné z pěti finálních lokalit nové koncertní
síně a typ sálu – shoebox nebo vineyard – je ponechán na autorském řešení.
Součástí práce bude studijní návštěva Rudolfina,
konzultace s akustikem a odborný garant úkolu
Prof. Ing.arch. Miroslav Masák přislíbil účast na
kritikách a odevzdání práce.

114
The city of Prague has been considering building
a new concert hall of European parameters for
years because the current best space for concerts, Dvořák Hall inn Rudolfinum, doesn’t comply with present-day requirements and needed
standards. The construction is in the preparatory
phase right now – final location, extent, capacity
and type of hall are being determined and faculties
of architecture are a part of it. Supposedly, the
building would serve for a vast array of concerts
of different orchestras with a repertoire of mostly
symphony music. Czech Philharmonic is considered
as the main regular user of the building.
The construction program presumes two halls
– the main concert hall with a capacity of 1800
listeners and a smaller hall for 400 listeners. When
the locality and extent of the construction are
determined, the program can be expanded by more
functions such as a space for art expositions.
The final choice of one of the five localities and the
choice of the type of hall – shoebox or vineyard –
are left for the author.
A visit of Rudolfinum and a consultation with an
acoustician is a part of the project and the expert
guarantor of the assignment Prof. Ing. arch. Miroslav Masák promised to participate on critiques
and submission of the project.

PAVILON GORIL, ZOO PRAHA
GORILLA PAVILION IN PRAGUE ZOO
115
Za osmdesát dva let existence se pražská Zoo
v Troji stala domovem stovek mimořádných
a kriticky ohrožených druhů. Jedním z nich jsou
už 50 let gorily nížinné, na jejichž záchraně se
Zoo Praha významně podílí i ve volné přírodě.
Vzhledem k umístění stávajícího pavilonu v nejnižší
části zoologické zahrady se po povodních v roce
2002 a letos rozhodlo vedení zahrady vybudovat
nový pavilon goril nížinných v horní části areálu
zahrady. Chov goril zároveň vyžaduje určitá specifika, jedním z nich je přístup slunce do expozice
během dne.
Součástí úkolu je návštěva lokality, během níž
budou konzultovány jednotlivé požadavky stavebního programu s odbornými pracovníky zoologické
zahrady.

117
In 80 years of its existence, Prague Zoo in Troja
became a refuge for hundreds of extraordinary
and critically endangered species. Western lowland
gorillas have been one of them for 50 years but
Prague Zoo also contributes to their protection in
wilderness.
After floods in 2002 and this year, the zoo management decided to move the gorillas from their
current location in the lowest part of the area and
build a new pavilion for western lowland gorillas in
the upper part of the zoo. There are also certain
specific needs for keeping gorillas such as exposure to sun during day.
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O vybudování stálé výstavní instituce usilují Němci
vysídlení po druhé světové válce z bývalého Československa už roky, v minulých měsících předseda
Sudetoněmeckého krajanského sdružení Franz
Pany potvrdil, že v nejbližší době dojde k vypsání mezinárodní architektonické soutěže s tímto
tématem.

The Germans expelled from Czechoslovakia after
the Second World War have been trying to create a permanent exhibition for years and a few
months ago, the president of Sudetendeutsche
Landsmannschaft Franz Pany confirmed that an
architecture competition with this theme will be
announced shortly.

Expoziční plocha 1200 m2 bude zahrnovat stálou
výstavu rozdělenou do tří částí. Oddíl nazvaný
„Domov“ přiblíží dějiny a kulturu sudetských Němců
v českých zemích, sekce „Ztráta- konec samozřejmosti“ se bude věnovat citlivému období nacismu
a poválečnému vysídlení, poslední část „Domov?“
bude pojednávat o dějinách sudetských Němců po
roce 1945. Úkolem je navrhnout nové muzeum do
centra města na ulici Hochstrasse vedle nynějšího
Sudetoněmeckého domu, při práci na úkolu předpokládáme kontakt s německou stranou.

The area of 1200 m2 will offer a permanent exhibition divided into three parts. The part called
“Home” will show the history and culture of Sudetenland Germans in the Czech lands, the part “Loss
– the End of Certainty” will treat the sensitive period of Nazism and the post-war expulsion and the
last part called “Home?” will be about the history
of Sudetenland Germans after 1945. The assignment is to design the new museum in the town
centre on Hochstrasse Street, next to the Sudetenland-German House. Contact with the German
party during work on the project is expected.

KEŽMARSKÁ CHATA, VYSOKÉ TATRY
KEŽMAROK LODGE IN VYSOKÉ TATRY
120
V dolině Bielej vody u Bieleho plesa na rozhraní
Vysokých a Belianských Tater vyhořela v roce 1974
Kežmarská chata, v posledním období vznikla silná
iniciativa, která vyvíjí aktivity na obnovení chaty po 40 letech, prvním krokem je připravovaná
mezinárodní architektonická soutěž. Předpokládá
se akcentování složek energetické nezávislosti
s využitím ekologických alternativních zdrojů energie, minimalizace provozních nákladů a šetrnost
k životnímu prostředí. V komentářích se jako kladné
příklady objevují revoluční nadčasové vysokohorské
chaty Schiestlhaus v lokalitě Hochswab nebo Monta Rosa Hutte ve Švýcarských Alpách. Semestrální
práce je vypsána ve smyslu zadání architektonické
soutěže.

121
In the valley of Biela voda close to Biele pleso on
the boundary line between Vysoké and Belianske
Tatry, Kežmarok Lodge burnt down in 1974. An
initiative to restore the lodge after 40 years has
emerged lately and the first step is the now being
prepared international architecture competition.
It requires an emphasis on energy independence
and the use of ecological alternative sources of
energy, the minimization of operating costs and
environment-friendliness. The commentary gives
positive examples of revolutionary and timeless
mountain lodges such as Schiestlhaus in Hochswab
locality or Monta Rosa Hutte in Swiss Alps.
This semester project is made in such a way to
comply with the instructions of the architecture
competition.

VLASTNÍ ZADÁNÍ STUDENTŮ
SELF-INITIATED PROJECTS
122

A visit of the location is a part of the assignment.
The visit will include consultation of particular
necessities of the construction with experts from
the zoo.
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FILIP ALBRECHT

ALEŠ VOJKŮVKA

Česká hudba je velmi význačnou součástí naší historie a je
významná i v celosvětovém kontextu. V Praze sídlí světoznámý pražský symfonických orchestr. Městu však chybí
koncertní sál, který by akustikou a zázemím odpovídal současným požadavkům. Umístění koncertní síně na pražské
Štvanici je v poslední době často diskutované téma, které
má mnoho příznivců i odpůrců. Jako pozitiva této lokace
se nám nabízí skvělé výhledy na různé části Prahy, úzké
spojení s Vltavou, která samotný ostrov obtéká, a v neposlední řadě pak velkorysý prostor spojený s přilehlým parkem. Proti hovoří špatná pěší dostupnost a relativně velká
vzdálenost od historického centra. Svůj návrh umisťuji do
západní části ostrova v přímém napojení na Hlávkův most.
Hlavní hmotové řešení „koncertní síně“ a souvisejícího
souboru staveb je navrženo jako vzájemně se prolínající
soustava zvlněných pásů/lamel, vycházející téměř z rostlého terénu ostrova a evokující dojem zvlněné vodní hladiny. Půdorysně jsou hlavní „vlny“ objektů k sobě obráceny
svými vrcholy v místě, které tvoří v podélné ose ostrova
centrální bod celé stavby. Z tohoto prostoru vycházejí
paprskovité osy dalších lamel a symbolizují prostorové
šíření zvuku (hudby). Spojení obou základních principů
připomíná spojitosti hudby s prouděním vody.

Czech music is a very important part of our history
and it has its place in the world-scale context too. The
world-famous Prague Symphonic Orchestra sieges in
Prague. But the city lacks a concert hall whose acoustics and facilities would meet contemporary standards.
The construction of a concert hall at Štvanice Island is
a theme that has been much discussed lately. It has just
as many supporters as opponents. The advantages of
this location are the stunning views of different parts
of Prague, close connection to the Vltava River in which
the island lies, and last but not least the large area with
the adjacent park. The disadvantages would be a difficult
accessibility on foot and relatively big distance from the
historical centre. I design my project in the west part of
the island, in the direct connection to Hlávka Bridge.
The concert hall and the related complex of buildings is
designed as an interconnected system of wavy strips/
laths based on the almost completely unmodified terrain
of the island, evoking the impression of undulated water
surface. The layout of the building is designed so that the
tops of the main “waves” of the objects are turned into
the direction of each in the central point of the whole
construction in the island’s lengthwise axis. Ray-like axes
of additional laths come out of this point, symbolizing
music spreading into space. The connection of the two
basic principles reminds of the connection of music and
flowing water.
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Při hledání vhodného místa pro novou pražskou koncertní
síň jsem vycházel ze závěrů odborné komise, která vytipovala nejvhodnější pražské lokality. Jednoznačným a téměř
ideálním místem pro novou budovu koncertní síně se pro
mě stala Štvanice. Budovu proto navrhuji jako výrazný
solitér nad řekou. Do svého řešení se snažím promítnout
a dále rozvinout všechny zmíněné prostorové a emocionální zážitky navozené tímto místem. Snažím se Štvanici propojit s pulzujícím okolím a pomocí nové lávky na ní
přivést zpět život, zábavu i odpočinek, mnozí Pražané tak
možná znovu objeví staré kouzlo Štvanice.

I based my search for a suitable site for the new Prague
concert hall on conclusion of the expert committee which
chose the most suitable localities in Prague. For me, the
sole and almost perfect site for the new concert hall is
Štvanice Island. That’s the reason why I design this structure as a distinctive solitary building upon the river. I try to
project and further develop all the spatial and emotional
impressions this place gave me. I try to connect Štvanice
with the bustling surroundings and bring back life, amusement and relaxation by a new footbridge. Prague residents
might find again the old charm of Štvanice.

Umístění budovy vychází z praktických předpokladů oslunění a výhledů na Pražský hrad, proto je budova situována k severní hraně ostrova. Budovu navrhuji v zátopovém území, proto je hrana sálu výrazně nad průtokem
Q2002. Díky této výšce navrhují různé nástupové úrovně
doplněné o rampy, které se prolínají s budovou a okolním parkem. Hlavní nástupová osa je přes lávku k navržené
kryté piazzettě s výhledem na Pražský hrad a vstupem do
foyer. Hlavní sál navrhuji typu vineyard. Malý sál se potom
nachází ve vyšších úrovních budovy. Západní strana sálu
je výrazně prosklená a umožňuje tak divácky atraktivní
propojení zážitku z koncertu a večerní siluety Pražského
hradu. Materiálové řešení sálů vychází z přírodních materiálů a navozuje pocit jistoty a sounáležitosti při poslechu
hudby. Dominantou foyer se stává pražské večerní panorama a doplňuje interiéry foyer, které jsou řešeny v poklidných odstínech, aby návštěvníka nerušily od hudebního
zážitku. Vnější povrchové řešení je navrženo ze zavěšeného předsazeného perforovaného šablonového plechu,
který tak vytváří dojem kompaktního tvaru a zakrývá
okenní otvory zázemí budovy.

The location of the building is chosen with regard to sunshine and view of Prague Castle which is why the building
is placed in the north part of the island. My project places
the building in a flood area so the edge of the hall is above
the level of the river in the 2002 floods. For this reason,
I design various entrance levels and ramps that merge with
the building and the surrounding park. The main entrance
axis leads over the footpath and to the roofed piazzetta
with a view on Prague Castle and the entry to the foyer.
I design the main hall as the vineyard type. The smaller
hall is situated in the higher levels of the building. An
important part of the west wall of the hall is made of glass
which allows an attractive connection of the experience
of concert with the evening silhouette of Prague Castle.
Used materials are mostly of natural provenience and
they evoke feelings of assurance and community while
listening to music. The dominant feature of the foyer is the
evening panorama of Prague which completes the foyer
interiors made in calming shades so that the visitor is not
distracted from the musical experience. The outer surface
is designed as made of perforated patterned metal sheet
which gives the impression of a compact shape and covers
window openings of the building’s facilities.
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PAVILON GORIL, ZOO PRAHA
GORILLA PAVILION IN PRAGUE ZOO

MARTIN ZÍMA

MICHAELA FRIČOVÁ

Koncertní síň se nachází na místě západního cípu ostrova
Štvanice, které bylo odbornou veřejností shledáno jako
jedno z nejvhodnějších pro umístění této žádané stavby.
Budova by měla sloužit především jako nové sídlo České
filharmonie a jako prostor pro mnohá hostující zahraniční
tělesa.
Závěr analýzy:
Místo se nachází na hranici historického jádra města. Svojí
velikostí se však stává jednou z jeho dominant. Lze tak
očekávat přísun nejen návštěv koncertních představení.
Nejúspěšnějšími světovými sály jsou ty, které nabízí nový
velkorysý veřejný prostor. Proslulá přímořská kra opery
v Oslu či Metropolitní opera v New Yorku s náměstím Lincoln Square jsou hlavními inspiracemi.
Řešení:
Posílení infrastruktury dvěma novými zastávkami veřejné
dopravy. Odvozením z limitů a vlastností ostrova vzniká
silný solitér posazený na platformě vysunuté až na samý
okraj ostrova k výhledu na další pražské přírodní a architektonické dominanty.

The concert hall is situated at the west part of Štvanice
Island which experts marked as one of the most suitable
places for this desirable building. It should serve mainly
as the new residence for Czech Philharmonic and for
a number of visiting foreign bodies.
Conclusion of the analysis:
The site is situated on the edge of the historical core of
the city but its size makes it one of its dominant features
so more than only a higher number of concert visitors can
be expected. The most successful halls in the world are
those that offer a generous public space. The famous ice
floe of the Oslo Opera or Lincoln Square in front of the
Metropolitan Opera in New York are the main inspirations.
Solution:
Reinforcement of the infrastructure with two new public
transport stops. Limitations and characteristics of the
island open way for a strong solitary building situated on
a platform on the edge of the island with a view on more
of Prague natural and architectonic dominants.
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Samotný objekt umístěn v dolní části parcely z důvodu
lepší přístupnosti z ostatních částí zahrady. Pavilon je
orientován směrem ke Sklenářce a naopak se točí zády
k silnici Pod Hrachovkou probíhající kolem.

The object is situated in the lower part of the plot of land
for a better accessibility from other parts of the park. The
pavilion is oriented to Sklenářka villa and it has its back to
the Pod Hrachovkou road.

Objekt je definován přicházejícími cestami (od pavilonu
Africké savany a od pavilonu tygrů), cestou obcházející
venkovní výběh a směrem zásobování. Celý pavilon je
pochozí a lávky přicházející z ostatních částí zoologické
zahrady ústí přímo na střechu pavilonu. Návštěvník má
tři možnosti, jak vstoupit do objektu. Dva velkorysé
návštěvnické prostory, každý v jiné výškové úrovni, jsou
spojeny rampou a výtahem. Výše položený návštěvnický
prostor je otevřen do vnitřního pavilonu goril a návštěvník
má tak přímý kontakt s gorilami. Vnitřní výběh má přímý
kontakt s venkovním výběhem, tzn. že za dobrého počasí
lze venkovní a vnitřní výběh propojit otevřením prosklené
fasády. Hranice venkovního výběhu je definována především kaskádovitým vodním příkopem. Stropní konstrukci
pavilonu tvoří železobetonový trámový strop přiznaný ve
vnitřních prostorech. Nad vnitřním výběhem je velký světlík
z ETFE fólie, jehož členění určují probíhající trámy. Všechny
povrchy jsou z pohledového betonu s různými matricemi.

The object is defined by two paths (from the Pavilion
of African Savana and the Pavilion of Tigers) that come
around the outer pen and by the direction of supplying.
The whole pavilion can be walked through and footbridges
from other parts of the park lead directly to the roof of
the pavilion. Visitors have three possible ways to enter the
object. Two huge spaces for visitors, each in a different
height, are connected by a ramp and a lift. The higher one
opens to the inner gorilla pavilion so visitors are in direct
contact with animals. The inner pen leads to the outer
pen so in good weather it is possible to connect them by
opening a glass facade. The outline of the outer pen is
defined mainly by a cascading moat. The ceiling construction of the pavilion is made of reinforced concrete beams
visible from the inside. There is a large light shaft from
ETFE plastic film above the inner pen, its segmentation
is determined by beams. All surfaces are made of visual
concrete with different matrices.
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PAVILON GORIL, ZOO PRAHA
GORILLA PAVILION IN PRAGUE ZOO
ELIŠKA MARČÍKOVÁ

Idea pavilonu vychází z hledání samotného zvířete v jeho
přirozeném prostředí, kde pozorovatel pociťuje respekt
z těchto zvířat, z přírody, ve které volně žijí, a z pozorování chování zvířete ovlivněné jeho přítomností. Při cestě
expozicí by měl návštěvník prožívat lehké napětí, zda
vůbec zvíře uvidí, jak se bude chovat, jak bude reagovat,
jak bude tlupa těchto výsostně úžasných zvířat mezi sebou
komunikovat.

The pavilion’s base idea is that the visitor should look for
the animal in its natural habitat where an observer feel the
respect of these animals, of the nature where they live
freely and of observing the animal influenced by observer’s presence. The visitor should feel suspense going
through the exposition – will he see the animal, how will it
behave and react, how will the pack of these absolutely
amazing creatures communicate with each other?

Návrh řeší vnitřní výběh goril (expozici) jako dominantní
abstraktní hmotu kulového vrchlíku, jehož vrchní část je
kvůli přístupu světla do pavilonu odříznuta a doplněna
ocelovou konstrukcí na principu Fullerovy koule vyplněné
vzduchovými polštáři z ETFE folie. Hmota pavilonu vychází
z konceptu jeskyně - kupole, po které klouže a točí se
světlo. Hmota vnitřního výběhu vychází z potřeb pohybu
goril ve volné přírodě. Gorily nížinné denně průměrně
překonají vzdálenost jen 1105 m. Jedná se tedy o zvíře
poměrně statické, které se po většinu času zaobírá spánkem, zkoumáním a pozorováním věcí a dějů odehrávající se
v její přímé blízkosti. Z těchto důvodů jsem zvolila centrální
dispozici vnitřní expozice.

The project designs the inner pen for gorillas (the
exposition) as a dominant abstract mass in the shape of
a spherical cap whose top is cut off in order to let light
into the pavilion, supplemented with a steel construction
in the shape of Fuller sphere filled with air pillows made
of EFTE plastic film. The mass of the pavilion is based on
a cave – a dome on which light slips and turns around.
The inner pen is suitable for gorillas’ need to move in wild
nature. The western lowland gorillas don’t cover more
than 1105 m a day on average. They are a rather static
species, they spend most of their time sleeping and
exploring and observing things and events in their direct
vicinity. These are the reasons for the central disposition
of the inner exposition that I chose.
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SUDETONĚMECKÉ MUZEUM, MNICHOV
GERMAN SUDETENLAND MUSEUM IN MUNICH

SUDETONĚMECKÉ MUZEUM, MNICHOV
GERMAN SUDETENLAND MUSEUM IN MUNICH

MAREK SVOBODA

MARTIN ZÍMA

Při navrhování objektu jsem pracoval s myšlenkou vložit
novou hmotu do stávající budovy a tím jí pomocí jednoduchých zásahů rekultivovat. Nerespektuji tak znění původního zadání přistavět nový objekt muzea vedle stávajícího
domu. I když se objekt na první pohled tváří jako zděný
stěnový systém, je založen na monolitickém sloupovém
uspořádání, s kterým pracuji, a vsazuji do něj dvacet čtyři
vertikálních hmot. Tyto prvky se noří v různých hloubkách
do objektu, což poukazuje na starousedlost sudetských
Němců. Čtyři objemy se propisují až na úroveň terénu. To
symbolizuje fakt, že část sudetských Němců má své kořeny
v této oblasti sahající až k vládě Přemyslovců – Přemyslu
Otakaru I. Čeští panovníci je nechali obydlovat horská
území pohraničí Čech za účelem kolonizace.
Obvodové zdivo stávajícího objektu je zachováno
a symbolizuje hranici území Čech a Moravy. Skrze okna lze
pozorovat, jak hluboko jsou jednotlivé objemy vsazeny do
objektu. Fasáda je razantně ukončena po celém obvodu
domu, což odráží příchod nacionalismu a zřízení protektorátu Čech a Moravy. Nad ukončenou fasádu se projevuje
dělení objemu na čtyři územní celky: Deutschböhmen,
Sudeteland, Böhmerwaldgau a Deutschsüdmähren. O tři
metry výše je patrná linie, kde tyto čtyři celky přechází ve
24 vertikálních věží. Tyto věže odpovídají dvaceti čtyřem
krajským soudním částem z r. 1930. Každá z věží je jedinečná a vypovídá o počtu zde původně žijících a následně
deportovaných sudetských Němců.

I worked with the idea of putting new mass into the existing building and re-cultivate it by simple modifications.
That means that I didn’t adhere to the original instruction
of creating a new museum building next to the existing
house. Although the buildings looks like a brick wall
system, it is based on monolithic column structure. I work
with this structure and put twenty four vertical masses
into it. These features plunge into the building in different
heights which points out how old the German settlement
in Sudetenland is. Four volumes go all the way to the
terrain level which symbolizes the fact that the roots of
a part of the Sudetenland Germans in this region go all
the way back to the times of Přemyslid Dynasty – Ottokar
I. of Bohemia. Czech monarchs let them settle down in
mountain borderline regions of Bohemia with the purpose
of colonization.
The perimeter wall of the existing building remains and
symbolizes the borders between Bohemia and Moravia.
It is possible to see how deep into the object different
masses go. The facade has a well-defined edge along the
whole perimeter of the house which reflects the rise of
nationalism and creation of the Protectorate of Bohemia
and Moravia. Above the facade, we can see a clear division
of the volume into four parts: Deutschböhmen, Sudeteland, Böhmerwaldgau and Deutschsüdmähren. Three
meters higher, a line where these four volumes transform
into twenty four vertical towers is visible. These towers
reference to the twenty four regional judicial regions in
1930. Each tower is unique and it shows the number of
Germans who lived here and were deported later. The
number of Germans who lived here and its decline is
reflected by the towers’ height and decrease of volume.

119

Vybudování nové stavby muzea na určeném pozemku,
který se nachází ve složitém svahovitém terénu, obklíčen
stromovým parkem a protékající řekou přinášející živel
z blízkých Alp. Dům svojí situací mění hlavní orientaci spíše
k západnímu pohledu do parku, řeky a centra města, než
k přilehlé nevlídné ulici s vjezdy do garáží, hotelu a čerpací
stanicí.

Construction of the new building of museum on
designated site in a difficult terrain situated on a slope,
surrounded by a park with trees and a river that brings
water from Alps. The house shifts the main orientation
rather to the west view on the park, to the river and to
the city centre than to the neighbouring unsightly street
with a garage entrance, a hotel and a gas station.

Objekt muzea je rozdělen do tří expozičních etáží, foyer
a mediatéky s knihovnou. Výstavní prostory jsou rozděleny
do programem stanovených částí, kterými návštěvník
prochází vertikálně z foyer směrem nahoru. První etáží
je „Domov!“, jenž symbolizuje systém a pracovitost
sudetských Němců spolu s výhledy a spojením s okolním
parkem. Druhou fází „Ztráta“ je část věnovaná období
mezi Mnichovskou a Postupimskou dohodou a složitému
období po ní s odpovídající prostorovou atmosférou
muzea. Poslední částí je „Domov?“ s příslušnými směrovými
výhledy na oblast Sudet a na centrum Mnichova, které
jsou přístupné rovněž z venkovní terasy. Tepna venkovního
veřejného prostoru lemuje revitalizované i nově vzniklé
terasy kolem stávajícího sudetoněmeckého archivu, nové
budovy muzea a památníku ocelových sloupů na počest
pětadvaceti tisíců zavražděných sudetských Němců v době
jejich odsunu.

The museum is divided into three floors for expositions,
a foyer and a mediatheque with a library. The space for
expositions is divided into three floors in accord with
the given program, the visitor goes through them from
the foyer to the uppermost floor. The first floor is called
“Home!” which, with the view and connection with the
surrounding park, symbolizes the system and diligence of
Sudetenland Germans. The second part called “Loss” with
a suitable spatial atmosphere is dedicated to the period
between Munich Agreement and Potsdam Agreement and
the difficult time after it. The last part is called “Home?”
with an appropriate view accessible from the outer
terrace in the direction of the Sudetenland region and the
Munich downtown. The artery of the outer public space
goes around the existing Sudetenland-German archive,
the new building of museum and the memorial of steel
columns to the twenty five thousand Germans who were
killed during the deportation.
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KEŽMARSKÁ CHATA, VYSOKÉ TATRY
KEŽMAROK LODGE IN VYSOKÉ TATRY
ANDREAS DZIKOS

Navrhuji čtyřpodlažní horskou chatu v osamocené horské
krajině v místě, kde před čtyřiceti lety chata vyhořela.
V místě, které je rozcestím pěti směrů. Na počátku zde
stála chata, jejíž účel nebyl turistický. Hlídala hlavní sedlové
přechody jako strážní věž, přestože věží nebyla. Vnímám
nový dům jako orientační bod. Bod na křižovatce cest,
u kterého nevadí, že lze snadno zpozorovat z dálky. Půdorysná stopa Kežmarky byla orientována od jihu mírně na
západ. Když se nyní postavím na její místo a rozhlédnu se
tím směrem, získávám důvod tuto osu zachovat. Horská
chata je dočasným útočištěm pro kolemjdoucí. Je pro
člověka uzavřeným světem ve světě někdy nehostinné, ale
krásné krajiny. Ve své práci uvažuji nad hraniční mírou tyto
světy propojit.
Chata se skládá ze soklu a dřevostavby. V soklu se nachází
suterén s technickým zázemím. Dřevostavba nad ním obsahuje společenské prostory a ubytování. Objekt se chová
jako schránka distancující člověka od někdy nepříznivých
klimatických podmínek. Výjimkou je čelní fasáda domu
do společenské místnosti otevřená přes dvoupodlažní
zasklení ke krajině a slunci. Společenská místnost je hlavní
prostor v domě. Neplní pouze funkci jídelny. Jedná se
o prostor, kde se lidé přirozeně akumulují a probíhají zde
společenské interakce.

I design a lodge with four floors in the isolated mountainous landscape where the original lodge burnt down
40 years ago. At a crossroad of five directions. At the
beginning, tourism was not the function of the lodge. It
guarder the main crossing points of the lake like a watchtower although it wasn’t a tower. I see the new house
as a landmark. The original lodge’s layout was oriented
slightly from the south to the west. When I stand there
and look in that direction, I get a reason to preserve this
axis. A lodge is a temporary shelter for people passing
by. It is an isolated world in the world of a hostile but
beautiful landscape. My project considers how much it is
possible to connect these two worlds.
The lodge consists of a base and a wooden structure.
There is a basement and technical facilities in the base.
The wooden structure above contains common area and
lodging. The object works as a shelter isolating a visitor
from adverse climatic conditions. The only exception is the
front facade of the lounge opened to the landscape and
the sun by the glass window that goes along two floors.
The lounge is the central room of the building. It doesn’t
serve only as a dining hall. It is a space where people can
naturally gather and where social interactions take place.
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MOSTECKO RESTART / SCIENCE CENTRUM
MOST REGION RESTART / SCIENCE CENTRE
NELA GOTTVALDOVÁ

Při zachování současných limitů se očekává, že povrchová
těžba v regionu mostecké hnědouhelné pánve bude
většinou ukončena do roku 2025, poslední lom kolem roku
2050. Zásadní změna, výrazné socioekonomické dopady,
široké spektrum scénářů možného vývoje. Jak nepromarnit obrovský potenciál? Strategie pracuje s danostmi
současnosti. Obrovské souvislé plochy hnědouhelného
“brownfieldu” v sobě kromě ekologických zátěží nesou
možnost dát vzniknout věcem - projektům - krajině, které
jinde v kontextu ČR ani většiny Evropy nejsou myslitelné,
a to nejen svým měřítkem. Spolu s důsledným rozvojem
místních jedinečností je možné zvýšit atraktivitu nejen
místním a novým budoucím obyvatelům, ale také zvýšit
přitažlivost a zajímavost v kontextu ČR a (střední) Evropy.
Jako jedno z krystalizačních jader vnímám objekt Science
Centra, umístěného v intravilánu zlikvidovaného Starého
Mostu, v podobě plovoucího objektu na novém jezeře
Most. Objekt na vodní hladině je atraktivní, současně
vyhoví požadavku nestavět v nejbližších 10 letech na
březích jezera Most tak hmotnou konstrukci z důvodu
doposud nedostatečně zkonsolidovaného podloží. Zvolená
forma reaguje na měkkou modelaci kopců Českého středohoří, má rovněž evokovat záhadného pravěkého vodního
živočicha (druhohorním jezerem celá epocha hnědého uhlí
začala) a podpořit dojem „kontrastu drsného a poetického“, což z mého pohledu region charakterizuje; je adekvátní formou pro město s několika výraznými historickými
stopami, nekompromisním funkcionalisticko-socialistickým
urbanismem a budovami v internacionálním stylu.

Keeping the present day limits, it is expected that the
opencast mining in the region of Most brown coal basin
will be mostly finished in 2025 and the last mine will be
closed around 2050. An important change and socialeconomic impacts, a vast arrays of possible scenarios for
development. How not to waste the potential? The strategy works with the nowadays known facts. Besides the
environmental burden, the vast continuous areas of brown
coal “brownfield” also brings the possibility of creating
things, projects, landscape that would be unthinkable
elsewhere in the Czech Republic or the most of Europe,
not only because of its scale. Underlining these unique
features and developing them thoroughly, it is possible to
make this place more attractive not only for the local and
new future residents but also in the context of the Czech
Republic and Central Europe.
For me, one of the crystal nuclei is the object of Science
Centre situated in the urban zone of the demolished
Starý Most, it would be a floating object on the new Lake
Most. An object floating on water is attractive and it
also complies with the requirement of not building such
a massive construction in the next 10 years on the bank
of Lake Most because of unstable terrain. The chosen
form is a reaction to the soft shape of hills of Bohemian
Central Uplands, it is also supposed to evoke a prehistoric
water creature (a Mesozoic lake was in the beginning of
the whole brown coal mining era) and give the impression
of “a contrast of rough and poetic” which is, I believe,
characteristic for the region. It is a suitable form for
the city with several historical traces, an uncompromising
functionalism-socialist urbanism and buildings in
an international style.
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KOSTEL SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO, BRNO
CHURCH OF SENDING OF THE HOLY SPIRIT IN BRNO
LUKÁŠ KŘOVÁK

Koncept kostela a zázemí je tvořen třemi jednoduchými
kvádrovými objemy, které jsou posazeny do rozsáhlého
svahu, a nenarušují hmotově okolní zástavbu. Kvádry
jsou postaveny do teras, které jsou propojeny schodišti
a oživeny zelení. Kostel se zázemím se otevírá především
na jižní stranu, kde je z jednotlivých teras a hlavní budovy
se sálem výhled do okolní krajiny.

The concept of the church and its facilities consists
of three simple cuboidal volumes set into a large slope
where they don’t disturb the surrounding buildings. The
cuboids are situated in terraces connected by stairways
and livened up by verdure. The church with facilities opens
mainly to the south, its terraces and the main building
offer a view to the landscape around.

Kostel tvoří rozsáhlý objekt, který je symbolizován na jižní
fasádě proříznutým křížem. Jižní fasáda kostela zdůrazňuje
účel stavby. Před vstupem do samotného kostela je vytvořeno zastřešené místo pro sezení a vydlážděné náměstí,
které slouží pro shromažďování lidí mířících do kostela.
Po terasách se schodišti se lze snadno dostat do Salesiánského střediska mládeže, které zajišťuje náboženskou
a sportovní službu pro místní mládež. Jednotlivé terasovité
plochy splňují především shromažďovací a odpočinkový
účel. Výškově území dominuje kvádrový objem kostelní
zvonice, která má výšku 32 metrů a je viditelná z dalekého
okolí. Pod hlavním objektem kostelního zázemí se nachází
čtyři bytové jednotky pro bydlení mnichů Salesiánů.

The church is a large object with the symbol of the
cross on the facade on the south side. The south facade
highlights the function of the building. There are roofed
seats and a paved clearing in front of the church where
people coming to the church can gather. The terraces and
stairways are an easy route to the Salesian Youth Centre
that procures religious and sport services for local young
people. The terraces should serve mainly for meetings and
rest. The height of the cuboidal church bell tower dominates the area being 32 m high and visible from far away.
There are four residential units, a chapel and a common
room for Salesian monks under the facilities of the church.
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SUCHÁNEK
JANOŠ
VEDOUCÍ ATELIÉRU
STUDIO TEACHER

O STUDENTECH
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STUDENTS

Ing. arch.
Radek Suchánek, Ph.D.

ZIMNÍ SEMESTR
WINTER SEMESTER

LETNÍ SEMESTR
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Ing. arch. Dott.
Petr Janoš

Martina Bauerová
Klára Bužková
Tereza Čermáková
Karolína Dvořáková
Matyáš Fialka
Jiří Gulbis
Martin Holba
Jakub Kopecký
Adam Kössler
Theresa Kjellberg
Lucie Lorencová
Samuel Lövy
Marek Nedelka
Alnur Nurmakhanov
Lucie Pavlištíková
Jiří Pokorný
Petra Stejskalová
Vojtěch Stoklasa
Marie Štefanová
Dominika Taklová
Petr Tůma
Pavel Uličný
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Alžběta Bláhová
Matěj Čunát
Šimon Dočekal
Barbora Drahotová
Karolína Dvořáková
Michaela Fričová
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Adam Kössler
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Zuzana Neťuková
Alnur Nurmakhanov
Olga Procházková
Petra Ross
Zuzana Sagitariová
Vojtěch Stoklasa
Dominika Taklová
Kamila Vaníčková

Ideálem by bylo, aby škola dokázala připravit studenty na situace, se kterými se budou
v praxi setkávat, to je nerealizovatelná idea.
Jsem však přesvědčen, že škola je prostor,
kde se student může naučit svoji metodu
práce. Naše role jako pedagogů je přispívat
do tohoto procesu především otázkami
a občas i radou.
O ATELIÉRU

V nejširším slova smyslu se zadání ateliéru
soustřeďují na témata sídel a krajiny, což
jsou témata, jež se nás osobně dotýkají,
a v jejichž artikulaci se odráží obecné kulturní nastavení společnosti. Témata jsou často
strukturována jako polemika či jako výzva
k hledání přístupů v tématech, jež se mohou
zdát uzavřená či opomíjená, což se týká jak
specifických typologií, tak zcela konkrétních
míst. Téma sídel a krajiny vnímáme jako
témata veskrze kulturní, jež jsou reakcí na
probíhající proměny sídel a krajiny, s nimiž
chceme být v kritické polemice.
Sídla, často narušená asanacemi celých
částí s nekontextuální solitérní výstavbou,
převážně z druhé poloviny 20. století, jakož
i zasažena překotnou výstavbou z přelomu
tisíciletí, jsou ideální studijní platformou
pro definování či redefinování sídelních
struktur, jejich středů či okrajů. Stejný studijní prostor nám poskytuje i krajina, zvláště
pak kulturní krajina českých zemí, jež prošla
sérií proměn, často i revolučních.
Cílem zadání je definovat koncept či strukturovat typologii jako ucelenou myšlenku,
vtělenou do architektonické či jiné formy
v duchu Albertiho slov: „Nejde o to, co
dokážeme, ale o to, co je správné.“

ABOUT STUDENTS

Ideally, school would be able to prepare
students for situations they will come across
in practice, which is an unfeasible idea. But
I am convinced that students can learn their
work method at school. The role of us teachers in this process is to contribute mainly
with questions and sometimes an advice.
ABOUT STUDIO CLASS

In the broadest sense of the word, the
instructions for a studio class concern settlements and landscape, themes that touch
us personally and that reflect the general
mood in society. Themes are often structured as a polemic or a challenge to seek
approaches in themes that may seem closed
or overlooked; this concerns both specific
typologies and particular places.
We understand the themes of settlements
and landscape as purely cultural, as a reaction to the ongoing changes in settlements
and landscape with which we want to engage
in a polemic.
Settlements are often affected by redevelopment of whole quarters resulting in solitary
buildings without any context, mostly dating
to the second half of the 20th century, or
by hasty development from the turn of
the millennium. This makes them an ideal
subject for study of defining and redefining
settlement structures, their centres and
edges. Landscape offers the same possibilities for study, particularly the Czech cultural
landscape that has undergone many transformation, often revolutionary.
The goal of instructions is to define a concept or to structure a typology as a coherent
idea embodied into an architectonical or
other form in the spirit of Alberti’s words:
“It’s not about what we can do but what is
right.”
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NEJMENŠÍ LÁZNĚ SVĚTA
THE WORLD’S SMALLEST SPA
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Špania Dolina je bývalá hornická obec ležící ve
středním Slovensku v prostředí Starohorských
vrchů. Její historie je neodmyslitelně spjata s těžbou mědi a později i stříbra. Těžba ovládala chod
obce po bezmála čtyři století a ukončena byla až
v roce 1888.

Špania Dolina is a mining village in the middle
Slovakia in Starohorské vrchy. Its history is inseparable from copper and later silver mining. The
village was dominated by the mining for almost
four centuries which ended in 1888.
The ambition of student projects is not to solve
the area of the whole village, only some of its
parts and mainly the centre. The starting point
for instructions was primarily the excursion to
Špania Dolina – we can say that the main problem
of the community is the lack of young families and
functional infrastructure that would make a natural course of life possible. It is obvious that these
problems are general and affect a great number
of small villages. Forming an active local community
became a leitmotiv of most of the student projects
regardless of radicalism of their final form. Both
approaches have something of the history of Špania Dolina in them and they can be an inspiration for
discussions on the future of the village.

Ambicí studentských projektů není řešit celý prostor obce, ale pouze určité části a především pak
její střed. Východiskem pro zadání prací byly hlavně
závěry z pobytu ve Španie Dolině, kde hlavní rysy
problémů místní komunity lze označit jako absence
mladých rodin a funkční infrastruktury umožňující
přirozený život obce. Je zřejmé, že tyto problémy
mají podobu obecnou a týkají se velké části malých
obcí. Formování aktivní místní komunity se stalo
leitmotivem většiny studentských prací, ať již jsou
nebo nejsou výsledné formy projektů radikální. Oba
přístupy si s sebou nesou jistou část historie Španie Doliny a jsou, jak pevně doufám, inspirativním
vkladem do debaty o budoucím formování obce.

SÍDLA DOTČENA TĚŽBOU - HORNÍ JIŘETÍN
PLACES AFFECTED BY MINING - HORNÍ JIŘETÍN
141
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Horní Jiřetín je všeobecně zapsán v povědomí
české společnosti jako sídlo na hraně uhelného
povrchového lomu, který je ohrožením jeho vlastní
existence.

Horní Jiřetín is generally considered by Czech
society as a settlement on the edge of a coal strip
mine that threatens its existence.
The ambition of the students’ projects is not to
solve the entire space of the town, only certain
parts, pieces of the mosaic, which are nevertheless based on theoretical conclusions formulated
in discussions in our studio class. The conclusions
represent thoughts about the boundaries of
the town, how it relates to the coal mines or its
connection into the landscape of s Mountains. The
projects were not based on concrete assignments
or requirements, they are simply space and opportunity every student discovered in the course of
their work.

Ambicí studentských projektů není řešit celý
prostor města, ale pouze určité části, střípky
mozaiky, které však vychází z teoretických závěrů
formulovaných na základě debat v rámci ateliéru.
Závěry představují úvahy o hranicích města, jeho
vztahu k povrchovému lomu či jeho propojení
v rámci krajiny Krušných hor. Studentské projekty
nevycházely z konkrétních zadání či požadavků,
ale jsou místem a příležitostí, kterou objevil každý
jednotlivý student v rámci své práce.

VÍCEÚČELOVÁ HAL, ROUDNICE NAD LABEM
MULTIPURPOSE HALL IN ROUDNICE NAD LABEM
142
Úkolem je navrhnout víceúčelovou sportovní halu
na pozemku v lokalitě roudnického sídliště.

The aim is to design a multipurpose sports hall
in the housing estate of Roudnice.
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Je otázkou zda-li typologie lázní musí mít vždy
megalomanskou podobu, ne nepodobnou zábavním
centrům. Nejsou však lázně také o meditaci, tichu
či intimitě? Heslo zadání: malé lázně do každého
sídla! Cílem zadání je experimentovat s formou,
prostorem, atmosférami, světlem, a tento svůj
prostorový experiment vložit do prostoru, který,
pokud možno, důvěrně znáte. Návštěva lázní
nemusí být půl či celodenním programem, ale třeba
také pouze dobou do odjezdu autobusu, civilní, ale
silný zážitek z architektury.

It is a question, whether a spa always needs to
be a megalomaniac place similar to an amusement
park. But isn’t a spa also a synonym for meditation,
silence and intimacy? The motto of the assignment: a small spa in every dwelling! The aim is to
experiment with form, space, atmosphere, light
and to introduce this experiment into a space,
which you preferably know very well. And the
visit in a spa doesn’t have to take half your day,
or the entire day, maybe just the time you spend
waiting for a bus. A civil but powerful architectural
experience.

CENTRUM KRAJINNÝCH STUDIÍ, SVĚTLÁ POD JEŠTĚDEM
THE LANDSCAPE STUDIES CENTRE IN SVĚTLÁ POD JEŠTĚDEM
152
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Zadání se zaměří na rekonstrukci a dostavbu
historické fary a její transformaci na Centrum krajinných studií. Architektonicky se jedná o dostavbu
k výrazné historické architektuře zasazené na
svahu Ještědu s výhledem do Českého středohoří.
Fascinující scenerie, umístění v centru obce
a výrazné historické stopy.

The assignment will focus on the renovation and
finishing of the historical rectory and its transformation into the landscape studies centre. Architecturally speaking, this is the finishing of a significant piece of architecture in the hill of Ještěd
with a view into Central Bohemian Uplands. The
fascinating scenery, the position in the centre of
the municipality, deep historical footprints.

RALSKO
RALSKO
153
Město Ralsko (171 km2) je čtvrtým největším
městem (co se týče rozlohy katastru) v České
republice, ve kterém žije v devíti místních částech
dohromady 1800 obyvatel.
Jedním z našich cílů bude vybudovat v prostoru
města (celém či v části krajiny) projekt inspirovaný
německým Hombroichem (0,251 km2), prostorem
nepoužívané raketové základny či holandským
Kröller-Müller muzeem (0,305 km2), tj. prostory
prodchnuté architekturou a uměním.

The town Ralsko (171 km2) is the fourth largest
town (as to extent) in the Czech Republic with
1 800 citizens in 9 neighbourhoods.
One of our aims will be to build a project within the
town’s space (the whole extent or just part of the
landscape), inspired by the German misused missile
land Hombroich (0,251 km2) or the Dutch KröllerMüller museum (0,305 km2), which both live with
architecture and art.
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Zpravodaj vydaný školou na konci semestru. Obsahuje studentské projekty.
Newspaper published at the end of semester. All student projects included.

Fotografie z návštěvy Španej Doliny a setkání s místními obyvateli.
Pictures from our visit in Špania Dolina and from meeting with local people.
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TEREZA ČERMÁKOVÁ

MARTIN HOLBA

Humienka
Humienka

K lesu zády, k sálu čelem
Backs to the Forest, Front to the Hall

Linie v krajině, která kopíruje směr údolí propisujícího
se do charakteru celé vesnice, definuje přístupovou cestu
pro pěší turisty přicházející od parkoviště pod obcí. Zářez
na druhou stranu ohraničuje prostranství, na kterém se
nachází obecní úřad.

A line in the scenery, copying the valley which gives the
whole village its face. This line defines the approach road
for hikers coming from the parking lot under the village.
The incision to the other side creates a boundary of the
space where the town hall is located.

Navržené budovy nemají vyřešit všechny problémy obce,
mají být iniciátorem změn, za kterými nemůže stát nikdo
jiný, než obyvatelé sami. Návrh jim nabízí trávení času
ve společnosti spoluobyvatel (v knihovně u novin, při
společenských událostech v sále atd.) i návštěvníků obce,
kteří zde najdou potřebné služby. Rodinám s dětmi nabízí
alternativu dojíždění v podobě služby dětské skupiny, která
má minimální nároky na zřízení, zato velké usnadnění života
pracujících rodičů. Soudomí tvoří urbanisticky kompaktní
blok, který však svou konstrukcí dovoluje volné průchody
a průhledy. Od frontální fasády hledící na náměstí, přes
prostor zápraží až po humna, slovensky humienka. Provoz
domů se liší v závislosti na denní době. Přes den žijí díky
dětem z miniškolky a místním obyvatelům, kteří si přijdou
přečíst denní tisk do knihovny. Stodolovitý charakter
domů je narušen rozdělením parteru na jednotlivé funkční
celky. Členitost půdorysů a střídání venkovních a vnitřních
prostorů je v obou domech umožněno dvojicí průběžných
nosných stěn.

The buildings are not designed to resolve all the problems
of the village, merely to initialize some changes, which can
only come from the inhabitants themselves. The design
offers them leisure time in company of other citizens
(in the library with newspapers, in the hall during social
events) or visitors to the village, who may find some
necessary services there. Families with children gain the
option to commute thanks to a children’s club with minimal
requirements and a huge facilitation of the parents’ daily
working lives. The building complex creates a compact
urban bloc which allows free passage and view thanks to
its construction. Starting at the facade across the doorstep all the way to the backyard – humienka in Slovak.
The houses have different functions throughout the
day. During the work hours they host the small nursery
and local citizens who come to read the newspapers in
the library. The barn character of the houses is changed
by the parterre sectioning into functional units. In both
houses, the segmentation of the ground plan and the
alterations between outer and inner spaces is made
possible through the use of a single bearing wall.

Růst vesnice určovala po staletí příroda jak kopci, tak svým
nerostným bohatstvím. Dnes je uprostřed bývalého centra
zpracovávání rudy prázdno. Prokládám tímto rovným
územím pravidelný rastr, který mi pomáhá uchopit celé
místo. Mřížka navazuje na osu údolí a okolní cesty. Svou
jednou stranou dotváří náves. Zde jsem umístil dům, který
se otevírá sám do sebe. Polovina objektu slouží po celý rok
jako kavárna. Druhá půlka je příležitostně použita jako sál,
divadlo, galerie nebo tělocvična. Objekt se dá pro různé
příležitosti uzavřít velkými kovovými vraty, případně propojit s kavárnou. Po většinu času je však dům průchozí a propojuje tak náves s přilehlým prostorem – obecním dvorem.
Na konci tohoto prostoru se nachází podlouhlá hmota
školky, která je vnitřně dělená po čtvercích rastru. Velká
část obecního dvoru slouží jako její zahrada. Uprostřed
dvora se nachází altán s vyhlídkou a ohništěm. Je přístupný
všem a je vidět široko daleko. Oheň přiláká poutníky. Potok
a posléze schodiště je dovedou až ke stolu. Poslední
objektem je hasičská zbrojnice. Její umístění u silnice
směřuje vozidla směrem na náves a celý prostor uzavírá.
Průhledové osy a měřítko rastu jsou navrženy tak, aby se
celý prostor propojil s vesnicí. Špania Dolina s přílivem
nové energie rastr pohltí a prolne se do něj.
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The growth of the village has been determined for centuries by nature by its hills and mineral wealth. Nowadays,
the middle of the former centre of ore processing is
empty. I put a regular grid on this flat territory which
helps me to take hold of the place. The grid follows the
axis of the valley and nearby routes. One of its sides
complements the village square. This is where I placed
a house that opens into itself. One half of the object
serves as a café during whole year. The other one can
be occasionally used as a hall, theatre, gallery or gym.
The object can be closed by a huge metal doors when
needed or connected with the café. But for the most of
time, the house is open and connects the village square
with adjacent space – the municipal house. This space
is concluded by the elongate mass of the kindergarten
internally divided by the squares of the grid. A huge part
of the municipal house serves as its garden. There is
a gazebo with a viewpoint and a fire ring in the middle of
the courtyard. It is accessible to anyone and visible from
a great distance. The fire will attire pilgrims. The creek
and then the staircase will lead them all the way to the
table. The last object is the fire station. It is situated so
that it directs cars to the village square and it encloses
the whole space. The axis of sight and the scale of the
grid are designed so that the whole space connects with
the village. Špania Dolina will absorb the grid and mingle
with it with the tide of new energy.
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THERESA KJELLBERG

MAREK NEDELKA
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Místa pro setkávání
Meeting places
Jako zásadní pro život na vesnici vidím blízké vztahy mezi
jejími obyvateli. Posilování těchto vztahů je jedním ze
základních kamenů ve tvorbě komunity, která je uvědomělá
a angažovaná. Pokud tyto vztahy chybí nebo jsou lhostejné, může se stát, že se obec začne rozvíjet nechtěným
směrem a stane se jen satelitem velkého města. Špania
Dolina se nachází na prahu dalšího rozvoje, je zde několik
podnikatelských vizí, které dle mého názoru přinesou jen
krátkodobý a prvoplánový užitek a zároveň můžou charakter obce natrvalo poškodit. Je důležité, aby výrazné změny
vycházely z nitra komunity, a ne jen z touhy po rychlém
zisku. Je potřeba si uvědomit, co obohatí celou komunitu,
a to nejen materiálně. K tomu, aby se začala utvářet vize
o dalším rozvoji, je důležité, aby se obyvatelé měli možnost
potkávat, diskutovat spolu, a tím se vzájemně poznávat.
Navrhuji stavby, které toto umožňují: 1 • Rám – lineární
stavba, která plní funkci školky, klubovny s knihovnou,
krbem a čítárnou, 2 • Obecní dům – stavba, která díky
jednoduché dispozici, posuvným stěnám, různým úrovním
prostorů, zastřešeným terasám a otočným lamelám může
sloužit jako taneční sál, tělocvična, divadlo, kino, koncertní
sál, výstavní prostor atd. Tyto dvě stavby jasně rozdělily
původně nedefinovaný prostor náměstí na dvě části. Tvoří
chráněný kout bez aut, kde si mohou hrát děti, pořádat
se zábavy nebo jen odpočívat. Je zde kašna, která sem
navrací zvuk tekoucí vody, která je pro horské vesnice
charakteristická.

I believe that the most important thing for the life in
a village are relationships of the residents. Reinforcing
these relations is one of the cornerstones of a mature
and committed community. If these relations are missing
or they are indifferent, the village can develop in an undesired direction and it will become nothing more than a city
satellite. Špania Dolina stands on the verge of further
development, there are several business visions that, as
I believe, will bring only a short-term and straightforward benefit and can actually permanently damage the
character of the village. It is important that big changes
come from the community and not from the mere desire
for quick money. It is necessary to realize what will enrich
the community in more than a material way. For forming
a vision of a future development, it is necessary for the
residents to have a place where they can meet, talk and
get to know each other. I suggest buildings that allow this:
1 • The Frame – a linear building fulfilling the function of
a kindergarten and a clubroom with a library, a fireplace
and a reading room. 2 • Municipal House – a building that
can serve as a dance floor, gym, theatre, cinema, concert
hall, etc., thanks to its simple layout, sliding walls, various
levels of spac, roofed terraces and pivoting laths. These
two buildings clearly divide previously undefined space of
the square into two parts. They form a secluded space
without cars for children plays, parties or rest. There is
a fountain that brings back the sound of flowing water
typical for mountain villages.

Tři bratři pro Dolinu
Three brothers for Dolina
Možnou cestou pro Španiu Dolinu je rozvoj po drobných,
cílených krocích. Nespornou výhodou vesnice je krása
okolní přírody a zároveň vesnice samé. Problémem to, že
vesnice neví, co nabídnout. Chci do vesnice přivést aktivní
rodiny s dětmi, sportující party kamarádů, tvůrčí lidi, intelektuály, lidi hledající. Nazval jsem to aktivní a sebepoznávací turistikou. Mým řešením, jak toho dosáhnout, jsou tři
nevelké objekty (lázničky, myslivna a noclehárna), které se
úzce vážou na můj primární záměr protáhnout nedalekou
běžkařskou trasu Šachtičky – Donovaly. Myslím, že v osobě
běžkaře (v létě chodce, cyklisty) se protínají všechny
vyjmenované skupiny. Mé tři navrhované objekty – bratři –
jsou s fenoménem běžkování spojeny. Když používám slovo
bratr, není to náhodně. Objekty na sebe navazují nejen
po programové stránce, ale také co se konstrukčních
a architektonických prvků týče. Bratry z nich dělají na
černo natřené šindelové fasády, konstrukční rastr
a konstrukce tesařsky spojovaných krovů. A hlavně jsou
všechny tři na stejné trase. Současná architektura v Dolině
by měla být tím, co navrátí do vesnice ztracenou energii.

A possible way for Špania Dolina is a development by taking
one small purposeful step after another. The indisputable
advantage of the village is the beauty of the surrounding
nature and itself. The problem is that the village doesn’t
know what to offer. I want to bring there young active
families with children, groups of sporting friends, creative
people, intellectuals, people on search. I call it active
and self-discovering tourism. I want to achieve this by
three small buildings (a small spa, a gamekeeper’s lodge
and a bunkhouse) closely related to my goal to extend
a nearby cross country ski path Šachtičky–Donovaly.
I believe that a cross-country skier (a hiker or a cyclist
in summer) combines all the above mentioned groups. My
three projected objects – brothers – are related to cross
country skiing. I don’t use the word brother accidentally.
The objects are interconnected not only through their
function but also through their construction and architecture components. The black-painted shingle facades, the
construction grid and the construction of connected roof
trusses is what makes them brothers. And primarily that
they are all on the same route. Contemporary architecture should be what will bring the lost energy to Dolina.
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VOJTĚCH STOKLASA

PAVEL ULIČNÝ
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Střecha ke střeše sedá
An Abundance of Roofs
Srdce Španej
Heart of Špania
Současné centrum osady je „technického“ charakteru.
Ruda byla vystřídána turisty a parkujícími vozy. Radnice
je mimo centrum dění. Centrální prostor není hmotově
vymezen. Veškerá energie zde jakoby utíkala ze svahu
dolů do Bánské Bystrice, přesně jako v historii ruda a dnes
chalupáři a turisté. Trvale žijící obyvatelé jsou v menšině.
Domnívám se, že osamostatnění se od Bánské Bystrice
bude nejlepším možným rozhodnutím. Toho je možné
docílit vytvořením návsi, čímž se povýší báňská osada
na plnohodnotnou vesnici a změní se tak přístup lidí
k obci. Špania Dolina začne být lidmi považována za
místo k bydlení. Centrality obce a hmotové vymezenosti
návsi bude docíleno stavbou nové radnice a kulturního
centra. V radnici bude pošta, veřejné toalety, obecní úřad
a zasedací síň. Vesnické centrum bude obci poskytovat
sklep, dílnu, společenskou místnost a knihovnu. Formální
podoba vychází z dolinského expresionismu, zároveň se
ale kvůli své funkci vymezuje, a to vzájemnou urbanistickou
pravidelností a současnými architektonickými trendy. Další
nově vzniklé domy, jež jsou předmětem pouze urbanistického návrhu, jsou určeny pro bydlení nebo ubytování.
Budoucí architektonické zpracování bude vycházet
z dolinského expresionismu.

The current centre of the village is of a “technical”
character. Tourists and parking cars have replaced ore.
The town hall is not at the centre of events. The central
space is not defined materially. All the energy of this place
is almost running down the hills into Banská Bystrica, just
like the ore in history and the settlers and tourists now.
The permanent residents are a minority here.
I believe that becoming independent of Banská Bystrica
will be the best decision for this municipality. This is
possible through the creation of a central plaza which will
heighten the status of the settlement to a real village.
This will change the people’s view of the place and make
it a place to live. The centrality and material definition
of the square will be achieved by building a new town
hall and cultural centre. The town hall will include a post
office, public restrooms, municipal office and an assembly
hall. The centre will also provide a cellar, a workshop,
a social centre and a library. The form is inspired by Dolina
expressionism but owing to its function it also stands
out with its urbanist regularity and current architectural
trends. Other new houses, which are so far in the phase
of a design, are meant for living and accommodation. The
future architectural conception will be based on Dolina
expressionism.

Vyjíždím dolinou od Banské Bystrice. Mezi stromy problikávají první domy. Výhled mi zmizí mezi kamenné zídky
a najednou se přede mnou rozevře „taká zaspatá, zasnená
dedina.“ Boží hrob, brána do kopců, hornická Klopačka,
herberk, hospoda, schody ke kostelu a červená školka.
Tolik rozmanitosti na jedné návsi?

I’m leaving the valley of Banská Bystrica. I can see houses
among trees. The view disappears behind stone walls and
then suddenly a sleepy, dreamy hamlet opens in front of
me. Holy grave, a gate to the hills, miner Klopačka, a hostel, a pub, stairs to the church and a red kindergarten. So
much variability on one village square?

Všechno není vidět hned. Náves se klikatí a za každým
rohem je překvapení. Ve vesnici je vše na pár kroků. Ale
musíme je udělat. S tím navrhuji hasičárnu. Ještě oddálí
naše překvapení z návsi. První, co vidím, je fasáda herberku – turistické ubytovny v hornickém stylu. Jakoby
stála zády k návštěvníkovi. Jenže na návsi, kde je všechno
kousek, se každý projde a objeví její otevřenost. Návštěvník nenajde jen velká otevřená vrata do ubytovny, kde
si dá čaj a odloží běžky. Vlastně dost možná je nenajde
jako první. Bude ho nejdřív lákat stávající průchod vedle
Klopačky a původní hornický dům. Nebo si všimne zpoza
rohu vykukujícího schodiště ke kostelu a v něm schované
kapličky. Stejně tak pro něj bude překvapením školka. Při
průchodu kolem zapadá mezi srostlé střechy, na které
jsme na vsi zvyklí. Ale za rohem je překvapení. Kulaté okno
s dřevem vyskládaným do paprsků. Dětský svět. Rozhraní
návsi pro dospělé a zahrady školky pro děti, co vidí věci po
svém. Školka zútulňuje vesnici. Vybavená vesnice je vstřícnější k novým i dorůstajícím rodinám.

You cannot see everything at first. The square zigzags
and there is a surprise behind every corner. Everything is
only a few steps away. But we have to make them. I design
a fireman station with this in mind. It further postpones
our surprise from the square. The first thing I can see
is the facade of the hostel – a tourist accommodation
in miner’s style. It seems to show its back to the visitor.
Everyone walks on the square, where everything is near,
and discovers its openness. The visitor won’t find only the
big gate of the hostel where he can take tea and put off
his cross-country skis. Quite possibly, it won’t be the first
thing he will find. The first thing to attract him will be the
passage next to Klopačka and the original miner’s house.
Or he will spot the stairs behind the corner, leading to the
church and its hidden chapels. The kindergarten will also
surprise him. It blends in with the roofs grown together as
we are used to. But there is a surprise around the corner.
A round window with wooden rays around. A world of children. A border of the world of adults and the kindergarten
garden for children who see things in their own way.
The kindergarten makes the village cosier.
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Z lom
Shift
Jak naložit s povrchovým hnědouhelným dolem po
ukončení těžby? Pro zachování autenticity a energie,
kterou tato krajina má, ji ponechávám přírodní sukcesi.
Přistupuji k ní jako k jasně definovanému útvaru se
surovým charakterem, jako k industriální stopě. Počítám
zde s přirozeným postupným zaplavením celého dolu,
čímž vznikne rozsáhlá vodní plocha. Svůj projekt situuji
na rozhraní budoucího jezera a obcí Černice a Horní
Jiřetín. Navrhuji zde přírodní rezervaci, přičemž se snažím
akcentovat subtilní prvky krajiny, o něž tato postupně
přišla. Myslím tím zejména obnovit přírodní struktury jako
jsou mokřady, rákosové porosty a zejména přirozená
hnízdiště vodního ptactva, která byla pro tuto oblast
typická. Tyto struktury ohrazuje a vytváří pro ně nosnou
platformu ortogonální rastr dřevěných lávek. Rastr definují
tři hlavní osy, které jsou spojnicemi stávajících a zaniklých
obcí. Je navržen jako „rostoucí“ struktura, tudíž se může
rozšířit a tím přizpůsobit přírodě i novým potřebám. Dále
podél hlavní osy umísťuji tři věže s různým využitím, jimiž
definuji měřítko eventuálních pozdějších zásahů. Objekty
mají přímý vztah k rozvoji dané lokality. První věž s přilehlou
loděnicí je určena pro vodácký oddíl, druhá věž slouží
vědeckým účelům jako stanice biologů, třetí věž mohou
využívat turisté jako rozhlednu a útulnu. Touto svojí vizí
jsem nechtěl vytvářet repliky zaniklého, mělo jít spíše
o reminiscenci původního rázu a charakteru krajiny.

How do you use a brown coal mine once the extraction
there is finished? To preserve the authenticity and energy
of this landscape I maintain a natural succession. I treat
it as a clearly defined formation with an air of rawness,
as an industrial footprint. I expect natural flooding of
the mine, which will create an extensive water surface.
I situate the project on the boundary between the future
lake and the municipalities Černice and Horní Jiřetín.
I suggest a creation of a natural reservation, accenting
those subtle natural elements of the landscape that have
been lost here. By that I mean especially the renovation
of natural structures such as wetland, reeds and most of
all, natural breeding places of water birds, which used to
be typical of this region. These structures are defined
and at the same time carried by an orthogonal grid of
wooden footbridges. This grid is defined by three main
axes which join the existing and the former municipalities.
It is designed to be a growing structure which can expand
and adapt to nature and new needs. Further, I place three
towers with three different functions along the main axis,
which defines the extent of possible future interventions.
These objects relate directly to the development of the
location. The first tower with an adjacent dock is designed
for a water tourism club, the second tower is for scientific
purposes as a biologists’ station and the third can be
used by tourists for sightseeing and rest. This vision was
not meant to create a replica of things from the past,
rather as a reminiscence of the original character of the
landscape.

Bydlet v lánech Horního Jiřetína
Living in the Fields of Horní Jiřetín
Horní Jiřetín, obec, která je městem svým statutem,
chová se jako suburbie a má tvář vesnice. S potenciálem
k růstu a schovanou poetikou vodních nádrží plných
pstruhů a jiných ryb čeká na svou příležitost. Byla lánovou
obcí a domovem horníků. Čím má být dnes?

Horní Jiřetín is a municipality with town status, functioning
as a suburb, with the face of a village. It has potential for
growth, with its hidden poetry of water full of trout and
other fish, waiting for its chance. It used to be a field
town where miners lived. What should it be today?

Řešila jsem největší potenciál Jiřetína, bydlení. Snažila jsem
se navázat na paměťovou stopu lánů, rozvést téma vodních nádrží a zachovat kouzlo mladého lesa v blízkosti centra. Z místa vzešel koncept zástavby bloků v lánech, vodní
kaskádové osy a zelené osy. Blok jsem volila jako budoucí
městskou strukturu, avšak charakter tvořila více venkovský s rodinnými domy pro dnešek. Různorodost bloků
má zajistit různé tváře ulic, aby se člověk lépe orientoval.
Doprava je tvořená velice jednoduše, okruh dvouproudé
silnice je protnut jednosměrnými ulicemi a skrz celé území
napříč je možné projít pěšky.

My focus was the biggest potential of Jiřetín – living.
I tried to continue in the memory line of fields, use the
theme of water reservoirs, preserve the magic of young
forests near the centre. The location provided a concept of building blocs in fields, a water cascade axis and
a green axis. The bloc may be a basis for a future urban
structure, but its character is more rural, with family
homes for today. The diversity of the blocs should create
a different face for each street, to ease orientation. The
traffic solution is quite simple with a circuit of two-lane
roads crossed by a single-way road, while it remains
possible to walk on foot across the entire area.
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JIŘÍ GULBIS

MICHAELA FRIČOVÁ

Situace • Proluka v historickém centru v bezprostřední
blízkosti barokně upraveného gotického kostela Narození
Panny Marie • proluka sevřená mezi náspem železniční
trati, zbytky klasické maloměstské zástavby a klášterním
areálem.

Situation • blank space in the historical centre in the
immediate neighbourhood of the gothic church with
baroque elements “Narození Panny Marie” • blank space
between the dyke of the railroad, the remains of classic
small town housing and the monastery area.

Koncept • Navrhuji dům, abych posílil město • živý parter
do ulice s obchody a kavárnou jako měkký přechod
mezi ulicí užívanou všemi uživateli města a převážně
monofunkčním objektem navštěvovaným spíše uzavřenou
zájmovou skupinou.

Concept • I am designing a house to strengthen the town •
a lively parterre into the street with shops and a coffee
house creating a soft transition between the street
used by all the town’s inhabitants and the mostly
monofunctional object used by a small interest group.

Architektura • Emocionální přepis zaniklé uliční fronty do
nové urbanistické struktury v zájmu znovuoživení měřítka
rozpadajícího se městského letokruhu • srostlice malých
domů ukrývající velkorozponovou sportovní halu • prchavý
otisk historických fasád.

Architecture • the emotional transcription of a former
frontage in the street into a new urbanist structure that is
in the interest of reviving the towns crumbling growth ring
• a compound of small houses containing a large-divider
sports hall • a fleeting imprint of historical facades

Provoz • Sportovní hala vyhovující pořádání mezinárodních
utkání • zázemí sportovců • tři venkovní hřiště • administrativní zázemí basketbalové akademie • pronajímatelné
konferenční prostory • hotel pro sportovce • obchody •
kavárna • kryté parkování v suterénu.

Operation • A sports hall suitable for international
matches • facilities for sportsmen • three exterior sports
fields • administrative facilities for the basketball academy
• conference rooms to rent • hotel for the sportsmen •
shops • café • underground parking

Materiály a konstrukce • Ocelová příhradová konstrukce •
izolační plášť ze sendvičových panelů • fasáda a střecha
z patinující oceli.

Materials and construction • Steel beam construction •
isolation coat from sandwich panels • facade and roof
of patina steel

V polovině 14. století král Karel IV. založil na vyvěrajících minerálních pramenech Karlovy Vary. Během staletí
se město stalo celosvětově známými a hojně turisticky
navštěvovanými lázněmi. Avšak obyvatelé Karlových Varů
byli z lázeňské části města vytlačeni a časem dokonce
zapomněli, že vůbec obývají lázeňské město. Proč jim to
tedy nepřipomenout a jejich centrum nenaplnit lázněmi?
Dnes se město Karlovy Vary štěpí na dvě části – historickou, lázeňskou část, která slouží především zahraničním
turistům, a zbytek města využívaný karlovarskými občany.
Ideou je, aby občané Karlových Varů začali opět vnímat své
město jako lázeňské a začali lázně znovu využívat. Obyvatelé je tak budou mít na dosah ruky. Na rozdíl od megalomanských léčebných lázní v historickém centru jsou tyto
lázně drobné a odpočinkové. Zvenku jsou nenápadné, ale
uvnitř se skrývá jiný svět. Ohnivý, vodní, vzdušný labyrint.
Člověk zde může zrelaxovat tělo i duši.
Ohnivé lázně se nacházejí ve Varšavské ulici ve sklepích
sloužících jako sklad kádí s bylinným likérem Becherovka.
Lázně zde tvoří labyrint prostor, které jsou tvořeny přísnou sítí zdí a boxů, v nichž hraje hlavní roli oheň. Vodní
lázně se nachází v ulici Dr. Davida Bechera v činžovním
domě. Jsou velkým monumentálním prostorem protknutým sedmi nosnými tubusy s nezbytným zázemím. Vzdušné
lázně najdeme mezi vzrostlými stromy ve Smetanových
sadech. Prostory jsou vymezeny dvěma stěnami, mezi nimiž
se nachází labyrint bílých látek napuštěných vonnou esencí
bylin.
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In the middle of the 14th century, King Charles IV. founded
Karlovy Vary in a place full of mineral springs. Within a hundred years the town became a world-famous spa visited
by crowds of tourists. The citizens were pushed out and
after some time they forgot they live in a spa town. Why
not remind them and fill the centre with more spas? Today,
Karlovy Vary is split in two parts – the historical spa town
used mainly by foreign tourists, and the rest of the town,
used by locals. The idea is to help them perceive their
town as a spa town once again and start using the spas.
This is why the town centre gets new organic spas. These
will be within reach to the citizens. They are small and
relaxing, as opposed to the tourist ones in the historical
centre. They seem inconspicuous from the outside, but
inside you’ll find a different world. A fiery labyrinth of air
and water. A person can relax their body and mind.
The fire spa can be found on Varšavská Street, located in
cellars used for storing the herbal liquor Becherovka. The
spa is comprised of a labyrinth of rooms, a strict net of
walls and compartments, with fire in the lead. The water
spa is located in Dr. Davida Bechera Street, in an apartment building. It is a large, monumental space, crossed by
seven load-bearing tubes and the appropriate facilities.
The air spa can be found in Smetana Park. The space is
defined by two walls enclosing a labyrinth of white fabric
soaked in aromatic herbal oils.
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ALICE MITYSKOVÁ

ZUZANA NEŤUKOVÁ

Bydlím ve vesnici nedaleko Jablonce nad Nisou, která se
jmenuje Haratice. Pro místní lidi jsou, v rámci aktivního
odpočinku, nejoblíbenější procházky v přírodě. Jelikož
místní přírodu mám také moc ráda, rozhodla jsem se
zaměřit na ni.

Mé lázně jsou očím skryté, v budově staré umístěné.
V mém rodném městě kasárenský komplex stojí, dřív
kilometry od starého města, nyní kousek od centra si hoví.
Honosnou stavbu z počátku dvacátého století secesní
sloh zdobí. Po mnoho let zde vojenské pluky sídlil, nyní však
stavba zeje prázdnotou, a tak mé lázně vyplní tu skořápku
ozdobnou.

My spa is hidden from view, in an old building. There is
an old barrack complex in my home town, now close to
the centre, though it used to be far. This monumental
building from the early 20th century is adorned with art
nouveau scenery. Through many years the troops resided
there, but now the house is empty and my spa shall fill the
exquisite shell.

Prapodivné prostorové atmosféry se tu tvoří, nebeské
světlo vodu v podzemí čeří. Světlíky citlivě budovou
procházejí, přičemž její původní konstrukci respektují.
Když vejdeš dovnitř, kde čas se zastavil, své oko soustřeď
víc, opravdu je za touto prapodivnou zdí jen pokoj další,
nebo stojíš před propastí, kde světlo padajíc? Zvuky vody
se všemi pokoji linou. Ty však suchý můžeš je poslouchat
a přitom kulečník hrát nebo kávu si vychutnat. Nejspodnější patro je zatopené celé, zde plavat a relaxovat, vše je
povolené, poté po schodech nahoru se vydej, do sprch,
na terasu nebo drink v baru si dej. Poté až do nejhořejšího patra musíš jít, abys všechen stres v saunách mohl
vypotit. Veškeré lázeňské nezbytnosti jsou v separovaných
buňkách umístěné, aby návštěvníci poznali, co bývalo zde
a co je nové. Ta novota plášť z šedého betonu má, a tak
kontrastu za vznik dá.

A peculiar spatial atmosphere is felt and the heavenly light
doth the water undulate. Through the building pass some
gentle air shafts, respecting the original construction
of the house. You enter and the time seems to stop, you
focus your eye and the wall seems to cover an abyss of
falling light. Sounds of water permeate all rooms and you,
completely dry, may listen or drink coffee or play pool.
The bottom floor’s been flooded so you may swim and
relax. Everything is permitted. If you step up the stairs,
you’ll find the showers, the terrace or you can simply have
a drink at the bar. And the topmost floor relieves your
stress, since there’s a sauna where you may simply rest.
All the spa necessities have been placed in separate cells,
so visitors can see what is new and what’s been always
there. The new has a coat of grey concrete so a contrast
can be clearly seen.

V oblasti lázeňství jsem se tedy soustředila na pocitovou
a duševní očistu, kterou jsem zároveň spojila s typicky
lázeňským prvkem, kterým je voda. Právě pro krásu místní
přírody jsem chtěla vytvořit něco, co ji výrazně nenaruší
nebo nepřetvoří. Hlavní pro mě bylo podtrhnout určitá
místa a vytvořit prostor pro vychutnání jejich jedinečné
atmosféry.
Vytvořila jsem železobetonovou konstrukci, kterou jsem
v různých sestavách umístila do řeky Kamenice. Sestavy
jsou rozmístěné v části řeky, která protéká podél Palackého stezky nebo v potocích, které do Kamenice vtékají.
Konstrukce částečně přehrazuje řeku a zároveň umožňuje
lidem volný přístup k vodě, kde se mohou brouzdat, koupat
nebo jen posedět. V některých místech tato konstrukce
plní také funkci přemostění, které v délce 7 km této stezky
chybí. Přemostění ale není běžného typu, je pojato spíše
jako přeběhnutí řeky po kamenech. Jednotlivé sestavy se
skládají z prefabrikovaných dílců. Dílce mají 3 základní tvary
v modulu po 250 mm. Tyto dílce mohu různě sestavovat
k sobě jako skládačku a tím vytvořím rozmanité množství
sestav. Některé vodorovné plochy dílců jsou obloženy
dřevem pro příjemnější posezení i při chladnějším počasí.
Výsledkem mé práce je jednoduchý princip, který lze
aplikovat kamkoliv.
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I live in a village close to Jablonec nad Nisou called
Haratice. The locals prefer walks in nature as their form of
relaxation. Since I love the nature there too, I decided to
focus on it.
In the area of spas I decided to focus on the emotional
and spiritual purification connected to the typical spa
element – water. I wanted to create something that won’t
overpower or disturb the local nature. The main point for
me was to underline certain places and create a space to
enjoy their unique atmosphere.
I created a reinforced concrete construction I placed
in different formations into the river Kamenice. The
formations are placed in the part of the river that flow
near the Palacký path or in springs that flow into the river.
The construction partially bridges the river and at the
same time lets people access the water freely, so they
can bath, paddle or just sit by the water. In some parts
the construction functions as a bridge, which is missing in
the 7 km of the path. The bridge is not typical, it is more
a set of stepping stones across the river. The formations
are made of prefabricated parts. These are of three basic
shapes in a module of 250mm. They can be put together
like a puzzle to make a wide number of shapes. Some of
the horizontal surfaces of the parts are panelled with
wood to make for a more comfortable sitting even in cold
weather. The result of my work is a simple principle, which
may be applied anywhere.
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PETRA ROSS

KAROLÍNA DVOŘÁKOVÁ

Ve svém projektu se snažím poukázat na to, že často
i brakové prostory mohou být využity k vytvoření místa
určeného k relaxaci. Jako příklad užívám proluku v Praze
o šířce 3 m a její hluboký úzký prostor 30 na 40 m člením
dalšími objemy.
1 • Vstupujeme z rušné ulice vedle obchodního centra.
2 • Pociťujeme napětí. Prostor je vysoký, ale úzká rampa
nás zavádí hlouběji do útrob objektu. Projdeme šatnou,
vysokým odpočinkovým prostorem a ponoříme se do
prvního boxu. Ten nastartuje proces regenerace teplem.
3 • Ponoření se do sebe sama a pocit intimity. Je umocněn
rozdílem měřítka boxů vůči vnějšímu monumentálnímu
meziprostoru určenému k odpočinku.
4 • Do vyšších podlaží se dostáváme páternosterem nebo
po různě rozmístěných sériích schodišť a ramp. Cesta
je součást procesu. Míjíme dřevěné lavice, houpací sítě,
sedací pytle a stolky s občerstvením.
5 • Dalším objemem je 25 metrů dlouhá plavecká dráha.
Ústí až do ulice, kde se transformuje do venkovního
visutého relaxačního bazénu. Proskleným dnem a stěnami
intenzivně vnímáme okolní prostor. Jsme víc jak deset
metrů nad rušnou ulicí a díváme se do korun stromů.
6 • Můžeme stoupat ještě výše. Světlo prochází
celoproskleným obvodem budovy. Čím výše jsme, tím
vyššího stádia uvolnění dosahujeme a dostáváme se blíže
ke světlu.
7 • Posledním článkem je otevřená sluneční terasa. Cítíme
sluneční paprsky na kůži, vnímáme lehký vánek a klid místa.
Jsme připraveni čelit všednímu dni velkoměsta a vrátíme
se v momentu, kdy potřebujeme načerpat novou životní
energii.

I want to use my project to point out that even a desolate
space can often provide for a space of relaxation.
I use a blank space of 3m in width by 30 by 40 in depth
in Prague. I divide this deep narrow space into other
volumes.
1 • We enter from a busy street by a shopping mall.
2 • We feel tension. The space is tall but a narrow
footbridge leads us deeper into the structure. We pass
the dressing room, a tall relaxation space and we dive
into the first compartment. This starts a process of
regeneration by heat.
3 • We go within and experience a feeling of intimacy. This
is strengthened by the contrast between the scale of the
compartments and the outer large space intended for
relaxation.
4 • The upper floors are connected by a paternoster lift
or various staircases and footbridges. The path is part
of the process. We pass by wooden benches, hammocks,
beanbags and tables with refreshment.
5 • The next volume is a 25 metre swimming lane. This
extends to the street where it transforms into an outdoor
suspended pool for relaxation. The glass bottom and
walls let us perceive the surroundings. We are more than
ten metres above the busy street and we can see the
treetops.
6 • We can rise even higher. The light passes through the
glass perimeter of the building. The higher we go, the
more relaxed we feel and we are closer to the light.
7 • The last element is the open sunny terrace. We feel the
sunlight on our skin, feel the light breeze and the quiet.
We are ready to face our busy city day and come back to
a moment that gives us energy.

Hmotově přistupuji k zadání jednoduchým krokem – tažením zdeformované perspektivy z štítu stávajícího chlíva,
který není vhodný pro další rekonstrukci. Tímto tvarem,
který se obrací zády k silnici, vytvářím pomyslný dvůr,
který se snaží dovřít do plného tvaru. Objem objektu se
deformuje půdorysně i výškově podle dvou křivek. Objekt
centra nikdy nevystoupí jako jedna hmota. Z jednotlivých
pohledů se zobrazuje vždy jen jako část, která se prolne
kolem cesty, kterou člověk jde. Materiálově se snažím
navázat na použití starých materiálů. Dát jim novou tvář
a možnost podoby. Starou faru se snažím zachovat ve
stejném duchu, jako na mne zapůsobila při našem prvním
setkání. Komůrkové uspořádání půdorysů.
Objekt novostavby – krajinného centra – se skládá ze
tří hlavních částí – zděné, omítnuté, která chce nejvíce
reagovat na původní hospodářské stavení, a dřevostavby,
která se staví najevo jako novostavba, avšak s použitím
místních materiálů, prostor mezi těmito objemy pak
doplňuje polozavřený, bíle nahozený cihlový prostor jako
průchozí část. Jakési zádveří, zápraží. Celým objemem
centra lze projít od začátku (knihovna) až do samého
konce fasády ústící s velkolepým výhledem do ovocného
sadu. Tuto volnou cestu dělí pouze jednotlivé objemy
a dveře, které prostory propojují. V objektu centra funguje
jako jediný objem prosklené schodiště – v 1NP. Tento
prostor doplňují multifunkční rámy, na které se lze posadit,
lze je využít jako stůl, jako prostor pro vyvěšení prezentací, výstavu fotografií či modelů. Tyto prvky, ač variabilní
pouze použitím, ale stálé, zůstávají subtilním doplněním
prázdného volného objemu.
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Material-wise I choose a simple solution – pulling the
deformed perspective from the gable of the stable, which
is not suitable for further renovation. This shape, facing
from the road, creates something like a yard, which I try
to make into a full shape. The volume of the structure is
deformed in the ground plan and vertically following two
curves. The structure of the centre never emerges as one
material. From various views we can always see just one
part which shows along the path we are taking. I try to
keep using old materials, giving them a new face and form.
I attempt to keep the spirit of the rectory I noticed at first
sight. The ground plan is organised into small chambers.
The building – landscape centre comprises of three main
parts: mortared walls assimilating the original farmer style;
wood, seemingly a modern building using local materials;
and connecting these volumes, a half-closed white brick
space to pass through. Something like a door-yard. The
whole central volume may be passed through from the
beginning (library) to the end of the facade opening to
the majestic view of a fruit orchard. This free path is
segmented into individual volumes and divided by doors
connecting these spaces. The central structure only has
a glass staircase in the first floor. This space is complemented by multifunctional frames fit for sitting, using as
a table or a space to hang presentation materials, exhibitions and models. These elements are variable only in their
use, but they are permanent and complement subtly the
empty free volume.
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ALNUR NURMAKHANOV

VOJTĚCH STOKLASA

Tématem návrhu je transformace historických,
architektonických a urbanistických forem k potřebám
postindustriálního člověka. Domnívám se, že současnou
esteticko-prostorovou hodnotou Světlé pod Ještědem je
její terasovitá semknutost. Je tu něco uvnitř a něco venku.
Návrh by měl být o vyjádření tohoto vztahu, o propojení
Světlé s krajinou. Kostel, fara a krajina jsou nejvýznamnější
formy ve Světlé. Jejich vztah je klíčový k pochopení vlastní
identity. Centrum krajinných studii je o studování krajiny
za účelem navazování. Tedy pochopení vztahu člověka
a krajiny v celém historickém a současném spektru za
účelem našich budoucích kroků.
Konceptem mého návrhu je rekonstrukce původní fary,
její navrácení do původní podoby. V něm soustřeďuji
knihovnu a samoobslužnou kuchyň s jídelnou. Je místem
pro studium a setkávání. Svah pod vsí upravují terasy,
které zde původně také byly. Tyto terénní úpravy tvoří
pozvolný přechod vsi do krajiny s pastvinami a mezemi.
Nový betonový objekt centra umisťuji právě do teras
jižního svahu a tvoří tak jeho součást. V něm je umístěno
ubytování. Do objektu se vstupuje z horního podlaží, kde
se nachází vstupní hala s recepcí a dvěma pokoji. Oba
pokoje mají svou terasu umožňující vstoupit do sadu. Po
schodišti sestupuji do nižších podlaží, kde se nacházejí
další ubytovací jednotky.

This project treats a reconstruction of an original
presbytery to its original form. I put a library and a selfservice kitchen with a dining hall here. It is a place for
study and meetings. I modify the slope under the village
by terraces which also originally used to be there. These
terrain modifications represent a slow transition from
the village to the landscape with pastures and balks.
I put the concrete object of the Centre to the terraces
of the southern slope so it is a part of them. It is where
visitors will be accommodated. The object can be entered
from the upper floor with the lobby, reception desk and
two rooms. Both of them have a terrace leading to the
orchard. A stairway leads to the lower floor
with more accommodation units.

Přišel jsem do Světlé. Krásný kostel. Ohlédl jsem se a viděl
průhled do krajiny. Hrdě zde stojí fara. Vedle je zvláštní
lineární dům směřující do krajiny. Asi něco říká. Jdu se
tam mrknout. Vstupuji na vnitřní terasu. Nějaká sešlost tu
opéká husu. Babky házejí klepy a trhají bylinky pod pečeni.
Krásně to tu voní. Torzo nějaké budovy? Vypadá to tu
jako bývalé hospodářství. „Dobrý den,“ řekl jsem. „Dobrý
den,“ odpověděli. Pokračuji dál linií. Procházím průjezdem.
Vstupuji do objektu. Začínám se vznášet nad krajinou.
Opouštím vesnici. Knihy, stůl, židle, sedací vaky, velká okna,
visutá terasa. Jsem osm metrů nad krajinou. Fascinující
výhled.
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My theme is a transformation of historical, architectonical
and urbanistic forms for the needs of post-industrial
people. I believe that the contemporary aesthetic-spatial
value of Světlá pod Ještědem resides in its closeness due
to terraces. Something is in and something out. The design
should be about expressing this relation, about connection of Světlá and landscape. The church, the presbytery
and the landscape are the most important forms in Světlá.
Their relation is the key to understand one’s identity. The
Landscape Studies Centre should study the landscape to
make connections and to understand the relation of men
and landscape in its whole historical and contemporary
range so that we can plan out our future steps.
I came to Světlá. A beautiful hotel. I looked back and I saw
a view of the landscape. The presbytery stands there
proudly. There is a strange linear house heading toward
the landscape next to it. It probably says something. I go
there to have a look. I enter an inner terrace. A group of
people is roasting a goose. Old women spread gossip and
pick herbs for the meat. It smells wonderfully. A torso of
some building? It looks like a former grange. “Hello,” I say.
“Hello,” they reply. I walk on along the line. I go through
a passageway. I enter an object. I start floating above
the landscape. I leave the village. Books, table, chair,
sitting bags, large windows, suspended terrace. I am eight
meters above ground. A fascinating view.
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RALSKO
RALSKO

KAMILA VANÍČKOVÁ

ŠIMON MAREK

Mé hledání přístupu k zadání vyústilo do návrhu, který
by měl vzbudit a podpořit zájem o přímý kontakt s krajinou
a její poznávání. Již od pradávna měl člověk tendence se
v krajině orientovat a poznávat ji, tvořit si k ní vztah. Za
tímto účelem mapoval specifická místa, často poskytující
dobrý výhled do krajiny. Daleké výhledy tak umožňovaly
čtení a orientaci v krajině. Na podobném principu jsem
navrhla sadu malých objektů do přírodní krajiny řešené
lokality – Podještědí. Objekty by měly zatraktivnit percepci
této krajiny, hledání a vnímání její krásy, struktur, významů.
Měly by rozšířit možnosti pro studenty Centra krajinných
studií, ale i pro běžné kolemjdoucí. Navrhovaný objekt
by měl podpořit dané místo, svou formou návštěvníkovi
umožnit plnější prožitek z místa. Tím myslím zážitek nejen
vizuální, ale i sluchový či hmatový. Objekty by umožňovaly
lepší výhled, nabízely místo pro zastavení, úkryt, zesilovač
zvuků atd. a napomohly tak objevování krásy a genia loci.
A to můžeme poznat nejlépe na základě osobní účasti
a zkušenosti, protože souvisí se světlem, s horizonty
a panoramaty, s prouděním větrů, vůně, zvuků, dotykem
materiálu, se zapojením všech smyslů. Objekty by neměly
krajinu zaplňovat, ale v podstatě podněcovat k obnovení
vztahu ke krajině.

My search for an approach to the instructions lead to
a design which should arouse interest in direct contact
with landscape and its exploration. Man has always
had a tendency to find his way in landscape and get
familiar with it, make a bond with it. So I mapped specific
places with a good view. Distant views allow reading
the landscape and orientation in it. Similarly, I designed
a series of small objects in the landscape of the subject
area – Podještědí. The objects should attract attention
to this area, looking for and perceiving of its beauty,
structures, and meanings. They should offer new
possibilities to both the students of the Landscape
Studies Centre and casual passers-by. The designed
object should help this place and its form should give
a full experience of the area to the visitors. I don’t mean
merely a visual experience but also an auditory or haptic
one. The object would offer a better view, a place to rest,
a shelter, a sound amplifier, etc. They would be also a way
to search for beauty and genius loci. The best way to
get to know this is through a personal participation and
experience because it is connected with light, horizons
and panoramas, winds, smells, sounds, touches of material,
with all senses. The object shouldn’t fill up the landscape,
only encourage to find a bond with it.

V rámci opětovné kolonizace vojenského prostoru Ralsko
vzniká v místě někdejší sovětem zlikvidované vsi Strážov
vize komunitní osady vsazené do pravidelné geometrické
mříže, částečně ohraničené rastrem existujících, uměle
vysazených dubů. Strážov coby regulativ pro tvorbu
menších sídel vyznačujících se hodnotami jako: prostorová
a ekonomická úspornost, kontrolovatelnost, klášterní
integrita a bezprostřední přístup k přírodě, demonstruje
možnosti dvouvrstvé mřížky, kdy jednotlivé vzniklé formy
čistě ukazují škálu možných dispozičních řešení. Jednotlivým objemům je v rámci rastru přiřazena určitá čtvercová parcela, z níž expandují pouze při tvorbě nezbytně
rozsáhlejších budov, či za podmínky zachování průchodu,
a pokud je to v souladu s obecním plánem. Způsob
osidlování vytvořený na základě práce s plnohodnotnými,
byť minimalizovanými proporcemi je vzorem pro nově vznikající vesnice. Osidlující komunita je definována několika
klíčovými atributy jako společné stolování, společná práce
/ práce na společném a fakultativní společné trávení
volného času. Komunita využívá hospodářského potenciálu ralských rašelinišť sběrem (a případným pěstováním)
lesních plodů, zpracováním do džemů, šťáv, pyré, ale
i moučníků či sladkostí, a jejich následnou distribucí. Další
pracovní náplní je pak klasické zemědělské využívání nezastavěné půdy. Kapacita komplexu činí přibližně čtyřicet
osob, což je při ploše mýtiny (cca 10 ha) teoreticky tolik,
kolik je okolní nezalesněná půda schopna dokonale uživit.
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As part of the re-colonisation of the military area Ralsko
the vision of a community settlement is rising on the spot
of the former village Strážov, destroyed by the Soviets.
It will be a settlement inside a regular geometrical grid,
delimited by a frame of existing, artificially planted oak
trees. Strážov as a model for the creation for smaller
settlements with values such as economy, controllability,
monastery integrity and the immediate access to nature,
demonstrates the possibilities of a two-layer grid, where
the individual emerging forms purely show the scale of
possibilities for solution. The individual volumes within
the raster each have a square slot, from which they only
expand to facilitate the creation of larger buildings or
the possibility of passing through, always respecting the
council estate. The manner of settlement is defined is
created based on full but minimalized proportions and
is the model for newly created villages. The community
is defined by several key attributes such as communion,
common work or work on a shared property and optional
shared leisure time. The community makes use of the
agricultural potential of local moorland, collecting (or
growing) forest fruits and using them for jams, juice, puree
or various deserts and their consequent distribution.
Another part of their work is classic agriculture in blank
land. The capacity of the complex is about forty people,
which, considering the size of the clearance (cca 10 Ha),
is in theory about the number the surrounding grounds
can feed.
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Ing. arch.
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LETNÍ SEMESTR
SUMMER SEMESTER

ASISTENT
ASSISTANT

Pavel Barták
Eva Bártová
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Adéla Korbelová
Lukáš Koubek
Patrik Kovaľ
Lucie Lorencová
Anna Nižňanská
Marek Nedelka
Samuel Nekola
Eliška Nováková
Tina Peterková
Eduard Seibert
Libor Šenekel
Zuzana Šnajdrová
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Ing. arch.
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Ateliérová zadání sledují dvě konstanty.
Tou první je vědomí souvislostí, ať už
prostorových, urbánních, historických
či funkčních. A tou druhou je důležitost
samotného procesu navrhování, nadřazená
často finálnímu výsledku. Při tom všem pak
platí, že nás to musí bavit, tj. studenty i nás
pedagogy. Proto dáváme velký důraz na
osobní preference studentů, jejichž vlastní
zadání i témata respektujeme. Soustřeďujeme se na zadání, která jsou naší zkušenosti
blízká, s čímž souvisí jak tuzemské dislokace
zadání, tak i častý důraz na dořešení úlohy
i v menším měřítku, i v konstrukci. Zkoumání souvislostí nás často vede od počátečních
analýz místa a funkce až po přemítání nad
grafickou podobou konceptů.

The assignments of this class follow two
constants. The first one is to realize connection, spatial, urban, historical or functional.
The second one is the importance of the
designing process itself, often supreme to
the final result. But we have to enjoy it in
the same, that is to say both students and us
teachers. That’s why we emphasize students’ preferences and we respect their own
assignments and themes. We focus on tasks
that are close to what we know so they may
be located abroad and we frequently put emphasis on finishing the project in a smaller
scale and by construction.
Exploring connections often leads from the
initial analysis of the site and function to
contemplating the graphic form of concepts.

Do budoucna bychom se rádi soustředili na
výrazná témata zpracovávaná v komplexu
přednášek, exkurzí i ateliérových prací
a procvičování soft skills, tzv. měkkých
dovedností. V duchu myšlenek rakouského
profesora Konrada Liesmanna se snažíme
připravit studenty na problémy, o kterých
zatím sami nic nevíme. Snažíme se jim
zprostředkovat metody, které mají obecnou
platnost a jsou využitelné i mimo oblast
architektonického navrhování.

In future, we would like to take a look at
distinctive themes treated by a series of lectures, field trips, studio tasks and improving
so called soft skills. We try to prepare our
students for problems that we know nothing
about, in the spirit of the ideas of Austrian
professor Konrad Liesmann. We attempt to
show them generally applicable methods
that can be also used in other domains than
in architecture designing.
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GALERIE RICHARDA ADAMA, BRNO
RICHARD ADAM GALLERY IN BENEŠOVÁ IN BRNO

GALERIE RICHARDA ADAMA, BRNO
RICHARD ADAM GALLERY IN BENEŠOVÁ IN BRNO
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Jedna za nejzajímavějších lokalit centra města,
poslední nezastavěná lokalita na tzv. Ringstrasse.
Objekt metropolitního charakteru, Galerie Richarda
Adama, sbírka současného výtvarného, nejen českého, umění. Doplňkové provozy, návaznost
na budoucí park, kapacitní garáže. Solitérní objekt
v městském prostoru. Ikonická architektura.
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PAVEL BARTÁK

One of the most interesting localities on the
town centre, the last unbuilt on locality, so called
Ringstrasse. An object of metropolitan character,
Richard Adam Gallery is a collection of contemporary, not only Czech art. Additional services,
connection to the future park, large capacity
garages. A solitary object in an urban space. An
iconic architecture.

POLYFUNKČNÍ OBJEKT POD VÍTKOVEM, ŽIŽKOV
POLYFUNCTIONAL OBJECT UNDER VÍTKOV AT ŽIŽKOV IN PRAGUE
162
Studenti sledují změny jak menšího měřítka –
nefunkční železnici v přímém sousedství řešeného
místa nahradila cyklostezka – tak celkovou
proměnu bývalé industriální čtvrti.
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Students observe the changes of the former
industrial quarter in the small scale – dysfunctional
railway right next to the site of the project has
been replaced by a cycleway – and the overall
transformation too.

KOMUNITNÍ CENTRUM H55
COMMUNITY CENTRE H55
164
Předmětem soutěže je zhotovení návrhu nového
komunitní centra, které bude umístěno v lokalitě
historického jádra Hloubětína, k.ú. Hloubětín,
v sousedství památkově chráněného kostela
sv. Jiří, zahrad Hloubětínského zámečku a Křížovnického dvora. Komunitní centrum by mělo vytvořit
společenské centrum místa, zajistit prostor pro
setkávání oficiálních i neoficiálních komunitních
skupin a prostor pro spolupráci Městské části
Praha 14 s občany. Předpokládané náklady na
novostavbu komunitního centra jsou odhadovány
na 19 mil. Kč bez DPH.
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The subject of the project is a design of a new
community centre in the historical centre of
Hloubětín, cadastral community Hloubětín, in the
neighbourhood of the listed church of St. George,
Hloubětín Chateau and Knights of the Cross
Mansion (Křížovnický dvůr). The community centre
should become the local social centre, provide
a space for meetings of both official and unofficial
community groups and a space for cooperation
of Municipal District Prague 14 with citizens. The
expected costs of the new building of community
centre are 19 million CZK without VAT.

VLASTNÍ ZADÁNÍ STUDENTŮ
SELF-INITIATED PROJECTS
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Galerii navrhuji jako podle parcely lichoběžníkově
deformovaný atriový dům, nepřesahující svojí výškou okolní
zástavbu. Oproti poměrně frekventovanému bezprostřednímu okolí parcely (hlavní dopravní uzel města, železniční
viadukt, Benešova třída) v atriu vzniká „piazzeta“, která
má díky své uzavřenosti klidný charakter. Nicméně není
vyloučeno, ba naopak, aby atrium fungovalo jako volný
prostor pro různorodé aktivity spřátelených institucí
galerie (koncerty, happeningy, promítání atd.). Výše zmiňovaná uzavřenost je však na druhou stranu lehce popírána
díky přemostění severního křídla, dochází tak k volnému
propojení s navazujícím parkem. Co se týče mobiliáře
piazzety, hodlám se inspirovat osvědčeným řešením
z nedaleké Vídně, konkrétně nádvořím Museumsquartieru.
Důležitou součástí je též umístění sochy jakožto trvalého
oživení atria.
Základním konceptem provozu jest motto: „Okružní galerie
na okružní třídě.“ Snažil jsem se tedy vytvořit dynamickou
formu provozu, která se ale nebude navenek vyloženě
promítat do hmoty. Díky zdánlivě tradičnímu atriovému
řešení budovy je tedy z Benešovy ulice a od hlavního
nádraží obtížné vyčíst provozní dynamiku, ta pak naopak
může zapůsobit na návštěvníka překvapivě až v tom
momentě, kdy se do expozice vydá. Konceptem je tedy
pouť galerií po jejím obvodu, během prohlídky existují
příležitosti se v každém křídle v určitých bodech rozhlédnout do okolí, aby si mohly oči návštěvníka odpočinout od
vystavených maleb.

I design the gallery as an atrium house, deformed to fit to
the shape of the trapezoidal plot of land and not higher
than the surrounding buildings. In contrast to the rather
busy neighbourhood of the plot of land (the main railway
junction of the city, a railway viaduct, Beneš Avenue), the
atrium forms a “piazzeta” with a calm character thanks
to its isolation. But it absolutely doesn’t mean that the
atrium couldn’t function as an open space for various
activities of institutions related to the gallery (concerts,
happenings, projections, etc.). But this isolation is in
some extent subverted by the bridging of the northern
wing that connects to the adjacent park. Concerning the
furniture of the piazzeta, I want to draw my inspiration
from a successful project from nearby Vienna, in particular from the Museumquartier. The statue functioning as
a permanent revitalizing feature of the atrium is another
vital component.
The main motto of this place is: “A sightseeing gallery on
a sightseeing avenue.” So I attempted to create a dynamically operating facility whose operation wouldn’t leave
a blatant trace in its mass. Thanks to the seemingly traditional solution of the building using atrium, it is difficult
to understand the operational dynamics when standing at
Beneš Avenue or the main train station. It may have a surprising effect on a visitor in the moment he enters the
exhibition. The exhibition is designed as a journey along
the perimeter of the gallery, there are many spots in every
wing where visitors can have a look at the view and where
they can let their eyes rest from the displayed paintings.
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SAMUEL NEKOLA

Hlavní myšlenkou celého projektu je vytvoření kvalitního
a různorodého prostředí pro vystavování různých
forem současného výtvarného umění. Navržená galerie
jednoznačně nesmí zastínit umění. Slouží jen jako médium
pro vystavování, neruší návštěvníka a jemně láká okolí
k nahlédnutí. Budova také musí nabízet další využití
nepřímo spojené s vystavováním umění – restaurace, sály,
obchod, zázemí pro hostující umělce. Vše v souladu se
současnými trendy světových galerií, funkční nezávisle na
sobě, chytře provazovat provozy. Živá instituce, co dýchá
s životem města. Díky poměrně rozsáhlému programu,
kombinaci provozů i výstavním podmínkám pro umění jsem
se přiklonil k navrhování velmi racionální architektury.
Nelze zapřít silnou inspiraci přístupem architektonických
kanceláří jako OMA nebo REX. Na základě mnoha parametrů vzniká budova.

The main idea of this project is to create a quality and
diverse environment for exhibitions of various contemporary art forms. The gallery design must in no way
overshadow the art. It serves as a medium for exhibitions,
it doesn’t distract visitors and it subtly entices people to
come in and have a look. The building also has to offer
other ways of use related to art exhibitions – restaurants, halls, shops, facilities for guest artists. All of it
has to follow contemporary trends of the world-renown
galleries, be functional independently and allow an easy
operation. A vivid institution breathing the city life. Due to
a relatively broad program, the combination of operations
and the conditions for art exhibitions, I opted for a very
rational architecture. I cannot deny that I drew a strong
inspiration from architecture firms such as OMA or REX.
Many parameters influence the creation of the building.

Jednoduchý kvádr respektující charakter okružního
zeleného pásu, reagující na Fuchsovu architekturu.
Měřítkem nepřebíjí okolní zástavbu a ponechává kolem
sebe dostatek místa, doslova se topí v parku. Tento objem
je následně prořezán mnoha otvory přisvětlujícími vnitřní
dispozice, definující vnitřní atmosféru. Následně je budova
opět opláštěna translucentním textilním obalem v původním objemu. Vzniká hra stínů, náznaků. Vnitřní galerie není
rušena přímým slunečním světlem. Betonové skořepiny
a zpevněné plochy kolem slouží jako předprostor galerie,
ideální místo pro relaxaci.

A simple cuboid respecting the character of the circle
of verdure, reacting to Fuchs’ architecture. Its scale
doesn’t overshadow surrounding buildings and it leaves
a lot of space around, it almost drowns in the park. There
are many openings cut into the volume of the building,
illuminating the inner dispositions of the place and defining
its atmosphere. Subsequently, the building is again coated
in a translucent fabric layer in its original volume. A game
of shadows and hints comes to existence. The inside
of the gallery is undisturbed by direct sunshine. The
concrete shells and reinforced surfaces around serve as
an antechamber, an ideal place for relaxation.
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LIBOR ŠENEKEL

ROMAN ŠUMBERA

Hlavní myšlenkou galerie je cesta jako místo setkávání,
prostředek k novému poznání a zážitkům. Podobně jako
cesta vede člověka krajinou a odkrývá obrazy okolní
scenerie, snažím se i já vytvořit cestu domem, která
návštěvníka provede ladně od počátku až do konce. Ukáže
nové obzory a umožní setkání s novými lidmi. Krajina se
mění v prostory galerie a přírodní nebo městská panoramata v umělecká díla. Cestu představuje šestice schodišť,
která pokaždé směřují do jiné části a patra galerie.
Návštěvníkovi se tak při cestě do horních pater otvírají jiné
prostory, než na zpáteční cestě. Schodiště jsou umístěna v jádru, které tvoří srdce celé stavby, nabízí se tak
možnost sledovat začátek i konec naší cesty, aniž bychom
tušili, co přinese.
Objekt galerie je umístěn v jižním cípu mezi ulicemi Benešova a Koliště. Objem vychází z pravidelného obdélníkového půdorysu, pouze jižní část kopíruje parcelu a vzniká
tak zkosená hrana. Galerie má jedno podzemní a čtyři
nadzemní podlaží, vyrovnává se tak výšce okolní zástavby.
Objekt lze rozdělit na dvě provozní části. Reprezentativní,
věnovanou expozicím, a provozní, obsahující kanceláře
a ateliery s bydlením pro umělce. Srdcem celé stavby
je komunikační jádro obsahující šestici schodišť, z nichž
každé směřuje jiným směrem a do jiné části stavby.

The main idea is a path as a place of meetings, a mean to
acquire new knowledge and experiences. Similarly to the
way a path leads people through landscape and uncovers
views of the surrounding scenery, I try to create a path
through a house which will lead a visitor elegantly from the
beginning to the end. It will show new horizons and open
opportunities to meet new people. The landscape turns
into a gallery space and natural or urban panoramas turn
into works of art. The path is represented by six stairways
leading to different parts and floors of the gallery so
different parts of the gallery open up for the visitor on
his way up and when he comes back. The staircases are in
the core of the building, in its heart, so one can see the
beginning and the end of his journey without knowing what
is waiting for him.
The gallery is situated in the southern part, between
Benešova and Koliště streets. Its form is based on the
rectangular floor plan, only the southern part follows
the plot of land forming a bevelled side. The gallery has
one underground and four aboveground floors so it is
of the same height as the surrounding buildings. It can
be divided into two parts. The representative one for
exhibitions and the operational one with offices, studios
and accommodation for artists. The heart of the building
is the communication core with six stairways, each leading
into a different direction and a part of the building.

Mým východiskem, jak se vyjádřit k problematice parcely
a jejího urbanistického kontextu, jsou zásahy: 1 • projekt
galerie, 2 • projekt galerie pro studenty Fakulty výtvarných
umění v Brně, 3 • renovace skořepiny a vypracování návrhu
na její hlubší využití s předpokladem využití ke společenským účelům, 4 • renovace a částečná rekonstrukce
objektu na rohu ulice. Nově by se mohlo jednat o tradiční
českou hospodu. Navrhuji rovněž propojení schody na
vyšší úroveň, kde by mohla vzniknout zahrádka. 5 • rekonstrukce a přístavba loubí a změna jejího užívání na ateliéry
pro mladé začínající umělce, 6 • propojení rampou úrovně
horní terasy s její spodní částí vedoucí po chodníku podél
ulice Koliště, 7 • navržení stávající opěrné zdi jako novou
uměleckou dominantu ve formě postupem času formované
streetartové zdi. Tento krok si klade za ambici aktivovat
toto mrtvé místo.
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My starting points for finding a solution for this plot of
land and its urban contexts are following modification:
1 • a project of a gallery, 2 • a project of a gallery for
students of the Faculty of Fine Arts in Brno, 3 • a renovation of the shell and designing other uses for it with
the assumption of social function, 4 • a renovation and
a partial reconstruction of the object on the corner of the
street. It could be a traditional Czech pub. I also suggest
a stairway leading to the upper level where an outside
seating could be. 5 • A reconstruction and an extension of
the arcade and a shift of its function to a studio for young
artists, 6 • connecting the upper terrace and its lower
part on the pavement of Koliště Street with a ramp, 7 •
designing the current supporting wall as a street art wall
thus turning it into a new artistic dominant. This step has
the ambition to revitalize this area.
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PATRIK KOVAĽ

TINA PETERKOVÁ
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Hostel komplex, půjčovna kol a restaurace s komínem
Hostel Complex, Bike Rental Service and a Restaurant with a Chimney

Studentské koleje
Student Dormitory

Pražský Žižkov je momentálně jednou z nejdynamičtěji
rozvíjejících se čtvrtí. Průmyslové objekty, v minulosti na
Žižkově soustředěny, už na svých místech ztratily svoji
funkci. V lepším případě své další využití najdou, v horším se nechají zchátrat. Řešené místo je případ druhý,
existenci bývalé továrny na éterické oleje Schimmel Co.
již připomíná pouze téměř třicet metrů vysoký komín
a kancelářská budova zaměstnanců továrny, dnes sloužící
jako byty. Místo je ale opravdu jedinečné, ocitá se v linii
domů podél Husitské a Koněvovy ulice tvořící hranici mezi
světem Vítkovského parku a města. Velkou změnu
v posledních letech zaznamenala zadní část bloků Husitské.Z železničních kolejí je cyklostezka. Domy už se nemusí
tomuto prostoru bránit, jak tomu bylo v minulosti, stromy
či v některých místech zdí.

Nowadays, Žižkov in Prague is one of the most dynamically
growing quarters. The industrial objects concentrated
here in the past have already lost their function. In the
better, case they find a new function, in the worse they
are left to decay. The site of the project belongs to the
latter, only a thirty meter high chimney and an office
building of the factory employees that serves as an apartment block now are what rests from the ethereal oils factory Schimmel Co. But the place is really unique, situated
in the line of houses along Husitská and Koněvova streets
and forming the border between the world of Vítkov Park
and the city. There have been large changes in the back
blocks of Husitská Street lately. The railway turned into
a cycleway. Houses don’t have to defend themselves from
this space anymore by trees and sometimes walls.

Navrhuji na tomto místě dům, který se stezce otevírá
a nabádá k zastavení. Na kole vjedete do bufetu či kolo
odložíte a po schodech okolo komína sejdete do restaurace. Komplex hostelů nabízí kompletní vybavení
pro projížďky Prahou na kole.

My project suggests a house that opens to the cycleway
and urges to make a stop. You can bike into the snack
bar or you leave the bike and descend the stair along the
chimney to the restaurant. The hostel complex offers all
needed equipment for a bike trip through Prague.
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TEREZA ČERMÁKOVÁ

JIŘÍ JURENKA

Záměrem je vybudovat společenské zázemí celé lokality,
kde by vznikl prostor pro setkávání komunitních skupin,
včetně kavárny a menšího společenského sálu.

The goal is to build community facility for the whole area
with a space for community groups’ gatherings, a café and
a small lounge.

Naším cílem je postavit levný dům s nízkými provozními
náklady, kam místní lidé budou moci přijít a vytvořit si
v něm svůj vlastní program. Dům je tvořen elementárním
objemem o rozměrech 33,5 x 11,5 m se sedlovou střechou
se sklonem 40°, výrazně nepřevyšující okolní zástavbu.
Linie uliční fasády je narušena přibližně v polovině délky
průjezdem. Průjezd je jistou stylizací charakteru venkovské
zástavby, zároveň je ale čistě funkčním prvkem. Účelně
řeší problém vchodů do různých institucí z jediného místa,
stává se ohniskem domu. Navíc je díky němu umožněno
návštěvníkovi vstupovat do jednotlivých provozů
z jedné výškové úrovně. Před vchodem se vytváří malé
prostranství, záliv na cestě ke hřbitovní bráně. Pokud se
návštěvník nechá pozvat a vstoupí po dřevěném parketu
do průjezdu a dále, ocitne se v zahradě komunitního
centra, kde se parket rozlije do větší šíře a přímo naváže
jako terasa na kavárnu a zahradní sál. Víceúčelový sál
tvoří druhou část kompozice návrhu. Na rozdíl od hlavního
objemu působí lehkým dojmem zahradního altánu. Toho
je docíleno jak umístěním do zahrady, tak i odlišným
materiálovým provedením. Je tvořen dřevěnou konstrukcí
o rozměrech 13,9 x 9,6 m, které jsou odvozeny od dimenzí
hlavního objemu, na který přímo navazuje.

We want to build a small house with a low operation costs
where the local people could come and make their own
program. The proportions of the house are 33.5 x 11.5 m
with a saddle roof whose roof pitch angle is 40°, it isn’t
significantly taller than surrounding buildings. The line
of the street facade is interrupted somewhere around
the middle by a “passageway”. A passageway is a sort of
stylization into a village construction but it is a functional
feature at the same time. It sorts out the problem of
making an entrance for several institutions in one place
and it becomes the focus of the house. It also allows
visitors to enter different institutions from the same
height level. There is a small open space in front of the
entrance, a bay on the way to the cemetery gate. If the
visitor accepts its invitation and walks the wooden parquet to the passageway and goes on, he will come to the
community centre garden where the parquet widens and,
as a terrace, directly connects to a café and a garden hall.
The multifunctional hall is the second part of the design.
Unlike the main part, it looks more like a garden gazebo
thanks to its position in the garden and the different
material. It consists of a wooden construction 13.9 x 9.6 m
derived from the dimensions of the main volume to which
it is directly connected.

Komunitní centrum zahrnuje kavárnu, knihovnu, klubovny,
kancelář a sál. Koncepčně je rozděleno do dvou hmot.
Z většího domu je vyjmut pouze sál, který je vyřešen jako
sezónně využitelný, nevytápěný. Tento prostor je postaven
jako stodola na dvoře obytného domu. Při konání větších
akcí (koncerty, svatby,…) se stodola otevře do dvora a do
kavárny a dohromady vytvoří sjednocený prostor. Kavárna
poskytuje až šedesát míst a v létě může využít i prostor ve
dvoře. Také je to jediná místnost, která se otevírá do ulice.
Knihovna je umístěna do jižní části domu. Rozkládá se přes
obě podlaží příčného křídla. V prvním se nachází vstupní
část s veřejným internetem, čítárnou denního tisku, dětské
oddělení a místnost se zázemím pro personál.
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The Community Centre includes a café, a library, club
rooms, an office and a hall. Conceptually, it is divided
into two masses. Only the hall is taken out from the
larger house, which can be now used only seasonally and
cannot be heated up. This space is built as a barn on the
courtyard of a large apartment house. The barn can be
opened into the courtyard and the café for bigger events
(concerts, weddings…) and together they form a unified
space. The café offers up to sixty seats and it can also
use the space of the courtyard in summer. It is also the
only room that opens to the street. The library is located
in the rear part of the house. It takes both floors of the
transverse wing. The first one contains an entrance hall
with public internet, a reading room with daily press,
a children department and staff facilities.
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LUCIE LORENCOVÁ

ELIŠKA NOVÁKOVÁ

Konceptem mého návrhu komunitního centra je forma,
která vychází ze stavebního programu. Odděluji jednotlivé
funkce a navrhuji tři podélně propojené domy s charakterem stodoly, každý se svým programem. Na východ
směrem k hloubětínské ulici dodržuji uliční čáru okolních
domů a na západě s domy pokračuji do zahrady přistavěním
těsně k sobě. Objekty mají totožnou sedlovou střechu
a výšku přes dvě podlaží. V půdorysu jsou všechny tyto
„domy“ stejně široké, tj. 6,5 metru. Delší strany („domů“)
jsou ale už rozdílné a tvoří tak odskoky. Vnitřní prostory
jsou částečně otevírané přes obě patra, nabízí se tak
čisté prostory archetypálního domu. První dům, lemující
hloubětínskou ulici, severně odskakuje od štítové zdi
přilehlého domu o 5 metrů, druhý o 7,5 metru a třetí
o 6 metrů. Vytvářím tak uličku, která nás zavede
k hlavnímu vstupu do komunitního centra v prostředním
domě a dále pokračuje do zámecké zahrady. Směrem
na jih pracuji se štíty stejným principem, kde vytvářím
pomocí odskoků zákoutí se zahradou.

The form of my concept for the community centre is
based on the construction program. I divide individual
functions and design three connected houses with
a farm-like character, each with its own program. In the
eastern direction towards Hloubětín Street, I preserve
the street line of the surrounding buildings and in the
western direction, houses continue to a garden. The
objects have the same saddle roof and they are two
floors high. All of them have the same width of 6.5 m but
the longer sides of these “houses” are not of the same
length and they form gaps. The inner spaces can be
partially opened on both floors forming clean spaces of an
archetypal house. The first house, lined with the street in
Hloubětín, puts a gap of 5 m between itself and the gable
wall of the adjacent house, the second one 7.5 m ad the
third one 6 m. This forms a small street leading to the main
entrance of the community centre in the middle house and
continuing to the castle garden. I work with the gable wall
the same way on the south, using gaps to create a recess
with a garden.

Komunita je entita otevřená a uzavřená zároveň. Je
to skupina lidí, kteří mají něco společného. Komunita dává
pocit bezpečí a sounáležitosti. Zároveň je otevřená přijímat podněty zvenčí a působit na své okolí. Stejně chápu
i zadání na vytvoření komunitního centra. Dům, který dává
zázemí různým lidem a různým činnostem, dům, kde se
člověk může poflakovat, schovat se nebo být vidět. Dům,
který umí být extrovertní a introvertní zároveň.
Objekt je hmotově rozdělen na dvě části. To jednak
zdůrazňuje poněkud svébytné postavení sálu v rámci
komunitního centra a zároveň pomáhá urbanistickému
začlenění objektu do stávající struktury a vytváření vztahů
vnitřního prostředí s exteriérem. Protnutí hmot reflektuje
propojení funkcí uvnitř objektu.
Hlavní budova komunitního centra leží na uliční čáře – drží
a zdůrazňuje cestu ke kostelu. Objekt s multifunkčním
sálem ustupuje do zahrady, rozšiřuje tak předprostor
komunitního centra, který lze využít pro zahrádku
navazující kavárny, případně pak pro rozšíření navazujícího
sálu. Sál se tímto způsobem může stát součástí veřejného
uličního prostoru. Podobná situace, pouze s komornější
atmosférou, vzniká na druhé straně objektu směrem do
zahrady.
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A community is simultaneously an open and a closed
entity. It is a group of people with something in common. It
gives a feeling of security and belonging. It is also open to
stimuli from the outside and it can influence its environment. This is how I understand the task for a community
centre. A house that gives a common ground for different
people and activities, a house where people can hang
around, hide or be visible. A house that can be extrovert
and introvert at the same time.
The object is divided into two parts, highlighting the
rather unusual location of the hall within the community
centre. It also helps the object to blend into the current
structure and to establish relations between the interior
and the exterior. The intersection of the masses reflects
the blending of functions in the object.
The main building of the centre lies on the street line – it
accentuates the path to the church. The object with the
multifunctional hall backs up into the garden widening the
space in front of the community centre. This space can be
used as an outside seating of the adjacent café or as an
extension of the hall. So the hall can become a part of the
street space. A similar situation, in a smaller scale, can be
found on the other side of the object, in the direction to
the garden.
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CENTRUM KRAJINNÝCH STUDIÍ, ŽELEZNÉ HORY
LANDSCAPE STUDIES CENTRE IN ŽELEZNÉ MOUNTAINS

PŘÍRODOVĚDNÁ BUDOVA GYMNÁZIA, JILEMNICE
NATURAL SCIENCES BUILDING FOR A GRAMMAR SCHOOL IN JILEMNICE

LUKÁŠ KOUBEK

EDUARD SEIBERT

Místo téměř kosmické, krajina měsíční. Lidmi přetvarovaný
kus krajiny k nepoznání. Černá břidlicová halda po letech
schovaná vedle bílého vápencového lomu. Těží se zde
bezmála 400 let. Hrubý zásah do krajiny za ta léta působí
měkce a přirozeně. Kdyby tenhle umělý kopec existoval
už ve středověku, stál by zde určitě hrad. Místo schované
v Železných horách, v krajině poseté skalními útvary. Na
místě, kde jsou kameny cítit nosem. U vesnice Vápenný
Podol, která mívala místo návsi důl. Přišlo mi, že se tohle
místo hodí na můj úkol.
Ten fiktivní hrad na haldě by koukal do dálky, bylo to tak
odjakživa. Já ale potřebuji koukat zblízka, spíš hmatat.
Zažívat vše víc na dosah, intenzivněji a hlavně vším, všemi
smysly. Vybrousit z kamenů vznik světa, jeho kličky, zvraty
i otočky. Uvnitř kopce, haldy, jsem kamenům prostě blíž,
míň mě toho rozptyluje. Vše se točí okolo nich, anebo
vlastně jen já, návštěvník, při průchodu domem. Cesta
domem je složitá, ale proč by neměla. Abych se ponořil,
musím vejít do jiného světa a být si toho vědom. Ale taky se
pak musím probrat. Světlem. Krajinou. Vrátit se do tohoto
místa a času.

An almost cosmic place, a moon landscape. A landscaped
modified by humans beyond recognition. A pile of black
shale hidden after years next to the limestone quarry.
Mining has been going on for almost 400 years here. After
years, the brutal modification of the landscape looks soft
and natural. If this hill existed in the Middle Ages, there
would be standing a castle. A place hidden in Železné
Mountains, in a landscape dotted with rock formations.
A place where you can smell stones. Nearby Vápenný
Podol village which used to have a mine instead of square.
I thought this place was suitable for my task.
The imaginary castle would look into distance from the hill,
it would have been like that since ever. But I need to look
from a short distance or rather to touch. To experience
everything more closely, intensely and, most importantly,
with all senses. To grind stones into the creation of the
world, its curves, twists and turns. I am simply closer
to the stones when I am in the hill, in this pile, I am less
distracted. Everything turns around them, or maybe it is
just me, the visitor passing through the house. Passing
through the house is difficult but why shouldn’t it be. In
order to plunge into it, I have to be aware of entering
a different world. But I also have to wake up. Because of
light. Landscape. To come back to this place and time.
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Cílem výstavby je přístavba nového křídla gymnázia
v Jilemnici určeného k výuce přírodních věd. Kontextem
místa je vnitroblok bez návaznosti na městskou zástavbu,
bez návaznosti na ulice, s jedinou vazbou, a to na park.
Bylo tedy potřeba formálně vyřešit úlohu budovy v parku.
Experimentální úkol spočíval v narušení klasické typologie
učeben a hledání nového typu učebny, který by klasický
typ učeben, již existujících v hlavní budově, doplňovala.
Reakcí na park bylo zvednutí budovy na sloupy a uvolnění
parteru tak, aby prostor parku mohl plynout kolem.
Budova měla formálně navazovat na stromy, které k ní
těsně přiléhají. Sloupy – kmeny, objem – koruny. Experimentování spočívá v uvolnění typologie a důsledné aplikaci
volného prostoru, bez příček a zdí. Takový prostor je ale
nevhodný pro výuku, proto jsem tuto neohraničenost
vyřešil topograficky pokřivenou plochou artikulovanou
funkcemi objektu.

The project designs a new wing for the grammar school
in Jilemnice designated for natural sciences lectures. It is
situated in a courtyard with no connection to any buildings
or a street, only a park. So it was necessary to determine
the function of the building within the park. The experimental task demanded to subvert the classic typology of
classrooms and to look for a new kind of classroom that
would supplement the existing classic classrooms in the
building. In reaction to the park, I elevated the building on
poles and cleared the parterre so that the park can flow
around freely. The building should be formally related to
the adjacent trees. Columns – trunks, volume – treetops.
The experiment consists in loosing up its typology and
applying the free space consistently without walls and
partitions. But such a space is not suitable for teaching
so I solved this lack of boundaries with a typographically
twisted surface formed by the functions of the object.

Objekt přístavby je navržen jako čtyřpodlažní s jedním
podzemním a třemi nadzemními patry. Nadzemní část tvoří
laboratoře biologie, fyziky a chemie, prostor pro vyučující
nahrazující kabinety a auditorium. V podzemní části je
zázemí a počítačová učebna. Konstrukci tvoří skořepina
z předpjatého betonu, která je podepřena sloupy.

The extension has four floors, one underground and three
aboveground. The aboveground floors contain biology,
physics and chemistry laboratories, a space for teachers
replacing teacher offices and an auditorium. You can find
facilities and a computer room on the underground floor.
The construction consists of a shell made of prepressed
concrete supported by columns.
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STUDENTS
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Martin Hejl
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Ing. arch.
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WHAT IS THE LIBEREC SCHOOL LIKE?

1

Legacy • Liberecká škola architektury má
ve své DNA geny Sialu. Svobodné myšlení
60.let spolu s experimentálním inženýrstvím je základ, ze kterého koncepce
fakulty vyrůstá.

1

Legacy • The Liberec School of Architecture has some DNA of SIAL. The free
thinking of the 60’s and experimental
engineering is the basis from which the
conception of the faculty grows.

2

Focus • Liberecká škola architektury poslední roky hledá svou agendu v malém
měřítku, mimo metropole, v příhraničním hornatém prstenci ČR, stejně jako
v nížinách barokní české krajiny. Věří,
že v tomto doplňku velkých měst, která
tak dlouho poutají pozornost architektů jiných škol, je teritorium, které jsme
nechali až příliš dlouho bez povšimnutí.
Přesto města coby řídicí a kulturní centra
nemohou být zcela vyňata z okruhu
zájmu, protože jako doplněk zkoumané
přímo ovlivňují.

2

3

Value • Liberecká škola architektury od
počátku úspěšně vychovává architekty
pro práci v zahraničních kancelářích
díky pestrosti diskuze, kritickému myšlení a stimulaci neustále improvizovat.

Focus • The Liberec School of Architecture has been looking for its agenda on
small scale lately, out of metropolises, in
both the mountainous ring along Czech
borders and the lowlands of the Czech
Baroque landscape. It believes that this
complement to big cities, which has
been catching eye of architects from
other schools, is a territory we have left
unnoticed for far too long. And yet, cities
cannot be completely ignored, they are
governing and cultural centres and they
directly influence the place as a complement.

3

Value • The Liberec School of Architecture has been actively bringing up
architects for work in foreign studios
from the beginning, using debates,
critical thinking and stimulation of
never-ceasing improvisation.

ATELIER FOR SYSTEMATIC ARCHITECTURE – ASA
STUDIO FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES - SIS

1

2

Interdisciplinarity • Architekt, jak ho
představila moderna, je mrtev. Architekt
postmoderny taktéž. Kdo je architekt?
Architekt dneška v hledání své identity
překračuje hranice oborů a disciplín.
Zveme ke spolupráci na každém projektu osobnosti z jiných oborů. Umění,
grafický design, graffiti... Chceme v tom
pokračovat a rozšířit paletu o experimentální inženýring, vědu atd...
Systems • Slovo architektura je dnes statisticky častěji použito ve vztahu k počítačům, webu, technologii než k postavené
hmotě. Je to právě systematická metodika
uvažování, která umožňuje architektům
orientaci ve velkých projektech, složitých
jevech a turbulentních procesech. Chce-

ATELIER FOR SYSTEMATIC ARCHITECTURE – ASA
STUDIO FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES - SIS

1

Interdisciplinarity • The architect as
presented by modernism is dead. The
architect of postmodernism too. Who is
an architect? The architect of today, looking for their identity, crosses borders of
fields and disciplines. They invite experts
from other specializations for their every
project. Art, graphic design, graffiti etc…

2

Systems • Statistically, the word architecture is more often used in relation
to computers, web or technology than
with a built mass. It is the very systematic
methodology that allows architects to
find their way in big projects, complicated events and turbulent processes.

HEJL • HEJLOVÁ

172

We want to stimulate and develop this
feature that other disciplines lack.

me tuto vlastnost, kterou ostatní obory
nemají, stimulovat a rozvíjet.
3

Beauty, Humor and Poetry • Architekt
se nebojí diskutovat krásu a ošklivost.
Architekt umí improvizovat a bavit sebe
i okolí činností, kterou dělá. Kde by byl
svět bez poezie?
PROČ VÉST ATELIER?

Mít ateliér se studenty je příležitost zkřížit
názory, zkušenosti, vize, spojit energii při
společné práci. Mladý nezávislý tým může
pracovat na projektech, které jsou v praxi
svou velikostí nebo tématem už většinou nedosažitelné. Společně zkoumat jevy, hledat
otázky a odpovědi, být inovativní. Nezkušenost umožňuje nacházet nové cesty tam, kde
si je později lze už jen obtížně představit.
Velké a složité úkoly vedou k neotřelým
řešením, tříbí systémové uvažování a nutí
zkoušet nové formy v nových souvislostech.
JAKÉ PROSTŘEDÍ CHCEME VYTVOŘIT?
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3

Beauty, Humor and Poetry • An architect
is not afraid to have a debate on beauty
and ugliness. An architect is able to
improvise and entertain themselves and
their surroundings with their activity.
Where would the world be without
poetry?
WHY TO LEAD A STUDIO?

Having a studio with students is an opportunity to let opinions, experiences and visions
cross, to put together energy in cooperation.
A young independent team can work on
projects that are often undoable in practice
due to their scale or theme. It’s possible to
examine phenomena, search for questions
and answers and to be innovative together.
Big and difficult tasks lead to innovative
solutions, develop systematic thinking and
force us to try new forms in new contexts.
WHAT ENVIRONMENT DO WE WANT TO CREATE?

Náš atelier je laboratoří nápadů a názorů.
Místem, kde je vše dovoleno, kde je možné
bez zábran prozkoumat a vyzkoušet neotřelé
metody, experimentovat. Místem, kde každý
může mít pravdu, když ji dokáže podepřít argumenty a přesvědčit o ní kolegy. Ateliery ve
škole by měly být co možná nejrůznorodější,
nabízet pestrou škálu možností řešit různě
velké problémy, aby si studenti osvojili metodu práce, analytické uvažování a naučili se
využívat všechny dostupné informace.
JAKOU METODU VOLÍME ?

Průzkum a analýza problému je prvním
zásadním krokem, sám o sobě však nestačí.
Je třeba zformulovat metodu, která umožní
problém vyhodnotit a uchopit. Z něj pak
může vzejít systém a program řešení, které
se zhmotní ve formě. Chceme stavět na
otevřenosti novým technologiím a citlivém
hledání místa člověka v krajině.

Our studio is a laboratory of ideas and
opinions. A place where anything is
allowed, where you can examine and try
innovative methods and experiment with
no restrictions. A place where everyone can
be right if they can support their truth with
arguments and convince their colleagues.
Studio classes at school should be as diverse
as possible, they should offer a wide range
of possibilities to solve problems of various
scale so that students can learn methodology of work, analytical thinking and how to
use all available information.
WHAT METHOD DO WE USE?

Research and analysis of a problem are the
first crucial step but it isn’t enough. It is
necessary to formulate a method which will
allow us to asses and grasp the problem.
It can lead to a system and a program of
the solution which will be materialized in
a form. We want to build on openness to
new technologies and sensitive search for
man’s place in nature.
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Jak uchopit 100 let architektury v Československu?
Proč? Není tato snaha nevyhnutelně odsouzena
k násilným generalizacím nebo naopak k banálnímu
popisu?

How to approach 100 years of architecture in
Czechoslovakia? Why? Isn’t such an effort inevitably doomed to violent generalizations or, on the
contrary, to banal description?

Dualita zadání – přesně definovaný časový rámec
(1914–2014) a výkladově široce uchopitelný obsah
(absorbing modernity) – tvoří napětí a zároveň
příležitost pro rozšíření optiky jakou vnímáme vývoj
československé architektury 20. století.

The duality of the assignment – exactly defined
time frame (1914–2014) and broadly interpretable
content (absorbing modernity) – create tension
and also an opportunity to broaden the view
through which we perceive the evolution of Czechoslovak architecture of the 20th century.

Rozklad výkladu architektonické historie na již
prověřené směry jako kubismus, funkcionalismus,
brutalismus, postmoderna, high-tech na ose sta let
nejsou víc než nesoudržnou linií za sebe řazených
autonomních témat. Stejně tak sledování výjimečných individualit nebo skupin přinese jen těžko víc
než nekompatibilní fragmenty jedinečnosti. Lze
tedy v uplynulých sta letech nalézt architektonické
téma, které prochází napříč všemi etapami?
Interpretace architektury jako evoluce jednotlivých programů slibuje na půdorysu 100 let souvislý
příběh. Pokrýt celé programové spektrum je úkol
stejně roztříštěný jako utopický. Je ale možné si
vybrat? Na základě jakých kritérií?
Jen v České republice se v průběhu posledních 100
let postavilo přes 100 milionů m2 obytných ploch,
což dělá z bydlení nejstavěnější program. Z těchto
100 milionů je odhadem víc než 60 procent
bytových domů, tedy co do objemu můžeme říct,
že posledních 100 let vývoje architektury v Československu je příběhem bydlení, respektive bytových domů. Těžko najdeme jinou architektonickou
typologii, která by si zasloužila větší pozornost ve
všech třech základních historických etapách: éře
před rokem 1945, komunistické i porevoluční.
Zimní semestr bude věnován důkladnému výzkumu
nejstavěnějšího architektonického programu, který
se postavil na území České republiky a Slovenska
v letech 1914-2014, tedy bydlení.
Hlavním úkolem letního semestru bude návrh
československé expozice na 14. Bienále v Benátkách. Návrh bude založen na výzkumu z předchozího semestru. Zakončením semestru je realizace
pavilonu v Benátkách v měřítku 1:1.

Deconstructing interpretation of history of architecture into well-studied styles such as cubism,
functionalism, brutalism, post-modernism or high-tech on an axis of one hundred years is nothing
more than lining up autonomous themes. Just as
focusing on exceptional personalities or groups
will hardly bring anything else than incompatible
fragments of uniqueness. So is it possible to find
an architectural theme in the last one hundred
years that goes through all these periods?
Interpretation of architecture as an evolution
of individual programmes promises a continuous
story on the scale of 100 years. To cover the whole
range of programmes is a task equally fragmented
as utopian. But is it possible to choose it? And on
basis of what criteria?
In the last 100 years, more than 100 million m2 of
living area were built only in the Czech Republic,
which makes housing development the most built
programme. More than 60 per cent of these 100
million belong to apartment houses so as far as
volume is concerned, we can say that the last 100
years of architecture in Czechoslovakia is a story
of housing development, or to be more precise
of apartment houses. We will hardly find another
typology that would deserve more attention in all
three basic historical periods – before 1945, during
communism and after revolution.
The winter semester will be dedicated to a thorough research on the most built architectural
programme in the Czech Republic and Slovakia
between years 1914–2014, i.e. housing development.
The main goal of the summer semester will be
to design the Czechoslovakia exposition for the
14th Venice Biennale. The design will be based
on the research from the preceding semester.
The semester will be finished by realization of the
pavilion in Venice in 1:1 scale.
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Československý pavilon v Benátkách
Czech and Slovak Pavilion in Venice
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DIAGRAM EVOLUCE UNIVERZÁLNÍ ARCHITEKTURY
Třetím doplňujícím prvkem je totem – 3D diagram evoluce,
který mapuje prefabrikaci od jejích počátků při stavbě
prvních typizovaných staveb Baťova domku přes první
panelové domy ve Zlíně, poslednímu postavenému panelovému domu VVÚ ETA na Velké Ohradě a zpět k rodinnému domu typu Alfa. Jednotlivými prvky diagramu je
možné vyskládat 97% bydlení vyznačeného v mapě.
Nabízí se otázka, jaká je úloha architekta v projektování
této masy?

DIAGRAM OF THE EVOLUTION OF
UNIVERSAL ARCHITECTURE
KNIHA ATOMIZED MODERNITY

THE BOOK ATOMIZED MODERNITY

Tato kniha vzniká jako záznam výzkumu vývoje obytných
celků, kterými byla za posledních sto let v Československu
zastavěna plocha 200 mil m2. My zkoumané období frázujeme šesti zastaveními, která představují šest největších
ucelených urbanistických souborů vystavěných právě
v posledních 100 letech. Jednotlivá zastavení jsou dokumentována axonometriemi, diagramy a rozhovory s lidmi,
kteří se na výstavbě buď přímo podíleli, nebo jsou s ní jinak
spojeni.

This books is a record of the research on development
of lodging units which were built in Czechoslovakia in the
last 100 years on the surface of 200 million m2. We divided
the examined time period by six stops that represent the
six biggest unified urban complexes built in the last 100
years. All these stops are documented by axonometric
projections, diagrams and interviews with people who participated on the constructions or were somehow related
to them.

Kniha reaguje na téma bienále: Absorbing modernity
1914–2014 a snaží podat svědectví, jak se v prostoru
bývalého Československa velké příběhy počátku moderny,
její vize, ideály, synchronizace s technologickými inovacemi, očekávání společenských změn, manifesty a možná
neopakovatelné možnosti, které před architekturou stály,
postupem doby proměnily a absorbovaly. Na jedné straně
se v postmoderně umravnily v obezřetnou nedůvěru k totalitarismům, na straně druhé se zmenšily do reprodukce
ověřeného. Následně probíhající atomizaci, ať už rozměrů
projektů, velikosti kanceláří, specializací profesí, ambicí
tvůrců, lze pak chápat jako uvolnění, ale zároveň rezignaci
na velká měřítka.

The book reacts to the theme of the biennale: Absorbing modernity 1914–2014 and it tries to give a testimony
of how great stories of the beginning of modernity, its
visions, ideals, synchronization with technological innovations, expectations of social changes, manifests and
possibly unrepeatable possibilities that stood in front
of architecture, were gradually changed and absorbed.
On one hand, they became more moral by turning into
a cautious distrust to totalitarianism in postmodernism but
they turned into reproduction of what is verified on the
other. The following atomization, no matter if in the scale
of projects, size of offices, specializations of experts or
ambitions of creators, can be seen as a release but also
as a resignation on big-scale projects.

The third supplementing feature is a totem – a 3D diagram
of evolution maps prefabrication starting with its beginnings in the first standardized buildings of Baťa’s houses
and continuing with the first high-rise blocks in Zlín and
the last high-rise block built by VVÚ ETA at Velká Ohrada
and ending with the type A family house. The individual
diagrams can be put together to cover 97% of the lodging
marked on the map. This makes us ask the question of
what is an architect’s role in projecting this mass?

SLOVACCIA CECO
Od roku 1963 do roku 1989 byly 2–4% rozpočtu z celkové
pořizovací ceny všech státem zadaných projektů určeny na
umění ve veřejném prostoru. Oslovili jsme umělce Tomáše
Džadoně, aby pracoval za stejných podmínek.

SLOVACCIA CECO
MAPA
Rozhodli jsme se podrobně sledovat univerzální architekturu v Československu za posledních 100 let. Tou je
bydlení v jeho třech základních etapách – standartizace
1914–1948, prefabrikace 1948–1989 a katalogizace po roce
1989. Tento vývoj dokumentujeme na mapě 56 největších
československých měst s vyznačenými obytnými celky
postavenými v uplynulých 100 letech. Mapa ukazuje, že
90% veškerých obytných budov bylo postaveno právě
v tomto období.

MAP
We decided to make a detailed research on universal
architecture in Czechoslovakia in the last 100 years. It is
represented by lodging in three basic periods – standardization 1914–1948, prefabrication 1948–1989 and
catalogization after 1989. We document this development
with a map of the 56 largest Czechoslovakian towns with
marked lodging units built in the last 100 years. The map
shows that 90% of all habitable buildings were built in this
period.

From 1963 to 1989, 2–4% of all budgets of projects
commissioned by the state were dedicated to art in public
spaces. We asked the artist Tomáš Džadoň to work under
the same conditions.

PLANETY
Exteriér pavilonu, který pro letošní ročník nese název
Slovakia Ceco, je oživen dvěma zrestaurovanými původními
dětskými prolézačkami, kterými byla vybavena v 60.–80.
letech většina prefabrikovaných obytných celků.
PLANETS
The exterior of the pavilion that bears the name Slovakia
Ceco this year is adorned by two renovated climbing
frames for kids. Most prefabricated lodging units used to
be equipped with these between the 60’s and the 80’s.
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Průběh výzkumu v prvním semestru
Process of a research during the 1st semester
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Transport a osazení Marsu a Venuše
Transportation and installation of Mars and Venus
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Instalace expozice Československého pavilonu
Installation of the Czechoslovakian pavilion exhibition
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Zahájení výstavy
The exhibition opening
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Kdo staví města?
Jaké jsou vize a plány
na ideální město budoucnosti?
Je možné předpovědět globální dynamiku?
Je možné formulovat hlavní urbanistické
strategie a podmínky pro dnes ještě
neznámé projekty? Je možné definovat
prostorové struktury jako nosiče
heterogenních oblastí?

Who builds cities?
What are the visions and plans
for the ideal city of future?
Is it possible to foretell the global dynamics?
Is it possible to formulate the main urbanistic strategies and conditions for projects
we don’t know yet? Is it possible to define
spatial structures as bearers of heterogenic
regions?

URBANISMUS NENÍ VOLBA,
JE TO NUTNOST A NAŠE POVINNOST!

CITY PLANNING IS NOT A CHOICE,
IT IS A NECESSITY AND OUR DUTY!

V roce 2050 bude na světě žít 10 miliard
lidí, z toho 80% ve městech. Právě proto je
víc než kdy dřív důležité, abychom si kladli
otázku, jakým způsobem můžeme udržet
naše města obyvatelná. Nejenom dnes, ale
i v budoucnosti. Musíme vymýšlet nové koncepty, navrhovat nové urbanistické strategie.

There will be 10 billion people living on our
planet in 2050 and 80% of them will live
in cities. It is more important than ever to
ask ourselves how we can keep our cities
habitable. Not only today but in future. We
have to think about new concepts and design
new urban strategies.

Stavbu měst v nejširším slova smyslu studuje
a jejich navrhováním se zabývá urbanismus.
Stejně jako architektura (hranice mezi
oběma disciplínami jsou podle mého názoru
často umělé až fiktivní), tak také urbanismus
se v podstatě zabývá organizací funkcí v prostoru. Velký rozdíl je ale hned po několika
stránkách. Jednak měřítkem, jestliže v architektonické tvorbě je středem pozornosti
budova (nebo komplex budov), předmětem
urbanistického návrhu je daleko širší území:
město nebo jeho části, jeho veřejné prostory,
ale i okolní krajina, nebo různá dílčí témata.
Možná největším rozdílem je společenský
a sociální faktor, který je v otázkách stavby
měst stěžejní. Nejen protože jsou urbanistické návrhy prakticky výlučně iniciovány
společenskými potřebami, ale hlavně
musí vycházet z předpokladu optimálního
fungování jak v současných, tak i budoucích
podmínkách. Proto je urbanismus disciplína
nadmíru futuristická. Často proto také
pracuje ve scénářích a variantách.

City planning studies and deals with designing cities in the broadest sense of the word.
Just as architecture (the border between
the two are, I believe, often artificial and
fictitious), city planning also deals with
organizing of functions in space. But there
are several differences. One of them is the
scale, the focus of architecture is a building
(or a complex of buildings) but city planning
treats a much larger area – a city or its parts,
public space, surrounding landscape or
different partial themes. Possibly the most
important difference is the social factor
which is crucial when building a city. Not
only because urban designs arise almost
uniquely from social needs but most
importantly, they have to be based on the
assumption that they will function not only
in contemporary condition but also in future
ones. That is why city planning is a very
futuristic field. We also often work with
different scenarios and options.

Na liberecké Fakultě umění a architektury
byl před dvěma lety poprvé otevřen ateliér, který se soustředil na urbanistickou

Two years ago, the Faculty of Architecture
and Urbanism in Liberec opened the
first studio class focused on urbanism.
We treated many urban themes within
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tvorbu. Na základě několika konkrétních
projektových zadání jsme se zabývali celou
řadou urbanistických témat. Od prostorové
a funkční analýzy, přes vytváření vize na
budoucnost a dále tvorbu urbanistických
konceptů a scénářů navrhováním (research
by design), až po syntézu všech studovaných
prvků čili vlastní návrh, masterplan.
Hlavní metodou urbanistického navrhování
je „strukturální planologie“ v třídimensionálním prostoru. Co to znamená?
Město je živý, neustále se měnící organismus. Strukturální plán studuje funkci
jednotlivých prostorových struktur města
nebo krajiny a zároveň zkoumá interakci
mezi nimi. Na základě těchto analýz
a poznatků je formulována hypotéza
budoucího vývoje a jsou navrhovány
jednotlivé požadované intervence. Důležité
je, že každá struktura je studována a každý
projekt navrhován v konkrétním prostoru
(3D). Je to vlastně dobrodružná cesta hledání
optimálního řešení, při které se neustále
pohybujeme mezi rovinami abstraktních
tezí a konkrétními prostorovými, často
i detailními návrhy. Oba tyto přístupy jsou
komplementární a neodlučitelné.

several specific projects. From spatial and
functional analysis to forming a future
vision or urban concepts and scenarios
through designing (research by design) and
finally to a synthesis of all studied features –
a design of one’s own, a masterplan.
The main method of urban planning is
“structural planology” in three-dimensional
space. What does it mean?
A city is a living, ever changing organism.
The structure plan studies functions of
individual spatial structures in a city or
a landscape and explores their interactions
in the same time. On the basis of these
analyses and data, a hypothesis about future
development is formulated and individual
requested interventions are planned. Importantly, every structure is studied and every
project is designed in a given space (3D). It
is actually an adventurous journey to find
the optimal solution where we keep oscillating between the spheres of abstract theories
and concrete spatial and often detailed
designs. Both approaches complement each
other and are inseparable.
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TRANSFORMACE ÚZEMÍ BÝVALÉ TEXTILANY, LIBEREC
TRANSFORMATION OF THE FORMER TEXTILANA IN LIBEREC
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Obsahem studie bude výzkum možností a návrh
prostorového a funkčního konceptu urbanizace
terénu bývalé Textilany v Liberci. Navrhované
řešení musí obsahovat následující prvky:
1

This study will consist of a research of possible
designs for spatial and functional concept
of urbanization of the former Textilana area
in Liberec. The suggested project has to contain
the following:

Navrhnout a vypracovat programovou
a prostorovou koncepci, která bude vycházet z kontextuální analýzy, ale která bude na
základě její interpretace radikálním způsobem
dotvářet tento městský prostor.

1

A design of a program and spatial conception
based on contextual analysis, it has to radically
modify this urban space on the basis of the
interpretation of the analysis

2

Navrhnout a vypracovat urbanistické řešení,
které bude funkčně i prostorově integrovat
území Textilany do systémů urbanistické struktury města Liberce.

2

A design of an urbanistic solution that will
functionally and spatially integrate the Textilana
compounds into the system of Liberec urban
structure

3

Navrhované řešení musí vytvářet nadhodnotu
jak pro lokalitu samotnou, tak i pro město

3

The project has to offer a surplus value for
both the locality itself and for the town

4

V celkové koncepci budou řešeny i existující
dílčí problémy, které dnes leží uvnitř nebo vně
daného území.

4

The overall conception will also treat partial
problem lying on the outside or inside of the
given area.

VLASTNÍ ZADÁNÍ STUDENTŮ
SELF-INITIATED PROJECTS
193
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BARBORA OBRTLÍKOVÁ

KLÁRA PATEROVÁ

Determinanty • Budovu Blaupunktu vnímám jako
nositele paměti. Stane se Muzeem textilního průmyslu.
Tímto oživuji vztah Liberce k textilnictví a vytvářím 1.
atraktor.

1

2

Liberec – město na řece. Návrh bude navazovat na
stávající vodní plochy a vodní prvek se stane páteří
lokality. Linkou proudící územím měnící charakter
v závislosti na městské struktuře, kterou prochází.

2

Liberec – a town upon a river. The design will follow
the current water surfaces and the water element
will become the spine of the locality, a link flowing
through the area, changing its character depending
on the urban structure it goes through.

3

Morfologie a rozsáhlost celého území. Hledání stávajících hodnot a potenciálů lokality. Svým tvarem je
území výrazně podélné, avšak s rozšířeným středem
vybízející k vytvoření přirozeného středu, nového subcentra Liberce. Na tomto základě jsem území rozdělila
na tři části odlišného charakteru.

3

Morphology and size of the area. Looking for the current values and potential of the locality. It has a clear
longitudinal shape with a wider middle that urges
a creation of a natural midpoint and a new sub-centre
of Liberec. On these bases, I divided the area into
three parts of various characters.

1

Determinants • I see the building of Blaupunkt as
a holder of memory. It will become a textile museum.
In this way I revive the relation between Liberec and
textile industry and create the first attractive feature.

V areálu bývalé Textilany navrhuji vytvořit novou urbanistickou strukturu s různým (a v případě potřeby variabilním)
složením funkcí (bydlení, pracovní prostory, kulturní
a sportovní využití). Areál je rozdělen do dvou větších
celků. V části městské uplatňuji lineární zástavbu, která je
umístěna podél stávající silnice. Přízemní patro je určeno
výhradně pěším a cyklistům, zatímco první patro výškově
navazuje na silnici a slouží jako parkoviště. Vyšší patra plní
funkci pracovních prostor či bydlení. V budově Blaupunktu
vytvářím centrum současného umění – prostor pro
výstavy, ale i ateliéry pro umělce. Městskou část zakončuje
trojúhelníková budova, výrobna lehkého průmyslu.
A vedle ní centrum indoorových sportů. Druhá část areálu
je spíše klidnější, najdeme tu převážně bydlení, v přízemí
občas obchod a v koncovém domě mateřskou školku.
Celým areálem prochází linka tramvaje, jako součást
městského prostoru.
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My project is to design a new urban structure with a variety of functions (housing, work, cultural and sport activities). The area is divided into two main parts. The city-like
part is designed using a linear building development
(following the shape of the road) so the first floor is designated for pedestrians while the second floor is on the
same level with the road and serves as a car park. Upper
floors are used as offices or for housing. The Blaupunkt
building should become a new contemporary art gallery
– a space for exhibitions and art workshops. The city-like
part is closed up by a triangular building dedicated to light
industry production. There is an indoor-sport centre next
to it. The second part of the area is calmer and we can
mostly find houses, some small shops and a kindergarten
in the very last building. A tram line goes through the
whole area as a part of the urban space.
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PROČ MÍT DŮM NA PŘEDMĚSTÍ?
WHY SHOULD WE HAVE A HOUSE IN SUBURBS?

ONDŘEJ ŠTĚPÁN

KRISTIAN HOLAN

V rámci práce jsem navrhl prostorový koncept lokality,
který zasahuje do široké oblasti města. Učinil jsem tak na
základě potřeby řešit daný zásah v souvislosti stávajících
struktur a jeho prostřednictvím eliminovat jejich nedostatky. Především jsem oslabil nebo úplně eliminoval bariéry, které území činily neprostupným a psychicky nepříjemným. Navrhl jsem soustavu nových pěších spojení, která
jsou na okolní struktury napojena na smysluplných místech.
Tato spojení jsou hierarchizována podle důležitosti
a předpokládané intenzity jejich využití. V rámci úprav této
oblasti blízkého kontextu jsem vycházel z místních daností,
které byly vodítkem při hledání funkčního využití. Pod
přehradou na rovině u řeky navrhuji park, jehož parametry
jsou pro Liberec unikátní. Podobně tak oblast dnes zanedbaného rybníka revitalizuji a obohacuji o soustavu menších
sádkových rybníků, které mají praktické využití, ale svým
přírodním charakterem dotvářejí tuto rekreační oblast.
Nově využívám jihovýchodní svah pod sídlištěm "Hvězdná"
a drobnějšími soliterními objekty, které umisťuji před panelové domy do svahu, zjemňuji jejich monumentální siluetu
při pohledu z údolí. Na vlastním území Textilany navrhuji
naprosto novou městskou strukturu, která odkazuje
na historickou identitu místa, ale zároveň eliminuje jeho
původní nedostatky, je z dlouhodobého hlediska flexibilní
a svou regulací ponechává velkou svobodu architektům
jejich částí. Velkou péči jsem věnoval vytvoření hierarchizované soustavy míst ve veřejném prostoru. Struktura jako
celek je prostorově jasně definovaná a přes provázanost
s okolním městem se stále dá mluvit o ostrovu.

My projects focuses on a spatial concept of a locality that
covers a huge part of the town. I did so in order to treat
this modification in relation with the existing structures
and thus eliminate their shortcomings. Firstly, I weakened
or completely eliminated barriers that made the area
impenetrable and psychologically unpleasant. I suggested
a system of new footpaths that connect to surrounding structures in logical places. These connections are
hierarchized according to their importance and expected
intensity of use. I based the modifications on the given
facts arising from the area which I used as clues in my
search for a functional use. I design a park on the flat land
next to the river under the dam, its parameters are unique
in Liberec. I also revitalize the currently neglected pond
and add a system of smaller hatcheries with a practical
use, whose natural character would complement the
recreational area in the same time. I also make a use
of the south-east slope under Hvězdná housing estate
and, putting there smaller solitary objects, I soften the
monumental silhouette of the blocks of flats. I project
a completely new urban structure on the Textilana
compounds that refers to the historical identity of the
area but eliminates its original shortcomings in the same
time; it is flexible from the long-term point of view and its
dispositions leave a lot of freedom for the architects of
its parts. I gave a lot of attention to a hierarchized system
of places in public space. The structure is spatially clearly
defined and it could still be called an island despite its
connection to the surrounding town.

Experimentální projekt se zabývá tematikou sídelní kaše
z druhé strany. V teoretické části hledá důvody legitimizující poptávku po samostatných rodinných domech na
předměstí a zkoumá povahu takového bydlení. Návrh je
potom pokusem o strukturu s relativně nízkou plošnou
hustotou osídlení, která by netrpěla notoricky známými
problémy řídce obydlených obytných čtvrtí.
Vybraná lokalita je rozsáhlý armádní brownfield, který je,
vzhledem k blízkosti Prahy a dobrému obsloužení hromadnou dopravou, určen k zastavění převážně rodinnými domy.
Experiment přebírá obecné parametry reálného záměru,
ale definuje vlastní uliční síť, která je redukovaná co do
hustoty, ale posílená co do rozpoznatelnosti a významu
ulic.
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This experimental project treats the theme of urban
sprawl from the other side. The theoretical part looks for
an explanation of the demand for separate family houses
in suburbs and explores the character of this kind of
housing. The project itself attempts to create a structure
with a relatively low living density that wouldn’t suffer
from the well-known problems of quarters with a low
density population.
The chosen locality is a large military brownfield designated mostly for family houses because it is in close
proximity of Prague and it is easily accessible by public
transport. My project takes in general parameters of
the real project but it creates its own street structure
with reduced density but reinforced recognisability and
significance of streets.
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Studenti hostujícího ateliéru, který proběhl
na půdě FUA pod mým vedením, se zapojili
do výzkumu v oblasti materiálové performance masivního dřeva, tedy konkrétně do
interakce dřeva s relativní vlhkostí vzduchu
a teplotou. Výsledek je prací celého týmu,
tedy i vedoucích ateliéru, kteří se na designu
podíleli. Domnívám se, že zapojovat studenty do současného výzkumu by mělo být
prioritou našeho školství.
Projekt proběhl pod mým vedením a uskutečnil se v mezioborové spolupráci mezi
Fakultou umění a architektury na Technické
univerzitě v Liberci a Fakultou lesnickou
a dřevařskou na České zemědělské univerzitě v Praze. Do projektu se kromě studentů
fakulty architektury v Liberci dále zapojil
Šimon Prokop, který zodpovídal za parametrické navrhování v Grasshopperu pro Rhino
5. Jím vytvořené výrobní výkresy pro digitální výrobu zpracoval Martin Kloda zodpovědný za konstrukci, spoje a realizaci. Atelier
měl jasnou metodiku: Systems Oriented
Design, Research by Design s prototypováním v měřítku 1:1, parametrický design, File
to Fabrication.
Systems Oriented Design umožňuje komplexní pohled na zkoumanou oblast. Zde
jsme se především opírali o moje předchozí bádání. Metoda také zahrnuje tvorbu
takzvaných GIGA-map, které mapují celou
problematiku na mezioborové úrovni a to
pomocí grafických diagramů. Se studenty
jsme metodu rozšířili o MINI-mapy, které
studenti vytvářeli v průběhu první fáze
projektu individuálně, kdy probíhala soutěž
o nejzajímavější koncept. MINI-mapy jsou
méně rozsáhlé než GIGA-mapy. Jednalo se
o první zpracování poznatků, které si studenti osvojili.
Research by Design s prototypováním
v měřítku 1:1 je dnes velmi oblíbenou metodou, protože jedině tak je možné opravdu
otestovat výsledky výzkumu. Tyto prototypy se většinou vytváří v podobě pavilonů,
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Students of the visiting studio class that
took place at the Faculty of Art and Architecture under my management joined in
research of material performance of solid
wood, particularly of interaction of wood
with relative air humidity and temperature.
The result is a work of the whole team
including heads of studio classes who were
involved in the design. I believe that getting
students involved in current research should
be a priority of our educational system.
The project ran under my management and
under interdisciplinary cooperation of the
Faculty of Art and Architecture of Technical
University of Liberec and the Faculty of
Forestry and Wood Science of Czech University of Life Sciences in Prague. Besides
the students of the faculty of architecture
in Liberec, Šimon Prokop joined the project
and took responsibility for designing parameters in Grasshopper for Rhino 5. Martin
Kloda, who was responsible for construction, joints and realization, processed his
design drawings for digital fabrication. The
method of the studio class was clear: Systems Oriented Design, Research by Design
with prototyping in 1:1 scale, Parametric
Design, File to Fabrication.
Systems Oriented Design offers a complex view of the treated subject. Our main
source was my previous research here. The
method also includes creation of so called
GIGA-maps that map the whole subject
on interdisciplinary level using graphic
diagrams. The students and I broadened
the method by including MINI-maps which
the students made individually in course
of the first phase of the project – the phase
of a competition for the most interesting
concept. MINI-maps are less wide-ranging
than GIGA-maps. It was the first kind of data
processing that the students mastered.
Research by Design with prototyping in 1:1
scale is often the preferred method today
because it is the only one that can truly test
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k čemuž jsme se nakonec přiklonili i my.
Parametrický design skýtá mnohé výhody
při navrhování, v neposlední řadě se dají
parametry návrhu při procesu libovolně
měnit, dále pak poskytne data k digitální
výrobě. Odtud tedy File to Fabrication.
Protože jsme měli pouze jeden semestr na
celou realizaci pavilonu, vybrali jsme parametrický plug in pro Rhino 5, Grasshopper.
Software neskriptuje v programovacím
jazyce, ale prostřednictvím diagramů. Návrh
je tedy možné ovládat v krátkém čase.
Náš návrh Environmental Summer Pavilionu
navázal na projekt pavilonu pareSITE, který
proběhl pod mým vedením ve spolupráci
s Martinem Šichmanem a Martinem Gsandtnerem na Architectural Institute in Prague
a Fakultě lesnické a dřevařské při České
zemědělské univerzitě. Tehdy jsme vyvinuli
pavilon ve tvaru Möbiovy pásky, který přes
noc nasával vlhkost a přes den ji naopak
odpařoval. Panelování konstrukce tento děj
umocňuje svým borcením, které podporuje
cirkulaci vlhkého vzduchu do prostředí. Tak
zpříjemňuje pobyt návštěvníků festivalů,
které se u příležitosti festivalů odehrávají za
horkých letních dnů. Pavilon Loop pokračoval v tomto konceptu a dále ho rozvinul.
Prostorová organizace panelů a kombinace
levé a pravé strany desek v tangenciálním
řezu podpořila cirkulaci vlhkého vzduchu
ještě více.
Tento projekt by se nikdy neuskutečnil bez
laskavé podpory Rothoblaas, Story Enso,
Eurodach, Nářadí Bartoš, Natura Decor,
Fakulty lesnické a dřevařské na ČZU a Collaborative Collective.

ENVIRONMENTAL SUMMER PAVILION

results of the research. These prototypes are
usually in the form of pavilions, which we
preferred in the end too. Parametric Design
has many advantages for designing, the
parameters of the design can be modified
at will, among others, and it also puts out
data for digital fabrication. Thus File to
Fabrication. We had only one semester for
the realization of the pavilion so we chose
a parametric plug-in for Rhino 5, Grasshopper. This software doesn’t script in a programming language but through diagrams.
So it is possible to modify the design in
a short time.
Our project of Enviromental Summer Pavilion was a follow-up to a project of a pavilion
by pareSITE which took place under my
management in cooperation with Martin
Šichman and Martin Gsandtner at Architectural Institute in Prague and the Faculty
of Forestry and Wood Science of Czech
University of Life Sciences in Prague. We
created a pavilion in the shape of Möbius
strip which sucked in humidity during night
and vaporized it during day. This process is
enforced by the panelling of the structure
via its sloping which helps humid air to circulate into environment. Thus it makes the
environment more pleasant for the visitors
of festivals that take place at the occasion of
festivals during hot summer days. Pavilion
Loop continued with this concept and developed it further. The spatial organization of
panels and the combination of the left and
right side of desks in tangential cut helps air
circulation even more.
This project would never come to existence
without the kind support of Rothoblass,
Story Enso, Eurodach, Nářadí Bartoš, Natura
Decor, the Faculty of Forestry and Wood
Science of Czech University of Life Sciences
in Prague and Collaborative Collective.

Vítězný návrh Antonína Hůly
The winning proposal by Antonín Hůla

Grasshopper skript
Grasshopper script
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environmentalpavilion.tumblr.com
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Jan Stolín

LETNÍ SEMESTR
SUMMER SEMESTER

ASISTENT
ASSISTANT

Marek Hudáč
Marek Kohout
Jan Koníček
Štěpán Mišurec
Michaela Říhová
Martin Stupka
Barbora Tauerová
Quang Vu Dinh

Ing.
Richard Charvát, Ph.D.
Ing. arch.
Saman Saffarian

Hlavním tématem atelieru je prostor.
Prostor je vnímán jako základní výrazový
prostředek a je zaměřen na prostor architektonický. Základní koncepcí je propojení
oboru architektura a výtvarného umění, především v jejich environmentálních částech.

The main theme of the studio is space.
Space is seen as the most basic mean of
expression and it’s focused on the architectural space. The basic conception is to
connect the domain of architecture and art,
mainly in their environmental aspects.

Očekávají se různorodé přístupy k daným
tématům ateliéru. Od digitálního architektonického prostoru, parametrické a procedurální architektury přes interaktivní instalace
k tradičním uměleckým formám s možností
vzájemného ovlivňování a propojování. To
je také cesta, jak se vyhnout klišé a dostat
se k novým a neotřelým formám. Práce
studenta v atelieru není úzce profesní, ale
je zaměřena na experimentování s různými
médii.

Many various approaches to the themes
given in the studio class are expected, including digital architectural space, parametric and procedural architecture, interactive installations or traditional artistic forms
with possible influence and interconnection among them. It is also the way to avoid
cliché and attaint new and innovating forms.
Student work in the studio isn’t strictly
professional but is focused on experimenting with various media.

Experiment není cílem, je pouze nástrojem
pro hledání nových forem. Atelier by měl
přispět k rozšíření pohledu na architekturu
a zpochybňování hranic mezi jednotlivými
obory.

Experiment is not the aim but only a mean
to discover new forms. The studio should
help to broaden students’ view of architecture and question boundaries of different
domains.
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Studenti pracovali na tématech od transformování hmot, zkoumání nehmotnosti mraků, práce
s destrukcí, navrhování nových architektonických
struktur, práce s řízenou náhodou, až po zkoumání
vztahu zvuku a prostoru.

The student worked with topics ranging from the
transformation of materials, study of the immaterial clouds, destruction, designing new architectural structures, directed coincidence, to the
study of the relation of sound and space.

V průběhu semestru studenti vedli soustředěný
dialog s hostem ateliéru Samanem Saffarianem
(Zaha Hadid Architects) o současných tématech 3D
architektonického navrhování a o způsobech práce
ve škole a v praxi.

During this semester the students engaged in
a focused dialogue with the guest of the studio
class Saman Saffarian (Zaha Hadid Architects)
about the current topics of 3D architectural
design and ways of working at school and in practice.

Nedílnou součástí ateliéru byla intenzivní spolupráce studentů s Richardem Charvátem, který
pomáhal studentům hledat technická řešení
a uvedl studenty do 3D prostředí, které není
pouze pasivním převáděním modelů, ale má být
aktivním spolutvůrcem pro navrhování architektury.
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 indispensable part of the studio class was the
intense collaboration between the students and
Richard Charvát who helped the students find
technical solutions and introduced them to the 3D
environment, which does not only passively exhibit
models but also actively co-creates architecture.

MAREK KOHOUT Simulace tvarů Shape simulation

The study of the possibilities of branching upon
one’s own themes, the confidence in one’s own
work and abstract thinking are the main aims of
work in this studio class. The quality of the students’ work is dependent on their capacity to
use this space.
JAN KONÍČEK
Generovaná struktura Generated structure

JAKUB TRČKA Plošné simulace Surface simulation
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TRANSFORMACE
TRANSFORMATION
MIICHAELA ŘÍHOVÁ

Sleduji linky, jak se v geometrii spojují, jak síť vytváří
a plochu tak pokryjí. Jak z linek vzniká ornament. Ordoorder-ornare. Pravidelnost a její možnosti zkoumám ve
čtverci. Elementárním obrazci, symbolu, hranici. Promítám
kresbu do prostoru, řád tříštím o hranu. Pozoruji, jak se
jednotlivé linky ohýbají, nejistě pátrám po jejich původním
uspořádání.
Vazby struktury ponechám, jen průniky po svislici vytahat
a vzniklé krajiny mohu tak prozkoumat. Staré plány pročítám, zajímavý moment – detail – vyhledávám. Ten pak
výchozím bodem pro novou formu stane se, když po křivce
jako profil táhne se. Transformace existujícího detailu jako
cesta k nové formě, k novému významu.

I watch lines connecting in geometry, creating a net and
covering a surface. Creating an ornament. Ordo-orderornare. I explore regularity and its possibilities in a square.
The basic shape, symbol, boundary. I project a drawing into
space, shatter order on the edge. I observe how the lines
curve, look for their original order with uncertainty.
I keep the links in the structure, only the intersection is
pulled up the vertical to show landscapes I can watch.
I read through old plans, looking for an interesting moment
– a detail. This becomes the starting point for a new form,
climbing up the vertical as a profile. The transformation of
an existing detail as a path to a new form, a new meaning.
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OBLAKA
CLOUDS
BARBORA TAUEROVÁ

Je léto, ležíš v trávě, slunce svítí, pohodička. Najednou
ti slunce zastíní mrak. Jsi rozmrzele ponořen v jeho stínu
a čekáš. Čekáš, až odplyne dál. Jenže mrak je až moc
velký, jeho plavba oblohou je nekonečná, slunce v nedohlednu. Kdybys tak jen mohl ten zpropadený mrak urychlit
nebo zmenšit nebo ho rovnou nechat zmizet z oblohy!
A o tom v podstatě můj projekt je. Představ si, že bys mohl
ovládat oblaka, jak se ti jen zlíbí. Měnit tvar, velikost, propustnost světla, hustotu částeček vody a ledu, barevnost
a mnohé další vlastnosti mraků. Já na oblaka nahlížím jako
na přirozenou extenzi architektury, která ji rozvádí, přináší
jí nové atmosféry. Tato část projektu se dá považovat, za
jakýsi vstupní výzkum, jehož výsledkem mělo být prozkoumání možností tohoto konceptu a připravení půdy pro další
pokračování projektu, které by mělo být už více praktické.
Vlastně tohle i dobře shrnuje přístup k práci, který se od
nás v ateliéru Prostor S očekával. Cílem nebylo vytvořit
dům, mít dobře vymýšlené půdorysy a pěkné vizualizace.
Šlo o to, aby si byl člověk schopný najít svoje vlastní téma,
kterému by se věnoval, stanovit si dobře cíle, rozložit
pracovní nasazení. Vytvořit si takový svůj vlastni myšlenkový plán k práci, který se pak dá dál aplikovat na poli
architektury.

It is summer, you are lying in grass, the sun is shining,
everything is fine. Suddenly a cloud covers the sun. You
frown in the shade and you wait. You wait for it to go
away. But the cloud is too big, its path through the sky is
endless, the sun is out of sight. How you wish you could
speed this godforsaken cloud up. Or shrink it. Or make it
disappear.
And that’s the theme of my project. Imagine you could
control the clouds any way you like. Change their shape,
size, opacity, density of the water and ice particles, colour
and other aspects. I see clouds as a natural extension of
architecture, which develops it, brings it into a new atmosphere.This part of the project can be an entrance study,
whose result was to be the exploration of the concept
and preparing the field for a continuation of the project.
This was supposed to by more practical. This sums up the
approach to work that was expected of us at the Prostor
S studio class. The aim was not to create a building or
good ground plans and nice visualisations. It was about
finding your own topic to work with, set good goals, lay
out the work plan well. Create a thought plan in your work,
which may be applied in the field of architecture.
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Ing. arch. MgA.
Petr Šmídek

ZIMNÍ A LETNÍ SEMESTR
WINTER & SUMMER
SEMESTER

Ing. arch.
Jiří Žid

Vadim Avdeev
Nikol Balabanova
Jan Balcar
Elizabeth Brázdilová
Michaela Bucharová
Tobiáš Hrabec
Tomáš Hrubý
Marek Kohout
Jan Koníček
Jiří Macháček
Michaela Marková
Daniela Míková
Štěpán Mišurec
Tereza Pištěková
Alžběta Pomahačová
Matyáš Prošek
Gabriela Sládečková
Martin Stupka
Martin Šálek
Jakub Štolhof
Barbora Tauerová
Jakub Trčka
Martin Utíkal
Quang Vu Dinh
Pavel Zahálka

Z portfolií, která nám studenti zasílají,
ani z třídenního přijímacího řízení, nelze
zodpovědně rozhodnout, kdo bude k budoucí profesi architekta nejvhodnější, a proto
bereme ateliérovou výuku v prvním ročníku
jako prodloužení přijímacího řízení.

The portfolios sent by students and the three
day long entrance exams are not enough to
make an informed decision about who will
be most suitable for the profession of architect so we consider the first year studio class
an extended entrance exams.

Každý z vedoucích ateliérů na začátku roku
připraví svoje zadání, která se studenty
v měsíčních odstupech řešíme. Naše škola
slaví dvacáté výročí, přesto se cítíme být
duchem mladí a nebojíme se experimentů.
Proto jsme se v předchozím roce nebáli
zadat prvákům na úvod urbanistické zadání,
ale většinou postupujeme od menších úkolů
k větším a od jednotlivostí k celku. Klademe důraz na všímání si detailů a možnost
důkladně si svůj návrh osahat. Proto preferujeme ruční skicování a fyzické modely.

Every head of studio prepares their assignments and we focus on one of them every
month. Our school is celebrating its 20th
anniversary, yet we feel young in our spirit
and we aren’t afraid of experiments. We
weren’t afraid to give a city planning assignment to first year students last year but we
usually start with smaller, partial tasks and
work our way to more complex problems.
We emphasize taking notice of details and
a thorough study of the subject. That’s why
we prefer sketching in hand and making
physical models.

Věříme, že neexistuje jediné správné řešení,
proto vyžadujeme práci ve variantách a pěstujeme ve studentech zdravou pochybnost.
Čas na jednotlivé úkoly málokdy překročí
jeden měsíc. Za jeden akademický rok tak
studenti zvládnou vypracovat pět až šest
zadání, což jim dává daleko větší možnost
experimentovat a tolik nevadí, když se
u jednoho z projektů spálí.
Kromě společných kritik všech vedoucích
ateliérů a jejich asistentů také pořádáme
studentské kritiky, kam jsou zváni studenti
vyšších ročníků, kteří se dělí o své zkušenosti. Studentské kritiky jsou mnohokrát ostřejší a autoři se bez servítků dozvídají cenné
názory od svých vrstevníků. Kromě intenzivní práce v ateliéru pořádáme poznávací
cesty za architekturou, vystavujeme mimo
akademickou půdu, publikujeme projekty
v médiích a intervenujeme happeningy do
veřejného prostoru.

We believe that there is no single right solution so we demand working with variants
and we encourage healthy doubt in our
students.
The time limit for a particular tasks rarely
exceeds one month. Students work on five or
six assignments every academic year, which
gives them much more space for experiments and it is less of a deal if they burn out
on some of the projects.
Besides common critiques of all heads of
studio classes and their assistants, there
are also student critiques where we invite
senior students to share their experiences.
Student critiques are often sharper and
the authors receive valuable opinions from
their peers with no sugar coating. Besides
intensive work in studio classes, we also go
on field trips to see architecture, we make
exhibitions out of the university premises,
we publish projects in media and we make
happenings to intervene in public space.
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1. ÚKOL • KLIKA
ST
1 ASSIGNMENT • DOOR HANDLE
214
Máte kliku, že jste se dostali na nejlepší školu
architektury v Čechách. Klikou totiž vše začíná.
Předtím, než vstoupíte do jakéhokoliv objektu,
musíte projít dveřmi a zpravidla při tom vzít za kliku.
Po vnějším vizuálním zhodnocení je klika prvním
detailnějším zprostředkovatelem fyzických dojmů
z objektu. Na prvním dojmu vždy záleží. Z prvního
uchopení za kliku se může odvíjet náš finální úsudek
na celou budovu, proto navrhněte vstupní kliku
k sobě domů. Přes jednotné zadání by každá klika
měla být osobní výpovědí.

2

ND

217
You got lucky that you started your studies at the
best architecture university in the Czech Republic.
Everything starts with a door handle. You have to
go through a door and usually use a door handle
everytime you enter somewhere. The door handle
is the first more detailed conveyor of physical
impression of an object after the first visual
assessment. The first impression always matters.
The first touch of the door handle may influence
the final opinion on the whole building so you will
design a door handle for your own house. Although
everyone gets the same assignment, every door
handle should be a personal self-expression.

2. ÚKOL • NÁHROBEK
ASSIGNMENT • TOMBSTONE
218

Adolf Loos, enfant terrible c.k. mocnářství, v roce
1910 napsal: „Jen velmi malý díl architektury patří
do umění: náhrobek a pomník. Vše ostatní, co slouží
účelu, jest z domény umění vyloučiti.“ Naše škola
nepodceňuje přípravu ani se nebojí zadat nováčkům
úkoly nejvyšší priority. Pomník si musíte zasloužit, ale náhrobek by měl příslušet každé zesnulé
bytosti. Nejde o nejveselejší akt, ale zato o úvod
do studia architektury braný se vší vážností. Navrhněte ve skutečném měřítku svůj vlastní náhrobek,
ale předtím zmapujte, kde jsou pochováni vaši
předci. Nechceme, aby se z vás stali obchodníci
s pochmurnými myšlenkami, ale tohle je naše
jediná jistota.

219
Adolf Loos, an enfant terrible of the k.k. monarchy,
wrote in 1910: “Only a very small part of architecture really belongs to art – tombstones and
memorials.” Our school doesn’t underestimate
preparation and it isn’t afraid to give assignments
of the highest priority to newcomers. You have to
deserve a memorial but everyone who dies should
have a tombstones. Project your own tombstone
in real life scale but first find out where your
ancestors are buried. We don’t want you to turn
into traders with morbid thoughts but death is our
only certainty.

3. ÚKOL • VEŘEJNÁ TOALETA
RD
3 ASSIGNMENT • PUBLIC TOILETS
220
Bez kohoutku s teplou vodou či splachovacího
záchodu si dnes ani nedovedeme představit svůj
každodenní život, přitom ještě před sto lety nešlo
o takovou samozřejmost. Vlastní hygienické zázemí
si nejdříve mohla dovolit šlechta a později zámožní
měšťané, ostatní se museli spokojit s hromadnými
lázněmi, které měly úkol jak hygienický, tak sociální.
Postupem času přešli od dřevěných kádí a věder,
přes kamenné kašny až po sanitární keramiku.
Antika přitom nastavila laťku, kterou se po dlouhá
staletí nepodařilo překonat. V antických lázních lidé
dlouze debatovali. Lázně nesloužily jen k hygieně

223
We cannot even imagine everyday life without hot
water and flush toilet but those were not commonplace things only hundred years ago. Nobility
was the first to be able to afford sanitary facilities
and then wealthy townsmen, the rest had to make
a do with public spas that had both hygienic and
social role. Gradually, they went from wooden tubs
and buckets to stone fountains and finally sanitary
ceramics. Antiquity set standards that no one
managed to surpass for ages. People led lengthy
discussions in spas – they didn’t only serve for
hygiene and medical treatment but also to make

PRVNÍ ROČNÍK FIRST YEAR
či k provádění léčebných úkonů, ale také k životním radostem. Odbornou diskuzi v Čechách ovládá
téma kultivace veřejných míst, ale jen z pozice
setkávání a společenského života. Když se ozve
hlas přírody, musíme rychle využít zázemí některého z přilehlých komerčních provozů. Pokud by se
to mělo zlepšit, musíme začít uvažovat o věcech
nejzákladnějších. Najděte tedy v Liberci místo, kde
je potřebné navrhnout veřejnou toaletu.

4

TH

Na fiktivní pozemek navrhněte rodinný dům
pro čtyřčlennou rodinu. Dům o užitné ploše
50–150 m² leží na čtvercovém plochém pozemku
o rozloze 500 m². Z betonu lze vytvořit ostrohranné plochy i organické zkrouceniny. Beton lze odlévat do mohutných vrstev stejně jako do tenkých
skořepin. S betonem se v různých podobách setkáváme několik tisíciletí a jeho potenciál stále není
vyčerpán. Beton může být sochařskou hmotou pro
umělecky smýšlejícího architekta stejně jako dokonale přesný konstrukční díl pro inženýry. Beton
nemá téměř žádné limity, které by mohly bránit ve
vašem navrhování vnitřních prostorů. Zaměřte se
proto na potřeby čtyřčlenné rodiny. Zvažte řazení
jednotlivých místnosti a jejich vzájemnou interakci. Mějte zdůvodněnou velikost prostorů a jejich
orientaci ke světovým stranám. Plně se soustřeďte
na navrhování vnitřku. Okouzlení konstrukcí lze
chápat v případě vnitřní logiky dispozic. Výsledné
fasády vzniknout samy až jako důsledek vaší vnitřní
tvorby, kterou díky ideálnímu pozemku nic zvenčí
neovlivňuje.

5

life happier. The expert discussion in the Czech
Republic is dominated by the theme of cultivation
of public spaces but only from the point of view
of meetings and social life. When nature calls,
we have to search for some nearby commercial
facility. If thing are to get better, we have to start
thinking about the most basic things. Find a place
in Liberec where you think it is necessary to design
a public toilet.

4. ÚKOL • BETONOVÝ DŮM
ASSIGNMENT • CONCRETE HOUSE
224

TH
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Design a house for a family of four on a fictitious
plot of land. The house of usable floor area of
50–150 m2 lies on a square-shaped flat plot of land
with the surface of 500 m2. We can create both
angular and organic twisted shapes from concrete.
It can be casted into a massive layer or slim shells.
Concrete occurs in structures built millennia ago
and its potential still hasn’t been exhausted. It can
be a sculptural material for an artistically inclined
architect just as a perfectly accurate construction
segment for an engineer. Concrete has almost
no limits that would prevent you from designing
interiors. Focus on what a family of four would
need. Consider how to arrange rooms and how
they will interact. Justify the size and orientation
of spaces. Absolutely concentrate on designing
the interior. Being charmed with the construction
is understandable when there is an inner logic to
the dispositions. The final facades will come up as
a result of you work on the interior which won’t be
influenced by anything from the outside thanks to
the ideal plot of land.

5. & 6. ÚKOL • POCTA TEXTILANĚ
AND 6 TH ASSIGNMENT • HOMMAGE TO TEXTILANA
228

Na konkrétním místě v areálu bývalé Textilany ve
středu Liberce navrhněte „něco“ textilního. Jde
o to vzdát hold místu, které historicky Liberci
dopomohlo k nebývalému rozmachu a zároveň je
dokonalým obrazem dnešního stavu města. Na konci semestru se v areálu Textilany uskuteční odevzdávkový happening jednoho z návrhů. Podařilo se
najít trojici návrhů, které půjdou také zrealizovat:
Alžběta Pomahačová a její vstupní brána do areálu,
Michaela Bucharová a její z dálky vlající fábory
a nakonec Tobiáš Hrabec s přehlídkovým molem
pro textilačky. Každý vedoucí si sestaví šestičlenný
tým a na realizaci dostane příspěvek ve výši
3 333 korun.
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Design “something” made of fabric on the compounds of former Textilana in the centre of
Liberec. The point is to pay tribute to place that
helped Liberec to an unprecedented development
in the past and it is a perfect reflection of the
current state of the town in the same time. At the
end of the semester, there will be a happening in
the Textilana compound where one of your designs
will be handed in. We found three projects that
will be possible to realize: the entrance gate by
Alžběta Pomahačová, from far away visible fluttering ribbons by Michaela Bucharová and catwalk for
textile-girls by Tobiáš Hrabec. Each group leader
received a contribution of 3.333 CZK.
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PRVNÍ ROČNÍK FIRST YEAR
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PRVNÍ ROČNÍK FIRST YEAR

1. ÚKOL • KLIKA
ASSIGNMENT • DOOR HANDLE

JAKUB ŠTOLHOF

QUANG VU DINH

TOBIÁŠ HRABEC

MAREK KOHOUT

BARBORA TAUEROVÁ

TOMÁŠ HRUBÝ

ALŽBĚTA POMAHAČOVÁ

MARTIN UTÍKAL
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PRVNÍ ROČNÍK FIRST YEAR
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PRVNÍ ROČNÍK FIRST YEAR

2. ÚKOL • NÁHROBEK
ASSIGNMENT • TOMBSTONE

ALŽBĚTA POMAHAČOVÁ
GABRIELA SLÁDEČKOVÁ

MICHAELA MARKOVÁ

MARTIN ŠÁLEK

DANIELA MÍKOVÁ
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PRVNÍ ROČNÍK FIRST YEAR

PRVNÍ ROČNÍK FIRST YEAR

3. ÚKOL • VEŘEJNÁ TOALETA
3 ASSIGNMENT • PUBLIC TOILETS
RD

ALŽBĚTA POMAHAČOVÁ

MICHAELA BUCHAROVÁ

JAN BALCAR

TEREZA PIŠTĚKOVÁ

TOBIÁŠ HRABEC

BARBORA TAUEROVÁ
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PRVNÍ ROČNÍK FIRST YEAR

4
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PRVNÍ ROČNÍK FIRST YEAR

4. ÚKOL • BETONOVÝ DŮM
ASSIGNMENT • CONCRETE HOUSE

TEREZA PIŠTĚKOVÁ

ELIZABETH BRÁZDILOVÁ

MICHAELA BUCHAROVÁ

MICHAELA KOHOUTKOVÁ

JIŘÍ MACHÁČEK

TOBIÁŠ HRABEC

DANIELA MÍKOVÁ

ALŽBĚTA POMAHAČOVÁ
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PRVNÍ ROČNÍK FIRST YEAR

5
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5. & 6. ÚKOL • POCTA TEXTILANĚ
AND 6 TH ASSIGNMENT • HOMMAGE TO TEXTILANA

TOBIÁŠ HRABEC Přehlídkové molo pro textilačky Catwalk for textile-girls

MICHAELA BUCHAROVÁ Vlající fábory Fluttering ribbons
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PRVNÍ ROČNÍK FIRST YEAR
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VÝTVARNÁ UMĚNÍ
FINE ARTS
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VÝTVARNÁ UMĚNÍ FINE ARTS
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VEDOUCÍ ATELIÉRU
STUDIO TEACHER

STUDENTI
STUDENTS

doc.
Stanislav Zippe

ZIMNÍ SEMESTR
WINTER SEMESTER

LETNÍ SEMESTR
SUMMER SEMESTER

ASISTENT
ASSISTANT

Tereza Balcarová
Matěj Bláha
Šimon Bozděch
Martin Danda
Eva Dokládalová
Veronika Doležalová
Lukáš Dostálek
Eliška Hamajdová
Vojtěch Havlata
Martin Hofman
Petr Hostaš
Jan Hubáček
Hana Kostruchová
Eliška Králová
Jakub Krejčí
Jan Kysela
Martina Machová
Vanda Mračková
Jan Rouha
Veronika Stěhulková
Martin Szöllös
Petr Voříšek
Jonáš Zelík

Tereza Balcarová
Matěj Bláha
Šimon Bozděch
Martin Danda
Eva Dokládalová
Veronika Doležalová
Lukáš Dostálek
Tereza Drahoňovská
Eliška Hamajdová
Vojtěch Havlata
Martin Hofman
Petr Hostaš
Jan Hubáček
Hana Kostruchová
Eliška Králová
Jakub Krejčí
Jan Kysela
Martina Machová
Vanda Mračková
Jan Rouha
Veronika Stěhulková
Petr Voříšek
Jonáš Zelík

MgA.
Jaroslav Prokeš
MgA.
Jana Bernartová,
Ph.D.

Ateliér Vizuální komunikace - digitální média, jenž je součástí Fakulty umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci,
má od jeho založení pod patronací novomediální umělec a průkopník tohoto umění
u nás Stanislav Zippe. Ateliér má za sebou
desetileté výročí od svého založení a prošla
jím řada studentů, která se etablovala na
umělecké scéně a zařadila tak do běžného
uměleckého provozu.
Výrazným zájmem ateliéru je akcentovat
současné polohy novomediálního umění.
Umění nových médií jako takové prošlo
remediací s nástupem digitálních médií.
Tedy nová media už nejsou nová. Tato oblast
by si dnes zasloužila přesnější pojmenování,
redefinování a zařazení. Pokud si vypůjčíme
termín teoretika Lva Manoviche „neomediální”, můžeme alespoň odlišit aktuálnost
přístupů a uvažování. V tomto duchu je
zájem vyzdvihnout nehmatatelnou podstatu
neomediálního umění – software, digitální
znaky, internetová síť, data, kyberprostor...

The Visual Communication – Digital Media
studio, which is a part of the Faculty of Art
and Architecture of the Technical University
of Liberec, has been from the very beginning under the leadership of the new media
artists and a pioneer of new media in our
country Stanislav Zippe. The studio celebrates the ten years anniversary of its creation
and many students who became established
artist graduated here and entered the everyday life of art.
One of the important goals of the studio is
to emphasize contemporary forms of new
media arts. New media arts underwent remediation with the rise of digital media. So
new media aren’t new anymore. This domain
deserves a more accurate name, redefinition
and categorization. If we borrow the term of
the theorist Lev Manovich “neomedia”, we
can at least differentiate the contemporary
nature of approaches and thinking. This
attempts to capture the immaterial nature
of neomedia art – software, digital signs,
internet web, data, cyberspace…
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POSTULÁT ATELIÉRU
VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE
– DIGITÁLNÍ MÉDIA

POSTULATE OF THE STUDIO
VISUAL COMMUNICATION
– DIGITAL MEDIA

VĚTY O KONCEPTUÁLNÍM UMĚNÍ

SENTENCES ON CONCEPTUAL ART

1

Konceptuální umělci jsou spíše mystikové než realisté.
Dostávající se skokem k řešení, jež jsou pro logiku
nemožná.

1

Conceptual artists are mystics rather than
rationalists. They leap to conclusions that logic
cannot reach.

2

Racionální soudy opakují racionální soudy.

2

Rational judgements repeat rational judgements.

3

Nelogické soudy vedou k novým zkušenostem.

3

Irrational judgements lead to new experience.

4

Formální umění je v podstatě racionální.

4

Formal art is essentially rational.

5

Iracionálními myšlenkami bychom se měli řídit
absolutně a logicky.

5

Irrational thoughts should be followed absolutely
and logically.

6

Změní-li umělec svůj záměr během realizace díla,
kompromituje výsledek a opakuje výsledky dřívější.

6

If the artist changes his mind midway through the
execution of the piece he compromises the result and
repeats past results.

7

Umělcova vůle je podřízena jím samým vyvolanému
procesu směřujícímu od myšlenky k završení práce.
Jeho vůli smí být pouze ego.

7

The artist's will is secondary to the process he initiates from idea to completion. His wilfulness may only
be ego.

8

9

10

11

12

13

14

Taková slova jako malířství a sochařství, označují celou
tradici a z toho potom vyplývá uznání této tradice;
jestliže takových slov požíváme, ukládáme omezení
takovým umělcům, kteří neradi tvoří umění, jež
překračuje daná omezení.

8

When words such as painting and sculpture are used,
they connote a whole tradition and imply a consequent acceptance of this tradition, thus placing limitations on the artist who would be reluctant to make
art that goes beyond the limitations.

Koncept a myšlenka jsou různé věci. Koncept udává
všeobecný směr, zatímco myšlenky jsou jeho součástí.
Myšlenky tvoří koncept.

9

The concept and idea are different. The former
implies a general direction while the latter is the component. Ideas implement the concept.

Myšlenky samy mohou být uměleckými díly. Jsou
součástí vývojového řetězu, jenže ne všechny myšlenky musí být provedeny fyzicky.

10

Ideas can be works of art; they are in a chain of
development that may eventually findsome form. All
ideas need not be made physical.

Myšlenky nepostupují nutně v logickém sledu. Mohou
nás zavést směrem, který nečekáme, ale jednu
myšlenku musíme v mysli ukončit dříve, než začneme
formulovat další.
Ke každému uměleckému dílu, které je fyzicky uskutečněné existuje mnoho variací, které uskutečněny
nejsou.
Umělecké dílo lze chápat jako spoj mezi myslí umělce
a diváka. Může ale diváka nedosáhnout nebo nikdy
neopustit umělcovu mysl.
Slova jednoho umělce k druhému mohou uvolnit
myšlenkový řetěz v případě, že oba sdílejí tentýž
koncept.

15

Protože žádná forma podstatně není nadřazena jiné,
může umělec použít stejně dobře jakoukoliv formu od
slovního vyjádření /napsaného nebo vysloveného/ až
k fyzické realitě.

16

Jsou-li používána slova, která pramení z myšlenek
o umění, pak jsou uměním a ne literaturou; čísla nejsou
matematikou.

17

Všechny myšlenky, které se vztahují k umění a které
spadají do konvencí umění, jsou uměním.

11

12

13

Ideas do not necessarily proceed in logical order. They
may set one off in unexpected directions, but an idea
must necessarily be completed in the mind before the
next one is formed.
For each work of art that becomes physical there are
many variations that do not.
A work of art may be understood as a conductor
from the artist's mind to the viewer's. But it may
never reach the viewer, or it may never leave the
artist's mind.

14

The words of one artist to another may induce an idea
chain, if they share the same concept.

15

Since no form is intrinsically superior to another, the
artist may use any form, from an expression of words
(written or spoken) to physical reality, equally.

16

If words are used, and they proceed from ideas about
art, then they are art and not literature; numbers are
not mathematics.

17

All ideas are art if they are concerned with art and
fall within the conventions of art.

18

One usually understands the art of the past by ap-

18

Obvykle si myslíme, že umění minulosti rozumíme, když
na ně používáme konvence přítomnosti; není tomu tak.

19

Konvence umění se mění uměleckými díly.
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plying the convention of the present, thus misunderstanding the art of the past.

19

The conventions of art are altered by works of art.

20 Úspěšné umění mění naše chápání konvencí tím, že
mění naši poznávací schopnost.

20 Successful art changes our understanding of the
conventions by altering our perceptions.

21

21

Chápání myšlenek vede k novým myšlenkám.

Perception of ideas leads to new ideas.

22 Umělec si nemůže dílo představit a pochopit, dokud
není dokončeno.

22 The artist cannot imagine his art, and cannot perceive
it until it is complete.

23 Umělec může umělecké dílo chápat mylně /jinak než
umělec, který je vytvořil/, ale může být touto chybnou
interpretací podnícen k vlastnímu sledu myšlenek.

23 The artist may misperceive (understand it differently
from the artist) a work of art but still be set off in his
own chain of thought by that misconstrual.

24 Chápání je subjektivní.

24 Perception is subjective.

25 Umělec nemusí nutně rozumět vlastnímu umění.
Jeho pochopení není ani lepší ani horší, než chápání
druhých.

25 The artist may not necessarily understand his own art.
His perception is neither better nor worse than that
of others.

26 Umělec může umění druhých chápat lépe, než své
vlastní.

26 An artist may perceive the art of others better than
his own.

27

27

Koncept uměleckého díla může zahrnout obsah díla
nebo proces jeho realizace.

The concept of a work of art may involve the matter
of the piece or the process in which it is made.

28 Jakmile se v umělcově mysli pevně ustavila myšlenka
díla a jakmile je rozhodnuto o jeho konečné formě, je
realizace prováděna slepě. Existuje mnoho vedlejších
účinků, které si umělec nemůže představit. Ty pak
mohou sloužit jako myšlenky k dalším dílům.

28 Once the idea of the piece is established in the artist's mind and the final form is decided,the process is
carried out blindly. There are many side effects that
the artist cannot imagine. These may be used as ideas
for new works.

29 Proces je mechanický a nemělo by se do něj zasahovat. Měl by se mu nechat volný průběh.

29 The process is mechanical and should not be tampered with. It should run its course.

30 Umělecké dílo obsahuje mnoho elementů. Ty nejdůležitější jsou ty nejzřejmější.

30 There are many elements involved in a work of art.
The most important are the most obvious.

31

31

Používá-li umělec ve skupině svých prací tutéž formu,
ale různý materiál, je možno se domnívat, že umělcův
koncept zahrnuje materiál.

If an artist uses the same form in a group of works,
and changes the material, one would assume the
artist's concept involved the material.

32 Banální myšlenky nelze zachránit krásným provedením.

32 Banal ideas cannot be rescued by beautiful execution.

33 Dobrou myšlenku je těžké zkazit.

33

34 Naučí-li se umělec svoje řemeslo příliš dobře, dělá
uhlazené, povrchní umění.

34 When an artist learns his craft too well he makes slick
art.

35 Tyto věty jsou poznámkami o umění, nejsou uměním.

35 These sentences comment on art, but are not art.

SOL LEWITT
Art and Language • květen 1969
Art and Language • may 1969

It is difficult to bungle a good idea.
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Výstava VIDEO NoD 2014

Exhibition VIDEO NoD 2014

Společný projekt Martina Dandy a Martina Hofmana pro
galerii VIDEO NoD je vystavěn na principu napětí a multiplikace. Z toho také plyne přesmyčka názvu projektu
obou autorů – Setkání Alberse s Hitchcockem a Setkání
Hitchcocka s Albersem.

A common project of Martin Danda and Martin Hofman for
the VIDEO NoD Gallery builds on tension and multiplication. That’s also where the word-play of the names of the
projects of both authors comes from – Alberse Meets
Hitchcock and Hitchcock Meets Alberse.

Projekce Martina Dandy Setkání Hitchcocka s Albersem je
inspirovaná dynamikou a pohybovou křivkou zvířat. Rozvíjí
možnosti motoriky na základě zkoumání rozlišných pohybových trajektorií a frekvencí. Dandův projekt odkazuje
i ke slavnému filmu Alfreda Hitchcocka Ptáci z roku 1963.
V tomto rámci řeší symbiózu přirozenosti a technického
prvku. Na straně jedné stojí živé zvíře, na straně druhé
technika, která má za cíl dokonalé napodobení.

Martin Danda’s projection Hitchcock Meets Alberse is
inspired by the dynamics and move trajectory of animals.
It develops possibilities of motor activity on the basis of
observation of move trajectories and frequencies. Danda’s project refers to the famous movie by Alfred Hitchcock The Birds from 1963. He focuses on the symbiosis of
nature and technical element within this frame. Animals
are on one side and on the other stands technology
whose purpose is a perfect imitation.

V rámci výstavy je projekt koncipován jako instalace čtyř
projekcí, které vůči sobě vytváří neklid / napětí. Každá
z projekcí pracuje s nepatrně jinou dynamikou a výsledný
barevný chaos můžeme vnímat jako zábavnou realitu nebo
jako tísnivý útok.
Barevné variace Martina Hofmana vychází z jeho dlouhodobého zájmu o světlo a prostor. Ústřední stěna galerie
je nasvícena projekcí, která se bezprostředně vztahuje ke
svému okolí, zejména k architektuře. Předcházející práce
Narušení prostoru a Nový rozměr se věnovaly principu
mapování, specifickému ukotvení instalace na konkrétním
místě. Přes světelnou instalaci Paralelní destrukce se
Hofman dostává k animaci, časovému rámci a mnohosti
elementů. Projekce Setkání Alberse s Hitchcockem je
posledním a nejnovějším dílem, ve kterém Hofman radikalizuje své uvažování právě o multiplikaci ve spojení s časem.

MARTIN DANDA
Setkání Hitchcocka s Albersem • projekce • 2012
When Hitchcock Meets Albers • projection • 2012

MARTIN HOFMAN
Setkání Alberse s Hitchcockem • projekce • 2014
When Albers Meets Hitchcock • projection • 2014

The project of this exhibition is designed as four projections that create unrest / tension among themselves.
Each projection works with a slightly different dynamics
and we perceive the final colourful chaos as an entertaining reality or an unsettling attack.
The colourful variations by Martin Hofman are based on
his long-term interest in light and space. The projection
is aimed on the main wall of the gallery and it is directly
related to its environment, most importantly to architecture. His previous works Disturbed Dimension and
New Direction focused on the principle of mapping,
a specific way of anchoring an installation in a particular
space. Hofman comes from the light installation of Parallel
Destruction to animation, time frame and multiplicity of
elements. The projection Albers Meets Hitchcock is his
latest work where Hofman radicalizes his reflection on
multiplication in connection with time.

VIZKOM
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MATĚJ BLÁHA
2πr • interaktivní projekce • 2014
2πr • interactive projection • 2014
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2πr interaktivní světelná instalace pojmenovaná matematickým zápisem obvodu kruhu reaguje na pohyb umělce
/ performera. Ten se stává součástí instalace a svými
pohyby ovlivňujevýslednou velikost a objem kružnic.

2πr is an interactive light installation called after the
mathematical expression of a circumference of a circle,
it reacts to the movement of the artist / performer.
He becomes part of the installation and his movements
influence the final size and volume of circles.

Přehlídka mladého umění Pokoje 2 (2014)

Exhibition of young art Pokoje 2 (2014)
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MARTIN HOFMAN
Paralelní destrukce • světelná instalace • 2014
Parallel Destruction • light installation • 2014

Přehlídka mladého umění Pokoje 2 (2014)

Exhibition of young art Pokoje 2 (2014)
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Python skript je vytvořen pro simulaci gravitační energie
mezi tělesy ve virtuálním prostředí. Tělesa se pohybující se
v tomto prostředí se navzájem ovlivňují a mění si tak svoji
orbitální trajektorii. Občas dochází k vzájemným kolizím
či nabrání veliké rychlosti na základě energetických vlivů.
Toto prostředí napodobuje realný vesmír na základě Newtnových zákonů. Všechny následující úkony jsou vytvořeny
pomocí logických cihel v oblasti Blender Game.

245

The Python script was created for a simulation of gravity
energy among bodies in a virtual environment. The bodies
moving in this environment influence each other and thus
change their orbital trajectory. There can be collisions
and the bodies can reach high speeds thanks to energy
influences. This environment simulates the real Space
based on Newton’s laws. All following actions consist of
logic bricks in the domain of Blender Game.
import bge

import bge
# F = G(m1m2/r*r) Newton's law of universal gravitation
# Orbital speed: V = ?GM/R

MARTIN DANDA
Omikron • Blender game engine • 2014
Omicron • Blender game engine • 2014

own = bge.logic.getCurrentController().owner
star = bge.logic.getCurrentScene().objects['star']
d = own.position - star.position
# Distance (-source gravity -> 0); D is distance between
two objects
g = 1 #10
# Gravity
x = 1000 #g*m
m = star.mass #100 mass
f = x*own.mass/d.magnitude**2*(d/d.magnitude)
# F = vector -> multiply magnitude by orientation -> D =
orientation; is vector
own.applyForce(-f, 0)
# star.applyForce(f, 0) # star movement
# negative(-) force | with + pushing object from center
(location 0)
v = (x/d.magnitude)**(1/2)
if own['time'] < 1/59:
own.setLinearVelocity([v,0,0],0)
star.setLinearVelocity([-v*own.mass/m,0,0],0)
# v = curved direction

# F = G(m1m2/r*r) Newton's law of universal gravitation
# Orbital speed: V = ?GM/R
own = bge.logic.getCurrentController().owner
star = bge.logic.getCurrentScene().objects['star']
d = own.position - star.position
# Distance (-source gravity -> 0); D is distance between
two objects
g = 1 #10
# Gravity
x = 1000 #g*m
m = star.mass #100 mass
f = x*own.mass/d.magnitude**2*(d/d.magnitude)
# F = vector -> multiply magnitude by orientation -> D =
orientation; is vector
own.applyForce(-f, 0)
# star.applyForce(f, 0) # star movement
# negative(-) force | with + pushing object from center
(location 0)
v = (x/d.magnitude)**(1/2)
if own['time'] < 1/59:
own.setLinearVelocity([v,0,0],0)
star.setLinearVelocity([-v*own.mass/m,0,0],0)
# v = curved direction
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LUKÁŠ DOSTÁLEK
Instrumentální kompozice (Přeměny) • Interaktivní světelná instalace s autorským nástrojem • 2014
Instrumental Composition (Conversion) • Interactive light installation with the copyright instrument • 2014

VIZKOM

Autorský vizuální nástroj díla Instrumentální kompozice
systematicky spojuje projekci, program, webkameru,
světlo, počítač a nástroj v transformující se vizuální
strukturu.

247

The authorial visual instrument of the work Instrumental
Composition systematically connects projection, program,
web camera, light, computer and the instrument into
a transforming visual structure.
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Diplomní projekt
Diploma project
TEREZA DRAHOŇOVSKÁ
Králík na divoko • počítačová grafika • 2014
Rabbit à la Wild • computer graphics • 2014

Dílo Králík na divoko se zabývá zkoumáním vztahů barev,
jednoduchých tvarů a nálad spojených s námětem
sympatizující klauniády králíků. Principem hravé
pohybovosti je série řady tisků.

The work Rabbit à la Wild explores relations of colours,
simple shapes and emotions connected by the theme of
the sympathizing clownery of rabbits. The principle of the
playful movement is a series of prints.
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Dílo Nový rozměr formálně pracuje s principem mapování a je výhradně spojeno
se specifickým konkrétním prostorem.
Jeho úkolem je vyvolat v divákovi pocit,
že promítaný obraz nepatří do zvyklosti
dané architektury. Principem je posunout,
prohloubit, přidat či zcela vymazat plochu
nebo roh prostoru, deformovat určitý tvar
a získat iluzi pomocí světla a barvy.

The piece of work New Dimension formally
works with the principle of mapping and it
is exclusively related to a specific space.
Its goal is to give the viewer the impression
that the image doesn’t belong to the
tradition of the given architecture. The
principle is to shift, deepen, supplement
or completely eradicate the surface or
a corner of the space, to deform a certain
shape and reach an illusion through light
and colours.

MARTIN HOFMAN
Nový rozměr • světelná instalace • 2013
New Dimension • light installation • 2013
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Výstavní projekt Zakřivení, seznamka, jídlo
vychází ze zájmu o specifické prostorové
instalace. Socha musí být on-line. Kamera
propojuje vstupní zařízení s webovou částí
projektu. Fyzickou součást tvoří kinetická
a audiovizuální instalace. Tématem práce
jsou všední osobní záležitosti – šetření,
sexuální frustrace, víra, rituály, odpírání,
nejistá obživa.

The exhibition project Curve, Dating
Website, Food is based on the interest in
specific spatial installations. The statue
has to be on-line. The camera connects
the input device to the on-line part of
the project. The physical part consists of
a kinetic and an audio-visual installation. The
theme of the work are everyday problems
– economizing, sexual frustration, faith,
rituals, denial, uncertain means of support.

JAKUB KREJČÍ
Zakřivení, seznamka, jídlo • instalace • 2014
Curve, Dating Website, Food • installation • 2014
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JAKUB KREJČÍ
Fuckoff, Paintings, Meow, Meow, Kitty_Chaos_Planet • elektronika, mikrokontroléry, mini počítače • 2014
Fuckoff, Paintings, Meow, Meow, Kitty_Chaos_Planet • electronics, microcontrollers, minicomputers • 2014
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Umělecký projekt zabývající se světelnou
a perspektivní deformací formy. V Nekonečné
hře nejde o vytyčení nových formálních postupů
či určování nových pravidel kompozic. Spíše
o zkoumání změn, hledání nových přístupů
či měnění forem, pomocí nichž se dosahuje
rozdílných výsledků.

An art project focusing on light and perspective
deformation of form. The Never-Ending Game
isn’t about creating new formal methods or new
rules of composition. It’s more about exploring
changes, looking for new approaches or shifts
in forms, which could be used to reach new and
different results.

HANA KOSTRUCHOVÁ
Nekonečná hra • instalace • 2014
Never-Ending Game • installation • 2014
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Supreme Newscast je minimalistická instalace –
projekce aplikace aktivní v reálném čase, jež reflektuje
reprezentaci světa prostřednictvím vysílaných zpráv
a způsob, jakým jsou vnímány. Projekce využívá konkrétní
non-stop vysílání jako generativní základ pro vytvoření
vizuálního uměleckého díla. Fenomén non-stop zpráv je
uvažován jako stěží adekvátní redukce aktuálního dění
ve světě. Toto vysílání, tento redukovaný tok informací,
je v této práci dále redukován. Jedná se o formálně
jednoduchou digitální redukci, již faktický obsah vysílání
redukuje na nulu. Obsahová prázdnota nutí diváka
opravdu přemýšlet, co se v reálném světě děje, co onen
jediný pixel – specifická barva – reprezentuje, namísto
běžné lhostejné konzumace informací.

Supreme Newscast is a minimalistic installation
– a projecting application active in real time that
reflects on the representation of the world through
broadcasted news and on the way they are perceived.
The projection uses a specific non-stop news broadcast
as a generative basis for creating a visual piece of
art. The phenomenon of non-stop news is considered
a barely adequate representation of the up-to-date
events in world. This broadcast, this reduced stream of
information is further reduced in this work. It is a simple
digital reduction which reduces the factual content of
the broadcast to zero. The emptiness of the content
forces the viewer to really think about what is going on
in the real world, what that one single pixel – a specific
colour – represents instead of the usual passive
consumption of information.

Finalista Ceny EXIT 2013
EXIT Award 2013 finalist
JAN KYSELA
Supreme Newcast • světelná instalace • 2014
Supreme Newcast • light installation • 2014
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Diplomní projekt
Diploma project
JAN KYSELA
Newss • audiovizuální instalace • 2014
Newss • audiovisual installation • 2014
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MARTINA MACHOVÁ
Neměnné objekty • videoprojekce • 2013
Steady Objects • videoprojection • 2013
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MARTINA MACHOVÁ
Soukromá perspektiva • instalace • 2014
Private Perspective • installation • 2014
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Bakalářský projekt
Bachelor project
VANDA MRAČKOVÁ
Život Cybervita • screen z interaktivní aplikace • 2013
Life of Cybervita • screen of the interactive application • 2013

VIZKOM

Fiktivní organismy Cybervita žijící v kyberprostoru,
obydlují své virtuální prostředí. Divák se nachází
ve světě hry, která zobrazuje a mapuje fiktivní skupiny,
podskupiny a třídy živočichů, odkazujících k zaniklým
světům prvohor.
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Fictitious organisms Cybervita live in cyberspace,
in their virtual environment. The viewer finds himself
in the world of game which displays and maps fictitious
groups, sub-groups and classes of animals referring to
the extinct worlds of the Palaeozoic.
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Kinetický objekt Dynamické pole stávající
se z rastru 16 plexiskel. Každé z nich se díky
dvěma motorům naklání do všech směrů.
Jejich pohyb je náhodně řízen a může nastat
několik stavů. Mohou vyčkávat, měnit sklon,
směr či rychlost pohybu. Jemnou světelnou hru zde rozehrává mechanický pohyb
za pomoci techniky. Tuto hru produkují
nevlastní světelné zdroje (plexiskla) - samy
nevytváří, ale pouze odráží a rozptylují
dopadající světlo. Celý systém je neustále
v pohybu a v každé vteřině je jeho stav
jedinečný. Systém nepotřebuje další zásahy,
funguje na základně vstupních parametrů.

The kinetic object Dynamic Field consists of
16 rasters of perspex. Each of them moves
in all directions thanks to two motors. Their
movement is random and several states
may occur. They can be immobile, change
angle, direction and speed of movement.
The fragile play with light puts to motion
a mechanical movement using technology.
This play comes from outer light sources –
the pespexes don’t create their own light,
only reflect and disperse the coming light.
The whole system is always in motion and its
state is unique every second. The system
needs no further modifications, it works on
the basis of input parameters.

Finalista Ceny EXIT 2013
EXIT Award 2013 finalist
MARTIN SZÖLLÖS
Dynamické pole • reflexní struktura - světelně kinetická instalace • 2013
Dynamic Field • reflexive structure - kinetic object • 2013
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Koncert pro konektor se nese v duchu performance /
živého komponování hudby. Nástrojem se stává konektor
(jack), který na svém konci žádný hudební ani jiný nástroj
nemá. V pravidelném tempu kolem 88 bpm jsou na sebe
vrstveny zvuky, které vznikají snímáním elektromagnetických vln různých přístrojů a to ať už dotekem
nebo pouhým přiblížením. Rytmus se tak někdy stává
velmi výrazným, někdy zcela zaniká pod nánosem šumu
a hluku, ze kterého se opět nenápadně vynoří.

The Concert for Connector is in the spirit of a performance / life composing of music. The instrument here
is a connector (jack) which has no musical instrument
on the other end. Sounds are layered over each other
in a regular tempo of approximately 88 bpm. The sounds
are created by reading electromagnetic waves of various instruments either by touch or merely by reducing
distance. Thus the rhythm sometimes becomes very distinctive and sometimes disappears under interference
and noise from which it unnoticeably arises again.

PETR VOŘÍŠEK
Neměnné objekty • videoprojekce • 2013
Steady Objects • videoprojection • 2013
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ENVIRONMENTAL
DESIGN
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ENVIRONMENTAL DESIGN
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ŠÍPEK
VEDOUCÍ ATELIÉRU
STUDIO TEACHER

STUDENTI
STUDENTS

prof. Dr. Ing. arch.
Bořek Šípek

ZIMNÍ SEMESTR
WINTER SEMESTER

LETNÍ SEMESTR
SUMMER SEMESTER

ASISTENT
ASSISTANT

Andrea Augustová
Eva Bártová
Vendula Brendlová
Anna Hájková
Marcela Hapalová
Jakub Havlíček
Tereza Hladíková
Zuzana Horáková
Jiří Hřebejk
Jan Hybner
Pavel Jaroš
Barbora Jarošová
Ondřej Jasanský
Anna Jeřábková
Denisa Koldová
Lenka Koprivňanská
Karel Marek
Jakub Matějů
Nela Mazánková
Christian Proios
Eva Pultrová
Jan Ramba
Jan Svoboda
Jana Šmejkalová
Kateřina Štěpánková
Jitka Třmínková
Jana Tvarohová
Zdeněk Urbánek

Kermen Bainkharaeva
Lukáš Bartoň
Eva Bártová
Vendula Brendlová
David Čermák
Marcela Hapalová
Jakub Havlíček
Zuzana Horáková
Jiří Hřebejk
Jan Hybner
Pavel Jaroš
Barbora Jarošová
Ondřej Jasanský
Anna Jeřábková
Denisa Koldová
Lenka Koprivňanská
Kateřina Kostková
Karel Marek
Jakub Matějů
Nela Mazánková
Martina Ondruchová
Eva Pultrová
Jindřich Ráftl
Zuzana Ragánová
Lev Seidl
Adam Stratílek
Jan Svoboda
Jana Šmejkalová
Veronika Šrejmová
Jitka Třmínková
Jana Tvarohová
Záviš Unzeitig
Zdeněk Urbánek

Soňa Římánková
MSc.

Ateliér Environmentálního designu
prof. Šípka se zabývá úlohami, které
nespadají pod obory klasické architektury,
urbanismu ani designu. Každý semestr
se pracuje s ideou, která nutí studenty
přemýšlet v širokých souvislostech
a nacházet řešení reflektující různorodý
kontext – sociologický, kulturní, krajinný,
filozofický, politický či fyzický. Příkladem
takového úkolu je Minimální příbytek,
Voda či Křeslo pro ministra. Zadání se tak
pohybují od velmi vágních až po specifické.
Vždy je ovšem cílem rozvoj kreativního
i analytického myšlení studenta, který si
v prvním případě musí vytříbit své zadání
na základě vlastní preference a reálných
možností, zatímco v druhém případě se musí
naopak soustředit na splnění konkrétních
požadavků. Oba přístupy se v reálném životě
vyskytují a vyžadují různé schopnosti, tudíž
je v ateliéru prioritou na ně vhodně studenty
připravit. To se projevuje v přístupu výuky –
student je směrován, ale nikdy ne diktován.
Při ateliérových konzultacích jeden na
jednoho se zvažuje vlastní výzkum studenta,
na jehož základě se postaví proces řešení.
Akcentujeme význam počátečního nápadu,
tj. konceptu, který pak studenti musí udržet
a zvýraznit až do konečného detailního
řešení. Ateliér tak směřuje k vychovávání
nezávislých myslitelů, kteří dokážou najít
neotřelá a efektivní řešení pro problémy
různého rázu a pozitivně tak ovlivnit
prostředí k životu.

Prof. Šípek’s studio class of Enviromental
Design treats tasks that don’t fall into the
traditional domains of architecture, urban
planning or design. Every semester, students
work with an idea that makes them think
in a broad context and look for solutions
that would reflect these various contexts
– sociological, cultural, landscape, philosophical, political or physical. Examples of
such tasks can be Minimal Dwelling, Water
or A Chair for a Minister. Assignments
can be quite vague but also very specific.
But the goal is always the same, to develop
student’s creative and analytic thinking; in
the first case, he has to find his assignment
on the basis of his own preferences and real
possibilities but in the second case, he needs
to focus on meeting given requirements.
Both cases can occur in real life and they
require different skills so it is a priority
of the studio class to prepare students for
them. The lectures follow this idea – the
student is given direction but no one
dictates anything to them. Student’s own
research is scrutinized during one-to-one
studio consultations which is the basis
for the final solution. We emphasize the
importance of the initial idea, that is to say
the concept that the student has to keep
and accentuate in the final detailed design.
So the studio class aims to bring up independent thinkers who will be able to find
unusual and effective solutions for various
problems and thus have a positive influence
on environment.
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GEOBUŇKY BENDA TRADE
BENDA TRADE GEOCELLS

GEOBUŇKY BENDA TRADE
BENDA TRADE GEOCELLS
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Požadavkem zadání bylo použít stavební element
„geobuněk Benda Trade“ v potřebném a neotřelém
využití, ať už reálném, či utopickém. Geobuňky
nyní slouží převážně jako zpevňovací materiál
pro pozemní a inženýrské stavby. Studenti přišli
s návrhy využití jako např. plovoucí most, dýchající
krajina, nábytek či celá budova.

The instructions stated that the construction
element “Benda Trade geocells” should be used
in a needed and unusual way, realistic or utopian.
Geocells mostly serve as a reinforcing material
in ground constructions and in structural engineering. Students came up with solutions such as
a floating bridge, breathing countryside, furniture
or a whole building.

MOBILNÍ PŘÍBYTEK
MOBILE DWELLING
277

276

CHRISTIAN PROIOS

This theme was given to first year students and it
focused on designing a space for various needs
which would be mobile in different senses – it
could be portable or varying. Students suggested
solutions such as a portable luggage, a space for
thinking or a mobile house.

Toto téma pro studenty prvního ročníku se zabývalo navržením prostoru pro odlišné potřeby, který by
byl v různém smyslu mobilní – přenositelný či variabilní. Studenti navrhli řešení jako např. přenosná
zavazadla, prostor pro myšlení, nebo přemístitelný
dům.

OPEN AIR MUSEUM
OPEN AIR MUSEUM
278
Účelem tématu bylo přimět studenty zamyslet se
nad širokou škálou možných pojetí zadání, kriticky je vyhodnotit a vytvořit smysluplný projekt.
Výsledné práce se pohybovaly od zvýraznění již
existujících struktur po vytvoření nových architektonicko-uměleckých objektů za účelem prezentace
historie letadel, výhledu na město, dodávky jako
prostoru pro vystoupení či propojení s přírodou.

The aim of this theme was to make students
think about a vast array of possible approaches to the instructions, to analyse them critically
and to create a reasonable project. Final designs
represented various solutions from highlighting
existing structures to creating new architectonic-artistic objects – a place for presentation of
planes, a viewpoint, a truck purposed as a stage
for performances or connecting with nature

EVA PULTROVÁ

EVA BÁRTOVÁ

VLASTNÍ ZADÁNÍ STUDENTŮ
SELF-INITIATED PROJECTS
279

285

JAN SVOBODA
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MOBILNÍ PŘÍBYTEK
MOBILE DWELLING

ANDREA AUGUSTOVÁ

KATEŘINA ŠTĚPÁNKOVÁ

PETRA MAJERČÍKOVÁ

ZDENĚK URBÁNEK
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OPEN AIR MUSEUM
OPEN AIR MUSEUM

POZITIVNÍ OBRAZ PRAHY
POSITIVE VIEW ON PRAGUE

279

LUKÁŠ BARTOŇ

ZÁVIŠ UNZEITIG

Veřejný prostor má nezastupitelnou roli v setkávání,
s lidmi blízkými, ale i cizími. Mnoho míst ve veřejném prostoru Prahy není zrovna ideálních (pro jejich infrastrukturu nebo stav v jakém jsou), přesto lze nalézt místa, která
jsou prodchnuta milými setkáními a vzpomínkami. Projekt
Pozitivní obraz Prahy se bude zabývat pozitivními aspekty
veřejného prostoru jako motivující cestou k lepšímu městu,
sdílení prostoru a radosti z něj. Dále se bude se snažit tyto
existující pozitivní vzpomínky ve veřejném prostoru Prahy
zaznamenat a nové přinést.
DENISA KOLDOVÁ

Public space plays an irreplaceable role in meeting with
our nearest but also with strangers. Even though that
many of Prague’s areas are not ideal (for its infrastructure
or condition they are in), there are parts of Prague in
which many happy memories were made and which witnessed numbers of nice encounters. The project “Positive
Image of Prague” will address these positive aspects
which can motivate future efforts for bettering the city,
sharing the public space and enjoing moments spent
there. It will also record the positive memories already
made and will try to encourage others in documenting
their future positive moments.
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TERRITORY
THERESA KJELLBERG

“Co se stane, když je nápor turistů tak obrovský, že
začínají přetvářet teritorium nám známé na teritorium jim
známé?”
Zájmem mé bakalářské práce je pojem teritorium vztažený
na městské prostředí. Zabývám se vlivem turismu na
prostředí, ve kterém žijeme a pohybujeme se, na jeho
přeměnu a odcizení se, na předefinování námi známého
teritoria. Tento jev zkoumám na příkladu Královské
cesty, která je pro něj typickým. Hledám paralely v jejím
historickém i současném významu. Jestliže byla Královská
cesta vždy výkladní skříní lidu, čím se tedy chceme jako
společnost prezentovat dnes, co naši dobu vystihuje?
Současný stav Královské cesty dokumentuji v knize, která
je zároveň jedním z výstupů práce. Tato kniha má posloužit
jako iniciační impuls. Dále pak nastiňuji možné řešení této
situace.

“What happens when the pressure of incoming tourist is
so huge that we begin to transform the territory that is
familiar to us into a territory that is familiar to them?”
The interest of my bachelor project is the definition of
territory in an urban environment. I am interested in the
impact that commercial tourism has on the everyday
environment we live in. Particularly in the transformation,
alienation and redefinition of our known territory in to
something we don’t feel familiar with. I am examining this
phenomenon on a typical example of it, the Královská
cesta (Royal route). I am seeking parallels in the historical
and contemporary meaning of the route. The Royal route
has always been showcasing the abilities of people, what
do we as a society want to showcase today, what is
defining our era? I am presenting the current status of the
Royal route in a book that is also the outcome of my work.
This book should serve as a initiation impulse. Furthermore, I outline possible solutions for this situation.
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VIRTUÁLNÍ STREET ART
VIRTUAL STREET ART

REKONSTRUKCE LORMOVA NÁMĚSTÍ V ŽIDOVSKÉ ČTVRTI, MIKULOV
RECONSTRUCTION OF THE LORM SQUARE IN THE JEWISH QUARTER
IN MIKULOV

JAKUB MATĚJŮ
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ZUZANA RAGÁNOVÁ

Projekt diplomové práce je vyústěním celého předchozího
studia a témat, kterými jsem se během této doby zabýval.
Street art byl hlavní součástí mého vůbec prvního projektu
na katedře Environmental design na TUL. V té době byl
také předním motivem mé osobní tvorby. To je také důvod,
proč se domnívám, že by měl být i nejdůležitější součástí
posledního projektu. Záměrem je tedy vytvoření práce,
ve které se bude odrážet celá cesta, kterou jsem jako
student urazil, a která bude současně představovat i můj
aktuální postoj k tématu. V posledních ročnících má práce
prezentuje virtualitu či virtuální dimenzi.
Tato diplomová práce je návodem pro vytvoření nového
směru legálního veřejného vyjádření s celosvětovým
rozsahem a následně prezentací mého osobního realizovaného vyjádření v lokálním měřítku a úvahou nad reakcí
veřejnosti. Cílem projektu je spojit street art s virtualitou,
s úmyslem pozvednout současné, už tak oblíbené, formy
projevu.

This diploma work project is the outcome of all my antcendent study and topics that I dealt with during that time.
The street art was a major part of my very first project at
the Environmental Design department at TUL. At that time
it was also the leading motif of my personal work. That is
also the reason, why I assume, that it should be also the
most important part of the last project. The intention is to
create a work, which will reflect the entire road that I as
a student passed by, and which will concurrently introduce
my current attitude to that topic.
In recent classes my work presents virtuality or virtual
dimension. This diploma work is a guide for creating a new
direction of a legal public expression with a global scope
and subsequently it is a presentation of my personal realized expression in a local scale. Also it includes a reflection on the public reaction. The aim of the project is to
combine street art with virtuality, with the intention to
raise the current, already so popular forms of expression.

Projekt pojednává o Lormově náměstí v Mikulově na
Moravě jako místě střetu až konfliktu historické, náboženské, kulturní a turistické ideje v jednom prostoru. Základem
je instalace zvukových stop, vytvoření atmosféry vykreslující historickou hodnotu a podstatu místa, jež prostupuje
současností, a svým nevyhnutelným vlivem vytváří aktivní
prostor pro zamyšlení se nad správností stavu současného
prostředí náměstí.

The project deals with the Lorm's square in the city of
Mikulov na Moravě as a place of interaction or even conflict of historical, religious, cultural and tourist idea at one
place. The basis is the installation of audio tracks, creating
the atmosphere depicting historical value and essence
of the place, which permeates to the present, and by its
unavoidable effect creates an active space for reflection
on the accuracy of the current environment of the square.
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ŠÍPEK

ŠÍPEK

ARTEFAKT
ARTEFACT

STOPY V PROSTŘEDÍ
ENVIRONMENTAL TRACES

ADAM STRATÍLEK

ZDENĚK URBÁNEK

Téma bakalářské práce s názvem artefakt bylo vybráno
z osobního zájmu zkoumat vývoj artefaktů v lidské historii.
Cílem bylo nabídnout pohled do historie události náletu na
Prahu r. 1945. Téma artefakt vzniklo z dlouhodobé spolupráce s archeologickou komorou, kde artefakty představují hlavní element zkoumání lidského vývoje v historických
nálezech. V analytické části jsou zpracovány mapy, situace
dopadů 250 kg vážících pum na Prahu a další situace
vzniklé touto skutečností. V této práci je puma považována za artefakt (lidský výtvor). V tématu je nastíněná
problematika a myšlenka, jak v dnešní době představit toto
téma divákovi poutavým způsobem s využitím prostoru
v městské infrastruktuře. Z výzkumu vyplývá, že populace
zapomíná dívat se do historie a poučit se z chyb, které se
právě proto mohou opakovat.

Subject of the thesis entitled artifact was selected for
personal interest to examine the evolution of artifacts
in human history. The aim was to provide insight into
the history, events raid Prague 1945. theme of artifact
established a long-term cooperation with archaeological
chamber, where artifacts are the main element exploration of human development in the historical record. In the
analysis of the maps are handled, the situation impacts
weighing 250 kg bombs on Prague and other situations
caused by this fact. In this paper, puma considered an
artifact (a human creation). The topic is outlined problems
and thought as today to introduce the subject viewer
engaging way, using space in the city’s infrastructure.
Research suggests that the population forgets to look
into the history and learn from the mistakes that precisely
because they can be repeated.

Obsahem diplomové práce je návrh, který pracuje
s přidáním pravdivé informace do prostředí. Návrh, jehož
cílem je práce s prostředím krajiny a pozorovatelem.
Hlavní částí práce je sestavení principu, který je následně
aplikován na dvě konkrétní řešení. V práci se také objevuje
několik alternativ a řešení, které jsem nakonec nevybral
ke konkrétnímu zpracování, ovšem doplňují představu
o celém konceptu. Práce je zpracovaná na teoretické
úrovni, ale oba návrhy jsou připraveny na reálné použití.
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Diploma project works with the addition of truthful
information to the environment. The proposal, which aims
to work with the environment and landscape observer.
The main part of the work is to build a principle which
is then applied to two specific solutions. The work has
also appeared several alternatives and solutions that
we have finally chosen a particular treatment, however,
complement the idea of the whole concept. The work is
processed on a theoretical level, but both proposals are
ready for real use.

286

ENVIRONMENTAL DESIGN

287

MATĚJKOVÁ • JINDŘICH

MATĚJKOVÁ
JINDŘICH
VEDOUCÍ ATELIÉRU
STUDIO TEACHER

STUDENTI
STUDENTS

MgA.
Leona Matějková

ZIMNÍ SEMESTR
WINTER SEMESTER

LETNÍ SEMESTR
SUMMER SEMESTER

ASISTENT
ASSISTANT

Aleš Bělohradský
Michal Feuermann
Mikuláš Hapka
Martin Huňař
Ondřej Kocholatý
Petra Majerčíková
Markéta Maštrlová
Klára Mikešová
Martina Ondruchová
Lukáš Ráček
Jan Salanský
Renata Sehnoutková
Barbora Slavíčková
Jakub Tkáč
Josef Trakal
Tomáš Urbánek
Klára Vršínová

Aleš Bělohradský
Vendula Brendlová
Michal Feuermann
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ATELIÉR

STUDIO

V naší koncepci se v podstatě jedná o kontextuální design se společenským přesahem.
Nezabýváme se produktovým designem jako
takovým a nezpracováváme témata bez zakotvení v souvislostech. Směřujeme tedy ke
společenské angažovanosti formou výtvarné
reflexe, která podle našeho názoru přispívá
k poznatelnosti světa. V našem ateliéru
jsou studenti vedeni k hledání souvislostí,
k odvaze vstupovat do polemických situací.
Design chápeme jako svého druhu přemýšlení o světě. Studenti jsou v rovnocenné
a otevřené diskusi vedeni k rozvíjení vlastní
kreativity a osobnosti.

Our concept is basically contextual design
with social subtext. We don’t deal with
product design as such and we don’t treat
themes that are not anchored in a context.
So we aim for social involvement via artistic
reflection which, as we believe, pushes the
scope of knowledge of the world further.
Our students are encouraged to seek
connections, to engage in polemic situations. We see design as a way of thinking
about the world. We lead our students to
develop their creativity and personality by
open and equal debates.
SYSTEM

SYSTÉM

Koncepce stojí na několika konkrétních
základech. V tématu/zadání ateliéru pravidelně střídáme konkrétní témata s abstraktními, studenti si tak prohlubují schopnost
interpretace velmi odlišných výchozích
podmínek. Studenti dobře poznávají
hranice, ve kterých se pohybují • Studenti
začínají práci na projektu aktivní analýzou
až k vyčerpávajícímu rozboru • Následuje
definování vlastního konceptu, originální
interpretace zadání, jasné vyslovení tvůrčí
myšlenky • Finální fázi pak uzavírá precizování výtvarného návrhu.
VÝSTUP

Snažíme se studentům předat maximum
svých znalostí a inspirovat je k aktivnímu
vstupu do současného světa. Vedeme je
k samostatnosti, aby byli schopni prosadit se
jako nezávislé tvůrčí osobnosti, vybudovat
svá vlastní studia a iniciovat vlastní projekty.

We regularly switch between concrete and
abstract themes/assignments in the class so
the students improve their interpretation
skills in various starting conditions. They
get familiar with borders in which they
move • Their work on a project starts with an
active and exhaustive analysis • Next step is
to define their own concept, original interpretation of the task, clear formulation of
a creative idea • The final phase is finished
by a precise design.
OUTPUT

We try to pass on our students as much of
our experience as possible and inspire them
to an active engagement with the contemporary world. We lead them to independence
so that they are able to break through as
independent, creative personalities and so
that they can establish their own studios and
start their own projects.
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EXTRÉM
EXTREME

EXTRÉM
EXTREME

289
Tentokrát abstraktní téma, které lze interpretovat
v nejrůznějších kontextech a podmínkách, ryze
společenských, výtvarných, materiálových atd.
To znamená dát co možná nejširší rámec pro uchopení tématu. Vytvořit tak prostor pro zkoumání
výtvarných hranic vlastních i oborových. Inspirovat
k odvaze vstoupit do polemické situace. Určitým
způsobem „bořit“, třást se zažitými vzorci.
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289

MICHAL FEUERMANN

This is an abstract theme which can be interpreted
in various contexts and conditions, purely social,
artistic, material etc. It means it is necessary to
give students as much freedom as possible for
looking for different approaches to the theme and
thus create space for exploring artistic borderlines, both personal and those of the discipline
itself, encourage students to get into a polemical
situation and, in a way, deconstruct and shake
routine patterns.

SUDETY
SUDETENLAND
292
Stále živé téma, zaslouží si pozornost. Aktuální pro
Liberec. Vzniklá díla budou automaticky emocionální a velmi pravděpodobně polemická, dobrá
příprava na skutečnou praxi.

293
Sudetenland is still a topical theme which deserves
our attention, it is also very relevant for Liberec.
The final works will be automatically emotional and
quite probably polemical, which is a good practice
for real world work.

VLASTNÍ ZADÁNÍ STUDENTŮ
SELF-INITIATED PROJECTS
294
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Extrémem je pro mě množství vizuálního šumu v centru
Prahy. Jako vizuální šum jsem definoval veškeré reklamy,
bannery a light boxy, které do historického centra nepatří.
Ty jsem v jednotlivých ulicích fotil a fotografie dále zpracovával. Pomocí jednoduchých digitální transformací jsem
z nich vytvořil vždy jednu „texturu“. Tyto textury ztvárňují
vizuální šumy jednotlivých ulic, tzn. jedna ulice = jedna
textura. Následně jsem textury promítl do mapy. Vznikl tím
obraz – úsek mapy vizuálního šumu.

For me, the amount of visual interference in the Prague
downtown is an extreme. My definition of visual interference includes all advertisement, banners and light boxes
that have nothing to do in the historical centre. I took
photos of them in particular streets and then further
worked on the photos. I turned them into one “texture”
using simple digital transformations. These textures show
visual interferences in individual streets, i.e. one street =
one texture. I projected them on a map. This created an
image – a part of the map of visual interference.
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MIKULÁŠ HAPKA

MARTIN HUŇAŘ

České zpravodajské servery záměrně a ve snaze o co
největší čtenost zveřejňují velké množství článků pojednávajících o Romech. Toto téma tak budí stále více a více
pozornosti. Jak to může vyeskalovat je nasnadě a výsledky
této manipulace můžeme vidět v podobě zcela neadekvátního a extrémního nebo extremistického postoje k romskému etniku. Díky jakési virtuální kolektivní zkušenosti se
problémy v soužití s Romy stávají nadhodnoceným tématem
i u těch lidí, kteří se s nimi vůbec nesetkávají. Vybral jsem
20 titulků článků, které rozproudily na zpravodajských
serverech největší, nejodpornější a nejscestnější diskuze
a vyřezané z lepící fólie je nalepil na zeď chodby v budově
F Technické univerzity. Rozmístil jsem je tak, aby se
stýkaly ve slově „Romové“, kde pak byl umístěn monitor.
Na tomto monitoru bylo možné přepínat mezi různými
skupinami lidí (a zvířat) a každý si tak mohl vybrat a dosadit
na místo Romů někoho jiného. Mohl tak zjistit, že vyvolání
emocí závisí často jen na jednom jediném slově a to se dá
v médiích velice snadno nahradit jiným. Součástí přepínacího programu bylo i skryté počítadlo, takže celá instalace
sloužila i jako nevědomý dotazník pro studenty Technické
univerzity.

Czech news webs purposefully, with the aim of reaching
as many readers as possible, publish a large number of
articles about the Romani. As a consequence, the theme
attires more and more attention. It is rather obvious to
what ends may something like this lead and we can see the
results of this manipulation in the absolutely inadequate
and extreme or extremist view of the Romani ethnic group.
Due to some virtual collective experience the problems
with co-existence with the Romani became an overestimated theme even with people who don’t come to contact
with them at all. I chose article headlines that incensed
the largest, most heinous and most misleading discussions
on news webs, cut them out on an adhesive plastic film
and stuck them on a corridor wall in the building F of the
Technical University. I positioned them so that they met
in the word “Romani” where I placed a monitor. It was
possible to switch pictures of different groups of people
(and animals) on this screen so anyone could choose and
replace the word Romani by another one. This showed
how emotions often depend on one single word which can
be easily substituted by another one in media. The program for switching pictures had a hidden counting device
incorporated so the whole installation also served as an
involuntary questionnaire for students of the Technical
University.

RENATA SEHNOUTKOVÁ

ALEŠ BĚLOHRADSKÝ

291

292

MATĚJKOVÁ • JINDŘICH

MATĚJKOVÁ • JINDŘICH

SUDETY
SUDETEN

MARTIN HUŇAŘ
JAN SALANSKÝ

RENATA SEHNOUTKOVÁ

MIKULÁŠ HAPKA

TOMÁŠ URBÁNEK
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MYSLI SMYSLY NA NESMYSLY
WITH SENSES TO THE NONSENSE
NATÁLIE LOUKOTOVÁ

Práce se zabývá zkoumáním duchovních rozměrů prostoru, meditativními tendencemi a interakcemi v sakrální
architektuře. Udává příklady umělců a výtvarných projektů
pracujících se světlem a prostorem nejen v sakrální architektuře, ale i v muzeícha galeriích.

The work examines the spiritual dimensions of space,
meditative tendencies and interactions in sacral architecture. Gives examples of artists and art projects working
with light and space, not only in religious architecture but
in museums and galleries as well.

Cílem práce je snaha o vytvoření meditativního místa
v souvislosti s objevy na poli přírodních věd a lidského
vnímání a aplikovat tyto postupy do výtvarného díla a vytvořit tak duchovní prostor pomocí světelné transformace
a ticha.

The aim of the thesis is to create a meditative space in
relation to the discoveries in natural science and human
perception and apply these techniques to art work.
Create a meditative space using light transformation and
silence of the people and space.
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MYSLI SMYSLY NA NESMYSLY
WITH SENSES TO THE NONSENSE
VERONIKA STRYALOVÁ

Interakce mezi lidmi a prostorem byla vždy v centru
pozornosti zejména pro architekty a designéry. Ve
své práci se proto snažím zmapovat prostředí Prahy
v závislosti na svém osobním vnímání. Stavím vedle sebe
abstraktní a konkrétní rovinu. Osobní zkušenosti z daného
prostoru úzce souvisí s tím, za jakým účelem místo
navštěvujeme. Mým cílem je zamyslet se nad tím, jak Prahu
vnímá jednotlivec. Jak ho kontakt s daným prostředím
ovlivňuje? Tuto otázku testuji na sobě. Vytvářím projekt,
který odhaluje město v rámci našich každodenních životů.
Snažím se zachytit zkušenosti z daného místa, které
následně zaznamenávám. Vzniká tak nový jazyk záznamu
i náhledu. Vytvářím interaktivní neustále plynoucí obraz
města, do kterého promítám subjektivnost a individualitu,
a odhaluji novou, dříve neviděnou rovinu.

Interactions between people and space has always been
the center of attention especially for architects and
designers. That's why I try to map Prague's surroundings in
relation to my own perception, in my work. I put abstract
and concrete level next to each other. Personal experience of the space is closely related to the purposes of
our visits of such places. My objective is to reflect how
an individual perceives Prague. How contact with the
environment influences him? I test this question on myself.
I create a project that reveals the city as part of our daily
lives. I try to capture the experience of the place, which
I subsequently record. New record and preview language
is formed. I create interactive continuously flowing image
of the city in which I project subjectivity and individuality
and I reveal new, previously unseen level.
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BOD ZLOMU
BREAKING POINT

VODA A MĚSTO
WATER AND THE CITY

TOMÁŠ ZÁBRANSKÝ

BARBORA MAŠTALÍŘOVÁ

V bakalářské práci na téma Bod zlomu se zabývám Protrženou přehradou na Bílé Desné v Jizerských horách, kde se
v roce 1916 stalo jedno z největších přehradních neštěstí
v Evropě, při kterém zahynulo 62 lidí. Místo má velice
silnou atmosféru, bohužel je mnohými nepochopené nebo
dokonce považováno za prokleté. Také s ním podle mého
názoru není zacházeno nejvhodněji. Prostor přehrady za
necelých sto let dokázala příroda jedinečným způsobem
zahalit a vytvořit tak symbiózu. Lesní porost v areálu je
však v současné době nemilosrdně vykácen a z přehrady
se stala opět mrtvá krajina. Mým hlavním záměrem je
přimět návštěvníky přemýšlet o tomto prostoru jinak
- vytvořit si na situaci vlastní náhled. Aby v nich místo
vzbudilo emoce - naději. Vést je k poznávání ducha tohoto
místa. Nikoliv jen vstřebávat obecné informace z informačních tabulí. Nasměrovat tendence, které si kladou
za cíl "zkulturnění" přehrady, aby přistupovaly k místu
citlivě a s úctou a nevytvářely zábavní park pro turisty.
Zaměřuji se na počátek. Místo, kde vše začalo - pod zemí,
v trhlině hráze, kde probíhá tektonický zlom. Právě sem
přivádím skrze řeku a pod její hladinu návštěvníky, kteří zde
stanou na intimním místě v blízkém kontaktu s vodou. Rád
bych využil její moci a přiměl lidi přemýšlet jiným způsobem.

In my bachelor thesis which is called the Breaking Point,
I have dealed with Burst Dam on the Bílá Desná river in the
mountains Jizerské hory. Here, in 1916, became one of the
biggest dam disasters in Europe. Sixty-two people died
during this catastrophe. This place has a strong atmosphere. Unfortunately, it is misunderstood by many people
or even consideredas an accursed place. What more, in
my opinion this place is not treated in an appropriate way.
The nature has been able to envelop the entire area of
the dam by a unique way. And this has created a symbiosis
between past and present.The forest vegetation in the
area has been currently ruthlessly cut down and the
dam is again a dead landscape. My main intention is to
encourage visitors to think about this space differently
and create their own point of view. Invoke by this place
emotions and hope. Encourage visitors to explore the
spirit of the place. Not only absorb information from the
general educational boards. Redirect the current trends
that aim to "create a cultural area" thanks amusement
park for tourists to the sensitivity and respect to the
old dam. I am focused on the origin.The place where it
all began - under the landscape, into the rift of dam and
the spot where the tectonic fault is taking place. Right
through the river and below the surfaceI bring visitors
here. They will be in close contact with powerful water.
I would like to take this power and make people think
a differently.

Diplomová práce je konceptuální utopistický návrh na téma
Voda a město. V analýze se práce zabývá v obecné rovině
vztahem vody (v našich podmínkách především řeky)
a města. Dále zkoumá konkrétní historický vývoj Liberce
ve vztahu k vodnímu prvku až do současnosti a pojednává
o proměnách důležitého městského prostoru dolního centra Liberce, který vznikl v říční nivě. V další části je popsán
koncept založený na myšlence rozvázání řeky v prostředí
města a na možnosti navrácení jejího přirozeného území.
Následuje návrh řešení situace v podobě zaplavení části
centra města a závěrečné zhodnocení práce.
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Diploma project is a conceptual utopian design of the
topic Water and the City. The analytical part of this thesis
aims to describe the relationship of water (mainly in the
form of rivers in our country) and city in general terms. It
also examines specific historical developments of Liberec
in relation to the water element up to the present time
and discusses the transformations that took place in
the important urban space of lower center of Liberec,
which was formed in the former river floodplain. The next
section presents a concept that is based on the idea of
untying the river in the city environment and returning it
to its natural territory. What follows is a designed solution
in the form of flooding a part of the downtown and a final
evaluation of the work.
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Tereza Hladíková

V ateliéru se zabýváme především fotografií,
videem a také vnímáním současné i minulé
umělecké scény, a to jak u nás, tak i v zahraničí. Student by se zde měl naučit vyjadřovat obrazem. Samozřejmostí je propojení
s klasickým designem nebo architekturou.
Ateliér zároveň zahrnuje i práci s divadlem.
Jedná se hlavně o scénografii, práci s režií,
kostýmovou tvorbou či využití neobvyklých
míst pro divadelní inscenaci.
Cílem tohoto ateliéru není vychovat profesionální filmaře ani fotografy, ale poskytnout
umělcům a designérům potřebné znalosti
pro orientaci ve výše zmíněných oborech.
Tvorba fotografií a videa podporuje představivost a cit pro prostorovou a barevnou
kompozici. Rozvíjí se i zručnost ve střihu
a cit pro zvukové stopy v rámci videa (filmu).
Jaroslav Brabec vede na Technické univerzitě několik dalších předmětů, které se zabývají fotografií či filmem. Studentům tedy
nabízíme hromadné konzultace, při kterých
se dozví několikanásobně víc potřebných
a užitečných informací.
Ateliér J. Brabce přispívá k vývoji studentů
v oboru designu, ale samozřejmě záleží na
studentech samotných, kam a jak daleko se
chtějí dostat.

The studio class is mostly focused on
photography, video and perception of
contemporary and past art scene, both local
and foreign. The main goal the seminar
wants to achieve is that students should
be able to express themselves in images.
Connection with classic design and architecture is naturally included too. This studio
class almost includes theatre, mostly stage
design, direction, costumes creation and use
of unusual places for theatre performances.
The aim of this studio class is not to bring
up professional moviemakers and photographers but to give artists and designers
enough knowledge to be well versed in these
disciplines. Creating photography and video
helps to develop imagination and sense for
spatial and colour composition. It also helps
to develop the ability of video editing and
sense for sound in video.
Jaroslav Brabec also leads several seminars on photography and film at Technical
University so students can profit from group
consultations where they can acquire much
more necessary and useful information on
their subject.
Brabec's studio class contributes to the
development of his students in design but,
of course, it depends on students themselves
how far they want to reach.
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Zadáním bylo vytvořit virální video (video, které se
díky svému obsahu samovolně šíří po internetu)
pro neziskovou nadaci Euronisa. Forma zpracování
byla libovolná, hlavní bylo poukázat na samotnou
existenci a podstatu nadace.
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The assignment was to create a viral video (a video
that spreads on the internet on its own thanks
to its content) for the non-profit foundation
Euronisa. The form was unrestricted, the most
important thing was to draw attention to the very
existence and substance of the foundation.

EXPO 2015
EXPO 2015
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Zadáním byla soutěž na zpracování videoprojekce
pro český pavilon na Expo 2015 v Miláně. Video má
prezentovat naši republiku a její jednotlivé lokality.

The assignment was to create a video projection
for the Czech pavilion for Expo 2015 in Milan. The
video should present our republic and its individual
regions.

KLINIKA DR.PIRKA V MLADÉ BOLESLAVI
DOCTOR PIRK CLINIC IN MLADÁ BOLESLAV
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Studenti měli vytvořit video promítané na nové
luminační projekční plochy od firmy Philips. Tato
technologie je poprvé v české republice využita
právě na klinice doktora Pirka. Téma videí bylo volné, ale upřednostňována byla samozřejmě tématika,
která odváděla pozornost lidí od toho, kde se právě
nacházejí.

Students were to create a video projected on the
new luminescent projection screens by the company Philips. This technology has been used for the
first time in the Czech Republic at Dr. Pírek’s clinic.
The theme of the video was unrestricted but it
was of course preferable to focus on themes that
would direct viewers’ attention from where they
are at the moment.

VLASTNÍ ZADÁNÍ STUDENTŮ
SELF-INITIATED PROJECTS
340
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Snažila jsem se vytvořit video, které zároveň bude fungovat jako viral. Video by se mělo samo šířit internetem
a zároveň by mělo být reklamou pro nadaci Euronisa, která
podporuje projekty a činností jednotlivých organizací
a fyzických osob v sociální, kulturní a vzdělávací oblasti.
Bárbínu jsem zvolila proto, že ji považuji jako symbol
úspěšnosti ve světě hraček. Chtěla jsem tím tak poukázat,
že nikdo nejsme dokonalý a každý se někdy může vydat
špatnou cestou.

I try to make video which should act as a viral. Video
should spread itself through the interent and work as
a advertismet for foundation Euronisa which supports
projects and activities of the various organizations and
individuals in the social, cultural and educational areas.
I choose Barbie because I regard that this toy is symbol of
success in toy's world. I would like to remind that nobody
is perfect and everybody can go wrong way sometimes.
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TOMÁŠ UHLÍK

TEREZA ZICHOVÁ

Hlavní myšlenkou videa je vyvolat u pozorovatele realitu,
která je zároveň absurdní. Ukázka je natáčená na mobilní
zařízení, aby vyvolalo pocit autetičnosti. Pozorovatel se
střetává s postavou na okraji společnosti, s bezdomovcem.
Postava vytváří svojí roli před ostatními a ostatní tuto roli
přijímají. Nikdo se však už neptá, jak se osoba do takové
situace dostane. Sama společnost vytváří hodnoty, které
způsobují hraniční chování, izolaci a extrémní jednání.
Člověk sám musí přežít a má k tomu svůj instinkt sebezáchovy. Proto je v tomto případě bezdomovec kontaktován
na mobilní telefon a opouští scénu z důvodů povinností,
které má ve svém skutečném životě a práci.

The main idea of the video is to encourage the observer
to feel the absurdity that takes place in real life sometimes. The whole clip is shot on a mobile device to
emphasize the authenticity. The observer comes into
contact with a socially marginalised figure, a homeless.
The character presents his role infront of others and they
accept it unthinkingly. No one ever questions his situation
or how he got in it. The society itself creates values that
cause borderline behavior, isolation and extremism. In
order to survive, one must rely on himself and use his
instinct for self-preservation. Which is why the homeless
man gets contacted on a mobile phone and leaves the
scene to comply with the obligations of real life and work
in the end.

Záměrem bylo šokovat (jak obsahem, tak formou). Ukázala
jsem, komu nadace pomáhá: starým a opuštěným lidem,
tělesně a mentálně postiženým, dětem a rodinám v tísni
a zaobírá se také pomocí a prevencí drogově závislých lidí.
Způsob pomoci byl však šokující – vtip celého videa tkví ve
špatné pomoci, kterou dostávají tyto cílové skupiny. V prvním klipu je stará paní v kočárku. Člověk, který paní houpe
ji vrazí do pusy dudlík a z kočárku zuřivě vyklopí. Druhý klip
je o postiženém pánovi, který se snaží utíkat před člověkem, jenž se opět snaží uplatnit „antipomoc“. Tento člověk,
postiženého dožene, skočí mu na záda, povalí ho na zem,
hadrem mu setře obličej a nakreslí mu tužkou úsměv. Třetí
klip je o rodině, které se sociální pracovnice snaží finančně
ulehčit, a proto jejich dětem useká hlavičky, aby tak problém vyřešila. Poslední klip je o „feťákovi“, kterému někdo
vytrhne injekci z ruky zrovna když si ji píchá, vrazí mu ji do
oka a i s tím okem injekci vytáhne. Na závěr mu pohrozí.
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My purpose was appal (content and form too). This
animation shows, how Euronisa helps: old and abandoned
people, mentally and physically handicapped, children
and family in need and also helps with prevention of drug
addicted. But the help was shocking. So, the line of mine
animation is ironic, it shows poor help for this target
groups. In the first clip we can see old lady in the stroller.
Man who cradle her, takes a pacifier and puts it in her
mouth . At the end he dump her. Handicapped man is the
main charakter in the sekond clip. He try to run away
from man who chase him, but unsuccessfully. He catch
up handicapped man, jump on his back, tumble him and
„redraw“ his face to looks happy. Third clip is about family
in financial crisis, social worker is trying to help them, so
she cutt children´s heads. Last clip is about junkie, who
just takes his dosage, but suddenly someone takes his
injection, jab it to his eye and together with the injection
he tear out with eyeball. At the end he threaten him.
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JAN VALENTA

ONDŘEJ KOCHOLATÝ

Český les je interaktivní aplikace generovaná v reálném
čase. Divák vstupuje před velkoplošnou projekci, na které
je zobrazena simulace typického severočeského lesa.
Konkrétně je zde vyobrazeno údolí poblíž České Lípy
zvané Havraní skály. Simulace je tvořena pomocí herního
enginu. Při vstupu do scény je divák kalibrován pomocí
snímače pohybu (Microsoft Kinect). Následně divák scénu
ovládá pouze pomocí pohybu. Může zde chodit, otáčet se,
ale i skákat či krčit se. Virtuální prostor na něj následně
reaguje a dodává pocit uvěřitelnosti. Projekt je ve fázi
funkčního prototypu.

Czech Forrest is an interactive application generated in
real time. The viewer comes in front of the projection
screen which shows the simulation of a typical forest
of the Northern Bohemia. Specifically, the shown place
is a valley close to Česká Lípa called Havraní skály. The
simulation is created using a computer game engine. Upon
entering the scene, the viewer is calibrated by a motion
sensor. (Microsoft Kinect) The viewer then controls the
scene only through movement. He may walk, turn around
but also jump or crouch. The virtual space reacts to his
actions and gives a sense of believability. The project is at
the stage of a working prototype.

Broken video • Pro panely Philips jsem se rozhodl vytvořit
video, které je úzce spjato s místem, na kterém je projektováno – s nemocnicí. S místem, kam se člověk dostane
v případě, že je “rozbitý”. Natočil jsem zkreslení, které
vytváří voda na povrchu monitoru a za pomocí glitchování
jsem jej rozbíjel. Glitche jsem zvolil z toho důvodu, že
jsou to chyby, které by se na panelech mohly přirozeně
vyskytnout. Vzniklo tedy rozbité video, které představuje
paralelu k nemocnému, rozbitému člověku. Proto klip
vytváří autentickou zkušenost a funguje výhradně
v kontextu nemocnice. Ačkoliv je video chybné, působí
esteticky dobře a člověk se přistihne, že se mu chvílemi
i líbí. Taková je i zkušenost s těžkou životní situací, v níž se
nemocní nacházejí: ačkoli se život může zdát rozbitý, stačí
se na něj podívat z lepší stránky.
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Broken video • For Philips panels, I decided to create
a video that is closely linked with the space where it is
placed, the hospital. People come there when they are
“broken”. I recorded distortion caused by drops of water
on the surface of an LCD screen and further distorted
the video with datamoshing techniques causing glitches.
I used glitches as a basis of my projection because it is
a natural mistake that might occur in the used medium. In
other words, when a video is in a bad condition, there are
glitches. The outcome of this experiment is a “broken”
installation that represents parallel to any “broken”
patient. That is why this video generates an authentic
experience and works only in the context of a hospital.
Although the video is made from mistakes, it gives a good
aesthetic impression and it can be likeable. The experience of a difficult life situation in which the ill people find
themselves is the same –although life may sometimes
seem broken, all it takes is to look at it from the bright
side.
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ANNA KOPKOVÁ

Bakalářská práce "Julia Dream" pojednává o fenoménu snu
jako inspiraci pro umělce, ať už v médiích jako fotografie,
hudba, film, nebo malba či kresba. V textu se věnuji několika uměleckým dílům s tématikou snů, která mě zaujala
a ovlivnila tuto moji práci. Prvním takovýmto příkladem
je píseň "Julia Dream" od artrockové skupiny Pink Floyd,
která byla mým rodičům inspirací při volbě mého jména.
Titul písně jsem zvolila i jako název své bakalářské práce.
V teoretické části práce se dále zaměřuji na bibliofilii
a různá výtvarná zpracování knih. Částečně nahlédnu i do
psychologie a filozofie, abych alespoň nastínila názory na
fenomén snu jako takového, typy snů a způsoby, jakými se
sny pracovat. Praktická část práce je zpracována formou
bibliofilie, pro niž jsem využila faksimile sešitu z dětství,
do něhož jsem si tehdy zaznamenávala své sny a některé
z nich také ilustrovala. Tyto materiály jsem doplnila svými
současnými sny, opět ilustrovanými. Sny jsem spojila do
námětově konzistentních dvojic a opatřila jednak svými
komentáři, ale i názorem psychologa či jiných osob na
problematice zainteresovaných.

My bachelor project, "Julia Dream" examines the
phenomenon of artists being inspired by dreams, whether
it be in photography, music, film, painting or drawing. In
this work I will be concentrating on many works of art
whose theme is dreams, and which interested and inspired
me to do this study. The first of these works is the song
"Julia's Dream" by Pink Floyd, after which my parents
named me and I decided to name this essay. Later in
the theoretical study I will focus on bibliophiles and the
various creative ways in which books can be used. I will
even be taking a look at psychology and philosophy, so as
to at least outline the opinions on the dream phenomenon, types of dreams, and ways to work with them. I had
decided to make the practical section of this work in the
form of a book. I used a notebook from my childhood in
which I used to record my dreams, and even sometimes
illustrate them. I filled the rest with my current dreams,
which I also illustrated. I then paired together some of
these dreams and wrote about them, explaining what
connections dreams have (for me). Some pairs also have
explanations from psychologists or opinions of the people
who appeared in the dream.

Bakalářská práce zkoumá vnímání nevidomých, spojení
jejich haptického systému s představivostí. V průběhu
projektu vznikl komiks pro nevidomé, ktery má sloužit
jak zábavná kniha, tak do určité míry i výuková pomůcka.
Vzhledem k tomu, že komiks bude zpracován i vizuálně, měl
by zaujmout i vidomé.
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Bachelor project looking into the perception of the blind
and the combination of their haptic system with imagination. During the project I start to work on comic book
for the blind. The book should function as a fun book and
also learning tool. The comics will be also made visually it
should be interested in sighted person too.
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K ZÁVĚRU PROJEKTU ARCHITEKTURA MIMO CENTRA
TO THE END OF THE PROJECT ARCHITECTURE OUTSIDE THE CENTRES
PETR KRATOCHVÍL

Hlavním řešitelem projektu „Architektura
mimo centra“, jehož plný název zní Budování
partnerství a rozvoj spolupráce v oblasti
architektury mimo tradiční centra, byla
Fakulta umění a architektury TU v Liberci,
dalšími partnery byly občanské sdružení
Architectura, společnost SPEV a architektonické kanceláře Kamil Mrva a Knesl + Kynčl.
Vedoucím projektu byl prof. Jiří Suchomel
z FUA TUL. Tento dvouletý projekt, který byl
ukončen v roce 2014, byl financován v rámci
operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Smyslem projektu bylo mapovat architekturu v menších městech, na vesnicích, ve volné
krajině a objevovat kvalitní stavby, které
právě pro svou odlehlou polohu mnohdy
bývají neprávem přehlíženy. Chtěli jsme
především zjistit, za jakých podmínek dobrá
architektura mimo centra vzniká a zda případně vykazuje nějaké specifické – lokální či
regionální – rysy.
Pro hledání odpovědí podnikli pedagogové
a studenti Fakulty umění a architektury
Technické univerzity v Liberci i další partneři tohoto projektu řadu cest po různých
evropských a dvou mimoevropských zemích
a po všech krajích České republiky. Výsledky
zahraničních cest shrnulo několik teritoriál-

The main solver of the project “Architecture
Outside the Traditional Centres”, whose
full name is Building the Partnership and
the Development of Co-operation in Architecture Outside the Traditional Centres,
was the Faculty of Art and Architecture of
the Technical University of Liberec, other
partners were the citizens association Architectura, the company SPEV and architecture
studios Kamil Mrva and Knesl + Kynčl. The
leader of the project was prof. Jiří Suchomel
of the FUA TUL. The two years project that
was finished in 2014 was financed by the
Education for Competitiveness Operational
Program.
The point of the project was to map architecture in smaller towns and open landscape
and to discover high-quality buildings
which are often overlooked because of their
remoteness. We wanted to find out in what
conditions is good architecture created outside traditional centres and if there are any
specific – either local or regional – features.
Teachers and students of the Faculty of Art
and Architecture of the Technical University
of Liberec made many travels to various
European and two non-European countries
and all regions of the Czech Republic to find
answers.
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ně zaměřených průvodců a souhrnný výběr
nejzajímavějších staveb přináší závěrečná
publikace Architektura mimo centra.
Tuzemskou architekturu z let 1990–2013 pak
představily výstava Místa architektonického
vz(d)oru a stejnojmenný katalog, připravené
Petrem Volfem a občanským sdružením
Architectura. Téma architektury mimo centra však nebylo zkoumáno jen v rámci cest.
Osvětlilo je i několik přednášek a ateliérových kurzů zahraničních lektorů. Studenti
se různými problémy sídel v odlehlých
oblastech v praktické rovině zabývali na
dvou letních školách architektury (jimž byly
rovněž věnovány zvláštní publikace), v rámci
stáží v ateliérech českých architektů (partnerů projektu Knesl + Kynčl, resp. Kamil Mrva)
i v ateliérech zahraničních, na workshopech,
jichž se zúčastnili i studenti z ostatních
architektonických škol ČR apod. Vyvrcholením projektu pak byla závěrečná konference
v Liberci, která domácímu odbornému publiku umožnila setkání s opravdu špičkovými
architekty z mnoha evropských zemí.
Není snadné zobecnit množství poznatků
shromážděných v průběhu dvou let práce
na tomto projektu. Především odpověď na
otázku po podmínkách kvalitní architektury mimo centra není jednoduchá. Dnešní
intenzivně propojený svět – v měřítku
globálním i v rámci jednotlivých států či
regionů – do značné míry smazává, nebo
přinejmenším oslabuje, rozdíly mezi centrem a periferií. Dostupnost informací,
okamžité šíření kulturních vzorů a nových
podnětů, mobilita osob, kapitálu, investic, to
vše dává i odlehlým místům šanci přilákat
vynikající architekty a nabídnout jim atraktivní architektonické úlohy. V důsledku této
propojenosti je zřejmé, že mnohé podmínky
pro vznik dobré architektury jsou stejné
ve velkých městech jako v městech malých
nebo na vesnicích. Klíčovým faktorem je
vždy kultivovaný investor, osvícení představitelé veřejné správy (radnice) a ovšem
dobrý architekt. Korelace s ekonomickou
silou místa již tak jednoznačná není. Často právě ty skromnější projekty nabízejí
pozoruhodnou architekturu. A ne vždy jsou
výjimečné stavby důsledkem ekonomického vzestupu místa, ale naopak mají svou
atraktivitou takový vzestup iniciovat – což

Results of travels were summarized in several territory-focused guides and the concluding publication Architecture Outside the
Traditional Centres brings a list of the most
interesting buildings. Domestic architecture
from years 1990–2013 was presented by the
Místa architektonického vz(d)oru exhibition
and by the catalogue of the same name,
both prepared by Petr Volf and the citizens
association Architectura. But the theme
of architecture outside traditional centres
wasn’t explored only by travelling. Students
studied various problems of settlements
in remote areas on practical level during
two summer schools (there is a publication
dedicated to each of them), within internships in ateliers of Czech architects (project
partners Knesl + Kynčl and Kamil Mrva) and
some foreign studios or on workshops with
participation of students from other schools
of architecture in the Czech Republic. The
project culminated in the final conference
in Liberec where local experts could meet
the architecture elite from many European
countries.
It isn’t easy to generalize so much data
gathered during two years of work on this
project. Especially the question of conditions for high quality architecture outside
traditional centres is not easy to answer.
The today intensely interconnected world
– on global, state or regional level – often
smears or at least weakens the differences
between centre and periphery. Accessibility
of information, immediate spreading of
cultural patterns and new stimuli, mobility
of persons, capital and investment, all of
that gives a good chance to remote areas
to attract great architects and offer them
attractive architectural tasks. As a consequence of this interconnection, it is clear
that many conditions for creation of good
architecture are the same in big cities and
small towns or villages. The key factor is
always a sophisticated investor, enlightened
representatives in public administration (the
town hall) and of course a good architect.
Connection with economic power of the
area is less straightforward. More humble
projects often offer breath-taking architecture. And exceptional buildings aren’t always
a result of economic growth of the area but,
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platí zejména pro oblasti s potenciálem pro
turistický ruch.
Přesto je možné identifikovat i určité specifické podmínky, charakteristické především
pro ta nejmenší sídla. Architekt se zde
potkává s určitými – od situace velkoměst
odlišnými – typy stavebních úloh. Mnohem
zásadnější roli zde hraje vztah k přírodnímu
kontextu, krajina se zde často stává přímou součástí architektonického konceptu.
Existující zástavba malých měst a vesnic
mívá jednotnější charakter než v komplexním prostředí velkoměst a více se tak nabízí
jako podnět pro soudobou architektonickou
interpretaci. V mnoha případech i přehlednější sociální vztahy v takovém místě umožňují (ale i vyžadují) poněkud jiné postupy
a strategie při navrhování a projednávání
architektonických návrhů. Toto neanonymní
prostředí může působit pozitivně – je zde
snadnější dosáhnout artikulace společných
zájmů obce, ale i jako omezení – konzervativností většiny, nedůvěrou k neobvyklému.
Důležitým faktorem je tedy i podpora určité
obecné stavební kultury, tj. nikoliv pouze
vzniku jednotlivých vynikajících staveb, ale
budování celkového systému zkvalitnění
architektury, ať v centrech či na jakémkoliv
jiném místě. Zdá se, že v současnosti takové
systémy, opírající se o rozvoj architektonického vzdělávání, architektonických soutěží,
o kultivaci stavebních předpisů a procedur
schvalování přináší pozitivní efekty i pro
rozvoj architektury mimo centra jen v některých evropských zemích (Skandinávie,
Rakousko, Švýcarsko). V souvislosti s tímto
projektem se jako důležitý činitel ukázala
přítomnost vysoké školy architektury, která
se ve svém regionu zpravidla stává ohniskem šíření architektonické kvality, nebo
přinejmenším zdrojem informací a diskuzí
o potenciálu architektury přetvářet náš svět.
Zvláštním tématem projektu byla i otázka,
zda se dnes ještě můžeme setkat s regionálně
specifickou nebo lokálně zabarvenou architekturou, nebo zda se celosvětově šířené
vzory prosazují bez ohledu na konkrétní
místo. I tato otázka přirozeně zůstala bez
jednoznačné odpovědi. Mnozí architekti
dnes pracují zároveň na mnoha místech svě-
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on the contrary, they should initiate such
growth – this goes mainly for areas with
potential for tourism. And yet, some specific
condition can be identified, especially for
the smallest settlements. Here, an architect
meets with certain types of architectural
tasks, different to large cities. The natural
context plays a much more important role
here and landscape often directly becomes
a part of the architectural concept. The
structure of the built over areas in small
towns and villages often have a more unified
character than in the complex environment
of large cities so they are more likely to
become a subject of contemporary architectural interpretation. Many times, more
transparent social relations in such places
make it possible (or require) to use other
methods and strategies when designing and
presenting architectural proposals. This
non-anonymous environment can work
positively – it is easier to make the municipality express a unified interest – but there
is also a restriction – conservative views of
the majority and mistrust of the unusual.
So the support of a certain culture of architecture engineering, i.e. not only creation of
individual buildings but creating an overall
system for improving quality of architecture, either in centres or anywhere else, is an
important factor. It seems that such systems based on broadening architectonical
education, architectonical competitions,
improvement of construction regulations
and approval procedures bring positive
effects for development of architecture
outside traditional centres only in some
European countries (Scandinavia, Austria,
Switzerland). In relation to this project, it
turned out that presence of a university of
architecture is an important factor too as
it usually becomes the centre of spreading
quality of architecture in its region or at
least serves as a source of information and
debates about the potential of architecture
to shape our world.
A particular question in the project was if
we can still see regionally specific or locally
influenced architecture today or if worldwide spreading patterns soak in regardless
of the specific place. Naturally, this question
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ta a cítí se být příslušníky globální kulturní
komunity. Přesto je v jejich názorech často
zmiňována nutnost vycházet v architektonickém konceptu vždy z individuálního
charakteru místa. Nejde o programový
regionalismus, ale o přesvědčení, že citlivá
vazba na místo je jednou z cest, jak v dnešním unifikovaném světě přece jen dosáhnout
autentické originality.
Projekt Architektura mimo centra neměl
jen poznávací funkci, poskytl mimořádnou
příležitost autentického setkání s výbornou architekturou v různých místech, ale
i možnost diskuzí mezi různými aktéry, kteří
se podílejí na jejím vzniku. Propojil tvůrčí
architekty, pedagogy, studenty i širší odbornou veřejnost. Věříme, že jeho vzdělávací
efekt bude dlouhodobý a v poslední instanci
napomůže i tomu, aby se dobrá architektura
u nás neomezovala jen na pár vybraných
center, ale stala se obecnou normou i v těch
nejodlehlejších místech. Neboť, jak tento
projekt prokázal, jestliže se smazává protiklad mezi centrem a periferií, mohou se
i místa mimo centra stát novými ohnisky
kvalitní architektury.

stayed unanswered too. Many architects
today work at many places of the world and
they see themselves as members of a global
cultural community. And yet, they often
point out the necessity to base an architectural concept with regard to the individual
character of the place. It isn’t about regionalism but conviction that a fragile bond with
the place is one of the ways how to reach
authentic originality in the contemporary
unified world.
The project Architecture Outside the Traditional Centres didn’t have only the research function but it also offered a unique
opportunity for an authentic meeting with
amazing architecture in different places
and for dialogues between different parties
that participate on its creation. It connected
creative architects, pedagogues, students
and experts. We believe that it will have
a long-term educational effect and that in
the end, it will help good architecture not to
be restrained to several chosen centres but
to become a general norm even in the most
remote places. As this project has shown, if
the distinction between centre and periphery disappears, even places outside centres
can become new focuses of high-quality
architecture.
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ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE ARCHITEKTURA MIMO CENTRA
ARCHITECTURE OUTSIDE THE CENTRES FINAL CONFERENCE
LIBEREC, 14. — 15. 3. 2014
FILIP ŠENK

Bez váhání lze dvoudenní závěrečnou
konferenci projektu „Budování partnerství
a rozvoj spolupráce v oblasti architektury
mimo tradiční centra“ označit za mimořádnou událost, a to nejen v českých poměrech.
První den konference se svými příspěvky
vystoupili v dopolední sekci Petr Kratochvíl, Carme Pigem Barceló (Španělsko),
Vasa Perović (Slovinsko) a John A. O‘Reilly
(Irsko). Odpoledne následovali Kengo
Kuma (Japonsko), Zdeněk Fránek, Petr Volf
a Henrieta Moravčíková (Slovensko). Druhý
den přednášek začal Luigi Snozzi (Švýcarsko) a během první sekce následovali Rolf
Kuhn (Německo), Irakli Eristavi (Slovensko)
a Murray Fraser (Velká Británie). Závěrečné
odpoledne odstartoval svým příspěvkem
Hans Ibelings (Nizozemí), po něm vystoupili ještě Todd Saunders (Kanada), Antoni
Domicz (Polsko), Siiri Vallner a Indrek Peil
(Estonsko) a poslední přednášku konference
přednesl Antonín Novák.

The two day long final conference of the
project “Building the Partnership and the
Development of Co-operation in Architecture Outside the Traditional Centres” can
be undoubtedly declared an exceptional
event not only in Czech context. On the
first day of the conference, Petr Kratochvíl,
Carme Pigem Barceló (Spain), Vasa Perović
(Slovenia) and John O‘Reilly (Ireland) came
out with their contributions in the morning
block. They were followed by Kengo Kuma
(Japan), Zdeněk Fránek, Petr Volf and Henrieta Moravčíková (Slovakia) in the afternoon.
The second day of lectures started with
Luigi Snozzi (Switzerland) and Rolf Kuhn
(Germany), Irakli Eristavi (Slovakia) and
Murray Fraser (Great Britain). The final
afternoon began with Hans Ibelings (Netherland) followed by Todd Saunders (Canada),
Antoni Domicz (Poland), Siiri Vallner and
Indrek Pell (Estonia) and the last lecture was
delivered by Antonín Novák.

Zabývat se vztahem periferie a centra
v architektuře se může v informační společnosti jevit jako archaismus, protože v základu jeho tradičního pochopení je dichotomie
a asymetrie tohoto vztahu závislá na rychlosti přenosu dat. Jednoduše řečeno, periferie
je tradičně chápána jako místo opožděného

Engaging in research of the relationship
of centre and periphery can seem to be an
archaism in the time of information society because in the bases of its traditional
understanding, the dichotomy and asymmetry of this relationship depends on speed
of data transfer. Simply said, a periphery is
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přejímání a v lepším případě i rozvíjení
myšlenek z centra. Existuje ovšem takto
definovaný vztah periferie a centra, když
díky současné rychlosti šíření dat je možné
dosáhnout na informace z opačné části světa
během vteřin? Díky (či kvůli) globalizačním
nástrojům komunikace se stejná podoba
architektury vyskytuje všude po světě bez
rozdílu politické či kulturní tradice.
Také řada přednášejících vyjádřila své počáteční pochyby o smysluplnosti zvoleného
tématu. Je-li ovšem možné něco považovat
za výsledek konference, pak to, že dichotomie centrum – periferie není nesmyslná, bezobsažná či překonaná, protože se
proměňuje obsah těchto pojmů. Přesvědčivě
to demonstroval Hans Ibelings sledováním,
jak se antické rozdělení Evropy na kulturně
vyspělý jih a severní barbaricum postupně
přetočilo o devadesát stupňů. Centrem se
stal západ a východ se přeměnil v periferii či
jí zůstal. Kulturní, až osvětová činnost Hanse
Ibelingse a časopisu A10 se zakládala právě
na uvědomění si tohoto rozhraní. Cílem bylo
vedle sebe ukazovat jak tradiční centra, tak
tradičně chápanou periferii a tím potvrdit,
že označení periferie zde nesedí, alespoň
v tradičním slova smyslu, a že jde o stereotypní vnímání založené na efektu „slavné se
stává pozitivní odezvou a opakováním ještě
slavnější“.
Uchopení tématu jednotlivými přednášejícími podporuje tezi, že neexistuje jedno
homogenní centrum, byť by třeba mělo
být tak povšechně označené jako „západ
Evropy“, ani homogenní periferie. Luigi
Snozzi v Monte Carassu trvalou a systematickou prací vytvořil z těkavé urbanistické
zástavby předměstí Bellinzony sídlo s jasně
definovaným centrem a jasně definovaným
formálním jazykem architektury vytvářejícím lokální identitu (i když paradoxně skrze
modernistické, univerzalistické myšlení).
Snozzi není architektonický outsider, je to
světoznámý architekt s realizacemi mimo
Monte Carasso i za hranicemi Švýcarska,
přesto jeho hlavní činnost lze popsat jako
zvýšení kvality architektury i urbanismu
sídla mimo tradiční centrum.

traditionally understood as a place where
ideas from the centre are accepted with
delay and, in the better case, are also further
developed. But does this relation of periphery and centre really exist if it is possible to
reach information from the other side of the
world within seconds thanks to the speed
of information transfer? Thanks (or due) to
globalization means of communication, the
same architecture can be found all over the
world regardless of differences in political
or cultural tradition.
Many lecturers also expressed their initial
doubts about the purpose of the chosen
theme. But if anything can be considered
a result of the conference then it is that
the dichotomy centre – periphery isn’t
a nonsense devoid of meaning or antiquated because the meaning of these words is
changing. Hans Ibelings demonstrated this
by observing how the ancient division of
Europe into the culturally advanced South
and the Northern barbaricum gradually
turned by ninety degrees. The West became
the centre and the East became or stayed the
periphery. Cultural and educational work
of Hans Ibelings and the magazine A10 is
based on understanding this boundary. The
aim was to show both the traditional centres
and places traditionally seen as the periphery next to each other and thus confirm that
the term periphery doesn’t fit, at least in the
traditional meaning of the word, and that
this arises from the stereotypical perception
based on the effect of “famous becomes positive and even more famous by repetition.”
The way various lecturers grasped the theme
shows that there is no homogenous centre,
even if it should be defined as vaguely as
“the west of Europe”, and no homogenous
periphery either. Luigi Snozzi turned
a scattered urban area of Bellinzona suburbs in Monte Carasso into a settlement
with a clearly defined centre and a clearly
defined formal architecture language that
creates local identity (although paradoxically through modernist and universalist
thinking). Snozzi isn’t an architectonical
outsider but a worldwide renowned architect with buildings outside Monte Carasso
and beyond the Swiss borders. And yet,
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Dobrovolná snaha vázat se na konkrétní
místo mimo centra je spojená i s kanadsko-norským architektem Toddem Saundersem.
Zatímco Snozzi buduje dané místo jako
urbánní celek, v případě Todda Saunderse
lze vztah k periferii vidět nejlépe na solitérech v krajině. Na ostrově Fogo realizoval
vedle hotelu několik drobnějších ateliérů,
které vystihují podstatu tohoto přístupu.
Stojí na skalnatém mořském pobřeží, ale
snaží se minimálně zatížit místo samotné.
Namísto takto typologicky exkluzivních
staveb se John O‘Reilly věnuje na řídce
osídleném západním pobřeží Irska základním potřebám místních obyvatel. Stavby ani
jednoho ze dvou architektů nejsou centrem
jak z hlediska geografického, tak z hlediska
kulturního. Přesto nejsou ve vleku centra.
Všechny příspěvky jsou dokladem heterogenního stavu architektury informační společnosti. Na základě obeznámenosti s těmito
stavbami a urbánními a krajinotvornými
zásahy mimo centra je patrné, že samotné pojmy centrum a periferie v tradičně
pojímaném významu, kdy je vztah definován asymetrickým šířením, či snad přímo
vyzařováním novinek z ohniska kamsi na
daleký okraj, kde jsou přejímány a zpracovávány s časovou prodlevou, nejsou k užitku.
Proto můžeme nepřímý závěr vidět v tom, že
centrum a periferie se liší hlavně koncentrací kvalitní architektury. V rámci informační
společnosti, jejíž fyzické zeměpisné hranice
jsou neurčité (je to společnost do značné
míry virtuálně založená), je centrum a periferie heterogenní a paralelní. Informace se
šíří z centra na okraj a z okraje do centra
symetricky a simultánně.
Liberecká konference přispěla k uvědomění
si těchto souvislostí a nových vztahů, aniž
by však bylo možné přijít k jasnému závěru.
Dostatečně přínosná a smysluplná byla sama
přemýšlivá atmosféra podpořená přátelskými rozhovory s předními osobnostmi oboru.
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his main activity could be described as
improving quality of architecture and urban
planning outside traditional centres.
Todd Saunders, a Canadian-Norwegian
architect, also voluntarily binds himself
with a particular spot outside centres. While
Snozzi builds the given place as an urban
unit, Todd Saunders’ relation to periphery
can be best spotted in his solitary buildings
in landscape. He built a hotel and several
small studios on Fogo Island which captures
the basics of his approach. They stand on
a rocky seacoast and try to burden the place
as little as possible. John O’Reilly works
with needa of the local residents of the
Western coast of Ireland instead of such
typologically exclusive buildings. Buildings
of neither of these architects are in a centre
from neither geographical nor cultural point
of view. And yet, they don’t just follow the
centre.
All these contributions prove the heterogeneous state of architecture in information
society. Knowing these buildings and urban
and landscape modifications, it is clear that
the terms centre and periphery are useless,
at least in their traditional meaning where
their relation is defined by asymmetrical
transfer or even emanation of news from
a focal point somewhere to the remote
periphery where they are accepted with
delay. We can draw an indirect conclusion
that the distinction between centre and
periphery is the concentration of high-quality architecture. In an information society
whose physical geographical borders are
vague (this society is to a considerable
extent based virtually), centre and periphery are heterogeneous and parallel to each
other. Information is transferred from the
centre to the periphery and vice versa symmetrically and simultaneously.
The Liberec conference contributed to
understanding of these contexts and new
relations but it isn’t possible to reach any
clear conclusion. The reflective atmosphere
itself was helpful and meaningful and it was
further supported by friendly dialogues with
the elite of the discipline.
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Konference v nově
zrekonstruované budově
Liberecké galerie v lázních

Návštěvníci konference
Conference attendees

The Conference taking
place in the recently
renovated building of the
Regional Liberec Gallery

Přednášející a hosté
na konferenci
Keynote speakers and
guests attending the
conference

Petr Kratochvíl, Vasa
Perović a John A. O'Reilly
při diskuzi

Přednáška švýcarského
architekta Luigi Snozziho
Luigi Snozzi lecture

Petr Kratochvíl, Vasa
Perović and John A. O'Reilly
discussion
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Přejmenování ateliéru na Ateliér Karla Hubáčka (s mikrofonem prof. Jiří Suchomel)
Studio of Karel Hubáček renaming ceremony (prof. Suchomel holding microphone)
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GALERIE DADS
GALERIE DIE AKTUALITÄT DES SCHÖNEN... V LIBERCI
ROMAN DOBEŠ

Galerie byla založena v roce 1997 Janem
Stolínem, Martinem Drägerem a Petrem
Stolínem. Za dobu své existence prošla
několika fázemi a zažila i zmrtvýchvstání,
když po neuvážlivém kroku liberecké radnice přišla o svůj prostor. Přes všechna úskalí
dnes zažívá progresivní rozvoj a její kurátor
Jan Stolín do Liberce stále přiváží „krásné
aktuality“.

Gallery was founded in 1997 by Jan Stolín,
Martin Dräger and Petr Stolín. It went
through several phases in the course of its
existence and it was resurrected after it lost
its premises because of an imprudent step of
the Liberec municipal authority. It overcame
all obstructions, develops progressively
nowadays and its curator Jan Stolín still
brings in the “relevant beautiful.”

Galerie DADS se ve své třetí životní fázi
existenčně stabilizovala v netradičním
prostředí obchodního centra Plaza Liberec
a její výstavní program rezonuje ve stále se
rozšiřujícím publiku. Galerie DADS a úsilí
Jana Stolína má pro liberecké kulturní klima
nevyčíslitelnou hodnotu a zdá se, že po
několika letech stability nutné k rozvinutí
kontinua, to liberecká veřejnost konečně
začíná oceňovat. Svědčí o tom nejen hojně
navštěvované vernisáže, ale i další prostor,
který Jan Stolín v rámci místního kulturního
prostředí dostává. Tím je například možnost
prezentovat současné umění i v prostorách
nové Oblastní galerie, která se počátkem
tohoto roku přesunula do zrekonstruované
budovy městských lázní, kde Jan Stolín
jako kurátor vede novou galerii SET. Zdá se
tedy, že budoucnost Liberce budou i nadále
zkrášlovat krásné aktuality a bude jich jen
přibývat.

The DADS Gallery stabilized in its third life
period in the non-traditional environment
and its exhibition programme resonates
among its ever growing audiences. The
DADS Gallery and Jan Stolín’s effort are
immensely valuable for the cultural atmosphere of Liberec and it seems that after
a few years of stability necessary for the
development of a certain continuum, the
Liberec public finally starts to appreciate it.
This is proved not only by the high number
of visitors of private views but also by more
options that Jan Stolín was given within the
local cultural environment. Among them
is the possibility to present contemporary
art in the new Regional Gallery which was
moved in the beginning of this year to the
renovated building of municipal spa where
Jan Stolín directs a new gallery SET as
a curator. So it seems that relevant beauty
will go on adorning the future of Liberec
and there will be only more and more of it.
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19. 9. — 12. 10. 2013

ZBYNĚK BALADRÁN
Potíže
Difficulties

30. 1. — 21. 2. 2014

PAVEL KAROUS
Památník obětem
české transformace
Memorial to the Victims of
Czech Transformation

16. 10. — 16. 11. 2013

12. 3. — 5. 4. 2014

JAN MLADOVSKÝ

DAVID HANVALD

Vzpomenout si devětkrát co
je výtopa
To Recall Nine Times What
a Watermeadow Is

19. 12. - 21. 1. 2014

JAN NÁLEVKA
Prací samočinných strojů
k volnému času,
ke kultuře hmotné
i duševní,...
By the Working of
Automatic Devices Towards
a Free Time, Towards
a Culture Both Material and
Immaterial,...

Do prdele, to je krása!
Goddamn, What
a Beauty!

9. 4. — 2. 5. 2014

PAVEL MRKUS
Velký Render
Big Render
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7. 5. — 5. 6. 2014

RICHARD LOSKOT
Ex pozice
Ex Position
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ČESKOSLOVENSKÁ EXPOZICE NA BENÁTSKÉM BIENÁLE 2014
CZECHOSLOVAK EXHIBITION LA BIENNALE DI VENEZIA 2014
7. 6. — 23. 11. 2014
MARTIN HEJL

2x100 mil.m2

2x100 mil.m2

Výstava vzniká jako záznam výzkumu
o 200 mil. m2, kterou představuje obytná
plocha postavená v Československu za
posledních sto let. Toto období frázujeme
6 zastaveními, dokumentovanými rozhovory
s jejich přímými aktéry a axonometriemi
obytných celků. Je tak reakcí na téma Absorbing modernity 1914–2014, vypsané Remem
Koolhaasem, kurátorem letošního bienále.

The exhibition is a record of the research
on 200 mil. m2 that represent the living
areas built in Czechoslovakia in the last one
hundred years. We divide this time period
by six stops documented by interviews with
people directly involved and axonometric
projections of the habitable units. So it is
a reaction to the theme of Absorbing modernity 1914–2014 announced by the curator of
this biennale, Rem Koolhaas.

Rozvíjíme několik paralelních příběhů, které
se proplétají a doplňují. Tyto příběhy jsou
dokumentovány ve třech rovinách - objevení, evoluce a zánik panelové prefabrikace
jako konstrukční metody v Československu,
historie 12-ti tisícového projekčního ústavu
a individuální vs. kolektivní - cesta od
baťovského rodinného domku přes kolektivní výstavbu v průběhu komunismu
a následný návrat k rodinnému domu.
Všechny tyto příběhy lze vyprávět z různých
perspektiv, jak to odpovídá jejich komplexní
povaze. My jsme se omezili na tu architektonickou, proto celou výstavu provází otázka,
v jaké míře jsou či nejsou tyto komplexní
příběhy a jejich kapitoly dílem architektů.

We develop several parallel stories that
intertwine and supplement each other.
These stories are documented on three
levels – emergence, evolution and downfall
of prefabrication of panels as a construction
method in Czechoslovakia, a history of an
institution of 12 thousand people and of
the individual against the collective – the
journey starting with Baťa’s family houses,
continuing to the collective construction
during communism and ending with the
comeback of family houses.
All these stories can be told from various
points of view because of their complex
nature. We restrained ourselves to the architectural point of view so the whole exhibition is marked by the question of whether
these complex stories and their chapters are
a work of architects and to what extent.
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výstava 2x100 mil. m2
2x100 mil.m2 exhibition
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JEŠTĚD F KLECI 11
JFK 11
29. 1. 2014

Ještěd F kleci je legendární studentská soutěž na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Každý semestr
má porota tvořena z nezávislých odborníků,
kteří působí mimo domácí půdu TUL, vybrat
z mnoha projektů ten nejlepší.
Ve středu 29. 1. 2014 v prostorách velkého
atelieru školy proběhl, za přítomnosti všech
studentů, pedagogů, přátel a zvědavců již
11. Ještěd F kleci. Nechyběla ani pětičlenná
porota, kterou tvořili: Martin Jančok
(P-L-U-R-A-L), Pavel Joba (M1 architekti),
David Kraus (Architektura s.r.o.), Jana
Moravcová (Jana Moravcová architektonická
kancelář), Petr Štefek (HOK Architects). Ta
z necelé stovky studentských prací vybrala
ty nejlepší počiny zimního semestru.
Nejsympatičtější zadání našla porota v ateliéru Radka Suchánka a jeho asistentů Petra
Janoše a Vladimíra Baldy, kde početná skupina studentů zpracovávala drobné zásahy
do míst postižených těžbou – do obcí Horní
Jiřetín a Špania Dolina. Z toho ateliéru
vzešel i celkovým vítěz Marek Nedelka ze
3. ročníku s návrhem do hornické obce
Špania Dolina na středním Slovensku.
Dalšími nominovanými byli Elena Fialková,
Jindřich Traugott, Alžběta Pomahačová,
Martin Holba, Tereza Čermáková, Adam
Kössler, Lucie Pavlištíková, Jiří Gulbis
a Jakub Dvořák.

Ještěd F kleci is a legendary student competition at the Faculty of Art and Architecture
of the Technical University of Liberec. Each
semester a jury consisting of independent
experts who don’t work at the university has
to choose one of the many projects as the
best.
On Wednesday 29 January 2014, the JFK 11
took place with participation of all students,
teachers, friends and curious visitors. There
was also the jury of five consisting of Martin
Jančok (P-L-U-R-A-L), Pavel Joba (M1 architekti), David Kraus (Architektura s.r.o.), Jana
Moravcová (Jana Moravcová architektonická
kancelář), Petr Štefek (HOK Architects). They
had almost one hundred student projects
from the winter semester to choose from.
The jury found the most likeable projects
in the studio of Radek Suchánek and his
assistants Petr Janoš and Vladimír Balda
where a numerous group of students worked
on small modification of places damaged by
mining – the villages of Horní Jiřetín and
Špania Dolina. This is the studio that gave us
the final winner, Marek Nedelka, a student
of the third year who worked on a project
for the mining village of Špania Dolina in
the Central Slovakia. Other nominees were
Elena Fialková, Jindřich Traugott, Alžběta
Pomahačová, Martin Holba, Tereza Čermáková, Adam Kössler, Lucie Pavlištíková, Jiří
Gulbis and Jakub Dvořák.
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Porota JFK 11
The JFK 11 Jury

Marek Nedelka
přebírá cenu.
Marek Nedelka
accepting the award.

Vítěz a nominovaní studenti
The winner and
nominated students

Oceněný ateliér
Suchánek/Janoš/Balda
Suchánek/Janoš/Balda
studio was awarded

Večírek
Party
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JEŠTĚD F KLECI 12
JFK 12
11. 6. 2014

Jinou středu 11. června 2014 proběhl
v Ateliéru Karla Hubáčka další slavnostní
vyhlášení oceněných prací dvanáctého
ročníku Ještědu F kleci, kdy ateliérové
projekty libereckých studentů Fakulty
umění a architektury posuzovala porota
ve složení: architekti Jitka Ressová (Ellement), Jan Aulík (Aulík Fišer architekti), Svatopluk Sládeček (New Work), umělec Pavel
Karous (Vetřelci a volavky) a teoretička Jana
Tichá (Zlatý řez).

On another Wednesday, on the 11 June
2014, the 12th Ještěd F kleci took place in
Karel Hubáček’s studio in which the studio
projects of the students of the Faculty of Art
and Architecture in Liberec were evaluated
by the jury consisting of architects Jitka
Ressová (Ellement), Jan Aulík (Aulík Fišer
architekti) and Svatopluk Sládeček (New
Work), the artist Pavel Karous (Vetřelci
a volavky) and the theorist Jana Tichá
(Zlatý řez).

Vítězkou se nakonec stala Tina Peterková z druhého ročníku s projektem dvojproluky na Žižkově – Hostel komplex,
půjčovna kol a restaurace s komínem,
který zpracovala v ateliéru Antonína Nováka
a Vladimíra Baldy. Další ocenění si odnesli
Eliška Málková a Petr Láska za komplexní
práci na československém pavilonu benátského bienále, Barbora Tauerová za zkoumání vztahů mraků k architektuře, Klára
Paterová za projekt nárožního domu mezi
ulicemi Anenská – Pekařská v Brně, Lenka
Juchelková za úpravy středu města Lomnice
nad Popelkou, Adam Lacina za svou bakalářskou práci Nemocnice Dačice, tým ve
složení Vojtěch Šaroun, Martin Holba,
Marie Štefanová, Marie Čáslavská, Klára
Bužková a Kristian Holan za mimořádný
výkon při návrhu univerzitního městečka do
pevnosti Terezín, dále pak Zuzana Neťuková – minimální lázně alias Tetris, Karolína Dvořáková za centrum Karolíny Světlé
a na závěr byl oceněn atelier Jana Stolína
PROSTOR S, kde studenti experimentovali
s novými médii v rámci vlastních témat.

The winner was Tina Peterková from the
second year with the project for a double
vacant site at Žižkov in Prague – Hostel
complex, bike rental service and a restaurant with a chimney on which she worked
in Novák/Balda’s studio. Other awarded
students were Eliška Málková and Petr Láska
for the complex work on the Czechoslovak
pavilion on the Venice Biennale, Barbora
Tauerová for exploring the relationship of
clouds and architecture, Klára Paterová
for the project of a corner house in Brno,
Lenka Juchelková for a modification of the
downtown of Lomnice nad Popelkou, Adam
Lacina for his Bachelor thesis on Dačice
Hospital, the team consisting of Vojtěch
Šaroun, Martin Holba, Marie Štefanová,
Marie Čáslavská, Klára Bužková and Kristian Holan for the extraordinary success
in designing a university town within the
Terezín fortress, also Zuzana Neťuková –
minimalistic spas alias Tetris, Karolína
Dvořáková for the Karolína Světlá Centre
and finally Jan Stolín’s studio SPACE
S where students experimented with new
media in themes they chose on their own.
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The JFK 12 Jury

Vyhlášení cen
The Awards ceremony

Skupina nominovaných
Group of nominees

kapela Snabba Pillar
s bubeníkem BitMap
Collective
Snabba Pillar with BitMap
Collective's drummer

Vítězka Tina Peterková

Venkovní
afterparty

The winner Tina Peterková
Outdoor afterparty
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Dojezd venkovní afterparty po JFK 12 před příjezdem policie
JFK 12 outdoor afterparty before policemen arrived
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3. 10. — 1. 11. 2013
Výstava studentů
Environmental designu
Změny prostředí v Galerii
Kus kovu
Environmental students
exhibition "Environmental
change" in Kus kovu Gallery

14. 10. 2013
Drakiáda
Kite-flying
contest
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7. 10. — 12. 10. 2013
Mezinárodní work(shop)
Under Construction
v Portu pořádaný libereckou
fakultou a portskou
Universidade Lusófona
v rámci lisabonského
trienále.
International work(shop)
Under Construction in
Porto organized by Faculty
of Art and Architecture in
Liberec and Universidade
Lusófona as a part of
Lisbon Architecture
Triennal

14. 11. 2013
Prvok • každoroční křest
studentů prvního ročníku
Prvok • annual First Year
Students Initiation
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11/12 2013
Workshop s názvem VODA
s rakouskými architekty
Sonjou Gasparin
a Beny Meierem
Workshop "Water"
with Austrian architects
Sonja Gasparin
and Beny Meier

11. 12. 2013
První papírový ples
organizovaný týmem
studentů - Anna Hrušová,
Lenka Juchelková, Vojtěch
Malina, Michaela Říhová
a Zuzana Sagitariová
First Paper Ball
organized by students
- Anna Hrušová, Lenka
Juchelková, Vojtěch Malina,
Michaela Říhová a Zuzana
Sagitariová
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18. 12. 2013
Vánoční večírek FUA
FUA Christmas Party

2. — 11. 5. 2013
Ateliér VIZKOM na přehlídce
mladého umění - Pokoje 2
v Praze. Instalaci tvořila
interaktivní projekce 2πr
Matěje Bláhy, světelná
instalace Martina Hofmana
s názvem Paralelní
destrukce a zvuková
instalace Průlet studenta
Petra Voříška
Studio of Visual
Communication - Digital
Media as the participant
of the young art
exhibition - Rooms 2 .
Installation consisted of
the interactive projection
"2πr" made by Matěj Bláha,
"Parallel Destruction" by
Martin Hofman and audio
installation called "Flyby"
by Petr Voříšek
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O FAKULTĚ UMĚNÍ A ARCHITEKTURY
ABOUT FACULTY OF ART AND ARCHITECTURE

VZNIK

HISTORY

Fakulta umění a architektury je součástí
Technické univerzity v Liberci. Fakulta byla
zřízena rozhodnutím akademického senátu
TUL k 1. 12. 1994 jako Fakulta architektury.
S účinností od 1. ledna 2007 byl změněn
název Fakulty architektury na Fakulta
umění a architektury Technické univerzity
v Liberci. Fakulta je zaměřená umělecky
a technicky. Fakulta chce zprostředkovat
svým absolventům vnímání architektury
ve všech jejích aspektech. Klade přitom
důraz na tvořivé a koncepční zaměření
práce architekta. Fakulta usiluje o vytvoření dynamického studia, odpovídajícího
současnému stavu a vývoji názorů na výuku
architektury ve světě a doprovázeného
mobilitou studentů i vyučujících.

The Faculty of Art and Architecture is
part of the Technical University of Liberec
(TUL). The faculty was established as
The Faculty of Architecture by ruling of
TUL's Academic Senate on 1 December
1994. Its name has been changed to The
Faculty of Art and Architecture of the
Technical University of Liberec with effect
from 1 January 2007. The faculty's focus
is artistic and technical. Its goal is to
mediate to its graduates a perception
of architecture in all its aspects. But the
faculty emphasizes creative and conceptual orientation of an architect's work at
the same time. The faculty seeks to create
a dynamic course of study, corresponding
to the current status and development
of world views on teaching architecture
and accompanied by student and teacher
mobility.

O STUDIU
Studium je chápáno jako příležitost pro
diskusi mezi studenty a vyučujícími,
umožňující společné hledání a nacházení.
V tomto dialogu chce fakulta vychovávat
všestranně vzdělané architekty a umělce.
Studium nabízí vysokoškolské vzdělání
s vyvážeností výtvarné, humanitní a technické složky. Studijní program je sestaven
tak, aby umožnil studentům dosažení
kvalifikace, nutné k dalšímu uplatnění.
Od roku 2003 má fakulta akreditované
čtyřleté bakalářské a na něj navazující
dvouleté magisterské studium architektury. Bakalářské studium, do nějž se hlásí
noví uchazeči od akademického roku
2003/2004, má akreditovaný studijní
program Architektura a urbanismus se
studijním oborem Architektura, dále rovněž
čtyřletý program Výtvarná umění s oborem
Vizuální komunikace, dále navazující magisterský dvouletý program Architektura
a urbanismus s obory Architektura a Architektonické inženýrství. Od akademického
roku 2008/2009 je součástí akreditovaných studijních programů na fakultě též
bakalářských program Design s oborem
Design prostředí a navazující magisterský
program Výtvarná umění s oborem Vizuální
komunikace – digitální média. Od akademického roku 2010/2011 je též akreditován
navazující magisterský dvouletý program
Design s oborem Design prostředí.

LEARNING AND TEACHING
The course of study is perceived as an
opportunity for discussion among students
and lecturers, enabling common search
and findings. Through such dialogue, the
faculty aims to raise broadly educated
architects and artists. The course of
study offers higher education while its art,
humanities and technical components are
in balance. The study program is designed
to allow students to achieve a qualification
necessary for their further successful
employment.
From 2003, the faculty offers an accredited four-year bachelor's degree and
a subsequent two-year master's degree
in architecture. The bachelor's degree
for which new applicants can apply
since academic year 2003/2004 has an
accredited Architecture and Urbanism
study program with Architecture field of
study, and also a four-year Visual Arts
program with a Visual Communication
field of study, and a subsequent two-year
master's Architecture and Urbanism
program with Architecture and Architectural Engineering fields of study. Since
academic year 2008/2009, the bachelor's Design program with Environmental
Design field of study is also a part of
accredited study programs.
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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 Němcová
-Zedníčková, Ph.D.
Tajemnice fakulty
Faculty Manager
JUDr. Daniela Zlevská

ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATION
Sekretariát
Main office
Martina Wohlmannová
Studijní oddělení
The Registrar's office
Eva Konopová
Erasmus koordinátor
a zahraniční styky
Erasmus and Foreign
Relations Coordinator
Ing. arch. MgA.
Petr Šmídek
Knihovna Library
Naďa Procházková
Ing. arch.
Hana Procházková
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prof. Ing. arch.
Zdeněk Fránek
prof. Ing. arch. akad. arch.
Jiří Suchomel
prof. Dr. Ing. arch.
Bořek Šípek
prof. PhDr.
Tomáš Vlček, CSc.
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prof. PhDr.
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Mgr. Petr Volf
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PhDr. Karel Srp, Ph.D.
JUDr. Daniela Zlevská

KATEDRA
ARCHITEKTURY
DEPARTMENT
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Vedoucí
Head of Department
prof. Ing. arch.
Zdeněk Fránek
Vyučující
Lecturers
Ing. arch. Vladimír Balda
Ing. arch. Jiří Buček
prof. Ing. arch.
Zdeněk Fránek
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Ing. Tomáš Lejsek
doc. PhDr. Petr Rezek
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Ing. arch.
Radek Suchánek, Ph.D.
Vyučující
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Ing. arch.
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Visiting lecturers
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Ing. arch. Jiří Klokočka

KATEDRA
ENVIRNOMENTAL
DESIGNU
DEPARTMENT OF
ENVIRONMENTAL
DESIGN
Vedoucí katedry
Head of Department
prof. Dr. Ing. arch.
Bořek Šípek
Vyučující
Lecturers
doc. Mgr. Jaroslav Brabec
Mgr.A. Jiří Jindřich
Mgr.A. Leona Matějková
prof. Dr. Ing. arch.
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Mgr. Martin Smolka
Ing. arch.
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VÝTVARNÝCH UMĚNÍ
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OF FINE ARTS
Vedoucí katedry
Head of Department
doc. Stanislav Zippe
Vyučující
Lecturers
Ing. Richard Charvát, Ph.D.
Mgr. Kamil Nábělek
MgA. Jaroslav Prokeš
doc. M.A. Jan Stolín
doc. Stanislav Zippe
Externisté
Visiting lecturers
MgA. Jana Bernartová,
PhD.

KATEDRA TEORIE DĚJIN
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
A ARCHITEKTURY
DEPARTMENT OF ART
HISTORY, THEORY
AND ARCHITECTURE
Vedoucí katedry
Head of Department
prof. PhDr.
Tomáš Vlček, CSc.

KATEDRA NOSNÝCH
KONSTRUKCÍ
DEPARTMENT
OF SUPPORTING
STRUCTURE
Vedoucí katedry
Head of Department
prof. Ing. Miroslav Škaloud,
DrSc. Dr.h.c.
Vyučující
Lecturers
Ing. Vladislav Bureš
Ing. Jan Suchánek
prof. Ing. Miroslav Škaloud,
DrSc. Dr.h.c.
Externisté
Visiting lecturers
Ing. Václav Kuneš, CSc.
Ing. Jiří Rozkovec
Ing. arch. Randa Tomehová

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

Vyučující
Lecturers
doc. Ing. arch.
Pavel Halík, CSc.
doc. PhDr.
Petr Kratochvíl, CSc.
prof. PhDr.
Tomáš Vlček, CSc.
Mgr. Kamil Nábělek

Vyučující
Lecturers
doc. Ing.
Eva Burgetová, CSc.
Ing. Jana Košťálová
Ing. Jaroslav Peterka, CSc.
Ing. Stanislav Staněk, CSc.

Externisté
Visiting lecturers
Mgr. Olaf Hanel
PhDr. Kašparová Eva
Johanna Pauly
Mgr. Filip Šenk
doc. PhDr. Josef Štulc

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

STUDENTI
STUDENTS

B3501
ARCHITEKTURA
A URBANISMUS
ARCHITECTURE
AND URBANISM
¨
První ročník
First Year
Vadim Avdeev
Nikol Balabanova
Jan Balcar
Elizabeth Brázdilová
Michaela Bucharová
Tobiáš Hrabec
Tomáš Hrubý
Marek Kohout
Jan Koníček
Jiří Macháček
Michaela Marková
Daniela Míková
Štěpán Mišurec
Tereza Pištěková
Alžběta Pomahačová
Matyáš Prošek
Gabriela Sládečková
Martin Stupka
Martin Šálek
Jakub Štolhof
Barbora Tauerová
Jakub Trčka
Martin Utíkal
Quang Vu Dinh
Pavel Zahálka

Třetí ročník
Third Year
Roman Balšán
Michal Bílek
Alžběta Bláhová
Barbora Drahotová
Šimon Dušek
Jakub Dvořák
Matyáš Fialka
Michaela Fričová
Kristian Holan
Anna Hrušová
Klára Jančová
Lenka Juchelková
Štěpán Kadlec
Jana Kadlecová
Adéla Korbelová
Samuel Lövy
Marek Nedelka
Olga Procházková
Michaela Říhová
Zuzana Sagitariová
Vojtěch Šaroun

Čtvrtý ročník
Fourth Year
Mirka Baklíková
Lukáš Dlabola
Antonín Hůla
Jaroslav Kejř
Martin Málek
Klára Mitlenerová
Veronika Moutelíková
Klára Paterová
Ondřej Pchálek
Jan Stibral
Anna Svobodová
Dominika Taklová
Milada Vorzová

Druhý ročník
Second Year
Martina Bauerová
Martin Brhlík
Klára Bužková
Marie Čáslavská
Matěj Čunát
Daniel Hakulín
Kryštof Hlaváč
Martin Holba
Ema Hrníčková
Miroslav Chmel
Tereza Jílková
Jiří Jurenka
Patrik Kovaľ
Eliška Kovaříková
Petr Láska
Eliška Málková
Šimon Marek
Alice Mitysková
Zuzana Neťuková
Anna Nižňanská
Alena Novotná
Tina Peterková
Zuzana Šnajdrová
Adam Šustek
Petr Tůma

Bakalářská práce
Bachelor project
Michaela Benešová
Jotham Brause
Zuzana Brunnerová
Adam Cigler
Tereza Čermáková
Hana Davídková
Andreas Dzikos
Roman Ehl
Elena Fialková
Kateřina Hlavičková
Michael Karnet
Lukáš Koubek
Veronika Krystová
Lukáš Křovák
Adam Lacina
Lucie Lorencová
Ivo Louda
Jiří Lukáš
Lucia Macková
Eliška Marčíková
Štěpán Matějka
Samuel Nekola
Ondřej Novák
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Eliška Nováková
Alnur Nurmakhanov
Lucie Pavlištíková
Marek Prchlík
Eduard Seibert
Vojtěch Stoklasa
Libor Šenekel
Roman Šumbera
Jindřich Traugott
Pavel Uličný
Kamila Vaníčková
Lenka Vojtěchová

N3501
ARCHITEKTURA
A URBANISMUS
ARCHITECTURE
AND URBANISM
Pátý ročník
Fifth Year
Ota Černý
Šimon Dočekal
Karolína Dvořáková
Zuzana Ferencová
Jiří Gulbis
Barbora Jandová
Theresa Kjellberg
Jakub Kopecký
Adam Kössler
Jan Kurz
Štěpán Matoušek
Radek Pinkas
Jakub Pleyer
Jiří Pokorný
Andrea Pujmanová
Petra Ross
Dominika Rošetzká
Marek Svoboda
Pavel Špringl
Tomáš Zavoral
Martin Zíma

Šestý ročník
Sixth Year
Martin Duba
Kateřina Fryzelková
Jakub Honzák
Daniela Kupková
Vojtěch Malina
Lenka Pechanová
Aleksandra Pinaeva
Anna Podroužková
Ondřej Smetana
Barbora Smutná
Barbora Šímová
Aleš Valášek
Michal Vašek
Aleš Vojkůvka
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Diplomní práce
Diploma project
Filip Albrecht
Pavel Barták
Sandra Beránková
Nela Gottvaldová
Eva Hofierková
Jan Jirásko
Miroslav Kukrál
Věra Palánová
Petr Pospíšil
Jindřich Ráftl
Ondřej Smetana
Petra Stejskalová
Ondřej Štěpán
Zuzana Tomková
Michal Vašek

B8206
VÝTVARNÁ UMĚNÍ
FINE ARTS
První ročník
First Year
Šimon Bozděch
Veronika Doležalová
Jan Hubáček
Eva Martišová

Druhý ročník
Second Year
Lukáš Dostálek
Hana Kostruchová
Petr Voříšek
Jonáš Zelík

Třetí ročník
Third Year
Matěj Bláha
Martin Hofman
Jakub Krejčí
Martina Machová
Jana Makulová
Čtvrtý ročník
Fourth Year
Petr Hostaš
Eliška Králová
Vanda Mračková
Veronika Stěhulková

Bakalářská práce
Bachelor project
Martin Danda
Vanda Mračková

ŠKOLA SCHOOL
N8206
VÝTVARNÁ UMĚNÍ
FINE ARTS
Šestý ročník
Sixth Year
Martin Szöllös

Diplomní práce
Diploma project
Tereza Drahoňovská
Jan Kysela

B8208
DESIGN
DESIGN
První ročník
First 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

Druhý ročník
Second Year
Tereza Hladíková
Barbora Jarošová
David Kejklíček
Ondřej Kocholatý
Lenka Koprivňanská
Karel Marek
Veronika Maříková
Nela Mazánková
Veronika Nosková
Martina Ondruchová
Eva Pultrová
Barbora Slavíčková
Antonín Šíma
Jakub Tkáč
Tomáš Urbánek
Pavla Zemanová
Tereza Zichová

ŠKOLA SCHOOL

Třetí ročník
Third Year

Šestý ročník
Sixth Year

Adam Blaha
Jakub Havlíček
Zuzana Horáková
Jiří Hřebejk
Jan Hybner
Tereza Chalašová
Denisa Koldová
Lukáš Ráček
Oskar Stolín
Jan Svoboda
Jana Šmejkalová

Markéta Maštrlová
Christian Proios
Jan Ramba
Renata Sehnoutková

Čtvrtý ročník
Fourth Year
Eva Burešová
David Čermák
Petr Gebrián
Robin Jeník
Jan Karhan
Monika Suchá
Jan Vetrák
Aneta Železníková

365

Diplomní práce
Diploma project
Marcela Hapalová
Barbora Maštalířová
Jakub Matějů
Klára Mikešová
Jindřich Ráftl
Zuzana Ragánová
Jana Tvarohová
Zdeněk Urbánek

1

2

3

4

5

6

Bakalářská práce
Bachelor project
Lukáš Bartoň
Silvie Cifrincová
Kateřina Čížková
Julie Floriánová
Andrea Havránková
Anna Kopková
Kateřina Kostková
Natálie Loukotová
Adam Stratilek
Veronika Stryalová
Veronika Šrejmová
Tomáš Zábranský

N8208
DESIGN
DESIGN
Pátý ročník
Fifth Year
Andrea Augustová
Aleš Bělohradský
Michal Feuermann
Mikuláš Hapka
Martin Huňař
Jan Salanský
Josef Trakal
Jitka Třmínková
Jan Valenta

7

8

1

Petr Volf • Místa
architektonického vz(d)oru:
Česká architektura mimo centra
1990 - 2013 Czech Architecture
Outside Centres 1990 - 2013

4

Beskydské vize: Letní škola
architektury, Rožnov 2012
Visions for the Beskydy: Summer
School of Architecture in
Rožnov 2012

6

2

Petr Kratochíl, Filip Šenk eds.
Architektura mimo centra
Architecture Outside Centres

5

Vize pro Plasy: Letní škola
architektury 2013 Visions
for Plasy: Summer School of
Architecture 2013

3

Ročenka FUA 2012 - 2013
Yearbook FUA 2012 - 2013

7, 8 Sídla dotčena těžbou Špania Dolina, Horní Jiřetín
...architektonické zpravodaje
Places Affected by Mining Špania Dolina, Horní Jiřetín
...architectural newspapers

Martin Hejl & Coll. 2x100mil.
m2: Atomized Modernity...on
architecture of large housing
complexes in Czechoslovakia
1914 - 2014

366

Cesta do Chile
A Journey to Chile

10 Cesta do Irska
A Journey to Ireland
11

Cesty do Rakouska a Slovinska
A Journeys to Austria
and Slovenia

12 Cesta do Japonska
A Journey to Japan

15 Cesta do Polska
A Journey to Poland

15 Cesta na západ
A Journey to the West

19, 20 Antonín Novák
Dům a krajina 1, 2 The House
and the Landscape 1, 2

17
13 Cesta do Pobaltí
A Journey to the Baltics

20

14 Cesty do Skandinávie
A Journey to the Scandinavia

16 Tomáš Vlček
Exkurze do severní Itálie
a Švýcarska Excursion
to Northern Italy
& Switzerland
Cesta do severní Itálie
a Švýcarska A Journey to
Northern Italy & Switzerland

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

23 Ateliér Pilař: Krajina
železné opony
Studio Pilař: The Land
of the Iron Curtain

27 Projekty pro Boskovice
Projects for Boskovice

31 Workshop s Takeshi Hosakou
v Českých Budějovicích
Workshop with Takeshi Hosaka
in České Budějovice

16

19

18

17

367

12

15

14

13

ŠKOLA SCHOOL

11

10

9

9

ŠKOLA SCHOOL

21

Cesta do hor:
Korutany, jižní Tyrolsko, Tyrolsko
A Journey to mountains:
Carinthia, South Tyrol, Tyrol

22 Cesta za sopkami: Kanárské
ostrovy A Journey to
volcanoes: Canary Islands

24 Ateliér O'Reilly:
Centrum udržitelného rozvoje
Studio O'Reilly: Sustainable
Living Centre
25 Ateliér Martens: Typical Housing
Studio Martens: Typical Housing
26 Projekty pro Liberecký kraj
Projects for Liberec Region

28 Čtyři rozhovory
Four Interviews
29 Workshop Under Construction
Workshop Under Construction
(Portugal)
30 Workshop Gasparin Meier
Architects Workshop with
Gasparin Meier Architects

32 Ještěd 11x jinak: Architektonická
soutěž na vysílač a horský hotel
na Ještědu v roce 1963
11x the Ještěd TV Tower:
Architectural Competition to
Build the Ještěd TV Tower and
the Mountain Hotel in 1963
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