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Minulost, je to, co se nedá člověku vzít, 
je tím, co mu již nemůže štěstěna nikdy 
odebrat. Je místem, kam už její moc nesahá. 
Minulost je jedna. Její výklad však může být 
bezbřehý a právě zde nabírá štěstěna opět 
svojí moci.

Rozhovor je moment, jak vyvolat dobu již 
minulou, rozhovor je momentem, kdy se dá 
říct to podstatné, ale je i okamžikem, kdy 
se dá říct lež. Rozhovor je spojen s lidským 
setkáním. 

Autorské vzpomínání, psaní z ichformy, je 
svět, kdy řádky zachycují myšlenkové vlákno 
pouze jednoho člověka, je to místem intim-
ním, ale i místem vážného sdělení.

Fotografie je obraz, rám. Vizuální vzpomín-
ka. Fotografií je mnoho, jejich seřazení může 
říct vše.

Seznam je seznam. Lhát neumí, říká všechno 
a přitom nic.

Kniha je výseč.

Kniha FUA 20 je knihou o dvaceti let  
FUA TUL. 

FUA 20 skrze 11 rozhovorů, skrze autor-
ské vzpomínání a skrze dobové fotografie 
předává příběh jedné školy. Netvoří maketu 
její minulosti, předává kolektivní vědomí, 
silné zkušenosti, které se již staly a nyní opět 
vstupují do rukou štěstěny.

Jan Stibral
(*1989, FUA 2009 - )

The past is something that a person cannot 
be deprived of, it is something the fortune 
cannot take away. It is a place where it has 
no power. There is only one past but its 
interpretation can be limitless and that is 
where the fortune regains its power. 

An interview is a moment when you can 
call back the past, an interview is a moment 
when you can say everything important 
but also a moment when you can lie.  An 
interview is connected to meeting of human 
beings.

Remembering of an author, a narration in 
the first person, is a world where lines catch 
a stream of thoughts of only one person, it is 
an intimate place but also a place of a grave 
message.

A photography is an image, a frame. A visual 
memory. There are many photographs, their 
order can say everything.

A list is a list. It cannot lie, it says everything 
and nothing.

A book is a fragment.

The book FUA 20 is about twenty years  
of FUA TUL.

FUA 20 presents a story of one school 
through 11 interviews, remembering of 
authors and period photographs. It doesn’t 
create a model of its past, it passes on a col-
lective consciousness, powerful experiences 
that have already happened and now they 
put their fate to chance again.

O oživení minulosti
On Reviving Past
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My jsme vlastně postavili  
novou školu na zelené louce.  

Ale to, že nemáte tradici,  
může být i výhoda.

We actually built a new school  
on a greenfield site.  

But having no tradition  
can be an advantage.

Rozhovor s Jiřím Suchomelem (*1944) 
o svém odchodu ze SIALu, o americké 
zkušenosti, o založení nové školy 
architektury, o jejím formování 
a o radosti z učení.

Pane profesore, zajímalo by nás, jaká byla 
vaše cesta ze SIALu (Sdružení inženýrů 
a architektů Liberec) na pozici historicky 
prvního děkana na fakultě architektury 
v Liberci. Jak jste se stal učitelem?

Učitel, to je velké slovo. Já jsem si nikdy 
nepředstavoval, že bych učil. Doopravdy ne. 
V době socialismu mě to v životě nenapadlo, 
protože zaprvé, to povolání bylo zřetelně 
spojeno s participací na komunistickém 
systému, to byla pro mě hlavní zábrana, 
a zadruhé jsem se necítil dostatečně vyspělý 
k tomu, abych mohl někoho poučovat. Já 
jsem celý život pracoval jako aktivní archi-
tekt. Se svojí architektonickou praxí jsem 
začal, řekněme, od roku 1969, kdy jsem 
nastoupil do SIALu, a poprvé jsem se před 
studenty postavil jako učitel v roce 1989, 
kdy jsem vedl seminář v rámci takzvané 
Zlaté školy architektury, kterou organizovali 

Interview with Jiří Suchomel (*1944) 
about leaving SIAL, his experience  
from the US, founding new school  
of architecture, its forming and about  
the joy of teaching. 

Professor, how did you get from  
SIAL (Liberec Association of Engineers  
and Architects) to be the first dean  
of the Faculty of Architecture in Liberec?  
How did you become a teacher? 

A teacher is a big word. I never imagined 
I would teach. Not really. It never came to 
my mind during the communist era because, 
for one, the job was clearly linked to partic-
ipation with the communist system, which 
was the main problem for me. I also didn’t 
feel mature enough to teach someone. I had 
worked my whole life as an active architect. 
I started to work sometime around 1969 
when I came to SIAL and I started to teach 
in 1989 when I lead a seminar within the so 
called Golden School of Architecture orga-
nized by the then newly graduated archi-
tects. Some of them might have still been 
students in that time. They called themselves 

8 31
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tehdy čerství absolventi architektury, nebo 
možná někteří z nich byli v té době ještě 
studenti. Říkali si Zlatí orli, což byl zejména 
Roman Koucký, Michal Kohout a další. Byla 
to taková alternativní aktivita, kdy skupina 
architektů mé generace nabídla potenci-
álním zájemcům mezi studenty prostor ke 
konzultacím.

Jednalo se o oficiální výuku?

Byla to neoficiální setkávání, připodobnil 
bych to k bytovému divadlu nebo k domácím 
přednáškám. Neslo to určitý nádech under-
groundu, i když já jsem se tak vysloveně 
necítil. V rámci Zlaté školy architektury jsem 
vedl skupinku pěti nebo šesti studentů, se 
kterými jsem se stýkal. Fungovalo to tak, že 
oni měli vlastní práce, které nosili, a které 
jsme společně diskutovali. Žádné zadání 
jsem tehdy nemusel definovat, byl jsem 
partner v diskuzi. Jedním z těch zlatoškoláků 
byl mimochodem i Martin Šaml. Pozoruhod-
né tehdy bylo, že to všichni dělali z čistého 
zájmu, jak studenti, tak vyučující. Nebyly 
v tom žádné peníze, nerozdávaly se žádné 
známky. To byl můj prvotní zážitek s rolí 
učitele. Na něj navazuje podzim roku 1990, 
kdy jsem byl pozván Borisem Podreccou do 
Vídně. Zde se sjelo okolo sedmi architektů 
z Evropy, kteří byli vyzváni, aby si přivedli 
své studenty, se kterými měli pracovat na 
určitých tématech týkajících se Vídně. Celé 
se to nazývalo První vídeňský architektonic-
ký seminář. Já jsem oslovil tuhle skupinku 
svých zlatoškolských studentů a myslím, 
že všichni, nebo většina, z nich se mnou do 
Vídně přijela. Pořád to ještě nebyla oficiální 
výuka, s ní jsem přišel do styku až v Ame-
rice, kde jsem na Michiganské universitě 
z kraje roku 1991 poprvé vstoupil do školské-
ho systému se vším všudy. Byl jsem nucený 
zadat úkol a známkovat. A to bylo poprvé, 
kdy jsem zjistil, že vyučuji. Do té doby jsem 
se spíš chápal jako praktikujícího architekta, 
který hovoří s mladými nadšenci. V Americe 
jsem zjistil, že mě učení těší, že mě to baví, 
že kontakt se studenty je přínosná věc. Že 
vede člověka k tomu, aby uvažoval jinak, než 
uvažuje běžně, a vede ho k tomu, že musí 
být schopný přijmout myšlenky a uvažování 
studentů, a vlastně díky tomu s nimi násled-
ně diskutovat. A to je nesmírně obohacující.

Jak se stalo, že praktikující architekt  
z Liberce začal učit ve Spojených státech? 

V raně porevoluční době byl děkanem Fakul-
ty architektury na ČVUT (České vysoké učení 
technické v Praze) Vladimír Šlapeta a k němu 
na školu měla přijet vyučovat na výměnu 
jedna mladá architektka z Michiganské 
university. Jmenovala se Leslie Van Duzer 
a dnes je děkankou ve Vancouveru. Vladimír 
Šlapeta ji nemohl získat bez toho, že za ní 
pojede do Ameriky učit někdo z Čech. To 
tehdy nikdo nechtěl, protože si v tu dobu 
všichni mysleli, že TEĎ přijdou ty miliardy 
dolarů do Prahy, všichni budou stavět ty 
mrakodrapy na Pankráci a že u toho musí 
být a nemůžou ani na měsíc vypadnout. Já 
jsem zrovna měl existenční období, kdy jsem 
si toto nemyslel, takže pro mě nebyl problém 
v době rodící se demokracie odjet do ciziny, 
naopak, velmi mě to zaujalo a potěšilo. 
A když jsem se vrátil, tak jsem si přivezl 
obecně jiný pohled na dění v architektuře 
a na dění v tomhle státě vůbec. Byla to pro 
moje budoucí směřování velmi významná 
zkušenost.  

Po svém návratu z Ameriky  
jste stál u zrodu nové fakulty  
architektury v Liberci.  
Jak jste se dostal do této pozice?

Zde je důležité zmínit dvě jména, obě půso-
bící na tehdejší Vysoké škole strojní a textil-
ní (VŠST) - tehdy se škola ještě nejmenovala 
Technická univerzita, a to Zdeňka Kováře, 
tehdejšího rektora, a Vojtěcha Konopu, 
prorektora pro rozvoj. Tito dva pánové se 
snažili v době, kdy jsem se vrátil z Ame-
riky, obohatit spektrum studijních oborů 
této technicky zaměřené školy o obory 
nové a jedním ze zvažovaných oborů byla 
architektura. Vojtěch Konopa tehdy obešel 
celou řadu lidí. Mám pocit, že začal tenkrát 
u Miroslava Masáka, kterému záměr o vybu-
dování nové fakulty architektury přednesl. 
Masák se k této ambici vyjádřil skepticky. 
Domníval se, že se to nemůže podařit. 
Nicméně myslím, že Masák odkázal Konopu 
na výrazně mladšího libereckého architekta, 
než jsem byl já, na Josefa Patrného, jako 
na potenciálního člověka, který by mohl 
být pro Konopu tím partnerem v budování 

Golden Eagles; mainly Roman Koucký, 
Michal Kohout and others. It was a sort of 
an alternative activity, a group of architects 
from my generation offered consultations 
for potential students. 

Was it an official education? 

The meetings weren’t official, I would 
compare it to theatre in flats or home 
lectures held spontaneously during the 
communist era. There was a bit of under-
ground in it although I didn’t really feel that 
way. I led a group of five or six students in 
the Golden School of Architecture. They 
had their projects they brought with them 
and we discussed them together. I didn’t 
have to specify any instructions, I was only 
a partner in discussion. By the way, Martin 
Šaml was one of those “golden” students. 
An amazing thing was that all of them did 
it out of enthusiasm, both students and 
teachers. There was no money in it, we gave 
no grades. That was my first experience with 
teaching. It continued in 1990 when Boris 
Podrecca invited me to Vienna. About seven 
architects from Europe were invited there 
to bring their students with them and to 
work on certain themes related to Vienna. 
It was called The First Vienna Architecture 
Seminar. I approached my group of “golden” 
students and I think that all or at least most 
of them came to Vienna with me. It still 
wasn’t any official education, I did that in 
America for the first time when I entered 
the educational system with everything that 
comes with it at the beginning of 1991 at 
the University of Michigan. I had to give an 
assignment and grades. It was the first time 
I found myself teaching. I saw myself as 
a more of a practicing architect who worked 
with young enthusiasts. America taught me 
that I like and enjoy teaching and that hav-
ing contact with students is very beneficial. 
It makes you think in a different way than 
you are used to, makes you accept students’ 
thoughts and their way of thinking and also 
have a discussion with them. And that is very 
enriching. 

How did it happen that a practicing  
architect from Liberec started  
teaching in the US?

In the early post-revolution times, Vladimír 
Šlapeta was the dean of Faculty of Archi-
tecture CTU (Czech Technical University 
in Prague) and a young architect from the 
University of Michigan was supposed to 
come as an exchange teacher to his school. 
Her name was Leslie Van Duzer and she’s the 
dean in Vancouver today. Vladimír Šlapeta 
couldn’t get her without sending someone 
from the Czech Republic to America in 
exchange for her. No one wanted to go 
because they all thought it was the time 
when billions of dollars would come to 
Prague, everyone would be building sky-
scrapers at Pankrác and that they had to 
be there and couldn’t go away, not even for 
a month. I was in an existential phase and 
I didn’t think that way so it wasn’t a problem 
for me to go to a foreign country in the time 
of democracy being born. On the contrary, 
I was very interested and I enjoyed it. When 
I came back, I brought a different view on 
what was going on in architecture and in 
this country in general. It was a vital experi-
ence for my future work. 

You participated in the founding  
of the new faculty of architecture  
in Liberec when you came back.  
How did you get in to that position? 

It is important to bring up two names relat-
ed to the then College of Mechanical and 
Textile Engineering (VŠST) – the Technical 
University of Liberec had a different name 
in that time – the names of Zdeněk Kovář, 
the then rector, and Vojtěch Konopa, the 
then vice-rector for development. These two 
people were trying to widen the spectrum of 
domains of this technical university when 
I came back from America and architecture 
was one of the domains in consideration. 
Vojtěch Konopa talked to many people. 
I believe he started with Miroslav Masák 
 and told him about his plan to found  
a new faculty of architecture. Masák was 
sceptical about it. He thought it wouldn’t 
work. But I think that Masák sent Konopa  
to Josef Patrný, an architect from Liberec 

ARCHITEKTURA  ARCHITECTURE
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nové fakulty. A Pepík Patrný víceméně 
okamžitě ukázal prstem na mě, že bych se 
tohoto záměru mohl zhostit já. Poprvé jsem 
se s Konopou sešel u Patrného v kanceláři. 
Oba byli zviklaní Masákem, takže i oni byli 
opatrní - kdo ví, jestli to půjde, kdo ví, jestli 
to je vůbec možné.

Jak se překonala prvotní skepse?

Rozhodli jsme se do úvodu zorganizovat 
několik letních škol architektury. Šlo o pilot-
ní programy, jejichž smyslem bylo ověřit, 
zda je vůbec zájem studentů a potenciálních 
vyučujících o Liberec v souvislosti s výukou 
architektury. Takovéto letní školy proběhly 
celkem tři, a to v letech 1992, 1993 a 1994. 
Byly to vždy zhruba třítýdenní programy, na 
které přijíždělo okolo pětadvaceti studentů. 
Pokaždé jsem zval jiné tři nebo čtyři archi-
tekty, kteří byli ochotni se na ony tři týdny 
stát studentům lektory. Řada z nich – namát-
kou Keil, Šafer, Hrůša, Koucký, Kolařík, 
Pelčák, Jehlík – se později stala profesory 
a docenty na jiných školách. Tady začínali 
svoji pedagogickou dráhu. V rámci letních 
škol jsem do Liberce zval také řadu dalších 
osobností, aby zde měly svoji přednášku, 
což se poměrně dařilo. Jezdili k nám lidi 
jako Baum, Masák, Šrámková a další. Těch 
lidí tady byla spousta. Letní školy končily 
výstavami, vydal se katalog, takže se zdálo, 
že tyto programy ohlas mají a že můžou mít 
i profesionální úroveň. A protože byl zájem 
opakovaně značný z obou stran, jak od stu-
dentů, tak od vyučujících, tak se v roce 1994 
rektor Kovář rozhodl, že do toho vysoká 
škola půjde a že se v Liberci založí nová 
fakulta architektury. 

Byl jste tedy rektorem Kovářem pověřen 
založit novou školu architektury?

Já jsem zpracoval projekt založení, který 
prošel akreditační komisí. A pak už to jelo 
ostrým tempem. K prvnímu prosinci roku 
1994 byla fakulta formálně založena. Akade-
mický senát Vysoké školy strojní a textilní 
odsouhlasil její založení a zároveň mě tentýž 
senát zvolil děkanem. Protože v ten moment 
ještě neexistovala fakulta, tedy nebyl žádný 
fakultní senát, nebyl nikdo jiný, kdo by mohl 
takovouto volbu provést. Akademický senát 

much younger than me, as a potential 
partner to Konopa in creating a new faculty. 
Josef Pokorný was very quick to point out 
that I could do the job. I met Konopa in 
Patrný’s office for the first time. They both 
were uncertain because of Masák – will it 
work, will it be possible?

How did you get over  
the initial scepticism? 

We decided to start with several summer 
schools of architecture. It was a pilot 
program that should find out if there was 
any interest among students and potential 
teachers in Liberec in connection with 
architecture education. There were three 
summer schools like that; in 1992, 1993 and 
1994. They always took some three weeks 
with roughly twenty-five students. I always 
invited three or four different architects 
willing to become teachers for these stu-
dents for three weeks. Many of them – for 
example Keil, Šafer, Hrůša, Koucký, Kolařík, 
Pelčák, Jehlík – later became teachers and 
lecturers at different schools. They start-
ed their careers in education here. I also 
invited many other well-known figures to 
give lectures and it was quite successful. 
People like Baum, Masák, Šrámková and 
others came there - many people. Summer 
schools ended with exhibitions and we 
published a catalogue so that it seemed 
that the programs caught attention and that 
they can get to the professional level. As the 
response from both teachers and students 
was significant, the rector Kovář decided in 
1994 that the university would do it and that 
there will be a new faculty of architecture in 
Liberec. 

So the rector Kovář assigned you  
to found the new school of architecture? 

I worked on the project of founding which 
went through an accreditation commission. 
And then things went fast. The faculty was 
officially founded on the 1st December 1994. 
The academic senate of the VŠST approved 
its creation and the same senate voted me 
the dean. As there was no faculty and no fac-
ulty senate in that moment, there was no one 
else who could do such a vote. The academic 

ARCHITEKTURA  ARCHITECTURE
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VŠST byl k tomuto kroku kompetentní. Byli 
jsme tehdy úplně na začátku, fakulta měla 
pouze děkana, už tehdy mě však doprovázela 
jako sekretářka paní Eva Konopová. Čili 
v tomhle složení, děkan a sekretářka, vstu-
povala fakulta do roku 1995, víc toho nebylo. 
A rektor Kovář rozhodl, že v březnu téhož 
roku fakulta musí začít fungovat, takže jsem 
měl asi tři měsíce na to, abych věci uvedl 
do pohybu. V tu dobu jsem už vedl námluvy 
s potenciálními vyučujícími, o což jsem se 
snažil už před oficiálním založením fakulty. 
Někteří lidé se hlásili dokonce sami, jiné 
jsem musel získat - některé snadno, jiné míň, 
ale víceméně v okamžiku založení bylo plus 
minus jasné, kdo budou ti první lidé, kteří 
budou na škole fungovat. Byla jich vlastně 
malá hrstka. Myslím si, že nás bylo okolo 
desítky.  Byli mezi nimi například Karel 
Hubáček, Stanislav Zippe a Tomáš Bitnar, 
který, když se dozvěděl, že tady vzniká škola, 
tak nelenil a přijel z Ameriky i s celou rodi-
nou, na rok se ubytoval v pražské vile a do 
Liberce dojížděl vyučovat. 

Snažil jste se do učitelského sboru  
získat i některé další lidi ze SIALu?

Původně jsem si myslel, že technické odbor-
níky budu získávat právě ze SIALu, ale to se 
mi nezdařilo. Ze SIALu se mi tenkrát nezda-
řilo získat ani nohu, k mé lítosti, protože si 
myslím, že to byli zdatní lidé, kteří by měli 
studentům co předat. Vlastně jediné liberec-
ké techniky, které se mi podařilo získat, byli 
tři pánové - bohužel dva z nich už nežijí - to 
byl Václav Voda, betonář, Jaromír Stránský, 
stavitel, a třetí doposud na škole učící Jan 
Suchánek, ocelář. Později také přišla ze 
SIALu Kateřina Tomanová, zahradní archi-
tektka. Takže aby škola mohla plnohodnotně 
fungovat, bylo nutno získat lidi odjinud. Sám 
se nabídl třeba profesor Škaloud, statik. Můj 
bývalý spolužák Miloslav Pavlík, pozdější 
prorektor ČVUT, u nás vedl katedru pozem-
ního stavitelství. A tito lidé na sebe nabalo-
vali další. Takže se nám postupně podařilo 
učitelský sbor vybudovat.

zřizovací listina fakulty
the foundation charter of the faculty

senate of VŠST was competent to do this. We 
were at the beginning, the faculty had only 
a dean and Eva Knopová already worked as 
my assistant. So that was the team the facul-
ty entered in the year of 1995, a dean and his 
assistant, no one else. And the rector Kovář 
decided the faculty had to start working 
in March so we had some three months to 
get things moving. I was wooing potential 
teachers but I started with that before the 
faculty was officially founded. Some people 
called me on their own, I had to persuade 
others – it was sometimes easy, sometimes it 
was less easy but by the time of founding, it 
was more or less clear who the first people 
working at the school would be. There was 
actually only a few of them. I think ten, 
more or less. Among them Karel Hubáček, 
Stanislav Zippe and Tomáš Bitnar who, after 
he learnt that there was a school about to be 
created, didn’t lose time, came from Ameri-
ca with his whole family, moved into a villa 
in Prague and commuted to Liberec. 

Did you try to persuade other  
members of SIAL to teach here? 

At first, I thought it would be SIAL where 
I would get my technical experts but it didn’t 
work. I didn’t persuade a single one of them. 
I was sorry for that because I think that they 
were very capable people who had a lot to 
give to students. I actually persuaded only 
three technicians from Liberec – sadly, two 
of them have already died – Václav Voda, 
an expert on concrete, Jaromír Stránský, 
a constructor, and Jan Suchánek, an expert 
on steel who still works at the school. Kateři-
na Tomanová, a garden designer from SIAL, 
came in later. So it was necessary to get peo-
ple from other places in order for the school 
to function. Professor Škaloud, a structural 
engineer, came on his own. My former 
classmate Miloslav Pavlík, later a vice-rector 
of the Czech Technical University in Prague, 
was the head of our Department of Building 
Construction. And these people brought 
others with them. So we managed to get all 
the teachers we needed. 
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Jaké byly jejich motivace, když se  
rozhodli do nové školy vstoupit?

Já si myslím, že to bylo různé u různých 
lidí. Někteří jistě planuli nadšením zakládat 
něco nového. To si myslím, že platilo třeba 
o Zippem, který byl touto myšlenkou velmi 
nadšený. Určitě to platilo i o architektech. 
Dokonce si myslím, že podobnou motivaci 
měli i ti tři technici, které jsem zmínil: 
Voda, Stránský, Suchánek. I když to nebyli 
architekti a jejich postoj byl trošku jiný. Mně 
se potom po létech Václav Voda několikrát 
přiznal, jaké to pro něj bylo úžasné. On tady 
učil až do pozdního věku. Když končil, bylo 
mu přes osmdesát let a ta škola mu vlastně 
pomohla dát smysl závěru života. Nemyslím 
si, že by někdo přišel na školu učit z účelo-
vých důvodů. Myslím si, že u všech v nějaké 
míře figurovalo nadšení. Ono to finančně, 
zejména tenkrát, nebylo nic potěšivého. 

Zakládal jste školu v době, kdy padl  
komunistický režim. Praktikující archi-
tekt mohl konečně realizovat věci, které 
v předchozím režimu nebyly možné.  
Co vás vedlo k tomu, že jste opustil  
praxi, že jste opustil čelní pozici  
ve slavné kanceláři a začal úplně  
nový projekt v Liberci?

Ona ta situace takto optimistická nebyla. 
Rozhodně ne pro kanceláře velikosti SIA-
Lu, který byl tenkrát jednou z největších 
a nejlepších architektonických kanceláří 
v republice. Porevoluční situace vlastně 
spíš znamenala pro SIAL problém. Přes-
tože nebyl napojený na vysloveně partajní 
struktury, tak vlastně měl vybudované jakési 
kontakty na investory, kteří byli součástí 
socialistických organizací. A tenhle svět se 
najednou rozložil. Dřívější vazby přestaly 
mít váhu. SIAL se mezi lety 1990 a 1991 
musel silně personálně zredukovat, odešly 
všechny profese, kromě architektů, stavařů 
a statiků, takže v kanceláři zůstalo pouze 
pětadvacet lidí. Ale i tahle skupina měla 
problém získat dost práce a uživit se. Svým 
způsobem ta velikost byla handicapem proti 
novým kancelářím, které vznikaly na jedné 
nebo dvou osobách, které si mohly dovolit 
utáhnout opasek a žít nějakou dobu hůř. 
V SIALu tohle bylo obtížně možné, protože 

ti lidé měli rodiny a ty rodiny museli živit. 
K tomu bylo nutné udržovat tu relativně 
velkou mašinérii neustále v chodu. Což se 
vlastně dlouhodobě ukázalo jako strašná 
zátěž a myslím si, že to negativně ovlivnilo 
další vývoj SIALu. Čili když jsem opouštěl 
SIAL, tak jsem to necítil, že bych opouštěl 
něco úžasného. Já jsem se upřímně snažil 
v SIALu pracovat a shánět práci pro ostatní 
kolegy. A když jsem viděl, že se vlastně čím 
dál víc zabývám věcmi, které jsou pro mě 
nezajímavé nebo vlastně mají jediný efekt, 
a to je generovat peníze na výplaty, tak mě to 
postupně čím dál míň těšilo. Snažil jsem se 

What was their motivation  
to come to the new school? 

I think it was different in each case. Some 
were certainly eager to create something 
new. I think it was the case of Zippe who was 
very excited by this idea. It was surely the 
same with the architects. I think the three 
technicians I mentioned – Voda, Stránský 
and Suchánek – had a similar motivation. 
But they weren’t architects and, as such, 
their attitude was a bit different. Years later, 
Václav Voda confessed several times to me 
what an amazing experience it was for him. 
He taught here until a very late age. He was 
more than eighty years old when he left and 
the school actually gave him some more 
meaning at the end of his life. I don’t think 
anyone came here to teach out of utilitarian 
reasons. I believe that they were all excited 
about it into some extent. There was also not 
much to gain financially, especially in that 
time. 

You founded the school at the same time 
that the communist regime fell. A practi-
cing architect could finally realize things 
that were impossible before. What made 
you leave this work, leave a leading job in 
a famous company and start a completely 
new project in Liberec? 

The situation wasn’t that optimistic. Defi-
nitely not for firms of SIAL’s size which 
was one of the best and biggest architecture 
agencies in the republic. But the post-rev-
olution situation was rather a problem for 
SIAL. It wasn’t directly connected with 
the Party’s structure but they had contacts 
on investors who were a part of socialist 
organizations. And this world suddenly fell 
apart. The old relationships lost their value. 
Between 1990 and 1991, SIAL had to reduce 
the number of its employees and all but 
architects, constructors and structural engi-
neers had to leave so only twenty-five people 
stayed in the company. And even then they 
had problems to get enough work and make 
the ends meet. They were actually at a dis-
advantage compared to new companies cre-
ated by one or two people who could afford 
to tighten their belts for some time and live 
with a lower standard. SIAL couldn’t really 

do it because they had families and had to 
feed them. So they had to keep this quite 
big machine in motion. With time, it turned 
out to be a terrible burden and I think it had 
a negative influence on the future develop-
ment of SIAL. So when I was leaving SIAL, 
I didn’t feel like I was leaving something 
awesome. I honestly tried to work in SIAL 
and give my colleagues some work. And 
when I saw that I kept working on things 
of no interest to them or things with only 
one effect – generating money for salaries – 
I enjoyed it less and less. I tried to persuade 
others in SIAL that it was wrong and that we 
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1994 • založení Fakulty architektury VŠST
the foundation of the Faculty of Architecture of VŠST

Jiří Hakulín, Stanislav Zippe, Karel Hubáček, Tomáš Bitnar Karel Hubáček a Jaroslav Peterka během výuky.
Karel Hubáček and Jaroslav Peterka during a lecture
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přesvědčit ostatní v SIALu, že to není dobře 
a že bychom měli něco zásadně změnit, ale 
abych pravdu řekl, nenacházel jsem pocho-
pení. Takže pro mě ta nabídka založit novou 
školu byla vlastně vysvobozením. Mimo-
chodem, já jsem od roku 1994, kdy fakulta 
vznikla, až do konce roku 1999 neustále 
v SIALu pracoval. Mezitím, co jsem naplno 
děkanoval a stavěl fakultu, tak jsem měl asi 
šestiletý souběh s prací v této velké kance-
láři. Postupně mě víc a víc zaměstnávala 
fakulta a čím dál míň jsem se zabýval prací 
v SIALu. Takže pak jsem zjistil, že musím 
udělat nějaké rozhodnutí, které jsem udělal 
na konci roku 1999, když jsem ze SIALu 
odešel a věnoval se výhradně fakultě.

Když jste školu zakládal, považoval  
jste město Liberec za periferii?

Co se Liberce týče, je zřejmé, že je to 
nevelké město na okraji nevelké země ve 
střední Evropě. Mimo Českou republiku 
je málo známé. Po druhé světové válce se 
zde prakticky úplně vyměnilo obyvatelstvo 
a město se tak dostalo svým způsobem do 
fáze zásadní obnovy nebo vzniku. Hodně 
věcí tu vznikalo nově. Já jsem do Liberce 
přišel až na konci šedesátých let, ale už jako 
student jsem vnímal určitou energii, která 
odsud vyzařovala. V oblasti kultury, do které 
architektura patří, tu byly zřetelné hodnoty. 
Ypsilonka (divadlo Ypsilon) Jana Šmída, SIAL 
Karla Hubáčka nebo oblastní galerie vedená 
Hanou Seifertovou, která organizovala výsta-
vu Socha a město, mezinárodní symposium 
architektů iniciované Miroslavem Masákem 
a konec konců i každoroční Liberecké 
výstavní trhy k nim patřily. Celkově to město 
vysílalo nepřehlédnutelné optimistické 
signály. Když pak v roce 1969 definitivně 
spadla klec, zdálo se mně a skupince mých 
vrstevníků jasné, že jedině Liberec je to mís-
to, kde máme existovat. Tak vznikla Školka 
SIALu jako výjimka a reakce na normalizač-
ní totalitu. Nezlomný duch Karla Hubáčka 
a SIALu nám pomáhal najít vlastní postoj 
k pokřivenému světu, který nás v sedmde-
sátých a osmdesátých létech obklopoval. 
Tyhle zážitky pak pro mne byly oporou 
i při zakládání fakulty. Pořád ještě cítím 
ten odkaz optimismu, který jsem zažíval 
před desítkami let. Vidím také kolem sebe 

mladší generaci, která bere Liberec jako své 
město a snaží se mu pomáhat. To je naděje. 
Mimochodem, renomované školy umění 
a architektury v periferních podmínkách 
existují i jinde. Jeden příklad za všechny je 
Cranbrook Academy of Art, založená Elielem 
Saarinenem ve dvacátých létech v prérii 
čtyřicet kilometrů od centra Detroitu. Dneš-
ní otevřená doba s nebývalými možnostmi 
cestování a komunikace navíc poněkud maže 
hranice mezi centry a periferií. Velká města 
ovšem nabízejí intenzitu kulturního života, 
která je v menších městech obtížná. Z Liber-
ce do Prahy je to ale pouhá hodina a Berlín 
je dostupný na jednodenní výlet.

Když jste školu zakládal, musel jste  
určit koncepci. Co jsou základy,  
na kterých naše fakulta stojí?  

Fakulta vznikala na území, kde nebyla žádná 
tradice s výukou architektury. My jsme vlast-
ně postavili novou školu na zelené louce. 
Ale to, že nemáte tradici, může být i výhoda. 
Kdysi jsem, a nebylo to hned v začátku, bylo 
to asi půl roku po tom, co škola vznikla, 
definoval slogan kvalit, o kterých jsem si 
myslel, že jsou v Liberci dosažitelné - a to, 
že škola by měla být malá, otevřená a dyna-
mická. Pořád si myslím, že tohle jsou kvality, 
na kterých se dá ještě něco vybudovat. Že to 
není ještě završené, dokončené, ani mrtvé. 

Je to vlastně profil?  
Dalo by se říct program? 

Svým způsobem ano. Víte, uvnitř instituce, 
která je otevřená, se dá provozovat ledacos. 
Skoro všechno. Pokud zůstane otevřená, 
pokud se škola nestane dogmatickou, pokud 
skutečně umožní pluralitu názorů - to 
je úžasná kvalita. A hlavně, tahle kvalita 
není úplně samozřejmá a rozhodně nebyla 
samozřejmá v době, kdy škola vznikala. Malá 
kvůli tomu, že je přehledná, že umožňuje 
snadné vztahy mezi lidmi, a to si myslím, že 
je taky fantastická kvalita. A dynamická. To 
znamená aktivní, akční, reagující na podněty 
a generující zřetelné výstupy. Já si upřímně 
myslím, že tyhle tři pojmy fungují dohro-
mady, funguje mezi nimi synergie. Ve chvíli, 
kdy jedna noha trojnožky začne kulhat, tak 
ty další dvě mají co dělat, aby se udržely. 

should try to change things drastically but, 
to say the truth, I met with very little sym-
pathy. So the offer to found a new school 
actually set me free. By the way, I kept 
working in SIAL from 1994, when the faculty 
was created, until 1999. While I was fulfilling 
my duties as the dean and was building the 
faculty, I also worked in this company for six 
years. The faculty kept demanding more and 
more of me and I spent less and less time on 
my work in SIAL. So I realized that I had to 
make a decision, which I did in 1999. I left 
SIAL and I dedicated all my efforts to the 
faculty. 

When you founded the school, 
 did you consider the town of Liberec  
to be a periphery? 

Obviously, Liberec is a small town on the 
edge of a small country in Central Europe. 
It isn’t very well known outside the Czech 
Republic. Its population completely changed 
after the Second World War and the town 
entered a kind of a phase of a total renova-
tion or creation. Many things were newly 
created here. I came to Liberec in the late 
60’s but I felt a certain energy emanating 
from here already as a student. Concerning 
culture, which architecture is a part of, there 
were distinctively visible values here. Jan 
Šmíd’s the Ypsilon Theatre, Karel Hubá-
ček’s SIAL or the local gallery led by Hanna 
Seifertová who organized the exhibition 
Statue and Town, the international architect 
symposium initiated by Miroslav Masák 
and, after all, the annual Liberec Exhibition 
Markets belonged there too. The town sent 
out generally positive noticeable signals. 
When the cage finally went down in 1969, 
several of my contemporaries and I thought 
that Liberec was the only place where we 
could live. That’s how the Kindergarten 
of SIAL was created, as an exception and 
reaction to the normalisation totality. The 
unbreakable spirit of Karel Hubáček and 
SIAL helped us to find our own view of the 
distorted world that surrounded us in the 
70’s and the 80’s. This experience helped 
when I was founding the faculty. I can still 
feel this message of optimism that I went 
through decades ago. I also see the younger 
generation which sees Liberec as their town 

and try to help it. There is hope. By the way, 
reputable art and architecture schools exist 
in a periphery condition in other places 
too. One of the examples is the Cranbrook 
Academy of Art founded by Eliel Saarinen in 
the 20’s in a prairie, forty kilometres from 
the downtown of Detroit. Our open era of 
unprecedented possibilities to travel and 
communicate has wiped off a little of the 
border between the centre and the periphe-
ry. But big cities offer intense cultural life 
which is very difficult in smaller towns. But 
it takes only one hour to go from Liberec to 
Prague and Berlin is easily accessible for 
a one-day trip. 

You had to create a concept when  
you founded the school. What is  
the basis that this school stands on? 

The faculty was created at a place with no 
tradition of teaching architecture. We actu-
ally built a new school on a greenfield site. 
But having no tradition can be an advantage. 
A long time ago, not at the very beginning, it 
was more or less half a year after the school 
was founded, I defined the motto of quali-
ties that I thought we could keep in Liberec 
– that the school should be small, open and 
dynamic. I still believe these are qualities 
you can build something upon. That it isn’t 
completed, finished or dead. 

So is it a profile?  
‚A program‘, could we say? 

In a way, yes. You know, you can do a lot 
in an open institution. Almost anything. If 
it stays open, if it doesn’t become ruled by 
dogmas, and if it truly makes the plurality 
of opinions possible – that is a great feature. 
And most importantly, this quality isn’t 
a matter of course and it definitely wasn’t in 
the time that the school was founded. Small 
because it is transparent makes easy relati-
ons among people possible and I think that 
is a fantastic quality. And dynamic. It means 
activity, being able to take an action, reacti-
ng to stimuli and generating output avai-
lable to the public. I honestly believe that 
these three ideas work together. A synergy 
connects them. When one of the legs of a tri-
pod starts to limp, the remaining two have to 
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Snažil jste se do nové fakulty přenést 
i něco ze svých zkušeností ze SIALu?

Do jisté míry jsem ze svých zkušeností ze 
SIALu čerpal, pochopitelně. Dokonce jsem 
si jednu dobu myslel, že bude mít smysl 
obnovit Jedlovou (budova bývalé restaurace 
Na Jedlové, místo, kde sídlila komunita mladých 
architektů a studentů, tzv. Školka SIAL) jako 
fyzické místo pro fakultu, ale velmi rychle 
jsem tuto představu opustil, protože čím dál 
víc bylo zřetelnější, že princip Školky, jako 
jakéhosi do sebe uzavřeného prostředí, není 
to, co by ta nová škola měla představovat. Co 
jsem si však ze SIALu především odnesl, tak 
to byly zkušenosti v oblasti spolupráce rovně 
postavených, různorodých lidí. V době, kdy 
jsem SIAL, tenkrát Ateliér 2, vedl, tak měl 
pětašedesát nebo sedmdesát lidí nejrůzněj-
ších profesí – prakticky všech profesí, co 
je možné si představit. Mým úkolem bylo 
tenhle ansámbl udržovat v chodu. Takže 
zde jsem nabyl jakési zkušenosti, řekněme 
manažerské, a ty jsem využíval pro práci ve 
vedení fakulty. Pro práci se studenty a vůbec 
s náplní výuky jsem spíš čerpal ze zkušenos-
ti z Ameriky, to byla zkušenost silná a velmi 
nosná.

Jaké americké vzory jste se snažil pře- 
nést do právě se rodící, komunistickou  
minulostí nezatížené, nové školy? 

Zkušenost s americkou výukou pro mě zna-
menala několik základních rovin, které jsem 
se později snažil rozvíjet i v Liberci. Zaprvé: 
svobodnou diskuzi, zadruhé: společenství 
studentů, kteří sdílejí jeden velký ateliér, kde 
všichni sedí pohromadě, kde všichni na sebe 
vidí a všichni spolu mluví, a zatřetí: otevřený 
způsob uvažování, protože taková ta klasická 
architektonická doktrína, která se pěstovala 
na školách tady u nás, tak ta tam neplatila, ti 
studenti nebyli kopií obecného architekto-
nického konsensu. Tady v Čechách, v době 
kdy se formovala liberecká fakulta, byla 
modlou typologie. Architektura se chápala 
jako nauka o tom, jak navrhovat jednotlivé 
druhy staveb. V Americe slovo typologie 
vůbec neznali, ani se s tím netrápili a nepo-
užívali ho, přesto ze školy vycházeli archi-
tekti. Oni tam neměli, a dodneška nemají, 
ani diplomový projekt. Studenti prostě 

give a lot of effort into keeping balance. 

Did you try to bring something  
of your experiences from SIAL  
to the new faculty? 

Of course I drew a lot of inspiration from 
my experiences in SIAL. I even believed for 
some time there was a point in restoring Na 
Jedlové (the building of a former restaurant whe-
re a community of young architects and students 
were located, so called SIAL Kindergarten) as 
the spot to physically place the faculty into. 
But I let this idea go quite quickly because 
it became more and more obvious that the 
principle of the Kindergarten as a sort of 
secluded environment isn’t something that 
the new school should stand for. The most 
important thing that I brought from SIAL 
was my experience of cooperating with 
various people of equal standing. When 
I was at the head of SIAL, Ateliér 2 in that 
time, it had sixty-five or seventy people 
of different expertise – practically all the 
professions you can imagine. My task was 
to keep this ensemble moving. So I acquired 
some experiences - let’s call it managerial 
skills - and I used them when I worked in 
the administration of the faculty. Concer-
ning my work with students and the con-
tents of my lectures, I drew on what I learnt 
in America which was a very strong and 
stimulating experience. 
 

What American models did you try to 
implement into the new school without 
the burden of the communist past? 

The experience of teaching in America enri-
ched me on several levels which I later tried 
to further develop in Liberec. Firstly, free 
debate, secondly, a community of students 
who share one big studio where they sit 
together, can see each other and talk to each 
other, and thirdly, an open way of thinking. 
The classical architectonical doctrine we 
implemented here at our schools didn’t work 
there at all, students weren’t copies of the 
general consensus in architecture. When the 
faculty in Liberec was being formed, typolo-
gy was idolised here in the Czech Republic. 
Architecture was understood and a study 
of designing different types of buildings. 
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procházejí řadou úkolů a to, s čím odcházejí 
do života, je portfolio prací, co na škole 
udělali, a na základě toho prokazují svoji 
způsobilost, když nastupují do praxe. Další 
zámořská zkušenost, kterou jsem se snažil 
ve škole později aplikovat, byla ta, že když 
v některém školním ateliéru probíhaly kriti-
ky, tak se i ostatní vyučující kritik zúčastnili 
a zároveň k této vnitroškolní diskuzi byli 
zváni i lidé zvenku. 

Učil jste i v Německu.  
Jaké jste zde nabyl zkušenosti?

V roce 1994 jsem byl pozván do Mnichova 
jako hostující profesor. Vedl jsem zde po 
dobu jednoho semestru architektonický 
ateliér. A to byla úplně obrácená zkušenost, 
než kterou jsem získal v Americe. Zatímco 
v Americe bylo všechno volné, svobodné 
a otevřené, tak v Německu to bylo právě 
naopak, akademické prostředí bylo velmi 
utažené, pomalé a tradiční. Díky Německu 
jsem pochopil, že to, co se mi líbí, je ten 
americký model, navíc ten německý nebyl 
tak daleko od toho, jak v té době fungovaly 
školy u nás, ať v Praze nebo i v Brně, které 
tehdy byly odvíjeny od tradice německo-
-rakouského klasického vzoru. A jaký smysl 
by mělo založit další školu podobnou těm, 
které tady už fungovaly a fungují dodnes? 
Ale zpátky k tomu Německu. Zpětně mě náš 
vztah k této zemi trošku mrzel, protože já 
jsem měl v Německu řadu živých osobních 
kontaktů. A to především mezi architekty, 
protože jsem od roku 1965 do této země 
jezdil pracovat. Měl jsem tam celou řadu 
dobrých kamarádů a dodneška mám. Mrzí 
mne, že se vlastně naše škola nikdy s žádnou 
německou školou nějak nesblížila nebo 
nezačala spolupracovat.

Kdo vám byl ideovým partnerem  
v zakládání školy na zelené louce?

V době, než se fakulta založila, jsem měl 
poradní sbor, asi deseti lidí, zejména archi-
tektů, které jsem občas svolával, a s nimi 
jsem se bavil o tom, co se tady chystá. Byli 
mezi nimi například Markéta Cajthamlová 
a její muž, už nežijící, Lev Lauermann. 
Byli i další, já bych nerad někomu ukřivdil 
a zapomněl ho uvést. Myslím si, že silným 

a velmi přínosným partnerem v diskuzi byl 
od začátku Stanislav Zippe. Dále mi partnery 
byli všichni lidi, kteří tady později učili.

 
Zvolil jste si poměrně obecný slogan. 
Škola však musela dostat i pevný studijní 
plán. Jakou studijní strukturu jste zvolil  
na malé, otevřené a dynamické škole?

To první curriculum, ten první studijní 
plán použitý pro akreditaci byl založený 
na jakémsi protnutí dvou mých student-
ských zážitků. Studium bylo navrženo jako 
šestiletý kontinuální studijní program. To 
odpovídalo tehdejší zvyklosti v Českosloven-
sku. Snažil jsem se ho rozdělit do dvou na 
sebe navazujících částí, které byly od sebe 
oddělené povinnou praxí. První čtyři roky 
měly mít základní charakter, kdy student 
přijde a dostane solidní vzdělání, asi jako 
na pražské Technice. Pak měla proběhnout 
roční praxe a na tu navazovaly další dva 
roky, které měly víceméně být podobné 
tomu, jak se s lidmi zacházelo na pražské 
Akademii výtvarných umění (AVU). Odmítl 
jsem hned ze začátku vyučovat typologii, to 
byl hlavní americký vliv. Nikdy jsme ji tady 
neučili a opakovaně jsem měl obavu, že nám 
to bude při nějaké akreditaci vyčteno, ale 
nestalo se. Já jsem tenkrát velmi dbal na to, 
když už tu typologii neučíme, aby ateliérová 
zadání byla formována tak, aby pokrývala 
hlavní části typologického spektra.

Oproti ostatním školám architektury jste 
se rozhodli dát stejnou váhu architekto-
nickému i výtvarnému ateliéru. Proč?

Naším cílem bylo, abychom ve studentech 
rozvinuli i výtvarný, umělecký rozměr 
přemýšlení. Snažili jsme se vychovávat 
komplexní jedince. Ze začátku měla katedra 
výtvarného umění na starosti jen studen-
ty architektury. Tu katedru od počátku 
vede Stanislav Zippe a jako umělec na svět 
architektury nahlíží z jiného břehu. Já jsem 
byl vždy velmi vděčný za to, že takového 
člověka vedle sebe na fakultě mám. On se 
tady v počátcích hojně vyskytoval a byl pro 
mě silným diskusním partnerem. Zippe, 
jak ho znáte, není vyznavačem hmotného 
umění. Jeho preferovaná poloha v umění je 
to, co hmotné není. A to jsem chápal jako 

In America, they didn’t know the word 
typology at all, they didn’t even bother with 
it. They didn’t use it and, yet, their schools 
could produce architects. They didn’t have 
and they still don’t have a diploma thesis. 
Students simply have to go through a series 
of tasks and they leave the school and go to 
practice with a portfolio of what they did 
at school, they show this portfolio to prove 
their competence when they enter the world 
of practice. Another oversea experience 
I tried to get to practice at our school was 
that other teachers participated in pre-
sentations in other studio classes and we 
also invited people from the outside of the 
school for these in-school debates. 

You also taught in Germany, what  
experiences did you acquire there? 

I was invited to Munich as a guest professor 
in 1994. I had an architecture seminar for 
one semester there. My experience there was 
in stark contrast to what I saw in America. 
While everything was loose, free and open 
in America, it was the contrary in Germany. 
The university environment was very tied 
up, slow and traditionalist. Germany made 
me understand that I liked the American 
model more and that the German one was 
rather close to how things worked in Prague 
and Brno in that time, they also drew on 
the tradition of German-Austrian classical 
model. And what would be the point of 
founding a school similar to those that were 
already functioning and kept functioning 
until today? But back to Germany. Retro-
spectively, I had some regrets about our 
relationship because I had many reliable 
contacts in Germany. Especially among 
architects because I had been travelling to 
Germany for work until 1965. I had many 
good friends there and I still do. I am sorry 
that our school never got close with any 
school in Germany or didn’t start any type of 
cooperation. 

Who was your ideal partner  
in the founding of the school  
on a greenfield site? 

During the time that the faculty was found-
ed, I had an advisory committee - a group 

of some ten people – made up of mostly 
architects. I sometimes gathered them and 
discussed what we are about to do. There 
were, for example, Markéta Cajthamlová 
and her late husband Lev Lauermann. There 
were more but I wouldn’t like to wrong 
someone by forgetting to mention them. 
I think that Stanislav Zippe was a very good 
and contributive partner in these debates 
from the very beginning. Everyone who 
taught at the school later helped me too. 

You chose a rather generic motto. But the 
school also had to have a clearly defined 
study program. What educational  
structure did you choose for your small, 
open and dynamic school? 

The first curriculum, the first study plan 
used for the accreditation, was based 
on combining two of my experiences as 
a student. The study was proposed to be 
a six year long continuous program which 
corresponded with the then convention in 
Czechoslovakia. I tried to split it up into two 
subsequent parts, divided by an obligatory 
internship. The first four years would have 
a basic character, the student would be given 
a solid education, similar to CTU. Then 
there would be one year of practice followed 
by two years which would be very similar 
to how people are treated at the Academy 
of Fine Arts in Prague (AVU). I refused to 
teach typology right away, that was the main 
influence of America. We never taught it 
and I was always afraid that someone will 
reproach us for that when we apply for 
accreditation but it never happened. I did 
my best to come up with such studio class 
assignments as to cover as much of the typo-
logy spectrum as possible when we didn’t 
teach typology itself. 

Unlike other schools of architecture,  
you chose to give the same emphasis  
on architectonical and art studio classes. 
Why? 

Our aim was to develop the artistic dimen-
sion of thinking in our students too. We 
attempted to bring up complex individuals. 
The Department of Fine Arts was only in 
charge of students of architecture at the 
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úžasný, úžasný přínos, jako alternativu, 
protože architektura hmotná je. Vždycky si 
na ni můžete sáhnout. A je dobré to vyvážit 
uvažováním, které je jiné. 

Mohl byste, prosím, nyní popsat,  
jak fakulta prostorově rostla?

Začátek byl velmi zajímavý. V prosinci 1994 
vyjádřil rektor Kovář silné přání, aby fakulta 
za tři měsíce začala vyučovat. Jak jsem již 
řekl, v tu dobu nebyli vyučující a nebyli hlav-
ně studenti. Byl jsem postaven před úkol, 
jak získat studenty uprostřed akademického 
roku. Takže jsem oslovil tehdejšího děkana 
pražské Fakulty architektury ČVUT Šlapetu 
a děkana brněnské Fakulty architektury 
VUT (Vysoké učení technické v Brně) Aloise 
Nového. Oba věděli, co v Liberci vzniká, 
a oba se tento záměr rozhodli podpořit, 
což vůbec nemuseli. Předstoupil jsem před 
jejich studenty s jakousi náborovou přednáš-
kou a mluvil jsem o tom, co tady v Liberci 
chystáme a jaké to bude úžasné. V době, 
kdy ještě neexistovalo vůbec nic. Podařilo 
se mi přesvědčit nejdřív pět a posléze ještě 
dalších pět studentů. První pětice zahájila 
své studium v Liberci od března a druhých 
pět studentů od podzimu. Takže na začátku 
ta škola měla, myslím, víc vyučujících než 
studentů. Prostorově jsme začínali tak, že 
studenti měli jednu místnost v budově F, 
zde se odehrávala veškerá výuka. Vyučující 
měli druhou, v ní visel na zdi pauzák a na 
něm byl rozvržen semestr na jednotlivé 
dny a jednotlivé hodiny a do něj vyučující 
zapisovali, kdo kdy přijde a co bude říkat 
nebo o čem bude s těmi studenty mluvit. Já 
jsem se pochopitelně snažil, aby to dostalo 
nějaký zřetelnější formát. Myslím, že takhle 
to fungovalo jenom několik prvních měsíců. 
Díky nárůstu studentstva jsme z kapacitních 
důvodů přesídlili do budovy A, kde jsme 
měli k dispozici místnosti A0 a A1. Jeden 
prostor byl architektonický ateliér, to byla 
A1, a druhý prostor sloužil pro výtvarné 
aktivity. S tím, jak přibývali studenti, jsme 
byli nuceni získávat prostory nové. Podařilo 
se nám zrekonstruovat několik půdních pro-
storů v budově A. Přesto přišla chvíle, kdy 
kapacita ateliérů budovy A byla vyčerpána, 
a fakulta se přesunula do ateliéru v budově 
F, do prostoru, který se dnes nazývá Atelié-

rem Karla Hubáčka. Vybudováním nového 
ateliéru jsme získali obrovské prostorové 
možnosti, absolutně nejlepší ze všech škol 
architektury v republice, žádná nenabízela 
svým studentům takové prostorové bla-
ho, jako jsme měli my. Myslím, že to platí 
dodnes.

Vedle prostorového blaha se na škole 
velmi záhy usadilo i blaho technologické, 
konkrétně počítač. Byl toto váš záměr? 
Byla technologie něco, na čem jste si  
ve vedení školy zakládali? 

Nám se počítač líbil, pochopitelně, ale že 
bychom si na něm zakládali, to si nemyslím. 
Na fakultě jsme měli hned od začátku jeden 
počítač pro kancelářské práce, ten měla 
paní Konopová. Záhy se nám podařilo získat 
několik počítačů dalších, což byly poměrně 
složité procesy, ale dařilo se to velmi rychle. 
Zippemu se to líbilo také, pochopitelně, pro-
tože to dobře navazovalo na jeho nehmotné 
uvažování. Co je ale klíčové, měli jsme 
tehdy oporu v lidech na univerzitě. Vojtěch 
Konopa je vlastně elektroinženýr, zaklá-
dal tady fakultu mechatroniky, a ten nám 
s počítačovou vybaveností pomáhal. Velmi 
nám také vycházel vstříc nynější ředitel CxI 
centra (Ústav pro nanomateriály, pokročilé tech-
nologie a inovace, vysokoškolský ústav TUL) Petr 
Tůma, který byl velmi neformální a velmi 
přátelský člověk. Umožnil našim studentům 
přístup do jejich počítačového pracoviště. 
To byly úplné začátky. Postupně si ale naše 
fakulta vybudovala počítačové pracoviště 
vlastní. Další skutečnost, která počítačovou 
vybavenost povyšovala, byl fakt, že Liberec 
byl velmi záhy připojen k internetové síti 
a to připojení bylo na špičce tehdejší doby. 
Kromě počítačového prostředí jsme ovšem 
postupně rozvíjeli i další doprovodné 
technické vybavení – fotografický ateliér, 
modelářskou dílnu s 3D tiskem a laserovou 
řezačkou. V tom jsme se vždycky snažili 
být na úrovni doby. Samostatnou kapitolou 
je naše knihovna, dnes jedna z nejlepších 
v republice.

beginning. Stanislav Zippe has been at the 
head of this department from the very begin-
ning and as an artist he has a different point 
of view on the world of architecture. I have 
been always incredibly grateful for having 
someone like him at the faculty with me. He 
was here very often at the beginnings of the 
school and he was a great partner for debate 
for me. Zippe, as you know him, isn’t very 
keen on material arts. In art, he prefers what 
isn’t materialistic. I saw that as an amazing 
and astonishing contribution, as an alter-
native because architecture is materialistic. 
You can always touch it. And it is a good 
thing to counterpart it by a different way of 
thinking. 

Please, could you describe  
how the faculty grew spatially? 

The beginnings were very interesting. In 
December 1994, the rector Kovář said he 
would like the faculty to start functioning in 
three months. As I have already said, there 
were no teachers and more importantly 
no students in that time. I was given the 
task of getting students in the middle of an 
academic year. I contacted the then dean of 
architecture on CTU Šlapeta and the dean 
of the Faculty of Architecture of BUT (Brno 
University of Technology) Alois Novotný. They 
both knew what was going on in Liberec 
and they both decided to give their support, 
which they didn’t have to do at all. I came 
to their students with a sort of recruitment 
lecture talking about what we want to do 
in Liberec and how great it will be. At the 
time, there was nothing at all. I managed 
to convince five students and later another 
five. The first five students started studying 
in March and the rest in autumn. So I think 
that in the beginning, the school had more 
teachers than students. Concerning space, 
students had one room in the building F 
where all lectures took place. Teachers had 
another one - we hung tracing paper on the 
wall with a schedule of the semester by days 
and lectures and the teachers wrote down 
when they would come and what they would 
tell the students or what they would talk 
about with them. Understandably, I wanted 
it to have a more structured form. I think 
it worked for only a few months this way. 

As the number of students grew, we moved 
to the building A where we had rooms A0 
and A1 at our disposal. One of them was the 
architecture studio - it was A1 - and the other 
one served for art activities. With more stu-
dents, we were forced to acquire more space. 
We managed to renovate several original 
rooms in the building A. And yet, we reached 
the point where the capacity of the studio in 
the building A didn’t suffice and the faculty 
moved to the studio in the building F, to the 
space we call Karel Hubáček Studio today. 
Immense new possibilities opened up to us 
by reconstructing the new studio. It was the 
best any architecture school in the republic 
could offer, none offered such a spatial bliss 
as we did. I think it’s true even today. 

Besides the spatial bliss, a technological 
bliss came to the school shortly after - 
a computer to be precise. Was it your in-
tention? Was technology something you 
and the rest of the school administration 
wanted to build upon? 

We liked computers, of course, but 
I wouldn’t say that we wanted to build 
upon it, I don’t think so. We had one com-
puter at the faculty from the beginning for 
administration, Mrs Knopová had it. We 
soon acquired several more computers, 
it was a rather complicated process but 
we managed it quickly. Zippe liked it too, 
understandably, because it was close to 
his non-materialistic way of thinking. But 
the key thing was that we had the support 
of the people from the university. Vojtěch 
Konopa is actually an electro-engineer, he 
founded the Faculty of Mechatronics and he 
helped us with acquiring computers. We also 
received a lot of help from the now director 
of the Institute for Nanomaterials, Advanced 
Technologies and Innovation, Petr Tůma, 
who is a very informal and friendly person. 
He allowed our students to come to their 
computer laboratory. Those were the very 
beginnings. But our faculty created its own 
computer laboratory later. Another factor 
that raised our level of computer equipment 
was the fact that Liberec was connected to 
the internet very soon and the connection 
was then of a top class quality at that time. 
But we expanded not only in the field of 
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Udržet krok s dobou - ať znalostmi,  
nebo technologiemi - muselo být  
finančně náročné. Jak se to malé  
a mladé škole dařilo?

Na začátku byla naše fakulta univerzitou 
dotována. Nebyli jsme schopni generovat 
peníze na svůj provoz. Tehdejší rektoři při 
sestavování univerzitního rozpočtu přesou-
vali peníze z jiných fakult směrem k nám. 
Za rektora Konopy, začal fungovat takový 
princip, že jsme už dospělá fakulta a musíme 
si finančně stát na svém. Na stole se objevil 
model přesného hospodaření a v tu ránu 
jsme si finančně sedli na zadek, protože naše 
příjmy byly doopravdy malé. Následovalo 
několik tuhých let, ale ne takových, že by 
nám hrozil zánik. Nemohli jsme si řadu věcí 
vůbec dovolit, cestování, nákupy knih. Zbylo 
tak na holé platy. Dařilo se nám ale získávat 
granty na přístrojové vybavení.

Neměli jsme peníze. Co jsme tedy měli?

Měli jsme prostory, měli jsme studenty, 
měli jsme vyučující a měli jsme především 
nadšení. Já jsem ve Školce a později v SIALu 
procházel podobnou situací, kdy vlastně 
nebylo co nabídnout kromě, řekněme, 
pracovního prostředí ve smyslu zejména 
pracovních vztahů a odbornosti. Celé to bylo 
postavené na tom, že tato nabídka přitaho-
vala kvalitní lidi a ti kvalitní lidé generovali 
kvalitní výkony. A podobně jsem měl pocit, 
že to musí fungovat i na té škole, a zdá se mi, 
že to tak i fungovalo. Nabídka prostorového 
komfortu a komfortu mezilidských vztahů, 
to byly doopravdy klíčové hodnoty, na které 
jsme se cíleně zaměřili, protože nic jiného 
jsme nabídnout nemohli. Lidi kupodivu neu-
tíkali, i když jim muselo být jasné, že jinde 
situace může být lepší nebo je lepší, napří-
klad na ČVUT, v Brně či na jiných školách. 
Tenkrát byl velký zájem z řad studentů, což 
nám dodávalo velkou porci optimismu. 

Z čeho myslíte, že pramenil  
zájem studentů?

Já myslím, že pramenil z toho, že se rozkřik-
lo, že ta fakulta je jiná než ostatní etablované 
školy architektury v Čechách. Z části jistě 
tento zájem pramenil i z domněnky někte-

rých uchazečů, a to si nebudeme zastírat, 
že v Liberci mohou uspět snadněji než na 
jiných školách, což byl jejich velký omyl. 
Tito studenti většinou školu opouštěli mezi 
prvními. Zájemců o studium bylo hodně, 
absolventů málo. Snažili jsme se budovat 
skutečně prestižní, byť chudou instituci.

 
Liberec získal punc určité  
otevřenosti a svobodomyslnosti.  
Jak tyto rysy jdou dohromady  
s vámi budovanou prestiží školy? 

My jsme byli, myslím, otevřeni, co se témat 
a uchopení zadání týče. V čem jsme byli ale 
důslední a tvrdí, tak v tom, že jsme očekávali 
určité nasazení a kvalitu výstupu. My jsme 
byli tenkrát hodně tvrdí záměrně, protože 
jsme si říkali, že ta škola si musí vybudovat 
pověst náročnosti. A tak jsme se o to snažili.

Takže tvrdost a svoboda  
může jít ruku v ruce?

To může. Když si vezmete takový zenový 
buddhismus...

V roce 2002 přibyl nový studijní  
program – Výtvarné umění s oborem 
Vizuální komunikace. Jak jste prožíval 
etablování nového oboru a konec  
prvního schématu fakulty?

Já jsem od začátku existence fakulty opa-
kovaně říkal kolegům nearchitektům, tedy 
umělcům a technikům, že nebudu na fakultě 
bránit etablování jiných než architektonic-
kých oborů. Prostředí nově vzniklé fakulty 
bylo vždy otevřené. Byl to nejdřív Stanislav 
Zippe, který se k takovému kroku odhodlal. 
Získal tak možnost mít své vlastní studenty 
a vést je k ryze umělecké práci. Tato skuteč-
nost jednoznačně fakultu obohatila. O něko-
lik let později přišel Bořek Šípek a založil 
studium designu. Vnímal jsem tyhle kroky 
jako začátek nové dimenze fakulty.

computer equipment but in the fields of 
other technological equipment too – a pho-
tography studio, a modelling workshop with 
a 3D printer and a laser cutting machine. We 
always tried to keep pace with development. 
Our library is a chapter of its own. It’s the 
best in the country today. 

To keep pace with development – both  
in knowledge and technologies – could 
have been very financially demanding.  
How did the small and young school do? 

We were financially supported at the begin-
ning. We weren’t able to generate enough 
money ourselves for our operation. Other 
rectors moved money in the university bud-
get from other faculties to ours. At a certain 
point, I think it was when Konopa was the 
rector, things started working in a different 
way. We were a mature faculty and we had to 
be able to take care of ourselves financially. 
We had a model of our financial manage-
ment on the table which was a shock to us 
because our income was very meagre. Sever-
al bad years followed but not bad enough to 
threaten us with termination of the faculty. 
We couldn’t afford a lot of things such as 
travelling and buying books. We had enough 
for salaries. We also managed to get grants 
for instrumental equipment. 

We had no money. What did we have? 

We had space, we had students, we had 
teachers and, most importantly, we had our 
enthusiasm. I was in a similar situation in 
the Kindergarten and SIAL where we had 
nothing to offer but our work environment, 
mainly work relationships and expertise. 
The whole thing was based on attracting 
good people who then would give good 
work output. I felt it should work the same 
way at our school and it seems to me that it 
did. The offer of spatial comfort and inter-
personal comfort was our key value and we 
wanted to focus on them because we had 
nothing else to offer. Surprisingly, people 
didn’t run away even though it must have 
been clear to them that the situation can be 
or would be better, for example on CTU, on 
BUT. Many students were interested in our 
school which gave us a lot of optimism. 

Why do you think that  
the students were interested? 

I think the word spread that our faculty is 
different from the rest of the established 
schools of architecture in the Czech Repub-
lic. I think that some of the potential stu-
dents believed - let’s be frank about it - that 
it would be easier to succeed in Liberec than 
at another school, which was a huge mis-
take. These students usually left the school 
among first. There were many applicants 
but only a few graduates. We tried to build 
a truly prestigious but poor institution. 

Liberec acquired a reputation  
of a certain openness and free thinking. 
How do these features work together 
with your intention of creating  
a prestigious school? 

I’d say that we were open-minded concern-
ing themes and the way that students can 
approach them. But we were very strict 
and rigorous about the amount of work we 
expected to be put into projects and the 
quality of the results. We were intentionally 
very harsh because we believed that the 
school should build a reputation of being 
difficult. So that was our aim. 

So rigidity and freedom  
can go hand in hand? 

They can. Take for example Zen Buddhism… 

A new study program was added  
in 2002 – Fine arts with the programme 
of Visual communication. What did es-
tablishing the new branch of studies  
and the end of the original structure  
of the faculty mean to you? 

From the beginning of the faculty, I kept 
telling my non-architect colleagues - art-
ists and technicians - that I would have 
no problem with more disciplines coming 
in to the faculty. The environment of the 
newly created faculty has always been open. 
Stanislav Zippe was the first to bravely make 
the step. He thus got the opportunity to have 
his own students and lead them in purely 
artistic work. This was unambiguously bene-
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Nedotkli jsme se ještě slova, které je  
pro Liberec charakteristické, a to je slovo 
komunita. Škola byla v počátcích malá, 
všichni se zde museli znát jménem.  
Jaký vám připadal studentský kolektiv?

Já nevím, jestli žili po kupě. Já jsem měl 
vždycky pocit, že když jsme studovali my, 
tak jsme v tom sevřeném komunismu žili 
mnohem víc dohromady, než jak žijí studen-
ti nyní. Když opakovaně pozoruji kolektiv 
našich studentů, tak mám pocit, že je frag-
mentovaný do malých skupinek a že z něj 
vždy ční řada sólistů. My, jako studenti, jsme 
byli mnohem víc stmeleni, protože ten vnější 
tlak byl takový, že nás nutil k tomu, abychom 
drželi pohromadě a Školka to byl úplný 
extrém téhle soudržnosti. My jsme na Jedlo-
vé neprovozovali jenom komunitu, my jsme 
provozovali komunu, zcela klasickou. My 
jsme měli plechovku, do té jsme každý den 
hodili desetikorunu, každý z nás, a z toho se 
nakupovalo společné jídlo. Jenomže to dlou-
ho nefungovalo, protože někteří tam přestali  
ty desetikoruny házet. My jsme byli za toho 
komunismu jediné, a to je zábavné, byli jsme 
jediné skutečně komunistické jádro v tom 
státě, takže pochopte, pro mě má termín 
komunita trochu specifický význam, který 
na škole zas až tak nepozoruji, ale možná je 
to tím, že do toho studentského prostředí 
tolik nevidím.

Jak vnímáte absolventy,  
které škola vypouští do světa? 

Já jsem hlavně potěšený, že celá řada našich 
absolventů, aniž bych chtěl přehlížet ty 
ostatní, se uplatnila v zahraničí. Myslím, 
že to je dost významná věc, protože oni 
se z tohoto vlastně provinčního prostředí, 
kterým Liberec je, dostali dál, překročili 
ten lokální formát a zcela jednoznačně se 
uplatňují v mnohem náročnějších souvis-
lostech. Mnozí se uplatňují tady, na českém 
prostředí, a to také není jednoduchá věc. 
Kdo nezazáří hned, ten se třeba uplatní 
později, není nutné z toho dělat bůhvíjaké 
závěry v negativním smyslu. A jsou tací, kteří 
se odchýlí a uplatní jinak, ale zas tak moc 
jich není. A co by ne? Jedna z věcí, o kterou 
se dlouhodobě snažíme, je nevychovávat 
úzkoprsé architekty. Myslím, že se snažíme 

studenty rozvíjet i mimo vlastní rámec archi-
tektury tak, aby naši absolventi byli schopni 
nalézt široké uplatnění. Ono se to dobře 
říká, ale hodně závisí na tom konkrétním 
člověku, studentovi. Dlouhodobě se snažíme 
nemalovat tvrdé mantinely toho, co je a co 
není architektura, protože ve chvíli, kdy má 
student vizi, která doopravdy překračuje 
hranice nebo prostor každodennosti, tak to 
je hodnota, která stojí mimo pojem jako je 
architektura. Já jsem vždycky nadšený, když 
se takový člověk s takovou vizí objeví.

ficial to the faculty. Bořek Šípek came a few 
years later and founded Design Studies. 
I saw these events as a beginning of a new 
dimension for the faculty. 

We haven’t mentioned the word that  
is characteristic for Liberec; this word  
is community. The school was small 
in the beginning, everyone must have 
known everyone else by name. What do 
you think the student collective was like? 

I don’t know if they lived together. It has 
always seemed to me that when I was a stu-
dent, we lived much more together in that 
time of tied up communism than students 
do nowadays. When I repeatedly look at 
our students, it seems to me that they are 
fragmented into small groups and that many 
solo players stick out of the group. We were 
much more united as students because the 
pressure from the outside was so strong 
it forced us to stay together and the Kin-
dergarten was an extreme example of this 
unity. Na Jedlové wasn’t just a community, 
it was a commune in its classical sense. We 
had a tin where each of us put ten crowns 
every day and we used this money to buy 
food together. But it didn’t work for long 
because some stopped putting money to the 
tin. It is sort of funny because we were the 
only truly communist core in the country 
during the communist era. So you have to 
understand that the word community has 
a specific meaning to me, a meaning I don’t 
see at our school but maybe it is because 
I cannot see that well into the inside of the 
student’s environment. 

How do you see the graduates your 
school sends out in to the world? 

I am very glad that many of our students, 
and I don’t mean to overlook the rest of 
them, found jobs in foreign countries. 
I think it is very important because they 
actually stepped out of this provincial 
environment of Liberec and went further - 
they crossed this provincial format and they 
are unambiguously successful in a much 
more demanding context. Many work here, 
in the Czech Republic, and that isn’t easy 
either. Who doesn’t shine right away can 

become successful later, there is no need 
to draw conclusions in the negative sense 
of the word. And there are those who go 
away and do something different but there 
aren’t many of those. And why not? One of 
the things that we have been trying to do is 
not to bring up narrow-minded architects. 
I think we do our best to lead our students 
to step out of the framework of architecture 
so that our graduates can thrive in various 
domains. It’s easy to say but it depends 
heavily on the particular person, the stu-
dent. In the long-term, we try not to set 
uncrossable limits of what is and what isn’t 
architecture because the moment a student 
has a vision that really goes across borders 
or the space of everyday life, it is a value that 
stands out of concepts such as architecture. 
I am always excited when someone with 
such a vision turns up.
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1992 •
1. letní škola architektury
First summer school of architecture

PETR KOCOUREK, MILOŠ JURÁNI
Kristýna - tématický zábavní park
Kristýna - A theme park
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1993 • 
2. letní škola architektury
Second summer school of architecture

VOJTĚCH ČÁP
Větrný mlýn - vyhlídka a věž 
The Windmill - a lookout tower
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Jinde všichni kreslili tužkou. 
My jsme najednou 

měli k dispozici  
silný stroje.

Others drew with a pencil. 
We suddenly had 

powerful machines 
at our disposal.

Rozhovor s Milanem Malíkem  
(*1975, FUA 1995 – 2003) o příchodu do 
právě založené fakulty, o nespoutanosti 
devadesátých let, o přísné a otevřené 
škole, o společném nadšení a o sci-fi.

Máš nějakou rychlou asociaci,  
když se řekne Liberec? 

Liberec je moje dětství. Vybaví se mi místa 
jako botanická, zoologická, Ještěd, pak 
příroda, Jizerky, Lidový sady. Město s přesa-
hem do krajiny.  A pak samozřejmě archi-
tektura. Baráky. Když jsem byl malej, tak 
se v Liberci realizovaly všechny ty sialácký 
záležitosti. To znamená, že jsem půlku dět-
ství strávil v obchoďáku Ještěd, pak tam měl 
Suchomel tu pojišťovnu, ta byla taky super. 
Vzpomínám si na interiéry obchodů, restau-
rací nebo takových těch různých cukráren 
a mléčných jídelen. Designově to byl buď 
Brusel s laminátem, umakartem a osobitou 
retro barevností, nebo někdo ze SIALu, pro-
tože tam byly takový ty zvláštně industriální 
detaily, trubky, perforovaný plechy, copility, 
výrazná typografie a tak.

Interview with Milan Malík  
(*1975, FUA 1995 – 2003) about coming 
to a newly founded faculty, freedom of 
the nineties, the strict and open school, 
about shared enthusiasm and science 
fiction. 

Is there something that stands out  
in your mind regarding Liberec?

Liberec is my childhood. I think of the 
botanical garden, zoo, Ještěd, nature, Jizera 
Mountains and People’s Orchard. A town 
reaching out to the countryside. And, of 
course, the architecture and buildings. 
When I was a kid, it was mostly the SIAL 
stuff that got built in Liberec. That means 
that I spent half of my childhood in the 
Ještěd department store. There was also the 
insurance company building, that one was 
cool too. I can remember the interiors of the 
shops, restaurants and all of those different 
sweets shops and milk bars which, from 
a design point of view, were either Brusel 
– with laminate plastic, Formica and the 
distinctive retro colourfulness – or designed 
by someone from SIAL because they used 
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Jaká byla tvoje cesta  
ke studiu architektury? 

Jsem z Jablonce. Měl jsem tam jít původně 
studovat gympl, ale já chtěl na stavební 
průmyslovku do Liberce. Od mala mě bavilo 
zabejvat se barákama, furt jsem něco kreslil, 
takže pro mě bylo přirozený jít pak studovat 
architekturu. Hlásil jsem se k Rajnišovi na 
UMPRUM (Vysoká škola uměleckoprůmyslo-
vá v Praze), kde jsem strávil skvělej týden 
během přijímaček, to bylo hrozně zajímavý. 
Rajniš byl vlastně taky jeden ze SIALu, to 
znamená, že ten feeling tam byl podobnej 
jako později v Liberci. Nicméně jsem se 
nedostal, protože brali asi jednoho nebo 
dva lidi. Dostal jsem se na ČVUT, kde byla 
teda úplně jiná atmosféra. V tý době to byla 
taková fabrika na architekty, furt tam byla 
cítit výchova k stavění socialistickejch kom-
plexů, panelovejch sídlišť, byla tam taková ta 
pragerovská nálada betonových sarkofágů 
říznutá různejma typologama. Spousta lidí 
tam bylo tabulkovejch. Učili nás, jak má být 
širokej průchod mezi záchodem a umyva-
dlem. Jasně, to jsou věci, který jsou důležitý, 
je dobrý to vědět, problém je, když to u toho 
skončí. Byl tam třeba nějakej blázen, kterej 
učil právě předmět typologie a měl přesně 
spočítanejch šedesát osm činností, který 
je možný dělat v bytě. Měl to na férovku 
rozepsaný: čtení, relaxace, sledování televi-
ze, ruční práce, práce v kuchyni, opravování 
předmětů, milování, vyměšování a takovýhle 
věci, prostě tabulky na všechno. 

Čím si tě Liberec vtáhnul zpět? 
 

Dozvěděl jsem se z článku v regionálních 
novinách, že se v Liberci bude otvírat nová 
škola. A pak jsem viděl ty jména: Hubáček, 
Suchomel. Samozřejmě jsem se o to začal 
zajímat. Došlo to až k tomu, že jsem se tam 
přihlásil a prošel úplně prvním přijímacím 
řízením, který se neslo v takovým komorním 
duchu. Vzali mě a tak jsem v devadesátým 
pátým roce nastoupil znovu do prváku.

 
Jak se projevila porevoluční  
atmosféra na právě vzniklé škole? 

Stejně jako ve společnosti. Byla to energie 
novýho začátku, starý dogmata neplatily, 

starý věci neplatily, lidi byli otevřený svobo-
dě, demokracii. Byla hrozná chuť dělat věci 
jinak, zajímavě. Devadesátky byly na jednu 
stranu úplně totálně neestetický, podivný 
mafiánský období, podnikatelé ve fialovejch 
sakách a tak. Na druhou stranu na tý škole 
bylo možný dělat fakt cokoliv. Všechno to 
bylo hrozně čerstvý a nespoutaný. 

Myslíš, že byl důležitý počáteční  
faktor, že škola vznikla bez  
komunistické minulosti? 

Pro mě byly důležitý osobnosti. Důležitější 
bylo, že tu vznikalo něco novýho, čistýho, 
byla to bouřlivá energie, která byla hrozně 
kreativní. V tý době bylo, myslím, ideální 

those strange industrial details – pipe lines, 
perforated sheet metals, glass, distinctive 
typography, etc.

How did you end up  
studying architecture?

I’m from Jablonec. Originally, I was sup-
posed to study at the grammar school in 
Jablonec but I wanted to go to the technical 
high school in Liberec. I have always been 
interested in buildings, I was drawing all  
the time so it was only natural to me that 
I study architecture. I applied for UMPRUM  
(Academy of Arts, Architecture and Design in 
Prague) to study with Rajniš, I spent there 
a great week during the entrance exams, it 
was really interesting. Rajniš was actually 
from SIAL too, which meant that the atmo-
sphere there was similar to Liberec’s later, 
so it was good. Anyway, I didn’t get there 
because they accepted only one or two peo-
ple but I got to CTU where the atmosphere 
was completely different. In that time, it was 
sort of a factory of architects, it still felt like 
they were bringing up architects of socialist 
compounds and housing estates. There was 
a Prager-like mood of concrete sarcophagus 
cross-bred with different topologies. Many 
people worked on the basis of charts - they 
taught us how much space there should 
be between a toilet and a washbasin. Sure, 
those are important things and it’s good to 
know them but it is a problem when that’s all 
they teach you. There was some odd guy 
who taught Typology and he had sixty eight 
activities you can do in a flat. Seriously, he 
had a chart – reading, relaxation, watching 
TV, handiwork, working in kitchen, repair, 
sex, excretion and stuff like that - simply 
a chart for everything.

How did Liberec get you back?

I read an article in a regional newspaper 
that said there would be a new school in 
Liberec. And then I saw the names: Hubáček 
and Suchomel. Of course I was interested 
and, in the end, I put in an application for 
the new school. I went through the very first 
entrance exams which were held in a kind 
of an intimate atmosphere. I was admitted 
and I was transferred from Prague - they 

even validated some subjects for me. So then 
I started.

What was the post-revolution atmosphere 
at the newly founded school like?

The same as in society. There was the energy 
of a new beginning, old dogmas lost value, 
old things lost value, people were open to 
liberty and democracy. There was a mood 
for doing things in a different, interest-
ing way. The 90’s were totally distasteful, 
a weird Mafioso time with businessmen in 
violet tuxedos and stuff like that. You could 
do anything at that school. Everything was 
so fresh and unchained.
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založit novou školu architektury, která má 
malej rozměr, protože jediný, co tady v tý 
zemi bylo funkční, byla UMPRUM, což je 
zase specifická pražská škola. Pak tu byly ty 
dvě fabriky: VUT v Brně, kde všichni dělali 
takovej ten regionální neofunkcoš, dívali 
se se slzou v oku zpátky do třicátých let. 
A ČVUT, kde jely zbytky paneláků a první 
lokální postmodernisti navrhovali mramo-
rový bankovní domy s pyramidama na střeše 
a předtím vždycky nějakej výkvět podivných 
hexagonů. Takže tohle byl super moment 
začít jinak. 

Jak vzpomínáš na osobnosti,  
které formovaly počátky školy? 

Podle mě byl nejvíc podstatnej Suchomel, 
protože byl garantem a zároveň do toho 
nejvíc dupal. A k němu určitě patřil Zip-
pe. To byla dvojice. Každej poměrně dost 
osobitá postava, dvě silný ega. Samozřejmě 
mezi nima bylo občas jiskření. Zippe to chtěl 
vždycky víc táhnout k tomu výtvarnu, ale 
Suchomel je architekt, praktik, tak prefe-
roval racionální architekturu. Takže mezi 
nima probíhalo chvílema přelejvání, kde 
mám pocit, že si Zippe často prosadil svoje. 
Neznám školu architektury, kde by výtvarnej 
ateliér byl na úrovni architektonickýho. 
Když někdo na škole skončil, znamenalo to 
vždycky, že buď byl vyhozenej z architekto-
nickýho ateliéru, anebo z ateliéru výtvarný-
ho. 

Jak na škole působil Karel Hubáček? 

Bohužel jsme ho nestihli už moc v produk-
tivním věku. Na škole vedl předmět, tuším, 
Základy architektonickýho navrhování. 
Hubáček mi dal hodně, protože on už byl za 
tímhle vším, za tím egem. On už byl v životní 
moudrosti. My jsme ho chytli v tom modu 
mistr Yoda. Já jsem ho tak fakt vnímal. 
Člověk něco udělal a on řekl: „A co kdyby to 
bylo prostě jako, no co kdyby todleto bylo 
tak, hm?“. A nic víc. Klasickej mistr Yoda. 
Když člověk něco přinesl, tak mu zazářily 
oči, bylo vidět, že ho to zajímá. Byla to osob-
nost. Největší tam, si myslím. 

Čím se do školy propsal SIAL?  

To bylo zase o lidech. Lidi ze SIALu při-
cházeli třeba jen na přednášku. Mě bavilo, 
že mezi lidma jako Hubáček, Mirko Baum, 
Masák anebo Rajniš, bylo cítit, že mají 
společnou historii, že společně prožili něco 
silnýho a to je, myslím, i lidsky propojilo. 
Nebyl to takovej ten školní model typu: 
„Pane kolego, tady máte studenta, běžte si 
k vám do kabinetu“, ale bylo to o tom, že 
se ti lidé znali, tykali si a dokázali se bavit. 
Důležitý bylo, že spousta lidí ze SIALu 
odešla na Západ. Díky výborným kontaktům 
se Suchomelovi dařilo mnohé z nich pře-
svědčit, aby do Liberce přijeli a udělali třeba 
přednášku. To nám přinášelo jedinečný 
informace. V úplným počátku fakt nebylo 
tolik informací, nebyl internet. Suchomelovi 
se dařilo shánět knížky, časáky, ke kterým se 
jinak vůbec nešlo dobrat. V tý době byl Libe-
rec, kromě snad UMPRUM, úplně nejdál, co 
se aktuálních informací týče. Věděli jsme, 
co se venku děje, jaký jsou nový směry, co 
jsou nový trendy. Takže v tomhletom to bylo 
zcela unikátní. A myslim, že v tom velkou 
roli hrál fakt, že se lidi z emigrace vraceli 
se znalostma, který tady nikdo neměl, a ty 
znalosti nám díky škole dokázali předat.

 
Kteří lidé byli pro tebe  
nositelé nových informací?  

Co se nových informací týče, tak pro mě 
byla zásadní Irena Fialová, která vydávala 
Zlatej řez. Ona se v tý době hodně zabejvala 
současnou teorií, psala knížky a na škole 
učila Současnou architekturu. Irena nám 
ukazovala nový věci. V tý době byla v kontak-
tu s lidma jako Jiřičná nebo Kaplický. Skrze 
její působení bylo možný se s nima někde 
potkat, ať už myšlenkově, nebo i naživo. 
S Irenou jsme jezdili za nejčerstvější světo-
vou architekturou. Dneska to je o tom, že se 
studenti seberou a jedou na druhou stranu 
světa a tam něco zkoumaj. To v tý době ještě 
nebylo. Dveře se otvíraly pomalu. Pak přišla 
Monika Mitášová, podobnej level jako byla 
Irena Fialová. Tahle paní ale byla mnohem 
filozofičtější a šla víc do hloubky. Silná, ale 
poměrně složitá osobnost. Rozdíl byl napří-
klad v tom, že Fialová třeba řekla: „Fajn tady 
Libeskind v Berlíně staví Židovský muzeum, 

Do you think it was important that  
the school had no communist past?

The personalities were important to me. It 
was more important that there was some-
thing new and clean coming to life, a tumul-
tuous, incredibly creative energy. I think it 
was an ideal time for founding a new small-
sized architecture school because UMPRUM 
was the only functional school here and it 
was in Prague, and very specific. Then there 
were those two factories. BUT (Brno Univer-
sity of Technology) in Brno where people were 
up to their neck in local neo-functionalism 
and they looked back to the 30’s with tears 
in their eyes. And CTU worked on the rest 
of housing estates and had the first local 
postmodernists who worked on marble 
bank houses with pyramids on roofs and 
some hexagonal weirdness in front of the 
building. Basically, the same stuff Patrik 
Kotas keeps cooking his delicatessen from 
until today. So it was a great moment to start 
something new.

How do you remember the people  
who formed the beginnings  
of the new school?

I think Suchomel was the most important 
because he was the guarantor and also the 
most outstanding personality - he did most 
of the work. And decidedly Zippe. They 
were a team. Both of them were strong 
personalities, two strong egos. Of course, 
they had their differences. Zippe wanted to 
push the school more to the artistic side but 
Suchomel is an architect - a practitioner - so 
he preferred rational architecture. They had 
their fights and I’d say Zippe often had it his 
way. I don’t know any architecture school 
where art studio would be equal to architec-
ture studio. If someone got thrown out of 
the school, it always meant he didn’t make it 
in either architecture or art studio.

What did Karel Hubáček  
do at the school?

Unfortunately, I missed his most active and 
productive age. I think he had the seminar 
Basics of Architecture Design. Hubáček gave 
me a lot because he was beyond all that, the 

ego. He hit the age of wisdom. We met him 
in his Master Yoda mode. I really saw him 
that way. You did something and he said: 
“What if it was like, you know, this could 
come here, hm?” Nothing more. Classic 
Master Yoda. When you brought something 
to him, his eyes glittered, you could see he 
was interested. He was a personality. The 
greatest at the school, I think.

How did SIAL influence the school? 

That was about people. People from SIAL 
came to give one lecture. I loved that you 
could feel that people like Hubáček, Mirko 
Baum, Masák or Rajniš had a common 
history, they went through something 
powerful together and that connected them 
on a human level. It wasn’t the classic aca-
demic model of “Oh, dear colleague, here is 
a student, take him to your office” but those 
people knew each other by name and they 
knew how to have a good time together. It 
was also important that many people from 
SIAL went to the West. Suchomel had great 
contacts and managed to convince many of 
them to come to Liberec and give a lecture. 
That brought new unique information to us. 
There really wasn’t much information in the 
beginning. There was no Internet. Suchomel 
gathered books and magazines that we 
would never reach otherwise. In that time, 
Liberec was the best in getting up-to-date 
information, maybe besides UMPRUM. We 
knew what was going on in the world, about 
new styles and trends. It was absolutely 
unique in this way. And I believe that the 
fact that people came back from emigration 
with information that no one here had and 
they could give us information that played 
a crucial role.

Who do you think brought  
new information?

Concerning new information, Irena Fialová 
was crucial for me, she published Golden 
Ration and she was very much involved with 
contemporary theory. She wrote books and 
gave the seminar Contemporary Architec-
ture. She showed us new things. She was in 
contact with people like Jiřičná or Kaplický. 
We could see them or meet them thanks to 
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ok, pojedem se tam podívat,“ a jelo se tam. 
Kdežto Monika nám vysvětlila, proč to tak 
Libeskind udělal, proč vlastně ten dekon-
struktivismus, z čeho to vychází. Propojila to 
s filozofií, měla přehled, věděla, který typy 
filozofií ovlivňují který architekty. Byla pro 
mnoho lidí podstatná a zároveň dokázala 
udržet přátelskou notu. Když si s náma 
sedla, tak bylo cítit, že sedíme všichni na 
stejný úrovni. A pak se tam objevil takovej 
ten despota Rezek. Ten na to šel takovým tím 
podivným, agresivním stylem. Co se ale týká 
vědomostí, tak ty měl. To znamená, že on ty 
lidi dokázal nasrat a oni si řekli: „Jo, tak my 
se to naučíme a uvidíš.“ Takže řadu lidí touto 
negativní formou posunul. Ale to už nebyl 
můj příběh, byl jsem tou dobou na praxi. 
Pak si ještě vzpomínám na galeristu Jiřího 
Švestku, konstruktéra Vodu a řadu dalších. 

Snažili jste se hledat  
nové informace i sami? 

Suchomel měl malou knihovničku, kte-
rou škole věnoval do začátku. Pak se mu 
podařilo prosadit, že do školní knihovny 
začaly chodit časopisy jako například The 
Architectural Review. Takže to jsme hltali. 
V knihovně jsme trávili hromady hodin. 
Koupili jsme si kartičku na kopírku, nabili jí 
nějakýma bodama a pak jsme celý noci kopí-
rovali. Drtili jsme věci z různejch časáků a ty 
jsme si pak věšeli na prkna v ateliéru, aby-
chom měli inspiračky. Myslím si, že opravdu 
to, co se ve světě děje, to jsme se dozvídali. 
Pak přibyl internet, ten se v tý době teprv 
rozjížděl. V devadesátým pátým už na škole 
byl, ale spíš ve formě nějakých ms-dos mod-
rých screenů s bílejma textama, kde si člověk 
mohl maximálně najít nějakou textovou 
informaci, ale ne třeba obrázek. Postupně se 
to lepšilo. Podle mě hodně pomohlo to, že 
byl na univerzitě obor mechatroniky, kterej 
byl dost nadupanej. Tehdy byly, tuším, čtyři 
páteřní uzly na českým internetu, jedno byla 
vláda, pak byla pražská univerzitní síť, třetí 
už nevím a čtvrtá, právě díky těm mechatro-
nikům, byla liberecká škola. 
 

Jaké tedy bylo technologické  
zázemí mladé školy? 

Zajímavá věc ty počítače. Hrozně rychle se 
na škole objevily. Bylo to i díky Zippemu, 
protože on se o to zajímal. Byly v různejch 
místnostech, v různejch budovách a ty se 
sdílely s jinejma fakultama. Postupně byly 
nějaký počítače jenom naše, ale bylo jich 
málo, takže jsme měli pořadníky a střídali 
se. Myslím, že okolo roku 1999 už měla škola 
počítače v takovým počtu, že na nich mohli 
dělat všichni. V tý době dělat na compu zna-
menalo dělat ve škole, protože málokdo měl 
svůj comp, a zároveň ještě nebyly notebooky, 
takže to nebylo tak, že by se každý odsepa-
roval někam ke svýmu. V tý době stál comp 
strašný prachy, málokdo si to mohl dovolit. 
Dobrý bylo, že jsme se všichni potkávali 
v počítačový učebně, kde se bylo do tří, do 
čtyř do rána. Ve finále to způsobilo, že jsme 
vlastně jako jedna z prvních škol v Čechách 
odevzdávali vyrenderovaný věci, což byl úlet. 
Já už jsem třeba v druháku dělal v CADu, 
ale to jsem tam byl jako jeden z mála. Jinde 
všichni prostě šrafovali, kreslili tužkou. My 
jsme najednou měli k dispozici silný stroje. 

 
Když jste tedy chtěli držet krok  
s dobou, museli jste ve škole fyzicky být. 
Jak fungoval studentský kolektiv? 

Já nevím, jak to máte teď, ale musím říct, 
že tehdy to bylo dost intenzivní. Myslím, 
že se tam těm Sialistům podařilo vlastně 
znovu postavit Školku, protože my jsme tam 
byli furt. My jsme tam byli ve dne v noci. 
Spousta lidí byla z okolí Liberce, pak ti lidi, 
co byli z Prahy, tak ty tam moc nepobejvali, 
ale třeba lidi z Hradce nebo z Olomouce, 
z Ostravy, ti tam trávili veškerej čas buď na 
kolejích, nebo v těch aťasech a furt se něco 
dělalo. Furt jsme tam byli. Člověk se domů 
skoro nedostal. A bylo to super, protože 
jsme žili spolu, ten šel pro pivo, ten šel dělat 
kafe, ten pomohl druhýmu s modelem, ten 
někoho učil rendrovat. Před odevzdávkama 
se z toho vždycky stal včelín. Jedinej barák, 
kterej po půlnoci v Liberci svítil, bylo Áčko 
(Budova A) ve všech těch třech patrech. Člo-
věk šel z dálky a už věděl, že se odevzdává. 
Pak později s příchodem notebooků a tím, že 
nás tam bylo hodně a vlastně i díky tomu, že 

her, either virtually or in real life. We went 
to see the newest architecture in the world 
with her and it wasn’t something usual in 
that time. Today, students go to the other 
side of the world and research something 
there. There was nothing like that back 
then. The doors were opening slowly. Then 
Monika Mitášová came, she was of the same 
level as Irena Fialová. She was more philo-
sophical and went deeper. She was a strong 
and a rather complicated personality. The 
difference was that Fialová said for exam-
ple: “OK, Libeskind is building a Jewish 
museum in Berlin, let’s go have a look at 
it.” We arranged it and went there. But 
Monika explained to us why Libeskind did 
it this way, why deconstructivism was used, 
what it was based on. She interconnected 
it with philosophy, she had a high level of 
general knowledge, and she knew which 
philosophies had influence on different 
architects. She led us much deeper. She was 
very important for many people but friendly 
at the same time. When she sat down with 
us, you could feel we were all equal. And 
then the despotic Rezek came. He had 
a rather weird and aggressive style. But he 
knew a lot. It means he knew how to piss 
off people and they thought: “Well, in your 
face, I’m gonna learn it.” So he pushed many 
people forward with his negative approach. 
But it wasn’t my story, I was at an internship 
at that time. I also remember the gallerist 
Jiří Švestka, the constructor Voda and many 
more.

Did you try to reach  
new information on your own?

Suchomel had some books he gave to the 
school to have something to begin with. 
Then he managed to get magazines like the 
Architectural Review. We hang on to those. 
We spent hours and hours in the library. We 
bought a card for the copy machine, charged 
it up and spent whole nights copying. We 
gulped down stuff from the magazines and 
hung them up in the studio for inspiration. 
I think we really knew what was going on in 
the world. Then there was the Internet but 
it was still in its infancy. We had Internet 
In 1995 at the school, but it wasn’t anything 
more than MS-Dos blue screens with white 

texts where you could look up texts but no 
images. It got better later. The fact that you 
could study mechatronics also helped me 
a lot, the subject was absolutely amazing. 
I think there were only four backbone 
nodes on the Czech internet back then – the 
government, Prague universities network, 
I cannot remember the third one and the 
fourth was, thanks to mechatronists, Liberec 
school.

What was the quality of  
technological facilities at the school?

Interestingly, computers came to our 
school early. It was thanks to Zippe who 
was interested in that stuff. Computers 
were in different rooms and buildings and 
we shared them with other faculties. Later, 
some of those computers were only for us 
but there was only a few of them so we had 
a waiting list and took turns. I think that in 
1999, the school had enough computers so 
that everyone could work on a computer. In 
that time, the ability to work on a computer 
was meant to be at the school because it 
was rare to own a computer and there were 
no notebooks so people didn’t work sepa-
rately. Computers were expensive as hell, 
only a few could afford it. The great thing 
was that we all met in the computer room 
and stayed there until three or four in the 
morning. In the end, we were one of the few 
schools where people handed in rendered 
projects, which was pretty cool. I worked 
with CAD in the second year but I was one 
of the few. Others simply cross-hatched or 
drew with a pencil. We suddenly had power-
ful machines at our disposal.

If you wanted to keep up, you  
had to be physically at the school.  
How did the student community work?

I don’t know how it works today but it was 
pretty intense back then. I think people from 
SIAL managed to rebuild the Kindergarten 
because we were there all the time, day and 
night. Many people lived close to Liberec 
and they spent a lot of time there, then there 
were people from Prague (we didn’t see 
much of them) but students from Hradec, 
Olomouc and Ostrava spent all their time 
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jsme se z Áčka přesunuli do novýho ateli-
éru a přibyly další ročníky, se to najednou 
rozpadlo. Začalo to být víc individuální.

Jaký byl vztah mezi učiteli a studenty? 

To mělo několik poloh, vždycky to bylo 
danejma osobnostma. Byl tam přátelskej 
model, což byla ta Irena Fialová, stavař Čej-
ka a pár dalších. To byli lidi, který si na nic 
nehráli. Bylo možný jim zavolat a říct „Hele, 
teď jsem tady potkal tohle...“ „Jo, tak to si 
najdi tady v tomhle časopise.“ Bylo to na lid-
ský bázi. Pak tam byly autority, což byl třeba 
Suchomel, Zippe a další. Nikdy tam nevznikl 
model, že by si šel s nima člověk dát drink 
a něco probrat. Byl tam cítit odstup. Občas 
na nějakým večírku se dokázali odvázat, ale 
vlastně pořád to byla verze vztahu učitel 
versus žák. Oni byli vlastně svým způsobem 
nedotknutelný a musím říct, že občas, když 
byly třeba odevzdávky, tak uměli být hodně 
hustý. Odevzdávky rozhodně nebyly přátel-
ský potlachání se slovy „To se ti nepovedlo, 
nevadí,“ ale byla to poměrně dost tvrdá kri-
tika. A některý lidi to nedávali. Dost z nich 
kvůli tomu i odešlo.  

Jak probíhaly odevzdávky? 

Myslím, že řada lidí z toho měla stres. Jako 
velkej. A nebylo to jen v architektonickým 
ateliéru, ale i ve výtvarným. Další věc byla 
ta, že architektonickej ateliér se odevzdával 
přede všema. To znamená, že si tam sedlo 
všech pět, Duda, Horatschke, Hendrych, 
Suchomel a Zippe. V tu chvíli tam byla celá 
škola, ale to třeba i při prezentacích v prů-
běhu semestru. Jeden tam stojí, prezentuje, 
všichni poslouchaj. Často byly na prezentaci 
přizvaný návštěvy nebo spřízněný kapaci-
ty z jiných škol. Když tam někdo přinesl 
nějakej úlet, něco úplně šílenýho, nebo když 
to někdo podcenil a nestihnul odevzdat 
v pořádku, přinesl jen nějaký cáry papíru 
a nebylo úplně zřejmý, o čem v tom projektu 
jde, tak tam fakt lítaly hromy blesky. Stalo 
se, že lidi, kteří byli nadaný v architektuře, 
který dělali skvělý věci, tak prostě neudělali 
výtvarnej a Zippe řekl: „Todle tady prostě 
nechci, ať jde do pryč! Já ho tady nechci!“ 
A dost často se stalo, že je prostě vyhodili 
ze školy. Pamatuju si, že Zippe v jednom 

there, either in dormitories or in studios, 
and we worked all the time. We were always 
there and only now and then went home. 
It was great, we lived together, someone 
went to buy beer, someone else prepared 
coffee, one helped a friend to make a model, 
another one taught someone how to render. 
It turned into a hive before every dead-
line. The only building with lights on after 
midnight in Liberec was the building A, with 
lights on all three floors. You could see it 
from far away and you would know a dead-
line is closing in. Later, notebooks became 
common, there were more students and we 
moved from the building A to a new studio 
and there were also students of more years 
so the whole thing fell apart. It became more 
individualistic.

What was the relationship between  
the teachers and students?

There were several variants but it always 
depended on the particular personality. 
There was the friendly model like Irena Fia-
lová or the constructionist Cejka and several 
others - those people didn’t play games. You 
could talk to them, call them and say: “You 
know, I’ve just seen, this…” “OK, look it up 
in this magazine.” It was basically human. 
Then there were authorities like Suchomel 
or Zippe and others. You couldn’t go have 
a drink with them and talk stuff over. They 
kept their distance. They sometimes blew 
off some steam on parties but it was always 
a variation on the teacher-student relation-
ship. They were untouchable in a way and 
I have to say that sometimes, mainly during 
project hand-ins, they could be pretty 
rough. It was definitely no friendly chat in 
the “Well, you didn’t do your best here but 
it’s OK” line but a really brutal critique. And 
some people didn’t cope. Many actually left 
school because of it.

What were the project hand-ins like?

A lot of people were stressed over it, I think. 
Like really stressed. And not just in the 
architecture studio but in the art studio too. 
Another thing, in the architecture studio 
class, you handed in your project in front of 
everyone. It meant that there were five peo-

1999 •
JIŘÍ PÍSEK
výtvarný ateliér
art studio
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Měli jste nějaké vzory? 

Bylo pět let po revoluci. V tý době si tady 
pochybný zbohatlíci, co jezdili ve zlatejch 
mercedesech, zvali architekty, co stavěli 
takový ty pseudobarokní zámečky s těma 
čepičkama. Tehdy se začaly paneláky 
přetírat na růžovo a malovaly se na ně různý 
trojúhelníky a kosočtverce. Ta doba byla 
šílená. My, který jsme vyrostli na poměrně 
esteticky umírněných sedmdesátkách, jsme 
byli zděšený z toho, co se děje. Nás zajímaly 
moderní věci, bavil nás Archigram, japon-
ský hi-tech, bavili nás Coop Himmelb(l)au 
a Kaplickej a do toho science-fiction filmy 
a science-fiction muzika. My jsme nebyli 
tradicionalisti, který jsem potkával na ČVUT, 
což byli takový ty, co udělali chaloupku, 
dřevěnou pěknou, ale chaloupku. V Liberci 
lidi dělali věci po svým a dost netradičně. 
Samozřejmě byli tam i lidi, co jeli takovej ten 
skleněnej hi-tech DA studio, Rajniš, Cígler 
a tamta parta. Nebo tradiční modernu typu 
hranatá krabice od ADNS a pohoda. 

Jaké projekty jsi na škole dělal ty? 

Třeba ve druháku jsme s Honzou Seyčkem 
dělali jako téma víkendovej domek. Já jsem 
měl dům pro inženýra robotiky, kterej byl na 
pavoučích nohách a chodil v hnědouhelným 
revíru. Vždycky jednou za čas přišel na něja-
kou platformu, kam se napojil, nasál energie, 
doplnil zásoby a pak zas chodil dál. A Honza 
měl domek, kterej vypadal jak motýlí kukla 
a visel někde ve skalním městě v Adršpachu. 
Když tam člověk přišel, tak si na dálkový 
ovládání spustil kotvu a vytáhl se nahoru. 
Zajímavý bylo, že takovýhle přístupy a vůbec 
směry uvažování od nás nikdo nepožadoval. 
Bylo to přirozený. 

Takže škola generovala především atypy? 

Ta tendence tam zpočátku byla, ale postu-
pem času ty projekty začaly bejt samozřejmě 
větší, a teda i složitější. Když člověk dělá 
víkendovej domek, tak je to ještě v poho-
dě, ale když pak začne dělat proluku nebo 
urbanismus, tak najednou začne přibývat 
víc tradičních faktorů a požadavků. Takže 
později ty věci směřovaly, řekl bych, k archi-
tektonický normě. A musím říct, že když 

branch; Duda and Horatschke. They were 
from a younger generation and had a differ-
ent point of view so, paradoxically, they kind 
of went against SIAL because they enjoyed 
deconstructivism. They did high-quality 
Liberec postmodernism themselves. They 
had a good way of thinking - a bit different.

What kind of projects  
were created at the school?

Concerning directions and ways of thinking, 
I’d say there were unconventional things of 
all kinds. Meaning that someone made a clay 
hill and added a detail to it, someone made 
a hi-tech space rocket, someone else made, 
let’s say, a walking house. There were really 
original projects. Each completely different. 
There was no template, no one meddled with 
what you were doing. Not like at CTU where 
they said: “You didn’t use a gable roof for it? 
Are you mad?” They let you choose.

Did you have some role models?

If you think about what kind of a time it was 
when we studied, it was five years after the 
revolution. There were fishy nouveau riche 
in golden Mercedes who had money and 
invited architects that built those pseu-
do-baroque chateaux with weird caps on the 
roofs. Blocks of flats were painted pink or 
people painted triangles and diamonds on 
them. It was crazy. We grew up in the rather 
aesthetically conservative seventies so we 
were horrified by what was going on. We 
were interested in modern stuff like Archi-
gram and Japanese hi-tech architects. We 
enjoyed Coop Himmelb(l)au and Kaplický 
and also science fiction movies and music. 
We weren’t traditionalists like people I met 
at CTU who were able to build a cottage - 
a nice wooden cottage but still just a cottage. 
In Liberec, we did things our way and quite 
non-traditionally. Sure, there were people 
who did stuff like glass hi-tech DA studio, 
Cígler and his group. Or the traditional 
modern style à la angular cube by ADNS and 
that’s it.

 

období  vyházel na výtvarným ateliéru 
spoustu lidí, takže z dvaceti nás najednou 
bylo čtrnáct a u diplomu už jen šest. Kolem 
druháku, třeťáku se hodně česalo a hodně 
v tý době česal právě Zippe. 

Jak probíhala výuka v ateliérech? 

V architektonických ateliérech byli vyuču-
jící poměrně dost otevřený a nebyla tam 
situace jako na ČVUTu, že kdo byl u Lábuse, 
tak dělal Lábuse, kdo byl u Šrámkový, dělal 
Šrámkovou. To tady nebylo. Nikdo neříkal: 
„Barák se má dělat jenom takhle.“ Na druhou 
stranu, když tam člověk přišel s něčím uje-
tým, tak o to víc do toho logicky začali tepat, 
jestli to maká. Co jsem na škole cítil, tak to 
byl obrovskej odkaz SIALu.  

Můžeš říct přesněji, v čem 
byl znát odkaz SIALu? 

Nebylo to přímo řečený. Nebylo to o tom, 
že by to někdo napsal na zeď, ale v hloubi 
byl aplikovanej určitej způsob přemejšlení, 
a sice, že technologie je dobře, moderní 
architektura je dobře, futuristický tenden-
ce a nový metody jsou dobře. Myslím, že 
Suchomel třeba v tý době aktuální dekon-
struktivismy nebo organiku bral spíš jako 
úlety. Ale pokud to makalo po stránce 
funkční, tak s tím problém neměl. Pak tam 
byla druhá větev, Duda a Horatschke. Oni 
tím, že byli dost mladá generace a už se na 
to dívali trošku jinak, byli paradoxně trošku 
proti SIALu, protože je právě bavil dekon-
struktivismus, sami dělali takovou tu kvalitní 
libereckou postmodernu. Měli dobrej způ-
sob myšlení, zase trochu jinej. 

Jaké typy projektů na škole vznikaly? 

Co se týká směrů nebo způsobu uvažování, 
tak si myslím, že netradiční věci různých 
druhů. To znamená, že někdo prostě udělal 
hliněnej kopec, do kterýho dal detail. Někdo 
jinej hi-techovou raketu, nebo třeba chodící 
dům. Byly to dost originální projekty. Každej 
úplně jinej. Na škole nebyla žádná šablona, 
nikdo nám do toho moc nemluvil. Nebylo to 
jako na  ČVUTu, kde řekli: „Vy tam nemáte 
sedlovku? To jste se zbláznil!?“ Tady to bylo 
na nás.

ple; Duda, Horatschke, Hendrych, Suchomel 
and Zippe. Everyone was there, the whole 
school, but that was the case of presentation 
during semesters too. You stood there and 
showed your project, everyone was listening 
to you. There were often invited guests or 
people from other schools that they had 
good relations with. When someone came 
in with something off-the-wall, something 
totally crazy or if they underestimated 
something and didn’t have enough time to 
hand it in with everything done, it could be 
pretty brutal. It happened that people with 
talent for architecture who did amazing stuff 
didn’t get through the art studio class and 
Zippe went like: “I don’t want these here, tell 
them to go away. I don’t want him here.” And 
it often happened that they threw them out 
of the school. I remember there was a time 
when Zippe threw a lot of people out so we 
started with a group of twenty but there was 
fourteen of us later and then only six for 
the final exams. In the second or third year, 
there was a sort of a cleansing and it was 
mostly Zippe who did it.

What did lectures in studio  
classes look like?

People were pretty open in architecture 
studio and the situation was different from 
CTU where you did Lábus when Lábus was 
your teacher and Šrámková when Šrámková 
was your teacher. Nothing of that sort. No 
one said: “You should build houses like this.” 
On the other hand, when you came up with 
something really weird, they logically had 
much more questions, to find out if it works. 
I really felt the heritage of SIAL.

Can you tell me what this 
heritage of SIAL was exactly? 

No one ever said directly. It wasn’t like 
someone wrote it on a wall but on a deeper 
level there was imbedded a certain way 
of thinking – technology is good, modern 
architecture is good, futuristic tendencies 
are good and new methods are good. I think 
that Suchomel considered the then new 
deconstructivisms or organics a bit bonkers. 
But as long as it was functional, he had no 
problem with it. Then there was the second 
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lidi diplomovali, tak už to žádný moc úlety 
nebyly, ale byly to poctivý věci. 

 
Měli jste aktuální informace, technolo-
gickou zdatnost, měli jste chuť dělat věci. 
Využili jste této šance ještě nějak dál? 

V jednu chvíli jsme se rozhodli, že chceme 
udělat letní workshop. Vzniklo to okolo 
party Liberečáků, který patřili k těm víc 
science-fiction naladěnejm. Chtěli jsme 
oslovit autory, kteří dělaj podle nás progre-
sivní věci, to znamená ty, kteří se zajímali 
o organiku, o sci-fi, o hi-tech, cyberpunk, 
a udělat s nima společnou věc. Takže jsme 
navštívili ostatní fakulty architektury v zemi 
a oslovili studenty. Taky jsme kontaktovali 
různý odborníky, technology, grafiky, aby 
nám pomohli s realizací. Suchomel tomu dal 
otevřenou ruku, poskytl nám školní prostory 
a v létě proběhl třítýdenní workshop, kterej 
vyvrcholil výstavou v Mánesu.  

What projects did you do?

For example, in second year, we did the 
theme of a weekend house with Honza 
Seyček. I did a house for a robotics engi-
neer that stood on spider legs and walked 
in a brown coal area. From time to time, it 
came to a platform to plug in and recharge, 
replenished supplies and went off again. 
And Honza did a house that looked like 
a butterfly cocoon and hung somewhere 
in the Adršpach rock city. When you came 
there, you used a remote to lower an anchor 
and then got pulled up. It was interest-
ing that no one required us to use such 
approaches and to think this way. It was 
natural.

So is it fair to say that the school  
generated mainly atypical projects?

This tendency was present in the begin-
ning but the projects became bigger and of 
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Které lidi jste vyzvali ke spolupráci? 

Objeli jsme všechny školy, vždycky udělali 
přednášku a některý studenti na to slyšeli 
a přihlásili se. Natáhli jsme lidi z Brna, něja-
ký z ČVUTu, na UMPRUM se o tom nějak 
dozvěděli a ozvali se sami. V létě 1999 se to 
celý sjelo do Liberce a proběhl workshop, 
kterej se jmenoval Base. Měli jsme i pro-
fíky, který jsme si pozvali. Pomáhali nám 
modelovat, renderovat. Ale fakt to byl rok 
1999, takže spousta dobrejch 3Dčkařů 
dělalo pro film, pro multimédia, pro televizi 
a byl problém někoho volnýho sehnat. Ale 
nakonec se nám podařilo oslovit lidi, který 
jsou dneska špičky ve svým oboru. Měli jsme 
celej horní ateliér jenom pro sebe. A zase, 
znova ta nálada, spali jsme tam, bydleli jsme 
tam, chodili jsme na pivo, něco jsme do 
noci řešili, chodili na vejlety. Vlastně jsme 
přišli na to, že to silný téma, který vzniká, 
je mezioborová komunikace. Neomezovali 
jsme se striktně na architekturu. 

 
Jaká témata jste na workshopu řešili? 

V podstatě to bylo o tom, že jsme na území 
Český republiky vybrali určitý nefunkční 
místa, který skýtaj příležitost a začali jsme 
je řešit. Řešili jsme třeba rozestavěnej areál 
věznice v Říčanech, pak například nedosta-
věnej skelet někde v Praze, v Karlíně opuš-
těný industriály. U některejch z projektů se 
autoři nořili do témat a najednou zjistili, 
že to třeba o konkrétním místě vůbec není 
a pak vzniknul projekt, kterej nebyl archi-
tekturou. Třeba klukům, Seyčkovi s Pískem, 
se nakonec podařilo vytvořit projekt oděvu 
pro člověka, byl to takovej science-fiction 
oděv, kterej skrze plazmu promítal nálady 
nebo myšlenky. Takže člověk šel a podle 
nálady se měnila barva a struktura toho 
oděvu. Fakt hodně věcí bylo na pomezí. 
Rozhodně to nebylo o tom, že by někdo 
řešil traverzy, jestli to unesou, nebo neu-
nesou. To byly čistě kreativní směry. U mě 
to paradoxně skončilo skoro až u animace 
a u příběhu. Takže každej to měl úplně jiný. 
Víťa Plesník původně dělal nějakou lokalitu 
a pak zjistil, že by tam chtěl mít balón a začal 
teda dělat balóny, který měly v sobě kajutu, 
jejichž pomocí bylo možný se přesouvat 
v rámci republiky nebo Evropy. Takovej 

course more difficult. It’s okay when you 
work on a weekend house but if you work on 
a vacant site or urban planning, more and 
more traditional factors and needs come up 
and add to the architectural norm I think. 
And I have to say that by the time we got our 
diplomas, the projects were not goofs but 
honest work.

You had up-to-date information,  
technological competence and eagerness 
to work. Did you use this opportunity  
in any other way?

We decided to organize a summer work-
shop once. It came from a group of people 
from Liberec who were into science fiction 
stuff. We wanted to address authors who 
we thought did progressive work, mean-
ing that they were interested in organics, 
science fiction, hi-tech, cyberpunk, and to 
do something together with them. So we 
visited other architecture faculties in the 
republic and talked to their students. We 
also contacted experts, technologists and 
graphic artists to ask for help. Suchomel let 
us do what we wanted, offered school space 
and a three-week long workshop took place 
during summer; it was concluded in the 
Mánes Gallery.

Who did you ask for co-operation?

We went to all the schools and gave a lec-
ture. As a result some students were inter-
ested and registered. We got people from 
BUT, some from CTU, some people from 
UMPRUM heard about it and came in on 
their own. Everyone came to Liberec in 
summer 1999 and the workshop took place; 
it was called Base. We had some experts who 
we invited who helped us to make models, 
render and do 3D stuff. But it was 2000 and 
many good 3D designers worked for movies, 
multimedia and TV and it was difficult to 
find someone who would be free. But in the 
end we found people who are best in their 
field today. We had the whole upper-floor 
studio for ourselves. And the mood was 
there again – we slept there, lived there, 
went to have a beer, talked in the night and 
made trips. We actually found out that the 
strong theme coming to life was that there 

1999 • 
JAN SEYČEK
Víkendový dům - Kukla
Weekend house - Cocoon



54 55

archigramovskej moment pohybu bydlení 
v časoprostoru. Takže jsme si užili celkem 
hodně a bylo to nabitý. Samozřejmě do týhle 
kreativy bylo taky nutný sehnat sponzory 
a celkově to organizovat.  

Oslovili jste sponzory? 

Ohledně toho proběhlo spousta schůzek, 
hodně tehdy schůzoval Vítek Plesník, on 
měl na starosti tu manažerskou část, pro-
tože se rád scházel a domlouval věci. Takže 
v principu jsme udělali katalog a s ním pak 
chodili po sponzorech. Samozřejmě všichni 
jsme se učili, takže občas se staly hrozný 
boty, ale na druhou stranu nějaký prachy 
jsme sehnali a výstavu udělali. Výstava 
byla měsíc v Mánesu. Většina textů prošla 
Monikou Mitášovou, která samozřejmě měla 
velkej kontextuální přehled, takže nám často 
pomohla. Taky namluvila úvod k výstavě, 
takový krátký intro, který jsme pak prohnali 
filtrama. To intro pak dunělo Mánesem jak 
zvuky z jinýho vesmíru a dost to vystihovalo 
charakter výstavy. 

Jak vypadala výstava? 

Celej Mánes se zabalil do černejch pláten, 
takže uvnitř byla úplná tma, měli jsme k dis-
pozici řadu technických vychytávek, různý 
obrazovky, senzory a projektory. Takže třeba 
některý instalace se zapínaly, až když tam 
člověk procházel. Hlavním nosičem informa-
ce byl audiovizuál, videoprojekce, animace, 
slideshow - žádnej print. Všude byly jenom 
repráky, compy, nějaký monitory, obra-
zovky a to nebylo v tý době při prezentaci 
architektury úplně normální. Šlo o určitý 
nabourání zažitejch principů. Ta výstava 
se jmenovala Virus, v logu jsme měli toho 
klasickýho Pacmana, kterej požírá nějaký 
rastry. Vstupenka byla držátko s chemickou 
tyčinkou, takovou tou, co se zlomí a svítí, 
jak jede na různejch house parties. Takže 
když člověk přišel, dostal do ruky vstupenku, 
zlomil tu tyčku, a tím si cestou svítil, protože 
v Mánesu, kterej všichni známe jako prosvět-
lenej prostor, byla tma. Místama tam byly 
nějaký lehký scénický světla, ale spíš to bylo 
hodně ve tmě. A vtipný bylo, že v některejch 
místech byly pohybový senzory. Člověk 
přišel do černý místnosti, kde nic nebylo 

a najednou se rozsvítila hromada nějakejch 
monitorů a začaly tam jet různý zdroje třeba 
i přes sebe. Do toho to zefektovaný intro od 
Moniky, takže ono to bylo chvílema dost 
cyberpunkový. Byl to takovej ten divnej Cro-
nenberg zkombinovanej s Matrixem. Byly 
tam různý svazky kabelů, bedny z nějakýho 
kovošrotu, na tom stály monitory, projekční 
plátna, prostě laboratoř. Holky, co dělaly 
projekt do Karlína, měly postavenou klec, 
ve který byly přidělaný monitory, vypada-
lo to jako hybrid mezi autem a centrálou 
jaderný elektrárny. Projektů bylo dohroma-
dy nakonec vystavovanejch šest. Na závěr 
výstavy jsme tam udělali unikátní koncert. 
V tý době byla čerstvá techno scéna a my 
jsme se na jednom CzechTeku spřátelili 
s nějakýma systémama, takže jsme je oslovili 
a oni přijeli. Maskáčovaný, drsný technaři 
postavili systém, všechny ty stroboskopy, 
no a v tradičním prostoru, funkcionalistic-
kým Mánesu v centru Prahy jelo celou noc 
freetekno.  

Po pražském výstupu ses vrátil zpátky  
do školy. Jaké měla výstava ohlasy? 

Já jsem si vzal půl roku volno, protože jsem 
ještě dodělával materiály k Basi, protože 
to šlo do různejch časopisů. Pak jsem ještě 
chvilku pracoval a potom jsem se vrátil zpát-
ky do školy. Ohlasy byly jako vždycky u vše-
ho, co člověk dělá, kladný i záporný. Pro 
hodně lidí byla ta výstava jako zjevení. Bylo 
to vážně plný technologie a vlastně i dost 
dirty. Důležitou složkou byl zvuk, respektive 
interference různých zvukových zdrojů do 
sebe, lidi z hudební scény nebo z videoartu 
z toho byli nadšený, tradiční architekti byli 
spíš zmatený, protože na tý výstavě nebylo 
nic z toho, co by znali. Zajímavý je to, jak se 
reakce k člověku dostávaj i zpětně. V nedáv-
ný době jsem se s někým bavil na zakázce 
na mapping a vysvětloval mu koncept jako 
interferenci několika zdrojů. Překvapilo mě, 
že ten člověk vzpomínal, že kdysi byl v Praze 
na nějaký zajímavý výstavě, kde byl použitej 
podobnej princip. Jak debata postupovala, 
došlo nám, že se bavíme o Mánesu. Prej 
z toho byl úplně vodfouklej tenkrát.  
 

was a multidisciplinary communication. ¨
We didn’t restrict ourselves to architecture.

 
What themes were present  
at the workshop?

Basically, we found certain dysfunctional 
places in the Czech Republic that offered an 
opportunity and tried to solve their prob-
lem. We focused on unfinished compounds 
of the prison in Říčany, some unfinished 
skeleton in Prague or an abandoned indus-
trial area in Karlín. In some cases, authors 
immersed themselves in their theme and 
found out that the particular place is not the 
problem at all so the project wasn’t about 
architecture. For example, Seyček and Písek 
created a project of a garment, it was a sort 
of a science fiction thing that projected 
emotions and thoughts through plasma. 
So you would walk and depending on your 
mood, the garment would change its colour 
and structure. A lot of those things were 
a bit over the top. Absolutely no one was 
bothered by girders, if they can endure it or 
not. It was purely creative. Paradoxically, 
I almost ended up with an animation and 
a story. So each of them was very different. 
Víťa Plesník originally wanted to focus on 
a particular site but later found out he want-
ed to put there a balloon with a cabin which 
could be used to move over the republic or 
Europe. A bit of an Archigram-like moment 
of life in time and space. So we had a great 
time and it was really busy. Of course, it was 
necessary to find sponsors and ensure some 
overall organization of this creativity.

Did you approach sponsors?

We held many meeting about this, Vitěk 
Plesník was usually present because he took 
care of the managerial part; he liked going 
to meetings and making deals. We made 
a catalogue and showed it to potential spon-
sors. Of course, we were learning and we 
made some huge faux-pas, but on the other 
hand we got the money and prepared the 
exhibition. It was in the Mánes Gallery for 
a month. Most texts went through Monika 
Mitášová who had a great contextual grasp 
so she often helped us. She also recorded an 
introduction for the exhibition; a short intro 

that we put through filters. The intro then 
rumbled in Mánes like sounds from another 
space and it really captured the character of 
the exhibition.

What did the exhibition look like?

We covered all of Mánes in black cloth so it 
was completely dark inside. We had some 
cool technology at our disposal – screens, 
sensors and projectors so some instal-
lations switched on only when someone 
walked around. The main mediums were 
audio and video – video projection, ani-
mation, slideshow – no print. There were 
loudspeakers, computers, monitors and 
screens everywhere and that was unusual 
for a presentation of architecture in that 
time. It was about breaking certain rules. 
The exhibition was called Virus and we used 
Pacman eating some rasters as our logo. 
The ticket was a lightstick - that thing that 
you bend and it lights up (people have it at 
house parties). So when you came there you 
received a ticket, you broke the stick and 
used it as your light source because Mánes, 
which we know as a well-lit space, was dark. 
There were some small lights now and then 
but it was mostly dark. It was funny because 
there were sensors at some places and you 
entered an empty black room. And out of 
the blue, piles of screens switched on and 
different sources went on, sometimes at the 
same time. And with the modified intro by 
Monika, it was pretty cyberpunk sometimes. 
It was like that weird Cronenberg mixed up 
with Matrix. There were bundles of cables, 
boxes of metal waste that served as tables 
for monitors and projection screens. It 
looked like a laboratory. The girls who did 
the Karlín project built a cage with attached 
monitors - it looked like a hybrid of a car 
and a nuclear plant HQ. There were six 
projects exhibited. At the end of the exhibi-
tion, there was a unique concert. The techno 
scene was new at that time and we met some 
musician at CzechTek Festival so we asked 
them and they came. They wore camouflage 
suits, a group of tough techno guys built the 
system and stroboscopes, and this tradition-
al space – functionalistic Mánes in Prague 
downtown – hosted a freetekno party for the 
whole night.
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2000 •
příprava výstavy Base/Virus
preparation for the exhibition Base/ Virus
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moc kolem. Zpětně si říkám, že jsem rád, že 
jsem si to dal. Bez toho by člověk nemohl 
dělat zajímavý věci, protože by nevěděl, jak 
se dělaj. Nebo vůbec, ten způsob přemýšlení, 
kterej tam lidi měli, to bylo hrozně zajímavý. 
Otvíralo se před námi množství možností 
a směrů a byla šance se do nich nořit a pro-
zkoumávat je, úplně totálně. Nebyly hranice.

Regarding the generation after you  
wanted to go out of the country, did  
you have any ambition to stay here?

I wouldn’t say that, it wasn’t an ambition, it 
was more like we followed what was going 
on abroad but still didn’t realize that we 
could go and study for two or three years in 
another country. We travelled to London, 
Paris and Berlin a lot – there was an energy 
and euphoria after the fall of the Wall in 
the air. The whole downtown was being 
rebuilt. The West and the East met in one 
city – it was a wonderful experience. But on 
the other hand, ALL of that was happening 
here in Central Europe. It was great. Havel 
was the president and a lot of things were 
new and “free”. We did some musical events, 
with one of them on the Štvanice Island. 
We just built the system. We told someone 
there would be music until morning. He said 
“OK” and that was it. No paperwork, nothing 
difficult about it. It is much more conserva-
tive today, all those mechanisms, much more 
boundaries. I think the 90’s were great for 
studying at university. Life expanses were on 
the socialist level, everything was cheap, you 
didn’t have to generate banknotes like you 
have to today so you could really give your 
time to school and didn’t have to bother 
with other stuff. I’m really glad that I had 
that opportunity. You wouldn’t be able to 
do interesting things because you wouldn’t 
know how. And the way people thought there 
was generally fascinating. So many opportu-
nities and directions opened up in front of 
us and there was a chance to be immersed 
in them and explore them. Completely and 
totally. There were no boundary.
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Jaká byla škola po tvém návratu?  
Změnilo se něco? 

Po návratu už mě čekaly státnice. Škola už 
byla zase jiná, docela zajímavá vlna přišla po 
nás, Gebrian, Brom, Predátor, Ještěd F kleci 
(studentská soutěž FUA TUL). Přišla doba, 
kdy se otevřely všechny ty Erasmy. To bylo 
třeba v páťáku, šesťáku, ale to už jsme konči-
li studium. Ročníky po nás začaly jezdit ven, 
takže se dozvěděly a viděly mnohem víc. 
Třeba Gebrian byl v prváku takovej protiv-
nej, uhrovitej studentík, kterej furt někoho 
prudil, byl nesnesitelnej. I já jsem s ním měl 
několik konfliktů. Později odjel do světa, 
vyzrál a otevřely se mu oči. Potkal jsem ho 
pak někde po návratu a skvěle jsme si popo-
vídali. A dneska je to tady jeden z mála lidí, 
který se o architekturu do hloubky zajímaj 
a maj tendence okolí edukovat, vracet archi-
tekturu do zájmu veřejnosti. Což je, myslím, 
hodně přínosný. 

Další generace už vyloženě  
chtěla ven. Vy jste měli spíš ambici  
zůstat na tomhle území? 

To bych neřekl, to nebyla ambice, spíš to 
bylo o tom, že se sice člověk díval, co se ven-
ku děje, ale neuvědomoval si ještě, že existu-
jou možnosti, že by mohl jít studovat na dva 
tři roky do jiný země. Jezdili jsme hodně do 
Londýna, Paříže, Berlína. Tam byla ve vzdu-
chu obrovská energie a euforie po pádu zdi. 
Celý centrum se budovalo znova, potkával se 
Západ s Východem v rámci jednoho města, 
úžasnej zážitek. Ale na druhou stranu, v tý 
době se TO všechno dělo tady, ve střední 
Evropě. Bylo to tu skvělý, prezident byl 
Havel, spousta věcí byla nových a free. Já si 
pamatuju, že jsme dělali hudební akce, jedna 
z nich byla na Štvanici, postavil se systém, 
někomu se řeklo, že tam bude hrát do rána 
hudba, on řekl: „OK“, a hrála tam muzika. 
Žádný papírování, žádný složitosti. Dneska 
to je už jako mnohem víc usazenější, všechny 
ty mechanismy. Je to o dost svázanější. Na 
studium vysoký školy, si myslím, že devade-
sátky byly skvělý. Náklady na život byly ještě 
na socialistickým levelu, všechno bylo levný. 
Nemusel jsi generovat bankovky v takový 
míře jako dnes, takže člověk se mohl oprav-
du hodně věnovat škole a nemusel řešit nic 

You came back to school  
after this Prague exhibition.  
What were the reactions?

I took a half year off because I worked on 
some materials about Base, they wanted to 
publish it in some magazines. I worked a lit-
tle after that and then went back to school. 
Reaction were – as always – both positive 
and negative. It was like a miracle for a lot 
of people, it was full of technology and 
actually kinda dirty, sound was an import-
ant element or better to say interference 
of several sources of sound. People who 
worked with music or did video art were 
excited. Traditional architects were rather 
confused because nothing there was famil-
iar for them. Interestingly, some reactions 
came to me retrospectively. I’ve recently 
worked with someone on mapping and I was 
explaining to him a concept as an interfer-
ence of several sources. I was surprised that 
he remembered that he saw some exhibition 
in Prague that used a similar concept. As we 
talked more about it, it turned out he was 
talking about Mánes and he was absolutely 
taken aback by it.

What was the school like when you  
came back? Did some things change?

I had to go through the final exams and 
so on. The school was different, quite an 
interesting wave came after us, Gebrian, 
Brom, Predátor and the Ještěd F kleci 
(School competition at FUA TUL). The Erasmus 
program opened. I was in fifth or sixth year 
so I was about to finish my studies. People 
started going to foreign countries so they 
learnt much more. For example Gebrian was 
a pretty annoying spotty brat who always 
kept bothering someone and was seriously 
unbearable. I had a few conflicts with him 
too. Then he went out to the world which 
opened his eyes and he grew up. I met him 
after he came back and we had a great talk. 
Nowadays, he is one of the few people who 
have a really deep interest in architecture 
and has some tendency to educate people on 
it, to bring architecture back to the centre 
of public interest - which is very beneficial 
I think.
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1998 •
Pokrývka hlavy
Headgear
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1999 •
MARKÉTA NĚMCOVÁ
Prostor
Space



72 ARCHITEKTURA  ARCHITECTURE

1999 •
VIKTOR TONNER
Prostor
Space



Bylo zajímavé si po letech vzít složku s projekty 
a opětovně si projít školu. Výsledkem bylo, že se mi 
večer zdál sen o tom, že nemám dostudováno a musím 
ještě další rok… to byl hrozný šok! 

Ale právě když jsem koukal na ty projekty, neviděl jsem 
v tom tu práci, ale tu atmosféru. Zněla mi v uších hudba, 
co se hrála v ateliéru, v hlavě naskočily hlášky a gesta 
našich konzultantů, cítil jsem vůni čínských polévek 
a viděl krásně rostlou plíseň v hrnečcích, kde před 
několika týdny ještě byla káva. Vzpomněl jsem si na první 
„poslintaný pauzák“ po prodělané noci, na přilepené 
prsty k modelu, rozlitou sádru atd. A opětovně jsem si 
uvědomil, že celé studium bylo hlavně o lidech, nejen 
o vedoucích ateliérů, ale zejména o spolužácích, kteří 
byli tím nejinspirativnějším, co škola mohla dát.

Byly to večery hovorů i o architektuře, večery u piva 
a odpoledne či dopoledne u kávy. To vše mi otevře-
lo pestrou paletu života a za to jsem škole nesmírně 
vděčný, tak jako za to že nás učila přemýšlet a diskuto-
vat. Moc si cením té obrovské energie, která byla cítit 
v počátcích vzniku fakulty a kterou se nám všichni snažili 
předat. Když se rozhlédnu po spolužácích, tak myslím, že 
se ta energie neztratila. Děkuji.

Ondřej Teplý
(*1975, FUA 1995 - 2001)

It was interesting to take a look at my file with projects 
and go through school once again. The result was that 
I had a dream about not having finished school and 
having to continue for a year…. what a shock! 

But when I was reading through the projects, I didn’t 
see all the work but the atmosphere. I heard the music 
that played at the studio, I remembered one-liners and 
gestures of our consultants, I smelled Chinese soup and 
saw a beautiful mould in a cup where coffee used to be 
a few weeks ago. I remembered the first time I drooled 
over a tracing paper after a sleepless night, glued my 
fingers to a model or spilled plaster… And I realized 
again that school was about people, not only heads of 
studio classes but mainly classmates who were the most 
inspirational thing the school could give. 

Evenings spent talking about architecture and drinking 
beer, mornings and afternoons with coffee. All of that 
opened the colourful palette of life to me and I am 
immensely grateful to the school for that, just as for the 
fact that it taught us how to think and discuss things. 
I appreciate the huge amount of energy we could feel at 
the beginning of the faculty, energy everyone was trying 
to pass on us. When I look at my classmates, I believe 
this energy didn’t go wasted. Thank you.
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1999 •
JAN MAGASANIK
Rektorát TUL
TUL Rector‘s office 



2000 •
ONDŘEJ TEPLÝ 
Nová zástavba, Berlín 
New development, Berlin
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1999 •
studenty iniciovaný workshop Base/Virus
Base/Virus - workshop initiated by students
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1999 •
JAN SEYČEK, JIŘÍ PÍSEK
Base/Virus - projekt FV 1
Base/Virus - project FV 1 



1999 •
ZDENA ZEDNÍČKOVÁ
Base/Virus- projekt Para_ziti
Base/Virus - project Para_sites



1999 •
MILAN MALÍK
Base/Virus - projekt Omu_id_t3
Base/Virus - project Omu_id_t3
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Zima, tma, déšť a sníh.  
Nulové spojení s vnějškem.  

Intenzivní soustředění na práci.

Coldness, darkness, rain, snow.  
Zero contact with the outside world.

Intense work.

Rozhovor s Adamem Gebrianem  
(*1979, FUA 1998 – 2006) o škole, která 
vybírala zajímavé lidi, o metodách Jiřího 
Suchomela, o kritice mezi spolužáky, 
o přesunu do nového ateliéru, o výjezdu 
ven a o jednom ping-pongovém turnaji.

Čím si tě Liberec přitáhnul? 

Pamatuju si, že jsem v roce 1996 viděl 
v Galerii Jaroslava Fragnera výstavu Maši-
nisti, kterou tehdy tuším, tu instalaci, 
připravoval Martin Rajniš.  A to byla nád-
herná výstava. Velmi mě oslovil ten étos 
Liberce konce šedesátých let. Takže jsem se 
rozhodl, že se do Liberce přihlásím, stejně 
jako do Brna a na UMPRUM. Pamatuju si, 
že na mě zapůsobily přijímačky, ty byly delší 
než na jiných srovnatelných školách, trvaly 
čtyři dny a připadalo mi, že se to na té škole 
bere vážně. To mě přesvědčilo. Přijímačky 
jsem dělal v lednu roku 1998 a to znamená, 
že škola měla za sebou tři roky existence. 
Intuitivně se mi líbilo, že je ta škola nová, 
v českém kontextu je to ještě specifické 
tím, že to vlastně znamená, že na tu školu 
nic neproteklo z osmdesátých let. Začalo 

Interview with Adam Gebrian  
(*1979, FUA 1998 – 2006) about the 
school that chooses interesting people, 
Jiří Suchomel’s methods, about criticism 
among classmates, moving to a new 
studio, a trip and about a table tennis 
tournament.

What did bring you to Liberec?

I remember seeing the exhibition Mašinisti 
in 1996 in the Jaroslav Fragner Gallery 
which I think was organized by Martin 
Rajniš. The ethos of Liberec of the late 
60’s really caught my attention. So I decided 
to send my application to Liberec and also 
to Brno and UMPRUM. I remember that the 
entrance exams really impressed me, they 
were longer than at other schools, they took 
four days, and it seemed to me people here 
meant business. That convinced me. I did 
the exams in January 1998 which means 
that the school had existed for three years. 
I intuitively liked that it was a new school 
which was even more specific in Czech 
context because it means that nothing from 
the 80’s soaked into this school. It really 
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se skutečně od začátku. Ale pamatuju si, že 
hrozné negativum bylo počasí, že to mně 
připadalo fakt strašné. Říkal jsem si, že „Sem 
teda určitě nejdu, ledaže by to přestěhovali 
do Českých Budějovic.“ Ale když se to pak 
sečetlo, tak jsem ani moc neváhal.

Jaký byl příchod do jiného města,  
bylo pro tebe těžké zvyknout  
si na nové prostředí? 

Pro mě to bylo hodně jiné, těžké zvyknout 
si ale nebylo. Já jsem ze Zlína a to je moder-
nistické město s nízkou hustotou, bez ulic, 
v podstatě bez historie, když člověk pomine 
malinkaté jádro. Místo toho jsem přišel do 
území, které mělo takovou tu kafkovskou 
zimní atmosféru s odsunutou skupinou lidí, 
s tím Papírovým náměstím, který dodneška 
vypadá zjizveně a tehdy vypadalo ještě 
o něco hůř. Město bylo plné střihů. Člověk 
šel nějakou reprezentativní ulicí, zahnul 
doleva a za dvacet metrů se objevil v úplně 
jiném světě. Ale vlastně musím říct, že tohle 
pro mě bylo atraktivní. 

Jaké jsi měl plány a ambice  
na začátku svého libereckého studia? 

Asi nejférovější odpověď by byla, že si na to 
nevzpomínám, už je to šestnáct let. Asi jsem 
si říkal, že půjdu studovat a po škole získám 
nějakou krátkou praxi a následně si založím 
vlastní ateliér.  

Když jsi nastoupil, tak škola  
už byla zaběhnutý organismus.  
Bylo těžké se včlenit? 

Když jsem nastoupil, tak ve všech třech roč-
nících přede mnou studovalo dohromady 67 
lidí, to si pamatuju přesně. A nás nastoupilo 
31, takže se dá říct, že my jsme tu školu zvět-
šili o polovinu. Náš ročník byl nejdřív trochu 
separovaný, protože my jsme nebydleli na 
kolejích na Harcově, kde bydlel zbytek školy, 
ale bydleli jsme na kolejích v Hanychově, 
což byla taková ubytovna na okraji města 
pod Ještědem. Byl jsem na pokoji s dalšími 
dvěma spolužáky z architektury a ve vedlej-
ším pokoji byli další čtyři, dohromady jsme 
byli buňka pro sedm lidí a ta byla pětkrát 
zopakovaná. Samozřejmě se nám to nelíbilo, 

started from a scratch. But I remember that 
weather was a really bad thing about the 
school, it seemed awful to me. I thought: 
“I’m definitely not going here, maybe if they 
move to České Budějovice.” But in the end 
I didn’t hesitate.

What was it like to come to another  
town, was it difficult to get used to  
a new environment?

It was very different for me but it wasn’t dif-
ficult to get used to it. I’m from Zlín which is 
a modernist town with low population den-
sity, with no streets and basically without 
history if you don’t count the tiny centre. 
And I came to a place with that Kafkaesque 
winter atmosphere with a group of displaced 
people and the Paper’s Square that still 
looks scarred and it looked even worse back 
then. The town was full of cuts. You walked 
down a really nice street, you turned left and 
after twenty meters you came to a different 
world. But I have to say I actually liked it.

What were your plans and ambitions 
when you started studying?

The most honest thing to say would prob-
ably be that I can’t remember. I guess 
I thought I would study, I’d get some 
internship and when I had some experience 
I’d create my own studio.

The school was a functioning  
organism when you started.  
Was it difficult to fit in?

When I started, there were 67 students in 
older classes altogether, I can remember 
it exactly. And there were 31 of us so you 
could say the school grew by one half with 
us. Our class was a little isolated in the 
beginning because we didn’t live at the 
Harcov dormitories with the rest of the 
school but at Hanychov dormitories, which 
was a sort of a lodging house under Ještěd 
Mountain. I had a room with two classmates 
from architecture and there were other 
four guys in the next room, we were a cell 
of seven people and the same pattern was 
repeated five times. Of course, we didn’t like 
it but when we got through that year, we all 
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vysokoškolské koleje Harcov v Liberci
Harcov dormitories in Liberec
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ale když jsme ten rok absolvovali, tak jsme 
všichni tvrdili, že by měl být Hanychov pro 
studenty prvního ročníku povinnost. Sice 
byl člověk trochu v izolaci od jiných fakult, 
ale pro to poznat se, dělat věci dohromady to 
bylo skvělé.  

Jaké typy lidí s tebou nastoupily  
do prvního ročníku? Byla mezi  
vámi nějaká společná orientace? 

Mám teorii – ono to bude znít hrozně divně, 
ale nedá se vysvětlit – že do Liberce šli vlast-
ně sympatičtí, zajímaví a hlavně spolehliví 
lidi. A že tam nešli lidé, kteří si chtějí užít 
ten klasický studentský život, ti šli většinou 
studovat do Prahy nebo do Brna. Z tohoto 
hlediska jít studovat do Liberce byl úplný 
nesmysl. A když to přeženu, tak pro lidi, co 
nesportují, to bylo dost nezajímavé město, 
které v tu dobu bylo v lehké izolaci. Nemělo 
žádný status, že by člověk řekl: „Jako já jsem 
z… Studuju, prostě tam a tam…“ „No, to je 
skvělé, Univerzita Karlova, jo…“ Chci říct, 
že renomé byla nula. To znamená, že tam 
šla taková opravdu zvláštní skvadra lidí, 
kteří spíš než že by měli něco společného 
z hlediska navrhování, tak myslím, že měli 
něco společného z hlediska toho, co to bylo 
za lidi a jak se vlastně chovali. Hrozně rychle 
mezi námi vznikla komunita, věci se sdílely, 
lidi si pomáhali, tak to vlastně fungovalo 
od prvního dne. Hodně přátelské prostředí.  
A mám to potvrzené teda jednou věcí a to 
tím, že dodneška mám z doby studia tak 
řádově padesát, sto známých, se kterými se 
stýkám. 

Myslíš, že si škola cíleně  
vybírala zajímavé lidi? 

Ta škola byla nesmírně silná v tom, že 
dokázala rozpoznat zvláštní, výjimečné lidi, 
kteří byli výjimeční tím, že nezapadali do 
systému. Můžu jmenovat třeba Aleše Nová-
ka, úplně ukázkový prototyp. To byl můj 
spolužák z prvního ročníku, dneska výtvarný 
umělec, a on byl teda opravdu exot, který 
přišel z hájovny od Jihlavy, který nevěděl, 
jak vypadá cédéčko. Myslím si, že doba 
jeho trvání na jakékoliv standardní fakultě 
architektury by byla tak čtrnáct dní, než by 
se ho systém zbavil se slovy: „Takovéto lidi 

tady opravdu nechceme. My tady vychovává-
me architekty!“ A díky Jiřímu Suchomelovi 
a spoustě dalších lidí to bylo v Liberci jinak. 
Ta škola říkala: „Zajímavý člověk, ten nám 
nezapadá do našich schémat, skvěle, dejme 
tomu rok dva a uvidíme, co z toho bude.“ 
A když potom Aleš obhajoval diplomku, tak 
při oponentuře Martin Rajniš říkal: „Toto 
je prostředí, kde tito lidé nezaniknou, ale 
rozkvetou.“ Měl pravdu, myslím si, že v tom 
ta škola byla nejlepší. To znamená: neplnil 
jsi standardní kritéria představy, co má být 
student architektury? Pokud je to zajímavé, 
pokud to přináší něco jiného, berem.

 
Čím byli liberečtí studenti neobyčejní? 

Tak třeba později na škole byly až absurd-
ní snahy některých lidí sladit svůj oblek 
s modelem, s výkresem a předvést určitou 
jednotu. 

Mluvíš asi o Jiřím Pískovi... 

Tak Jirka byl fenomén. Toho znala celá 
univerzita. TO byla fakulta architektury. 

claimed we would make one year at Hany-
chov obligatory for the first year students. 
You were a little isolated from other facul-
ties but it was amazing for getting to know 
each other and putting things together.

What types of people came  
to the first year? Was there  
some common direction?

I have a theory – it will sound strange but 
I can’t explain it – that very likeable, inter-
esting and most importantly reliable people 
came to Liberec. And that people who just 
wanted to enjoy student life didn’t come 
here but rather to Prague or Brno. From this 
point of view, there was no point in coming 
to Liberec. And if I may be a little hyper-
bolic, it was a very uninteresting place for 
people who didn’t do sports, it was rather 
isolated. It had no status, you couldn’t say: 
“I am from… I study at…” “Wow, that’s great, 
Charles University, huh…” I mean, the 
school had zero reputation. That means it 
attracted a really strange sort of people who 
didn’t have so much in common in design-
ing but, I think, they were a similar kind of 
people and they behaved in a similar way. 
We created a community really quickly, we 
shared things, helped each other, it actually 
worked this way from the first day. It was 
a very friendly environment. And the fact 
that I have some fifty or hundred friends 
I still meet with only confirm this.

Do you think the school intentionally 
chose interesting people?

An important strength of the school lies in 
the fact that it was able to recognize special 
and exceptional people who didn’t fit in the 
system. I can name Aleš Novák who is a pro-
totype of such a person. He was in the same 
class with me in the first year, he is an artist 
today and he was a total weirdo. He came 
from a gamekeeper’s cabin from somewhere 
around Jihlava and didn’t even know what 
a CD was. I think that the amount of time he 
would stay at some regular faculty would be 
something like two weeks before they would 
throw him out with the words: “We don’t 
want people like this here. We want to bring 
up architects.” But thanks to Jiří Suchomel 

and many other people, it was different in 
Liberec. The school said: “An interesting 
person who doesn’t fit in our system, great, 
let’s give it a year or two and we’ll see what 
happens.” And during his thesis defence, 
his opponent Martin Rajniš said: “This is 
an environment where such people won’t 
get lost but will blossom.” And he was right, 
I think that this is what the school was best 
at. It means: you don’t meet the standard 
criteria of what a student of architecture 
should be like? If it is interesting and if it 
brings in something new, we take you…

How were the students  
in Liberec exceptional?

For example, later, there were some absurd 
attempts to synchronize dress and a model 
or a draft and to show a certain unity.

You probably speak about Jiří Písek…

Well, Jiří was a phenomenon. The whole 
university knew him. Wherever he popped 
up, everyone knew he represented the Fac-
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2002 • Aleš Novák při odevzdávce – Restaurátorská škola, Litomyšl
Aleš Novák during his presentation – School of restoration, Litomyšl
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Kdekoliv se objevil, tak všichni věděli, že on 
ji reprezentuje. Třeba přišel do domácích 
potřeb a říká: 
„Chci gumovou hadici.“
„Jo, tady tuto máme.“ 
„A nemáte nějakou jinou barvu?“
„To je hadice, potrubí, to není nikde vidět.“
 „No, ale, já ji potřebuju na něco jinýho.“  

Kolik času vám zabralo studium? 

Když to člověk řekne jednoduše, tak ono 
se v tom městě fakt nic moc jiného nedalo 
dělat. To znamená, že my jsme toho času v té 
škole trávili fakt dost. A myslím, že jsme ho 
tam trávili víc, než bylo zdrávo. Čtyřiadva-
cetihodinový přístup do školy je velmi nutná 
podmínka, která tady fungovala, a druhá věc 
byla, že tehdy začínaly počítače, takže nikdo 
z nás neměl notebook. Když jsi chtěl dělat 
na počítači, musel jsi být ve škole v počítačo-
vé učebně. Ta měla kapacitu deset počítačů 
a na nich jsme se právě všichni střídali. Tak-
že vznikla skupina lidí, která v té počítačové 
učebně bez oken trávila skoro veškerý svůj 
čas. Logicky, když člověk trávil většinu času 
ve škole, tak se odehrávaly věci od hraní 
na počítači přes pingpongové a florbalové 
turnaje. To zdánlivě vypadá, že nesouvisí se 
studiem, ale já si myslím, že souvisí, protože 
je to nějaká akce dělaná dohromady.  

Jak probíhala výuka?

Já vlastně nechci být kritický k profesorům, 
protože si myslím, že v Liberci byli skvělí 
lidé, spousta skvělých lidí, ale myslím si, že 
platí to, co platí všude, že většinu informací 
a zkušeností na škole získáš od spolužáků. 
A díky vertikálním ateliérům se toho dělo 
opravdu hodně. Když jsem nastoupil do 
prvního ročníku, tak jsem se ocitnul v ate-
liéru u Jiřího Suchomela, kam jsem byl 
přiřazen podle abecedního pořadí. Seděl 
jsem na půdě u stolu a vedle mě seděl Honza 
Magasanik a bratři Staří – Jindřich a Tomáš, 
kteří následně spoluzaložili ateliér Lennox 
architekti. Od prvního dne byl člověk v kon-
taktu s lidmi, kteří byli o tři roky výš, a když 
jsem začal něco dělat, tak kolem někdo šel 
a říkal: „Ty jo, co to děláš? To se dělá úplně 
jinak.“ Ten start byl velmi rychlý, jeden se 
mohl dívat, jak jiní lidé dělají to, co už umí 

ulty of Architecture. For example he came to 
housewares and said: 
“I need a rubber hose.”
“Yes, we have some.”
“And would you have it in a different 
colour?”
“It’s a hose, a pipe, you can’t see it.”
“Yeah, but I need it for something else.”

How much time did your studies take?

If I put it simply, there really was not much 
else to do in the town. That means we spent 
a really lot of time at the school. I even think 
more than was healthy. Twenty-four hour 
access to the school was a necessity that 
worked out. And another thing, it was before 
computers were widespread so none of us 
had a notebook of their own. If you wanted 
to work on computer, you had to be at the 
school in the computer room. There were 
ten computers and we took turns on them. 
So there was a group of people who basically 
spent all their free time in that cramped 
windowless room. Logically, if people spent 
most of their time at the school, many things 
took place there, including playing com-
puters games and floor ball tournaments. 
It might seem it has nothing to do with 
studying but I think it does because it is an 
activity we did together.

How did the lectures work?

I don’t want to be critical to teachers 
because I think there were wonderful people 
in Liberec, a lots of wonderful people but I’d 
say that the same that goes for other schools 
is valid here too – most of what you learn 
comes your classmates. Which means a real-
ly lot of information thanks to the vertical 
studios. When I came to the first year, I was 
sent to Jiří Suchomel’s studio, it depended 
on the alphabetical position of your name. 
I was sitting at the attic next to Honza 
Magasanik and Staří brothers – Jindřich 
and Tomáš who later co-founded the studio 
Lennox architekti. I was in contact with 
people from classes three year older form 
the first day and when I started working on 
something, someone passed around and 
said: “Hey, what are you doing? It should be 
done completely differently.” The start was 
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a ty ještě ne. A co se týče vyučujících, tak 
si myslím, že v Liberci učila spousta velmi 
velkorysých lidí. 

Na které vyučující si vzpomínáš?  

Já jsem měl nejradši – oba jsou už bohužel 
po smrti – Václava Vodu a Jardu Stránského. 
To byly opravdu legendy. Jeden učil beton, 
druhý stavitelství. V prvním ročníku jsem 
nastoupil do akademického senátu a tam byl 
tehdy předseda právě Václav Voda. Gentle-
man ze staré školy. Uměl se skvěle chovat, 
uměl s lidmi výborně mluvit a byl sice 
tvrdý, mluvil vážně, ale zároveň měl v sobě 
určitou neformálnost a smysl pro humor. 
To byla jedna z věcí, která procházela celou 
školou napříč, že sice některé věci jsou 
vážné, ale některé taky ne. Možná, že skoro 
nejcharakterističtější pro tenhle jev – a to 
si hraju na amatérského psychoanalytika 
ve vztahu k Jiřímu Suchomelovi – bylo to, 
jak on vnímal lidi. Jeho vždycky víc zajímal 
ten student jako člověk, než jaký má pro-
jekt. Jasně, zajímaly ho projekty, ale on ty 
projekty vnímal jako odraz charakterových 
vlastností osobnosti studenta. Vždycky ho 
zajímalo, jestli je ten člověk veselý, smutný, 
zábavný, živý, jestli něco hledá nebo jestli 
kopíruje nějaké klišé. A takhle si myslím, že 
to měla po dobu mého studia řada vyučují-
cích. Individuální kontakt mezi vyučujícím 
a studentem bylo vždycky to nejlepší, co 
na té škole bylo. Samozřejmě to bylo díky 
relativně malému počtu studentů, oni velmi 
rychle věděli, kdo je co zač. Nebyli jsme 
anonymní čísla.  

Byl na škole znát odkaz SIALu? 

Pro mě bylo velké překvapení, když jsem po 
nástupu do školy zjistil, že na škole nepůsobí 
skoro nikdo z těch slavných jmen, která 
nějakým způsobem souvisí se SIALem, a že 
SIAL vlastně reprezentuje Jiří Suchomel. 
Karel Hubáček docházel do školy jen občas 
na kritiky, ale už nevyučoval. Já jsem tehdy 
moc neznal tu inženýrskou část, to jsem 
zjistil až pak, že právě Václav Voda, Jaromír 
Stránský a Jaroslav Peterka mají všichni 
něco se SIALem společného, a ne zrovna 
málo. Takže to bylo ze začátku takové nega-
tivní překvapení. To se velmi změnilo, když 

very quick, you could watch other people 
doing stuff they knew and you didn’t. And 
concerning teachers, I think there were 
definitely many generous people in Liberec.

Do you have good memories  
of some teachers?

I liked – they both are sadly dead – Václav 
Voda and Jarda Stránský the best. They were 
real legends. One of them taught concrete 
and the other one architecture engineering. 
I came to the academic senate in the first 
year and Václav Voda was the chairman. An 
old school gentleman. He had an impeccable 
behaviour and he knew how to talk to peo-
ple, he was rough and spoke seriously but 
he had a bit of informality in him and sense 
of humour. It was one the things that were 
present across the school – some things 
were serious but some were not. Possibly, 
this feature was most remarkable in Jiří 
Suchomel – and I’m playing an amateur 
psychoanalyst in relation to him here – and 
the way he looked at people. He was always 
more interested in the student as a person 
than in their project. Sure, he was interested 
in projects but he saw them as a reflection 
of the character of the particular student. 
He was always interested if the particular 
person was happy, sad, funny, lively, if they 
were looking for something or were just 
copying some cliché. And I think many 
teachers from my time did the same thing. 
The individual contact of teachers and 
students was always the best thing about the 
school. Of course, it was thanks to the low 
number of students there, they knew very 
quickly what kind of people we were. We 
weren’t just some nameless numbers.

Was there some heritage  
of SIAL at the school?

It was a big surprise to me when I arrived 
to the school that there is almost none of 
those famous names somehow connected 
with SIAL and that it’s basically just Jiří 
Suchomel who represent it. Karel Hubáček 
came to the school only sporadically for 
critiques and didn’t teach anymore. I didn’t 
know very well the engineering part in that 
time and I learnt only later that Václav Voda, 
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vypověditelné. Ovšem on to byl schopen 
vyřešit a vyřešil to tím, že aplikoval psychic-
ký nátlak a ti vyučující pak odešli sami. On 
prostě chodil na jejich přednášky, sednul 
si do první řady, a během výkladu zakřičel: 
„HAHAHA!!!“, tohle udělal několikrát a oni 
to vzdali. On tu katedru tímto způsobem 
opravdu dokázal vyčistit, ale s ambicí, která 
myslím byla správná, a to s ambicí o pro-
pojení mezi teoretickými a architektonic-
kými předměty, které za mě rozhodně moc 
nefungovalo. 

Důležitou osobností byla  
Monika Mitášová, jak jsi ji vnímal ty? 

Monika začala na škole působit ve stejném 
roce, kdy jsem nastoupil do prváku. Nejdříve 
začala přednášet externě a potom pravidel-
ně, později se stala vedoucí katedry a násled-
ně proděkanka a dělala to skvěle. Dělala to, 
co já pamatuju, třeba pět let určitě, možná 
víc, a to bylo po všech směrech vyčerpá-
vající. Fyzicky, psychicky. A ona to táhla 
skoro na hranici sebezničení. Malá škola má 
výhody a má nevýhody a ty nevýhody jsou 
také v tom, za jakých podmínek můžeš něco 
dělat. 

Podle Milana Malíka byla  
prvotní orientace studentských  
prací směrem k budoucnu.  
Přetrvala tato tendence i za tebe? 
     

Já si vlastně myslím, že když jsem nastoupil, 
tak se Liberec zabýval budoucností. Neza-
býval se tím, co bylo, ale tím, co bude. Tohle 
jsem na škole cítil, bylo to hodně na začátku, 
postupně se to ale vytratilo a vytratilo se to 
vlastně zajímavým způsobem. Ono se to dá 
vysvětlovat na zábavných věcech, třeba když 
jsem byl ve druhém nebo ve třetím ročníku, 
tak si myslím, že kdyby člověk navrhnul 
dům se sedlovou střechou, tak by to byl jeho 
konec, no a o pár let později byla na škole 
k vidění regionální přehlídka dřevěných 
kůlen. Ale zase, zase jsme zpátky u Jiřího 
Suchomela. Všimněte si, a to určitě musí 
platit dodneška, že Jiří Suchomel je člověk, 
který se na Zemi dívá jako na celek a říká: 
„Běžte a navrhněte mrakodrap do New 
Yorku, na Manhattan, stavte v Riu, nebojte 
se toho.“ On záměrně vystavoval lidi kon-

of History and he wanted to do it simply 
by changing the teachers. But the problem 
was the same one many other people had in 
other schools – it wasn’t possible because 
those teachers had job contracts and those 
contracts were not easy to terminate. But 
he was able to solve this problem and what 
he did was to exert psychological pressure 
so that these teachers left on their own. He 
just went to their classes, sat down in the 
first line and started yelling “HAHAHA” in 
the middle of the lecture. He did it a few 
times and they gave in. He really managed 
to clean out the department in this way but 
he had a good cause – he wanted to connect 
theoretical and architectural subjects, which 
didn’t really work in my time.

Monika Mitášová was an important  
personality, how did you see her?

She started working in the school the same 
year I came to the first year. She started 
teaching as a visiting teacher and later 
regularly, she became a head of department 
and later the assistant dean, she was great 
at it. She did ever since I remember, surely 
at least five years and maybe more. It was 
very exhausting though, both physically and 
mentally. She worked herself almost to the 
point of self-destruction. A small school has 
advantages and disadvantages, one of the 
disadvantages are the conditions you will 
work in.

Milan Malík says the first student  
projects were focused on future.  
Did this trend prevail until your time?

I actually think that when I started, Liberec 
was focused on future. It wasn’t occupied by 
what used to be but by what will be. I felt it 
this way, it was like this in the beginning but 
then the trend went away little by little and 
it disappeared in a very interesting manner. 
I can demonstrate it on some pretty funny 
examples, for example when I was in the 
second or third year, if you designed a house 
with a gable roof, it would be the end of your 
studies there. And only a few years later, you 
could see many regional wooden cabins. But 
once again, we come back to Jiří Suchomel. 
Notice the fact – and I think this stands 
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2001 • první přednáška Petra Rezka na FUA TUL
first lecture of Petr Rezek at faculty

jsem byl ve třetím ročníku a z Holandska 
se vrátila Helena Jiskrová. Ona byla prostě 
skvělá. A protože byla velkorysá a protože 
se zajímala právě o lidi, a ne jenom o ty 
projekty. Ve svém volném čase pořádala 
různé neformální přednášky a ukazovala 
studentům příklady z celého světa, nejenom 
té takzvané špičkové architektury, ale i úplně 
obyčejných věcí. Uváděla věci do souvislostí 
a věnovala tomu spoustu energie. Jednou 
větou: učila lidi dívat se kolem sebe. 

Zažil jsi nástup Petra Rezka,  
jak vyučoval on? 

Já si na něho vzpomínám jako na člověka, 
kterého do školy přivedl Stanislav Zippe. 
Myslím, že někdy okolo roku 2000 udělal 
první externí přednášku a o pár let později 
začal na škole působit ve významnější roli. 
Já jsem si u něho nesmírně vážil toho, že 
se snažil věcem přijít opravdu na kloub, 
kladl otázky, snažil se porozumět konceptu 
a nespokojoval se s povrchními odpověďmi. 
A tohle smýšlení se snažil přenést i do teore-
tických předmětů, kde do té doby probíhala 
totální selanka, tam se obkreslovaly půdory-
sy historických baráků, tam se memorovaly 
dějiny umění – velkou výjimkou byla Monika 
Mitášová, která se snažila o teorii, což je 
ale něco jiného než dějiny. Pozoruhodné 
bylo, že on se v jednu chvíli rozhodl, že 
chce tu katedru dějin opravdu zreformovat, 
zreformovat ji tím, že ty lidi prostě vymění. 
Narazil ale na to, na co narazilo obrovské 
množství lidí na jiných školách, že to vlastně 
nejde, protože ty lidi, kteří učí, mají pra-
covní smlouvy a ty smlouvy jsou obtížně 

Jaromír Stránský and Jaroslav Peterka had 
all something to do with SIAL and that the 
connection was pretty strong. So it was 
a sort of a negative surprise in the begin-
ning. But it changed drastically in the third 
year when Helena Jiskrová came back from 
the Netherlands. She was just great. She was 
generous and very interested in people, not 
just their projects. She gave various informal 
lectures in her free time and showed the 
students examples from all over the world, 
not just examples of the so called top archi-
tecture but completely mundane stuff. She 
put things into context and she gave a lot 
of energy to it. In one sentence: she taught 
people to look around themselves.

You were at the school when  
Petr Rezek came in, how did he teach?

I remember him as a person who was 
brought in by Stanislav Zippe. I think that he 
gave his first visiting lecture around 2000 
and he had a more important role at the 
school a few years later. I really appreciated 
that he wanted to understand things on 
a deep level, he put questions and attempted 
to understand concepts, he didn’t settle for 
superficial answers. And he tried to bring 
this way of thinking into theoretical subjects 
too, these subjects were totally easy peasy 
until then, sometimes you copied a plan 
view of a historical building, sometimes you 
had to memorize some history of art – Mon-
ika Mitášová was an exception, she tried to 
do theory but that’s different from history. It 
was remarkable that in one point he decided 
he really wanted to reform the Department 
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textům, které neznali. On těm lidem otvíral 
neznámé světy a vlastně jim říkal: „Vždyť 
jako co, vždyť to není žádný problém, ta 
naše generace, podívejte se, kde všude jsme 
skončili, vždyť vy můžete taky. Pokud jste 
tady nespokojeni, běžte jinam.“ A tohle bylo 
vlastně velmi cenné. Ale samozřejmě to mělo 
limity, člověk dělal něco, o čem nevěděl 
skoro nic, takže návrhy byly často povrchní.
Existuje ale i přístup opačný, lokální.
Podle mě je správná odpověď ta, že to má být 
obojí. Skoro nic není buď anebo. Úspěšnost 
školy spočívá v tom, jaké v ní existují para-
lelní světy. Myslím si, že je velká výhoda, 
když si během studia můžeš vyzkoušet různé 
úhly pohledu, různé přístupy a vybrat si.

 
Je Liberec dostatečně velká  
škola, aby mohla pojmout  
víc různorodých tendencí? 

To úplně určitě. I mnohem menší skupiny 
dokážou pojmout víc tendencí, záleží pouze 
na lidech, jakou mají míru otevřenosti. 

Jak byla na škole přijata  
tvorba na počítači? 
  

Počítače měly na školu obrovský vliv, ale 
obrovský. Nejenom z hlediska toho, že něco 
jde rychleji, ale třeba i z toho, že začali ti 
vyučující říkat: „Á, to ten počítač dělá za 
vás…“ Stalo se i pár bizarních věcí, že uhodil 
blesk do počítačové učebny a šest lidí přišlo 
o práci a všichni pak museli opakovat roč-
ník, protože jim vedoucí řekli: „Nás to neza-
jímá, to je váš problém. Máte si to vyřešit 
jinak. Kdybyste to kreslil rukou, tak se vám 
to nestane…“ Škola byla v tomhle nějakou 
dobu dost konzervativní, dost dlouho třeba 
trvalo, než došlo k prosazení možnosti týmo-
vé práce v ateliérech. 
 

Jak probíhala ateliérová výuka? 

Když jsem nastoupil do školy, tak tam bylo 
šest samostatných architektonických ateli-
érů, kde měl každý vyučující svoji absolutní 
svobodu. Byl tam Suchomel, Hendrych, pak 
tam byla dvojice Horatschke a Duda, kteří 
ale měli každý svůj vlastní ateliér, Honza 
Duda odešel relativně brzo a potom tam byl 
František Jeřábek, který odešel někdy kolem 

roku 2000, a pak tam byl člověk, který se 
jmenoval Kopal, jestli se nepletu, který 
působí v Jablonci, toho si pamatuju nejmíň. 
Takže bylo šest samostatných ateliérů 
a nesmírně důležité bylo to, že za semestr 
proběhly tři společné kritiky a těch kritik se 
účastnili všichni vedoucí ateliérů. Takže tys 
byl třikrát za semestr donucen ukázat svůj 
projekt všem vyučujícím. Ty kritiky byly drs-
né, zároveň na ně docházeli i lidé z výtvarné 
katedry a to pak byly momenty, kdy Stani-
slav Zippe na vedoucí ateliéru řve: „U koho 
tenhle člověk studuje?! Kdo povolil, že se to 
dostalo do tohohle stavu?!“ A ten vyučující 
úplně splýval se zdí, aby nebylo vidět, že 
to je jeho student. A tohle se v jednu chvíli 
změnilo a změnilo se to podle mě hodně 
k horšímu. Myslím, že to bylo okolo roku 
2002 a to byl moment, kdy ta škola narostla 
tak, že už nebylo možné společné kritiky 
kapacitně zvládat. Došlo tehdy k transforma-
ci ateliérové výuky, kdy každý vedoucí získal 
svého asistenta. Takže najednou bylo možné 
u někoho v ateliéru udělat projekt, který 
viděl možná ještě jeden další člověk, než byl 
vedoucí, ale další lidé ho neviděli. A podle 
mě tím hodně klesla kvalita i vzájemná 
rivalita mezi ateliéry. 

Takhle vlastně skončily třeba diplomant-
ské večeře, protože paní Suchomelová  
už nebyla schopná navařit pro tolik lidí. 

Tomu já rozumím. Nás tam bylo na podzim 
roku 2005 devět a bylo to perfektní. Díky za 
to. 

Myslíš, že ta změna byla dána  
rostoucí velikostí školy? 

Co se týče těch odevzdávek, mám takový 
pocit, že k tomu došlo o malinko dřív, než 
si to vynutil růst. Důvody tehdy byly možná 
trochu komplexnější. Důvodem mohlo být 
i to, že to někdo fakt špatně snášel a že 
neměl chuť podstupovat takovéto grilování 
na veřejnosti. Ale zase asi rozumím proč. 
Ten konflikt je nepohodlný, stojí spoustu 
času a energie. A je nepohodlný pro všechny 
zúčastněné, nejenom pro studenty. Ti z toho 
často vycházeli nejlépe, když mohli sledovat 
ostrou výměnu názorů svých vyučujících 
v přímém přenosu.

even today – that Jiří Suchomel is a person 
who sees the Earth as one whole and says: 
“Go and design a skyscraper in New York, 
on Manhattan, build in Rio, don’t be afraid 
of it.” He intentionally exposed people to 
different contexts they weren’t familiar with. 
He opened doors to unknown worlds to 
those people and actually told them: “Well, 
what of it, it isn’t really a problem, our 
generation, look where we all ended up, you 
can make it too. If you aren’t satisfied here, 
go somewhere else.” It was very valuable. But 
of course there were limits, you did stuff you 
knew almost nothing about so the projects 
were often superficial. But there is also the 
opposite approach, the local one. I think 
the right answer is it should be both. Almost 
nothing is black and white. Success rate 
of a school depends on how many parallel 
worlds exist in it. I’d say it’s a great advan-
tage if you can try out different points of 
view, different approaches and choose from 
them.

Is Liberec big enough to incorporate 
more different tendencies?

Absolutely yes. Even much smaller groups 
are capable of incorporating more tenden-
cies, it depends only on the people and how 
open they are.

How was work on computers  
accepted by the school?

The impact of computers was huge, really 
huge. Not only because you could work 
more quickly but teachers also started say-
ing stuff like: “Aah, the computer does it for 
you…” There were some bizarre accidents 
like when a lightening stroke into the com-
puter room and six people lost their projects 
and they all had to repeat a whole year 
because their instructors said: “We don’t 
care, it’s your problem. You should have had 
another solution. If you did it in hand, this 
wouldn’t have happened…” The school was 
quite conservative on this matter for some 
time, it took a pretty long time before it was 
possible to work in teams in studio classes.

What did studio classes look like?

When I started my studies, there were six 
different architecture studio classes where 
each head of studio had absolute free-
dom. There was Suchomel, Hendrych, the 
Horatschke and Duda duo but they each had 
their own studio, Honza Duda left pretty 
soon, and then there was František Jeřábek 
who left sometime around 2000 and finally 
some guy named Kopal – I think – who 
works in Jablonec now, I remember him 
the least. So there were six separate studio 
classes and a very important thing was that 
there were three group critiques and all 
heads of studio were present there. So three 
times each semester, you had to present 
your project to all teachers. The critiques 
were brutal and there were also people from 
the art department and there were moments 
when Stanislav Zippe yelled at the heads of 
studios: “Who teaches this one? Who let it 
get to this state?” And the teacher tried to 
disappear so that it wasn’t apparent it was 
his student. And at one point, this changed 
and I think it got much worse. I think it was 
around 2002 and it was the moment when 
the school grew so much it didn’t have the 
capacity to do the group critiques anymore. 
So the studio classes were transformed and 
each teacher got an assistant. It was possible 
that you had a project in a studio class and 
only one person apart from your instructor 
ever saw it, no one else. I think the quality 
and also rivalry among studios dropped.

So that is how the thesis dinners ended, 
Mrs Suchomelová wasn’t able to cook  
for so many people anymore.

Well, I understand that. In autumn 2005, 
there was nine of us, which was perfect. 
I give my thanks for that.

Do you think the change was  
caused by the school growing?

Concerning hand-ins, I think it happened 
a little before the expansion of the school 
forced it. The reason could have been a little 
more complex. It might have been because 
someone really didn’t bear it very well and 
didn’t feel like undergoing a public grilling 
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Vzápětí po rozpadu společných kritik  
se Stanislav Zippe emancipuje a jako  
solitér zakládá svůj samostatný  
studijní obor, jak jsi toto vnímal? 

Já myslím, že to byla škoda, protože se tím 
oslabil celek. Myslím, že rozumím důvodům, 
které ho k tomu vedly, ale bohužel si mys-
lím, že nejvíc na tom prodělala právě výuka 
v architektonických ateliérech. 

Čemu vás Zippe ještě stihl naučit? 

Stát si za svým, odolávat kritice, nesesypat 
se z ní. Ti, kdo to nedokázali, odešli. Myslím, 
že co za nás bylo hodně znát, tak byl velice 
úzký kontakt mezi výtvarným a architek-
tonickým ateliérem, a tehdy trojice, která 
reprezentovala tu výtvarnou katedru – Sta-
nislav Zippe, Hozna Stolín a Václav Benda – 
chodila na kritiky architektonických ateliérů 
a byli dost drsní. Snažili se do těch projektů 
vkládat vyšší ambice. Zatímco architekt 
může říct: „To já nevím, to je rozhodnutí 
klienta“, tak toto výtvarný umělec většinou 
nemá, ten si to zadání dělá sám. To znamená, 
oni nám říkali: „Mě nezajímá nějaké vaše 

zadání. Mě zajímá, jakým způsobem jste 
si ho interpretoval, co jste si z něho vzal, 
a nevymlouvejte se na vnější vlivy, to musí 
být vaše volba, váš přístup.“ Mnohokrát to 
legrace nebyla, ale zase na druhou stranu ke 
škole neodmyslitelně patří dávka humoru, 
která se tím vším napětím prolíná. A někdy 
ho to vnější napětí právě otevírá. 

Na co si vzpomínáš? 

Občas bylo neuvěřitelné, co bylo možné v té 
škole odevzdat. Měli jsme úkol malý design 
a ten úkol spočíval v tom, že jsi měl vytvořit 
nějaký minipřístroj, který něco umí. Jeden 
ze studentů, jmenovitě Josef Tlustý, přišel na 
odevzdávku a na hlavě měl koupací čepici. 
Zahrál dvacetiminutové divadlo, jako co 
všechno ta čepice umí, komise na to kouká 
a pak jeden z těch konzervativnějších říká: 
„Ty vole, dyť to je jenom koupací čepice, 
on nic neudělal!“ Nakonec dostal tuším za 
tři.  A takovýchto momentů tam bylo hrozně 
moc. Jenom sestavit ten seznam omylů, kdy 
někdo nakoupí sprej a řekne, že ten sprej je 
na bázi vody a že nežere polystyren, a nastří-
ká tím celý model a ten mu pak celý zmizí 

like that. I guess I understand why. The 
conflict is unpleasant, it costs a lot of time 
and energy. It’s disagreeable for everyone 
involved, not just students. Students actually 
often had a better time because they could 
watch live their teachers having an all-out 
fight.

Right after the group critiques were can-
celled, Stanislav Zippe detached himself 
and founded his own study programme, 
what did you think about it?

I think it was a waste because it weakened 
the whole. I’d say I understand the reason 
why he did it but unfortunately it was educa-
tion in studio classes that suffered the most.

What did Zippe teach you before he left?

To stand for myself, face criticism and not 
crumble. Those who couldn’t do it had to 
leave. I think that if there was something 
really special in our time, it was the close 
connection of the art and architecture stu-
dios. The trio that represented the depart-
ment of art – Stanislav Zippe, Honza Stolín 

and Václav Benda – went to architecture 
critiques and they were really rough. They 
wanted to put more ambition into projects. 
While an architect can say: “I don’t know, it 
depends on the client,” an artist usually can’t 
do that, he’s the one who comes up with the 
task. This means they could say: “I don’t 
care about your assignment. I want to know 
how you interpreted it, what did you take 
from it and don’t try to make excuses about 
outer influences, it has to be your choice, 
your approach.” It often wasn’t much fun 
but on the other side, there should be some 
humour at school and that mixes up with 
all that tension. And sometimes the outer 
tension opens it up.

Can you remember some example?

Sometimes, it was hard to believe what you 
could hand in. We had a task to do a small 
design and we should have created a small 
machine that was able do something. One 
student, namely Josef Tlustý, came with 
a bathing cap on his head. He played a twen-
ty minute long theatre about all the thing 
the cap can do. The committee was staring 
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před očima. Já jsem fakt viděl těžko uvěřitel-
né scény: třeba člověka, který udělal model 
ze sádry, gigantický, změřil si dveře na šířku, 
aby mohl projít s modelem ven z ateliéru, 
ale už nezjistil, že za nimi jsou další, které 
jsou o tři centimetry užší, a nikdy to odsud 
nedostal, tak to pak rozmlátil. Nebo pálení 
modelů na čarodějnice, to byla dobrá tra-
dice. Dodneška si pamatuju takovou scénu, 
kdy se řeklo jako jo, že se budou pálit mode-
ly. Všichni „super“, Jiří Suchomel taky jakože 
„super“, a tak někdo přišel a vyhodil židli, 
kterou zrovna dělal právě Jiří Suchomel – on 
si jednou zkusil ateliérové zadání židle spolu 
se studenty – a někdo mu ji takhle spálil. 
Nemyslím si, že z toho měl v první moment 
zrovna velkou radost. Velkorysost narazila 
na hranici. 

Myslíš, že to napětí, které  
panovalo při odevzdávkách  
nebo při kritice, bylo přínosné? 

To je strašně těžká otázka. Vím, že Jiří 
Suchomel opakovaně sděloval, že v momen-
tě, kdy ten tlak z vnějšku povolí, tak se celé 
to úsilí rozpustí. On nevěřil tomu, že by 
studenti někdy dobrovolně makali. Tady je 
ale otázka určité míry. A já bych řekl, že byly 
momenty, kdy to už bylo lehce za hranou, že 
to řada lidí nesla psychicky zle. Bylo vidět, 
že se bojí a pod tím tlakem už nepodávali 
dobré výkony. Tohle se opakovalo mockrát, 
třeba s Petrem Rezkem, který se na podobný 
typ dusna přímo specializoval. Měl předsta-
vu, že když je to postavené na kamarádsko-
-přátelském vztahu vyučující-student, tak 
nevznikne nic. O tom by mohl vyprávět Cyril 
Říha, který tehdy v Liberci rok vyučoval. 
Takže já nevím, co je lepší. Já bych to viděl 
tak padesát dva na čtyřicet osm, otázka je, ve 
prospěch které poloviny. 

Jaká byla úmrtnost? 

Nás nastoupilo třicet jedna, na konci prváku 
nás bylo patnáct, po druhém ročníku osm. 
Pak jsme začali různě sestupovat do nižších 
ročníků a výsledkem tohoto procesu bylo to, 
že na konci těch šesti let řádného studia byl 
jediný člověk, který absolvoval v termínu, 
a to byl Ondřej Busta. A ten byl z toho tak 
v šoku, že okamžitě nastoupil jako asistent 

zpátky do školy. Myslím, že se mu nechtělo 
odejít, když všichni spolužáci ještě studovali. 
Mimochodem Ondřej tehdy dělal asistenta 
Jiřímu Suchomelovi a jeho studentka první-
ho ročníku byla Jitka Pucandlová a myslím, 
že tam Ondra přinesl spoustu té studentské 
energie a postaral se definitivně o to, že 
vznikl Ještěd F kleci, na což pak Jitčin 
ročník navázal. 

Jaké aktivity jste jako studenti  
dělali z vlastní iniciativy? 

Můj spolužák a spolubydlící z prvního roč-
níku Lukáš Brom se někdy od devadesátýho 
osmýho, kdy do školy nastoupil, začal zabý-
vat oblastí grafického a webového designu. 
Produktem jeho zájmu bylo například to, že 
založil studentský internetový časopis Anti-
jesthed, ke kterému udělal strašnou spoustu 
různých aktivit. Výsledkem jeho snažení byl 
vznik Ještěda F kleci, kde významnou roli 
sehrál samozřejmě i Ondra Busta. Dál jsme 
společně s Lukášem Bromem udělali web 
Fakulty architektury a následně i univer-
zity. Je důležité si uvědomit, že ve spoustě 
institucí je na co navazovat, člověk jenom 
pokračuje. My jsme museli začít znovu. Naše 
aktivity se ale odehrávaly i na mnohem nižší 
úrovni, než je dělání webů. Hrál se fotbal, 
ping-pong, florbal. Pořádali jsme třeba stu-
dentské kritiky, kdy se dohodlo pár studentů 
a řeklo se, že mezi devátou a jedenáctou se 
sejdeme a společně si vzájemně zkritizujeme 
jednotlivé práce, a to často mnohem drsněji, 
než by dokázal kdokoliv jiný. Jeden z našich 
výsledků je dodnes stále fungující vítání 
prváků, respektive přesněji prvoků.  

Další z aktivit, kterou jste na škole  
organizovali, byl cyklus externích  
přednášek, co vás k tomu vedlo? 

Připadalo nám tehdy, že škola je až příliš 
uzavřená a málo provětrávaná názory lidí 
z venku, tak jsme si řekli, že když nejsme 
z různých důvodů schopni získat pro školu 
řadu zajímavých lidí natrvalo, tak je alespoň 
budeme zvát na jednorázové externí před-
nášky. Vybírali jsme vstupné mezi studenty 
a tím hradili náklady přednášejících. Sou-
částí naší nabídky bylo i zajištění ubytování 
na Ještědu. A tohle přijali všichni. Pro ně to 

at him and one of the more conservative 
said: “What the hell, it’s just a bathing cap, 
he didn’t do anything.” He got C in the end. 
And there were so many moments like that. 
Just to make a list of things such as when 
someone bought a spray and said it wasn’t 
on water base and that it doesn’t destroy 
polystyrene, sprayed his whole model with 
it and the model disappeared in front of his 
eyes. I saw some really incredible scenes 
– a student made a model out of plaster, 
a huge one, measured the door so that the 
model could get through and out of the stu-
dio. But he didn’t realize there was another 
door, three centimetres more narrow so 
he couldn’t get it out and had to smash the 
model. Or burning of models on Walpurgis 
Night, that was a good tradition. I can still 
remember when it was agreed that yes, we 
will burn models. Everyone was like “cool” 
and Suchomel was cool with it and then 
someone came and threw out the chair Jiří 
Suchomel was working on – he once tried to 
work on an assignment to make a chair with 
students – and someone just burnt it. I don’t 
think he was very happy about it at first. 
There are limits to his generosity.

Do you think the tension during  
hand-ins and critiques was useful?

It’s a really difficult question. I know that 
Jiří Suchomel repeated several times that 
once the outer pressure drops, all the effort 
will go away. He didn’t believe students 
would work hard on their own. But there is 
the question of measure. I think there were 
moments it went over the top and that many 
people couldn’t bear it mentally. You could 
see they were afraid and they didn’t work as 
well as they could because of the pressure. 
This happened over and over again, for 
example with Petr Rezek who specialized in 
this kind of heavy atmosphere. He thought 
that if it was based on friendly relationship 
between teachers and students, nothing 
would get done. Cyril Říha could tell of it, 
he had taught for one year in the school 
in that time. I don’t know what is better. 
I would see it like fifty two against forty 
eight per cent, hard to say where each num-
ber would go.

What was the death rate?

There were thirty one of us in the beginning, 
fifteen at the end of the first year, eight at 
the end of the second one. Then we some-
times had to repeat a year and the result 
of the process was that in the end, after six 
years, only one student graduated on time, 
it was Ondřej Busta. And he was so shocked 
that he immediately started working at the 
school as an assistant. I think he didn’t want 
to leave when all his classmates were still 
studying. By the way, Ondřej worked as Jiří 
Suchomel’s assistant and Jitka Pucandlová 
was his first year student, I think Ondra 
brought in a lot of student energy and 
ensured that the Ještěd F kleci competition 
was founded. Jitka’s class then continued in 
this.

What activities did you do out  
of your own initiative as students?

My classmate and roommate from the first 
year Lukáš Brom started studying in 1998 
and he was interested in graphic and web 
design from the very beginning. One of 
the products of his efforts was the student 
internet magazine Antijesthed for which 
he did piles of work. As a result, Ještěd 
F kleci was created, of course with an 
important contribution of Ondra Busta. We 
also created the web page of the Faculty of 
Architecture together with Lukáš Brom and 
later for the university too. It is important 
to realize that many institutions continue in 
some tradition, you just go on. But we had 
to start again. Our activities were also on 
much lower level than making web pages. 
We played football, table tennis, floor ball. 
We made student critiques when a group of 
students agreed they would come together 
between nine and eleven o’clock and would 
make critiques of their projects for each 
other, often much rougher than anyone 
else would do. And one of the results of our 
activities that stayed is the welcoming of 
first year students.
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bylo atraktivní, říkali: „Jo, tak to je super. 
Takže vy mi zaplatíte cestu tam a zpátky, 
odvezete mě taxíkem na Ještěd a já si dám 
snídani, přespím a můžu odjet.“ Odmítli 
jeden nebo dva lidi. Taky nám s tím hodně 
pomohl Petr Rezek, který celou aktivitu 
mnohdy zaštítil svým jménem a na řadu lidí 
sehnal kontakty. 

A kolik lidí jste takhle dokázali  
dostat do Liberce? 

Já si pamatuju, že za rok, kdy jsem to dělal 
já, tak to mohlo být tak dvanáct lidí. Po 
nás v této aktivitě pokračoval Martin Hejl, 
který pozval dalších deset patnáct lidí. Ten 
ale cílil, tuším, jen na lidi kolem třiceti let. 
Našim prvním přednášejícím byl tehdy Mar-
tin Rajniš. Přednáška se odehrála v sále na 
harcovských kolejích, protože fakulta tehdy 
neměl žádný přednáškový sál. Tady opět 
narážíme na jistou neformálnost, kterou byla 
škola za mě prodchnuta, když člověk chtěl, 
vždycky se našlo řešení, v tomto případě sál 
na Harcově.  

Během tvého studia se postavil  
nový ateliér, který byl nedávno  
přejmenován na ateliér Karla  
Hubáčka. Jaký měl podle tebe vznik  
nového prostoru na školu vliv? 

To byl přelom roku 2000/2001, to se 
odehrálo někdy v listopadu 2000. To je fakt 
složité téma, tohle je na samostatný rozho-
vor, protože bych potřeboval spíš výměnu 
názorů s autory, Filipem Horatschkem 
nebo s Honzou Dudou a potřeboval bych 
vědět víc o podmínkách, ve kterých tahle 
novostavba vznikla. Ale já myslím, že ten 
barák je fakt strašný, omlouvám se. Na jednu 
stranu v něm vidím řadu výhod – jasně že 
chápu snahu o velký, vysoký a otevřený 
prostor, který je skvělý, ale jinak si myslím, 
že to je opravdu čiré zoufalství. Mám tam 
rád ten zábavný detail, že jsou tam světlíky 
z makrolonu, které když mrholí, znějí tak, že 
má člověk pocit, že je venku průtrž mračen, 
a díky tomu, že nevidí z okna, tak si myslí, 
že je venku tornádo, a zůstane radši uvnitř. 
Ve skutečnosti je venku májový deštík. Ale 
ta radikální teorie, kterou tehdy Filip říkal, 
že studenti nemají co koukat z okna a mají 

se soustředit na tu práci u stolu, tak já si 
myslím, že je úplně mimo. Sorry. 

Byl pro vás přechod do nových  
prostor náročný? 

Myslím si, že řada z nás, nevím, jestli to 
je spojeno s nějakou romantikou, jsme to 
nesli jako přesun do horšího. Já jsem ten 
prostor na půdě měl rád. Dole byla A0, to byl 
výtvarný ateliér, pak prostě A1, to byl velký 
ateliér, kde se dělalo všechno možný. A bylo 
to super. Najednou jsme přišli do tohoto 
prostoru, kde smrděly záchody, kde bylo 
vedro a řada věcí nefungovala, takže to vlast-
ně nebylo nic příjemného. A mimochodem, 
Helena Jiskrová tehdy udělala jednu skvělou 
věc. Ona přišla s tím, že by ten velký prostor 
měl mít nějaký dělení z desek, na které se 
budou věšet výkresy a skici. A zrealizovala to 
s takovou partou dělníků. To bylo taky vtip-
né, jak jí všichni říkali: „Paní Jiskrová, oni 
vás nebudou vůbec poslouchat, tady nějakou 
paní z Holandska.“ A potom jsem viděl partu 
dělníků, jak prosili, jestli by si mohli zajít 
koupit bagetu. Nicméně její zásah spočíval 
v tom, že ona ten ateliér rozčlenila v podél-
ném směru, tedy opačně, než je tomu dnes. 
Ona neudělala uzavřené kóje, ale udělala 
desky, které byly volně v prostoru. Smysl byl 
v tom, že člověk mohl vidět celý ten prostor 
haly na délku a zároveň to členění vytvářelo 
neformální kouty, které se prolínaly. Fungo-
valo několik let. Když jsem se vrátil z Paříže, 
tak se tam objevily ty kóje, najednou bylo 
šest ateliérů s nulovou propustností, s nulo-
vou komunikací. Tohle jsem vnímal jako 
prudké zhoršení. 

Jaká měla škola názor 
na kombinaci práce a studia? 

Myslím, že další způsob, jak Jiří Suchomel 
výrazně ovlivňoval školu, bylo to, že on 
nesnášel, když člověk kombinoval studium 
a práci. V momentě, kdy o někom zjistil, že 
to kombinuje, tak mu tak zhoršil podmínky, 
že si každý student rychle rozmyslel, jaké 
jsou jeho priority. Když zaslechl, že pracu-
ješ, tak po tobě začal vyžadovat výrazně víc 
práce. Bylo to velmi jednoduché. A velmi 
efektivní. Pokud si vzpomínám správně, 
tak říkal: „Pokud jste v hmotné nouzi nebo 

One of the activities you organized  
was a series of visiting lectures,  
how did you get the idea?

It seemed to us that the school was too 
closed up and there weren’t enough fresh 
ideas from the outside so we thought that 
if for various reasons we aren’t able to get 
many interesting people for the school 
permanently, we will invite them at least for 
one-shot lectures. We collected entrance 
fee from students to finance costs of the 
lecturers. A part of our offer was to pay 
them accommodation at Ještěd. Everyone 
accepted this. It was attractive to them, they 
thought: “That’s great. So you’ll pay me the 
travel there and back, you will get me a taxi 
to take me to Ještěd, I’ll have a breakfast, 
I’ll sleep there and go home.” Only one or 
two people refused. Petr Rezek also helped 
us a lot, he shielded the whole thing with 
his name and gathered contacts on many 
people.

How many people did you manage  
to get to Liberec in this way?

I remember we invited some twelve people 
the year I worked on it. Martin Hejl then 
took over it and invited another ten or 
fifteen lecturers. But I think he focused on 
people about thirty years of age. Our first 
lecturer was Martin Rajniš. The lecture took 
place in a hall at the Harcov dormitories 
because the faculty had no lecture hall in 
that time. We come back to the certain infor-
mality that was typical for the school, if you 
wanted, you could always find a solution, 
a hall at Harcov in this case.

A whole new studio in building F,  
which has been recently renamed after 
Karel Hubáček, was built during your 
studies. What influence do you think  
the new space had on the school?

It was between years 2000 and 2001, 
sometime in November 2000. It’s a really 
complicated theme fit for a standalone 
interview because I would need to hear 
opinions of the authors, Filip Horatschke 
or Honza Duda, and I would need to know 
more about the conditions in which the new 

building was created. But I think the build-
ing is really awful, sorry. On one hand, I see 
many advantages in it – sure, I understand 
the attempt for a huge, high and open space, 
which is great, but otherwise I’d say it’s pure 
horror. I like the funny detail that they used 
light shafts made of makrolon and when it 
drizzles outside, it makes sound as if it was 
pouring down outside. And because you 
can’t see out of the windows, you’d think 
there is a tornado raging and you’ll stay in. 
But in reality, it’s just a spring drizzle. And 
that radical theory of Filip’s that students 
shouldn’t be looking out of windows but be 
focused on their work, well, I think it’s bon-
kers. Sorry.

Was it difficult to move to a new space?

I think that many of us, I don’t know if 
it’s somehow connected with some roman-
ticism, saw it as a change for worse. I liked 
the attic space. There was A0 downstairs, 
it was the art studio, and then simply A1, 
a big studio room where you could do 
anything possible. It was amazing. Then we 
moved to this space were you could smell 
toilets, it was hot and many things didn’t 
work so it was nothing pleasant. And by the 
way, Helena Jiskrová did a great thing. She 
came up with the idea to divide the space 
with some boards where we could hang our 
designs and sketches. She did it with a group 
of workers. It was also funny, everyone told 
her: “Mrs Jiskrová, they won’t listen to you, 
some lady from the Netherlands.” And then 
I saw a group of workers who were asking 
her to be allowed to go out and buy lunch. 
But her modification was that she divided 
the space lengthwise, so contrary to how it is 
divided today. She didn’t build open cubi-
cles but created boards that stood in space. 
The point was that you could see the whole 
space of the hall in its length and it created 
intimate and overlapping spaces in the same 
time. It worked for several years. When 
I came back from Paris, the cubicles were 
there and out of blue, there were six studios 
with no permeability, with zero communica-
tion. I think it was much worse than before.
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půdní ateliér v budově A
the attic studio of Building A



atelier v budově F
the studio of Building F
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prostě potřebujete peníze, jasně, rozumím, 
tak běžte vydělávat, ale pak běžte přenášet 
bedny, běžte vařit v kuchyni, ale neokupujte 
si mozek navrhováním, v žádném případě 
jako nedostudovaní lidi nechoďte kreslit do 
architektonických ateliérů.“ A tohle bylo na 
té škole nesmírně cítit. A dneska je to skoro 
obráceně, na spoustě škol ti říkají, jak je 
nutné, abys tu praxi už měl, jinak neseženeš 
práci. 

Vy jste měli praxi přímo včleněnou  
do svého studia, jak probíhala? 

My jsme neměli systém bakaláře a pak 
navazujícího magistra, my jsme měli jenom 
šestiletého magistra, který ale v sobě 
zahrnoval rok praxe, takže to bylo tři a půl 
roku studia, rok praxe, rok a půl roku studia 
včetně diplomu. Ale ten rok praxe si spousta 
lidí natáhla na dva, což bylo takové maxi-
mum, co šlo být stále studentem a nemuset 
studium přerušit. Nám se tehdy říkalo: 
„Běžte teda studovat, běžte třeba pracovat, 
jděte kamkoliv do nějakého ateliéru v Česku 
anebo klidně běžte i studovat do zahraničí.“ 
Řada lidí se rozhodla, že teda ano, když je 
tady ta možnost, tak se pojďme o ni nějakým 
způsobem pokusit. Samozřejmě limit byly 
peníze a to myslím, že bylo pro všechny 
z nás tehdy společné. Nevzpomínám si na 
nikoho, kdo by tehdy mohl říct, že je mu 
jedno kolik bude pobyt v zahraničí stát, pro-
tože mu to rodiče zaplatí. Takže jsme sháněli 
různé peníze všude možně, skrz programy 
jako Freemover a tak dál. Já si třeba myslím, 
že jsem dodneška jeden z unikátů, protože 
jsem dostal stipendium Leonardo z brněnské 
fakulty a díky tomu jsem mohl jet do Paříže. 
Dneska to asi už není možný, ale v těch dřev-
ních dobách to šlo. Takže v tomhle zůstávám 
brněnské fakultě doživotně vděčný. 

Takže vy jste byli ti průkopníci,  
co nacházeli ty cestičky... 

Myslím si, že jo, protože nám nic jiného 
nezbývalo. Ona fakt nebyla žádná jiná vari-
anta, po těch třech a půl nebo čtyřech letech 
toho zavření v Liberci – zima, tma, déšť, 
sníh, nulové kontakty s vnějškem, intenzivní 
soustředění na práci, tak když najednou ty 
okovy polevily, tak sis řekl: „A dost, konec, 

What did the school think about  
combining studies and work?

I think that it was another way how Jiří 
Suchomel dramatically influenced the 
school, he really hated when someone 
studied and worked at the same time. When 
he found out that someone had a job, he 
gave him much worse conditions so every 
student quickly re-assessed his priorities. 
He wanted much more work from you when 
he knew you also work. It was very simple. 
And very effective. If I remember it well, he 
said: “If you are broke or you simply need 
money, fine, I get it, go make some money. 
But just move boxes, cook in a kitchen but 
don’t occupy your brain with designing and 
absolutely don’t do sketches for architecture 
studios as students who haven’t finished 
school yet.” You could really feel it at the 
school. And today, it’s almost exactly the 
other way, many schools tell you that you 
need experiences or you won’t get any job.

You had an internship as a part  
of your studies, what did it look like?

We didn’t have the system of Bachelor and 
the following Master program, there was 
only a six year long Master program but 
it had one year internship in it. So it was 
three and a half year of studying, one year 
of internship and then year and a half of 
studying, including thesis. But many people 
turned the one year internship into two 
years which was the maximum when you 
could still be a student and didn’t have to 
suspend your studies. They told us: “Study 
or go to work, go to any architecture studio 
in the Czech Republic or go study abroad.” 
Many people decided that if they could, they 
would somehow try to do it. Of course, we 
were limited by money and I think we all had 
it in common. I don’t think there was anyone 
who would say they didn’t care how much 
it would cost them to study abroad because 
their parents would pay it for them. So we 
tried to get some money anywhere we could, 
through programs like Freemover and so on. 
I think I was one of the exceptions because 
I received scholarship from the Leonard 
program of the faculty in Brno so I could go 
to Paris. It probably isn’t possible today but 

teď to bude jinak.“ Takže jsme vycházeli 
do roku praxe, mluvím o sobě, o svojí ženě 
Markétě, ale mluvím i o spoustě jiných lidí 
s motivací opravdu něco konečně vidět.

 
Pomáhala vám škola k výjezdu ven? 

Zase možná to bude znít přehnaně kriticky, 
ale prostě tak to bylo: ta škola v tu chvíli, 
institucionálně, pro to, aby člověk vyjel ven, 
nedělala vůbec nic. A vlastně tomu dneska 
zpětně docela rozumím, protože se soustře-
dila na jiné věci, měla úplně jiné starosti 
a jiné problémy. Možná v tom ale byl i kus 
záměru, protože Jiří Suchomel vždycky 
zastával názor, že jestli chcete jet do zahra-
ničí, tak jeďte a klidně se tam nějak protlou-
kejte, umývejte nádobí a při tom poznávejte 
svět. Tvrdil, že škola tady není od toho, aby 
vám zajistila stipendium, ubytování a připra-
vila papuče. Škola tu není od toho, aby vám 
za podpis zajistila cestování, tohle všechno 
si musíte získat vy sami, je to součást té 
zkušenosti. Myslím si, že on se opíral o svoje 
zkušenosti z druhé poloviny šedesátých let, 
kdy bylo v systému okno a kdy bylo možné 
vyjet a on toho právě využil. Pracoval  
v Londýně a pak v Německu. 

Ty jsi tedy zástupcem generace,  
která začala opravdu vyjíždět ven,  
pomáhali jste si? 

Pravda je, že moc lidí z těch starších ročníku 
nevyjíždělo a já myslím, že spíš než ročník 
můj to zlomil až ročník o rok mladší, něž 
jsem byl já. To je ročník, který teda nastoupil 
v roce 1999, moje žena Markéta studovala 
právě v tom ročníku 1999 a Markéta byla 
ten totální drive, který vždycky něco chtěl. 
Když jsme spolu začali chodit někdy ve 
druhém ročníku, tak jsme se o tom začali 
bavit, ona byla ta, která říkala: „Já prostě 
chci okamžitě do zahraničí.“ A je to nejlíp 
ukázané na tom, že zatímco já jsem tam šel 
v období, kdy jsem měl praxi, tak ale ona 
tam šla ještě o půl roku dřív, takže si tu praxi 
posunula, to znamená, že si dokázala vymoct 
výjimku, abychom mohli jít spolu, to v tom 
Liberci vlastně šlo. Taky dost fungovalo to, 
že když jeden Liberečák vyšlapal cestu, tak 
po něm následovali desítky dalších. Protože 
bylo možné se na toho člověka, který už 

it was in those days of yonder. I am still very 
grateful to the Brno faculty for it.

So you were the pioneers  
looking for new paths…

I think we were because there really was no 
other way. We truly had no other possibility 
after those three and a half or four years 
of being locked up in Liberec – coldness, 
darkness, rain, snow, zero contact with 
the outside world, intense work. When the 
chains loosened a little, you thought: “Okay, 
it ends now, it will be different from now 
on.” So we went out for our year of practice, 
I talk about myself, my wife Markéta but 
also about many other people motivated to 
finally see something new.

Did the school somehow  
help you to go abroad?

It might sound too critically again but it is 
how it was: in that moment, on institutional 
level, the school did absolutely nothing so 
that students could go abroad. And retro-
spectively I can see why, they were focused 
on other things, they had completely 
different issues and problems. But maybe 
it was a little intentional too because Jiří 
Suchomel always held the opinion that if 
you want to go abroad, you are free to do as 
you wish and struggle there as you can, wash 
dishes and explore the world. He said the 
school wasn’t there to get you a scholarship, 
accommodation and warm slippers. It wasn’t 
there to sign a paper and ensure you could 
enjoy travelling, you had to do it on your 
own, it’s a part of the experience. I think he 
based this opinion on his experience from 
the second half of the sixties when a window 
opened up in the system, it was possible to 
get out and he used that opportunity. He 
worked in London and in Germany.

So you come from the generation  
that started going abroad.  
Did you help each other?

It is true that not many people from older 
years travelled out but I think it was rather 
the students one year younger than me who 
really changed things. It’s the class that 
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v cizině je, obrátit a on ti opravdu pomohl. 
A bylo jedno, jestli je to jen pobyt v jiném 
městě nebo práce. Když jsme přijeli do 
Amsterdamu, tak tam byl Martin Hrdina, 
který tam dorazil tři čtvrtě roku před námi, 
tak nám pomohl stejně jako naše profesorka 
Helena Jiskrová a její děti, Jakub a Háta. Já 
jsem pomáhal zase někomu jinému jinde. 
Jak se jmenuje ten Hřebejkův film? Musíme 
si pomáhat? Tak si myslím, že to bylo krédo 
tehdejších libereckých studentů, protože to 
nikdo jiný za nás udělat nemohl.  

Takže ty jsi byl na pracovní  
stáži a studoval jsi? 

Já jsem byl rok v Holandsku na škole, a když 
mi skončila ta škola, tak jsem ještě nechtěl 
domů, tak jsme si s Markétou našli práci. 
Přesunuli se z Amsterdamu do Rotterdamu 
a až pak jsme se vrátili do školy. 

Poté, co ses vrátil z praxe a studia  
v zahraničí, jsi dokončil studia  
v Liberci. Později ses do Liberce  
vrátil i jako absolvent, který ve škole  
učil. Mohl bys shrnout, v čem vidíš  
největší klady libereckého prostředí? 

Já když si to zkusím promítnout, tak jsem 
na školu nastoupil v roce 1998 a naposledy 
jsem tam působil jako vyučující v roce 2012. 
Takže mezitím je čtrnáct let. Tak když bych 
si měl z toho zpětně vzpomenout, co jsou 
ty nejdůležitější věci, tak je to ten každo-
denní život školy, nejsou to projekty. Když 
to přeženu, tak řeknu, že ty projekty jsou 
úplně nezajímavé, zajímavější mi připadá 
vzájemné soužití, otevřenost, ochota bavit 
se o čemkoliv a hledat, než kvalita odevzda-
ného projektu. Protože si nemyslím, aspoň 
z toho, co si vzpomínám, že by ty projekty 
byly nějak extrémně výjimečné. Některé ano, 
bylo pár projektů, které svým způsobem byly 
výjimečné, ale rozhodně bych to nepovažo-
val za to nejpodstatnější. Protože ono není 
tak důležité, co ty lidi dělají ve škole, ale fakt 
důležité je, co budou dělat za třicet let a jak. 
Když ta škola vznikala, tak ona vlastně čelila, 
podle mě, určitě obrovskému skepticismu, 
jakože: „Ježíš, proč nám tady vzniká další 
fakulta architektury. Tak už tady je Praha, je 
tady Brno, je tady UMPRUM, je tady Aka-

started studying in 1999, my wife Markéta 
studied in this 1999 class and she was totally 
the one who initiated it, she always wanted 
something more. When we started dating 
in the second year, we talked about it and 
it was she who said: “I simply want to go 
abroad, right now.” And the best things is 
that while I went there in the time of my 
internship, she went there half a year before 
she should have, which means she got an 
exception so that we could go together, it 
was possible in Liberec. Also, if someone 
from Liberec went abroad and beat the path, 
dozens followed him. It was possible to ask 
the person who was already there and they 
helped you. It didn’t matter if it was about 
living in another town or about a job. When 
we came to Amsterdam, Martin Hrdina was 
there, he came there nine month before us 
and he and our professor Helena Jiskrová 
and her children Jakub and Háta helped us. 
I later helped someone else in a different 
place. What is the name of the movie by Hře-
bejk? We Must Help Each Other? I think it 
was the motto of the students from Liberec 
in that time because no one else could do it 
instead of us.

So you had your first internship  
and you studied?

I spent one year in the Netherlands and 
when the school was over I didn’t want to go 
back home so Markéta and I found a job. We 
moved from Amsterdam to Rotterdam and 
then we went back to school.

When you came back from your studies 
and internship abroad, you finished the 
school in Liberec. You later came back  
to Liberec as a graduate who taught  
at the school. Could you summarize  
what you think are the main positives  
of the environment of Liberec?

If I try to summarize it, I started studying in 
1998 and the last time I was there as a teach-
er was in 2012. So there were fourteen years 
in between. If I should think of the most 
important things retrospectively, it was the 
school everyday life, not projects. If I use 
a hyperbole, those projects are completely 
uninteresting, I think the co-existence, 

demie (AVU). Co tady chcete jako přinést?“ 
A tohle určitě řadu let zaznívalo. Vyrovnává-
ní se tady s tímto pocitem je pak dobré pro-
stě těmi výsledky, které přijdou po x letech. 
Pamatuju si, jak jednou přijela do Liberce 
návštěva z UMPRUM, asi patnáct dvacet lidí, 
a chtěli vidět, jaký ten Liberec teda je. A fakt 
přijeli, otevřeli dveře, vstoupila ta parta lidí 
v manšestrácích, připravená na rýsování, 
a on se zrovna hrál ping-pongový turnaj, 
hrálo ho šedesát čtyři lidí, hrál se na pracov-
ních stolech, místo sítěk byly tubusy a role 
papírů a myslím, že když to viděli, tak to 
bude do konce života jejich obraz liberecké 
fakulty a možná to není vůbec špatně.

openness and willingness to have a dialogue 
about anything was more important than 
quality of a project. Based on what I can 
remember, I don’t believe those projects 
were extremely exceptional. Some were, but 
just a few of them were really different and 
I definitely wouldn’t consider it the most 
important thing. It isn’t important what 
those people did when they were at school, 
the truly important thing is what they will 
do in thirty years and how. When the school 
was founded, it had to face a huge wave of 
scepticism: “Geez, why are you founding 
another faculty of architecture? We have 
Prague, Brno, UMPRUM and the Academy 
(AVU). What new do you want to bring?” 
And this was around for several years. It is 
good to deal with this feeling if you later see 
results that come after a few years. I remem-
ber when a visit from UMPRUM came to 
Liberec, some fifteen or twenty people and 
they wanted to see what Liberec looked like. 
They really came, opened the door, came 
in wearing corduroys all heated up for all 
the sketching and what they saw was a table 
tennis tournament, there were sixty four 
people playing on work desks, we used tubes 
and paper rolls instead of nets and I think 
that this image they saw will be forever their 
idea of the faculty in Liberec. And maybe 
it’s better that way.

ARCHITEKTURA  ARCHITECTURE ADAM GEBRIAN
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2000 •
rekonstrukce objektu F1 a přístavba menzy s ateliérem F
reconstruction of object F1 and extension 
of student’s canteen and studio F



Začali jsme učit, velká neznámá.
Škola mladičká, prostory nevábné, menza stařičká.
Tu někdo povídá: „Vypsali výběrové řízení na menzy 
vzkříšení.“
„Budete dělat křoví,“ povídá druhý.
A já si říkám: „Hej, pozlob je a nabídku dej.“
A byl to šok. Vyhráli jsme a ke studii už jenom krok.
Pod heslem šetřit, šetřit začali jsme kreslit, kreslit.
Atelier bude velký, světlý, skromný…
Bzučící úl,
kde vztah studenta a učitele bude rovný.
Realizace se rozdělila na dvě etapy a nastaly útrapy.
Kontrolní den stíhá kontrolní den, nejde to a zase ono.
Je hotovo, splnil se všech sen. 
Jen na tu klimatizaci už nezbylo, i když by se to všem 
líbilo.
Menza stojí,
radlice buldozeru dál hrne studenty vstříc smělým 
zítřkům 
a mne s ní stále jedno pojí:
„Když sis to navrhnul, tak si tam pěkně uč.“

Vše nejlepší k dvacetiletému výročí fakulty.

Filip Horatschke 
(*1965, FUA 1994 - )

We started teaching, a huge unknown.
A young school, poor interiors, old canteen.
Someone says: “They announced a tender for resurrec-
tion of the canteen.”
“You will be our back-up,” says the other one.
And I think: “Oh my, let’s make them angry and make our 
own design.”
Oh, buddy. We won and it’s just a few step to a study.
With the motto save, save, save money, we designed.
The studio will be large, full of light, humble…
a buzzing hive
where the relation of a student and a teacher is equal.
It was built in two step and there were problems.
One check-up day after another, this and that doesn’t 
work.
It’s done, a dream came true. (There wasn’t enough 
money for air-conditioning even if everyone would love 
that)
The canteen stands
and the bulldozer keeps pushing students towards 
better tomorrows
and I am still connected with it by
“If you built it, teach there.”

All the best wishes for the 20th 
anniversary of the faculty.
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VÝHRA NENÍ VŠECHNO  
- VÝHRA JE TO JEDINÉ.

Profese architekta je obyčejně spjatá s dlouhým 
vysedáváním u počítače a nezdravým životním stylem. 
Když jsem nastoupil do školy, byl jsem poměrně zdravě 
vysportovaným mladým mužem, který jako každý z nás 
nevěděl o životním stylu správného architekta vůbec 
nic. Velmi brzo jsem zapadl do koloběhu probdělých nocí 
v klubech a ospalých pracovních dnů s počítačem. Moje 
tělo začalo chátrat. 

Absenci pohybu jsme se snažili dohánět alespoň 
o přestávkách mezi přednáškami partiemi stolního 
tenisu. Zanedlouho jsem si však uvědomil, že hnací silou 
není nedostatek tělesné aktivity, ale chuť vyhrávat. 
O to větší jsem měl radost, když se v ateliéru zformovala 
florbalová ateliérová liga. Hrálo se hodně divoce a občas 
zápasy připomínaly spíše utkání z nápravného zařízení 
nebo ústavu pro postižené. Milovali jsme to. Pamatuji si, 
že jsem někdy chodil do školy jen odehrát zápas a pak 
jsem zase po anglicku mizel zpět na koleje. Naše provi-
zorní hřiště zabíralo šestinu celého ateliéru a většinu 
vyučujících tento ateliérový „sport“ doháněl k šílenství. 
Florbalová horečka trvala jeden semestr. 

Po třech měsících se na hru, která měla dokonce i svoje 
diváky, zapomnělo. Po těch letech mi došlo, že ze všech 
kluků, kteří tehdy ligu hráli, vyrostli skvělí architekti. 
Už v té době se v rámci týmů představovaly budoucí 
úspěšné ateliéry, výsledky jednotlivých zápasů bravurně 
blogovali současní teoretici architektury a ti, co měli 
problémy s docházkou na předem naplánované zápasy, 
dnes sedí ve známých kancelářích po celém světě. To, co 
nás tehdy spojilo, nebyl florbal, ale touha po vítězství. 
I když to byla jenom hra, jsem rád, že jsem byl součástí 
tohoto šílenství. 

Dnes učím na škole a mám radost, když ze studentů 
cítím soutěživost a chuť vyhrávat. To, co je posouvá 
dopředu, není samotná výuka, ale společnost skvělých 
lidí, od kterých se můžou mnoho naučit. Důležité je mít 
otevřené oči a sem tam si zdravě zasoutěžit.

Jan Vondrák
(*1981, FUA 2000 - 2008)

VICTORY ISN’T EVERYTHING  
– VICTORY IS THE ONLY THING

The profession of architect is usually connected with 
sitting in front of a computer for lengthy periods of time 
and with unhealthy life style. When I came to the school, 
I was a rather sportive young man who knew nothing 
of the life style of a good architect. I swiftly fell into 
the circle of nights in clubs and sleepy work-days with 
a computer. My body started to decay.

I tried to compensate for the absence of sport by play-
ing table-tennis in breaks between lectures. I quickly 
realized that it wasn’t a lack of physical activity what 
pushed me forward but the taste for victory. That’s why 
I was so happy when a floor ball league formed in our 
studio. Our matches were pretty wild and sometimes 
they looked more like from a correction institution or an 
institution for mentally disabled. I loved it. I remember 
I sometimes went to the school just to play a match 
and then I took a French leave back to dormitories. Our 
provisional pitch took over a sixth of our studio and this 
studio “sport” drove most of our teachers crazy. The 
floor ball fever stayed for one semester.

After three months, this game, which actually drew 
some spectators, was forgotten. I realized after years 
that all those guys who participated in the league grew 
into amazing architects. Even then, future successful 
studios were presented and the results of matches 
were blogged by contemporary theorists of architec-
ture; and those who used to have problems to attend 
to pre-arranged matches work in famous architectural 
studio all over the world now. It wasn’t floor ball that 
connected us then but desire for victory. Even though it 
was just a game, I am glad I was a part of that madness.

I teach at the school today and I am happy when I see 
students eager for competition and victory. Lectures 
aren’t what pushes them to go further but the company 
of wonderful people who can teach them many things. 
It is important to keep one’s eyes open and have a little 
competition now and then.
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Prvok - každoroční křest studentů prvního ročníku
Prvok - annual First Year Students Initiation
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2001 •
JAN KADLAS
Město s řekou
City and River

generální ředitel Národní galerie v Praze odmítá pozvání
the director of the National Gallery in Prague refuses an invitation



2003 •
MILAN MALÍK
Janáčkovo kulturní centrum, (diplomní projekt)
Jánaček Cultural Centre (diploma project)



xxx
xxx

2003 • 
MARTIN VYBÍRAL
Aerodrome Liberec
Aerodrome Liberec



2006 • 
Ateliér Takeyama 
Studio Takeyama
LENKA LEŠŠOVÁ
Chrám pro všechna náboženství, Tokyo
Temple for all religions, Tokyo

2006 • 
Ateliér Takeyama 
Studio Takeyama
JIŘÍ MATURA
Omonte Sando, Tokyo

2006 •
Ateliér Takeyama,
Studio Takeyama
ANEŽKA MARTÍNKOVÁ
Omonte Sando, Tokyo



2006 • 
MARTIN HEJL
Muzeum moderního umění, Varšava
Museum of Modern Art, Warsaw
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Spoustě lidí tehdy došlo,  
že nikdy nepostaví divadlo v Číně.  

Zjistili, že jejich sen je udělat  
třeba pěkné náměstí v Horní Lhotě.

People gathered they would never build  
a theatre in China. They find out that they 

dream of designing a nice square 
somewhere in Sleepy Hollow.

Rozhovor s Jitkou Pucandlovou  
(*1985, FUA 2004 – 2012) o liberecké 
auře, o příklonu k regionu, o péči  
a o odstěhování z budovy A. 

Jak ses o škole dozvěděla  
a jakou měla škola tehdy pověst? 
 

První náznak toho, jaké to v Liberci je, jsem 
dostala v Jihlavě, kde jsem chodila na kresle-
ní na grafickou školu. Tam mi jeden z uči-
telů říkal: „Přihlas se do Liberce, tam berou 
hezký holky.“ Druhý náznak, jaký Liberec je, 
byly přijímačky. Potom už mi bylo všechno 
jasné. Když přijdeš do budovy, kde nikdo 
není, a na stěně je jen napsané, co máš dělat, 
celý den se o tebe nikdo nestará, až večer 
někdo přijde zavřít ateliér, tak ti dojde, jak 
ta škola funguje. Dojde ti, že všechno, co se 
bude odehrávat, budeš muset řešit se svými 
spolužáky a bez toho se neobejdeš. A pověst 
školy? Škola měla obrovskou auru. Vy mi to 
nebudete věřit, ale my jsme neměli Facebook 
a podobné věci, abychom si sdělili, jak to 
tam chodí. Kolovaly legendy, které někde 
někdo řekl, třicetkrát se to přeměnilo a pak 
až se to doneslo k tobě. Ta škola byla tehdy 

Interview with Jitka Pucandlová  
(*1985, FUA 2004 – 2012) about  
the aura of Liberec, inclination  
to the region, about care and moving  
out of Building A.

How did you learn about the school  
and what reputation did the school have?

The first time I came across any indi-
cation what Liberec is like was in Jihlava 
where I took a drawing course and attended 
a graphic school. A teacher told me: “Send 
an application to Liberec, they take cute gir-
ls.” The second indication was the entrance 
exam. Everything was clear to me after that. 
When you come into an empty building with 
instructions what you should do written 
a wall, no one cares what you do the whole 
day and then someone comes in the evening 
to lock up the studio, you’ll understand how 
the school works. You will have to deal with 
everything to come on your own or together 
with your classmates, no way around it. And 
the reputation of the school? It had a great 
aura. You won’t believe me but we had no 
Facebook or something similar to tell to 
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ještě malá, bylo tam něco přes sto lidí. 

Byla jsi nejhezčí holka v ročníku?

Nebyla, protože všechny byly hezké, že jo!  

Nastoupila jsi v roce 2004. Začala  
se o vás škola po nástupu do prvního  
ročníku starat, nebo jste byli hozeni  
do stejné vody jako u přijímaček? 

Starat… starali se o nás ostatní studenti. 
Z vedení se o nás kromě paní Konopové ze 
studijního nikdo moc nestaral. Když jsem 
přišla do prváku, tak jsem byla v ateliéru 
u Jiřího Suchomela a ten nám první den 
řekl: „Postavte most, má být tak a tak velký, 
má umět to a to. Jo a budete to stavět ze 
špaget. My vám neřekneme, jak se to má 
dělat, musíte si na to přijít sami. Tady máte 
statiky.“ A ukázal na pana Suchánka a na 
pana Vodu a odešel.  

Jiřímu Suchomelovi v době,  
kdy jsi na školu nastoupila,  
dělal asistenta Ondřej Busta.  
Co vám čerstvý absolvent předal? 

Busta byl hrozně vášnivý pro to, co dělal. 
V pátek v noci přišel z hospody do ateliéru 
a zjistil, že tam nesedíme. V pondělí nám 
strašně vynadal: „Já jsem tady byl v pátek 
večer a vy jste byli kde? Vy jste jako jeli 
domů, nebo vy jste spali, nebo co to jako 
je? Takhle se tady nestuduje. Kdykoli sem 
přijdu, tak tady chci někoho najít a budeme 
konzultovat, i kdyby to mělo být o půlnoci.“ 
Byl hodně nažhavený a radikální. Ale on je 
takový pořád, vždycky když ho potkám, tak 
je napjatý, prostě taková střela. 

Bylo běžné, že studenti trávili ve škole 
tolik času, jak očekával Ondřej Busta? 

My jsme to přijali automaticky. Ve chvíli, kdy 
nám to řekl, tak jsme pochopili, že to jinak 
asi nepůjde. Třeba Míra Hujer tam bydlel. 
Byl v podstatě sekuriťák, byl ve škole pořád. 
Pak tam byla řada dalších studentů, kteří ve 
škole taky trávili maximum času. Vlastně se 
to stalo standardním, že ve škole jsi prostě 
furt.

Vydržela tato atmosféra  
až do konce tvého studia? 

Když tak začneš, tak už nejde přestat. Když 
jsme dělali diplom, tak jsme skoro všichni 
byli nonstop na Áčku, my jsme si tam vařili, 
sprchovali se, spali tam. Bylo tu zimu tolik 
sněhu, že jsme často ani několik dní nevyšli 
z budovy. A když jsem diplom dokončila, tak 
jsem ze školy nemohla jen tak odejít, já se 
musela odstěhovat. 
 

Přišla jsi do prváku v době, když už  
byl postaven ateliér v budově F. Jaké  
bylo studium v jedné společné hale? 
 

Přišla jsem do ateliéru, který byl dělen 
podélně a vše se trochu víc prolínalo. Po pár 
dnech mi došlo, jaké má ten prostor výho-
dy – kolem tebe se pohybují lidé z vyšších 
ročníků, kteří sondují, co děláš, a snaží se 
ti poradit, protože už trochu vědí co a jak. 
V ateliéru stačilo jen sedět a komunikovat 
a dozvěděl ses možná víc než na přednáš-
kách. V té době laptopy teprve přicházely 
mezi nás a na škole byli asi tři lidi, co 
je měli. Ostatní se museli dělit o compy 
v počítačové učebně, kde jsme se střídali na 
denní a noční směny. A když se nám nechtě-
lo v noci na koleje nebo na priváty, spali 
jsme v ateliéru pod stolem. V té době jsme 
taky často trpěli nočním nedostatkem jídla, 
což vedlo k utužování vztahů, sdíleli jsme 
rohlíky, měli jsme dokonce i toustovač. Bylo 
úplně normální narazit po ránu na někoho 
v pyžamu s kartáčkem na zuby v ruce. 

other people what it was like. There were 
legends that someone told somewhere, it 
changed thirty times and then you heard it. 
The school was still small in that time, there 
was a little more than hundred people.

Were you the cutest girl in the class?

No, they were all cute, weren’t they.

You started in 2004. Did the school take 
better care of you or did they just throw 
you into deep water the same way they 
did during the entrance exams?

Care… other students took care of us. Con-
cerning the management of the school, only 
Mrs Konopová from the registrar’s office 
took some care of us. I came to Jiří Sucho-
mel’s studio class in my first year and he 
told us the first day: “Build a bridge, it will 
have these measurements and it will be able 
to do this and this. Oh, and you’ll use spa-
ghetti to build it. We won’t tell you how to do 
it, you have to find out on your own. These 
are your structural engineers.” He pointed to 
Mr Suchánek and Mr Voda and left.

When you came to the school, Ondřej 
Busta was Jiří Suchomel’s assistant. What 
did he teach you as a fresh graduate?

Busta was very passionate about what he 
was doing. He came to the studio one Friday 
night and found out we weren’t there. He 
terribly yelled at us on Monday: “I was 
here on Friday night and where were you? 
Did you go home or did you sleep or what? 
That’s not how you study here. Whenever 
I come, I want someone to be here and we 
will have a consultation even if it was midni-
ght.” He was very eager and radical. But he is 
like that all the time, he’s always tense when 
I meet him, he’s like a bullet.

Was it usual that students spent  
a lot of time at school as Ondřej Busta 
expected them to?

We accepted it automatically. When he told 
this to us we understood there was no other 
way. For example, Míra Hujer lived there.  
He was basically a security guy, he was 

always there. There were many other 
students who spent there as much time as 
possible. It became standard to be always at 
the school.

 
Did this atmosphere prevail  
until the end of your studies?

Once you start, you can’t stop. When we 
were working on our theses, we were all in 
building A pretty much non-stop, we cooked 
there, took shower and slept there. There 
was so much snow that winter we sometimes 
didn’t leave the building for days. And when 
I finished my thesis, I couldn’t just leave the 
school, I had to move out.

You came to the school when  
the studio in building F was  
already built. What was it like  
to study in one common hall?

I came to the studio that was divided len-
gthwise and everything was more connected. 
It occurred to me what advantages there 
were to this – people from older classes 
passed around trying to find out what you 
were working on and they wanted to help 
you because they had some idea how to do 
it. It was enough to sit down in the studio 
and talk and you learnt more than from 
lectures. Notebooks weren’t widespread in 
that time and there were like three people 
who owned them. The rest had to work on 
computers in the computer room where we 
took turns in day and night shifts. And when 
we didn’t feel like going back to dormitories 
or our flats in the night, we slept under 
a table. We also often suffered from night 
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2005 • Špagetový most Jitky Pucandlové
Spaghetti Bridge by Jitka Pucandlová
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Milan Malík i Adam Gebrian říkají, že na 
malé škole panovaly mezi studenty přá-
telské vztahy, nebyla tam cítit konkuren-
ce, ale spíš pospolitost. Když jsi na školu 
přišla, bylo studentů okolo stovky, když 
jsi diplomovala, škola se výrazně zvětšila. 
Jaký jsi zažila studentský kolektiv ty? 
 

Skutečná konkurence nebo rivalita tam 
nebyla, říkala bych tomu spíš prostředí plné 
výzev. Když někdo udělal něco zajímavého, 
dobrého, ostatní si ho vážili, neměli problém 
mu to přijít říct a zároveň chtěli být příště 
alespoň stejně dobří nebo lepší. Takhle se 
posouvala laťka každým rokem. Okoukli 
jsme, jak to udělali ostatní, vychytali tomu 
mouchy a snažili se to posunout dál. Fun-
govalo to víceméně na principu: když ty 
dneska pomůžeš mně, někdo další pomůže 
zítra tobě. Což se pak finálně zúčtovalo při 
finišování diplomů. Škola sice narostla, 
ale mezi architekty se toho podle mě moc 
nezměnilo. Spíš už jsme neměli moc kontakt 
s designéry a vizuály. Přibyla spousta ateli-
érů navíc, ale ubyl kontakt mezi vyučujícími 
a jednotlivými ateliéry. 

Jak jste v Liberci bydleli? 

První dva roky na koleji, ale to se skutečně 
déle nedalo. Nějak jsme jim nezapadali do 
systému. Přesunuli jsme se pak na privát 
na 5. květnu. Tahle ulice byla po několika 
letech obsypaná byty plnými architektů, 
vlastně jsme si navzájem viděli do oken. Šest 
architektů, tři holky, tři kluci. Když se na to 
podívám zpětně, bylo to báječné bydlení. 
 

Byl na škole znát odkaz  
první generace studentů? 

Ta první generace se na škole občas zjevova-
la, chodili pomáhat ostatním na diplomy.  
My jsme z nich byli úplně hotoví, protože 
když se podíváš na někoho, komu je devate-
náct, a na někoho, komu je šestadvacet, tak 
je to sakra velký rozdíl. Oni to měli samo-
zřejmě celé na háku, chodili za námi a říkali: 
„Ten je takovej, s tímhle musíš jednat takhle 
a s tímhle zase takhle…“ Ale to, myslím, 
funguje pořád. V Liberci se tyhle znalosti 
předávají stále. 

Takže když jsi byla v kontaktu se  
staršími ročníky, slyšela Jsi něco  
o Basi nebo Metamorfóze? 

Cože? To mi nic neříká. 

Base a Metamorfóza byly letní školy, 
které vznikly z vlastní iniciativy studen-
tů. Jak u Base (1999), tak u Metamorfózy 
(2003) se studentům podařilo sezvat  
řadu různých odborníků na třítýdenní  
workshop v Liberci. 

Já vím, že rok předtím, než jsem přišla, byla 
letní škola, ale ten výstup už jsem viděla jen 
na studentském webu Antijesthedu. 
 

V čem si myslíš, že jste navázali  
na tradice, které na té škole byly  
a co nového jste na školu přinesli vy? 

My jsme začali všechny strašně štvát, 
protože jsme dělali prezentace na compech. 
My jsme byli první prvák, který odprezen-
toval digitálně, a ne ručně. Tam byl snad 
jeden člověk, co dělal v ruce. Stalo se to, co 
je v Liberci standardní. Jeden člověk něco 
začne a ostatní prostě nezůstanou pozadu. 
Nevěděli jsme o těch programech vůbec nic, 
ale dokázali jsme se vyhecovat. 

A kdo začal? 

Jmenovitě Ríša Zacpal. On byl spojenec 
s lidmi z vyššího ročníku, znal pár lidí, kteří 
právě měli ty laptopy. Ti tam začali takovou 
nákazu. Starší nám často tvrdili, že jsme 
hrozně drzí a hluční, že ty ostatní před námi 
takhle otravní nebyli, ale to se říká o kaž-
dých prvácích. A to v čem jsme pokračovali? 
Doufám, že jsme dokázali udržet ten komu-
nitní život. 

Co pro tebe znamená liberecká  
studentská komunita? 

Moji nejlepší přátelé jsou moji spolužáci 
z Liberce. Když s někým sdílíte úplně 
všechno, bydlíte spolu, pracujete spolu do 
noci, chodíte spolu do hospody, máte stejné 
zájmy, pomáháte si, a to všechno ve městě, 
kde věčně prší nebo sněží, tak jste vlastně 
jako zvířátka v teráriu, jak prohlásil Martin 

lack of food which tightened our relation-
ships, we shared bread and we even had 
a toaster. It was absolutely normal to meet 
someone in the morning wearing pyjamas 
with a toothbrush in their hand.

Milan Malík and Adam Gebrian both 
said there were friendly relations among 
students at the small school and that 
there was no competition but rather uni-
ty. When you came to the school, there 
was about one hundred students and the 
school drastically expanded when you 
graduated. What was your experience 
with the student collective?

There was no real competition or rivalry, 
I would say it was rather a challenging 
environment. When someone did something 
good and interesting, others respected 
him for it, they had no problem telling him 
but they also wanted to do at least as good 
as him or better next time. This pushed 
the standards higher every year. We saw 
what other people had done, avoided their 
mistakes and tried to develop it further. 
It worked like this – if you help me today, 
someone else will help you tomorrow. This 
became apparent when we were working on 
our theses. The school grew but I don’t think 
much changed among architects. We rather 
lost contact with people from design and 
visual arts. There were many new studios but 
less contact between teachers and individual 
studios now.

How did you live in Liberec?

The first two years at dormitories but it 
wasn’t possible any longer. We didn’t fit 
into their system. We moved into a flat on 
5. května Street. This street was full of flats 
with architects after a few years, we pretty 
much looked into each other’s windows. Six 
architects, three girls and three guys. When 
I think about it, it was a wonderful way to 
live.

Did you see some heritage  
of the first generation of students?

The first generation sometimes came to the 
school, they came to help with theses. We 

were totally out of our minds because of 
them, when you look at someone nineteen 
years old and someone who is twenty six, 
the difference is huge. They were of course 
chilled out and told us stuff like: “He’s like 
this, you have to talk to him this way and 
a bit differently to this one…” But I think 
it’s still same. Such things go from one 
generation to the next in Liberec.

So if you were in contact with  
older students, have you heard  
about Base or Metamorfóza?

What? It doesn’t ring a bell.

Base and Metamorfóza were summer 
schools initiated and organized by stu-
dents themselves. In case of both Base 
(1999) and Metamorfóza (2003), students 
managed to get together many experts 
for three day long workshops and both 
were finished by exhibitions.

I know there was a summer school the year 
before I came but I saw the results only on 
the student web page Antijesthed.

In what way do you think you built  
upon traditions already present  
at the school and did you bring  
something new to the school?

We really got on everyone’s nerves becau-
se we started working on computers. We 
were the first freshmen class that prepared 
their presentations digitally, not manually. 
There was like one guy who did it in hand. 
The standard thing for Liberec happened – 
someone did something and the rest didn’t 
stay behind. We didn’t know the first thing 
about the software but we psyched up to do 
it.

Who was the first?

Namely Ríša Zacpal. He was friends with 
people from older classes and knew a few 
people who had notebooks. They started this 
plague. Older students often told us we were 
too cheeky and noisy and that those before 
us weren’t so annoying but I think people 
always say it about first year students. And 
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kavárně v Domě U Černé Matky boží  
střapce?“

Jakými tématy se zabývaly studentské 
projekty a jaké byly na škole převládající  
architektonické směry? 

To je zajímavé, protože co se týče témat 
projektů, tak během mého studia došlo na 
škole ke změně. Když jsem přišla, tak se 
dělala světová témata, dělat lokální věci byla 
hrozná nuda. Muselo to být něco děsně cool. 
Takže ideálně nějaká úplná ujeťárna někam 
do úplně ujetý lokality. Co nejšílenější to 
mohlo být, tím to bylo lepší. Ale pozor, 
pořád to muselo fungovat. Samozřejmě 
byla na výběr docela pestrá paleta různých 
projektů od divadel do Číny až po rodinný 
dům v Liberci. A když jsem odcházela, tak 
bylo hodně nepopulární dělat ty velké mezi-
národní zadání. Takže to smýšlení se docela 
otočilo. 

Jaká byla motivace dělat  
velké projekty do zahraničí? 

Já si myslím, že to byla nadšenost. Ta škola 
byla hodně mladá, neměla ani deset let. 
A všichni chtěli dělat experimenty. Všichni 
si chtěli zkusit, kam až se to dá dotlačit. Jít 
na dřeň. 

Proč se upustilo od navrhování  
divadel v Číně?

 
To bylo postupný. Myslím si, že to bylo 
i spojený s krizí, která přišla, podle mě to má 
spojitost. Že ta přišla 2008, 2009 a to zhru-
ba odpovídá tomu, kdy lidé začali přemýšlet 
víc lokálně než globálně. Myslím, že spoustě 
lidí tehdy došlo, že nikdy nepostaví divadlo 
v Číně anebo že to třeba ani nechtějí. Zjistili, 
že to není jejich sen, že jejich sen je udělat 
pěkné náměstí v Horní Lhotě. Já si myslím, 
že to bylo hodně spojené s krizí a že zároveň 
došlo k určitému vystřízlivění. 

Myslíš si, že škola byla natolik pružná,  
že zareagovala na aktuální světový trend? 

Škola se dá změnit semestr ze semestru. To 
je okamžitě. A to se tehdy nejspíš stalo.

four hours a day all around you, to see it in 
places you wouldn’t have thought of and he 
did a pretty good job. It’s hard to say what 
he actually taught us. We didn’t get any ques-
tions from history, we didn’t use any uni-
versity textbooks. They gave us assignments 
that were impossible to do without a deep 
study of the theme. Analytical and critical 
thinking, application of theses, independent 
thinking, interpretation. He gave us this 
task during the exhibition of Petr Kvíčala 
in Český Krumlov: “Leonardo went by the 
underground in New York and saw a graffiti 
by Keith Haring. He came home and painted 
Lady with an Ermine. Reconstruct the graffi-
ti he saw in the underground.” Or: “Why are 
there tassels in the cubist café of the House 
of the Black Madonna?”

What themes did student projects  
treat and what were the predominant 
architecture styles at the school?

Interestingly, the way themes of projects 
were assigned changed a lot during my 
studies. When I came in, world themes were 
very popular, local stuff was terribly boring. 
It had to be something really cool. Ideally 
something batshit crazy in a completely 
insane place. The weirder it was the better. 
But it still had to be functional. Of course 
there was a pretty wide range of projects 
to choose from like a theatre in China or 
a family house in Liberec. And when I was 
leaving, this international stuff was not very 
popular. The focus completely changed.

What was the motivation to do  
big projects set in foreign countries?

I think it was enthusiasm. The school was 
really small and it was less than ten years 
old. And everyone wanted to experiment. 
Everyone wanted to try out how far you can 
go up in the world. All the way.

 
Why did they stop giving you  
tasks like theatres in China?

It happened gradually. I think it was rela-
ted to the crisis, it definitely was. It came 
in 2008 and 2009 and that was more or 
less the same time people started thinking 

Rajniš na prvním Ještědu F kleci (JFK 01). 
Je jasné, že pokud takhle intenzivně žijete 
pohromadě třeba i sedm let, ty vazby se už 
nedají rozdělit. Je to pro mě jedna z nej-
důležitějších věcí, které jsem si z Liberce 
odnesla. 

Co tě formovalo? Spolužáci,  
nebo oficiální výuka? 

Řekla bych, že obojí, záleží, jak se na to 
podíváš. Ateliér byl tak padesát na padesát. 
Navzájem jsme všechno probírali, ale i vyu-
čující architekti měli zásadní vliv na výsle-
dek. Pak byl velký rozdíl mezi jednotlivými 
předměty, největší díl tehdy měla katedra 
dějin architektury. 

Kdo tvořil teoretický  
základ tvého studia? 

Rezek, Líbal, Váša. To byla taková svatá 
trojice a měli jsme je všechny hned v prvním 
ročníku. Myslím, že zrovna začínali a hodně 
na to šlapali. Rezek chtěl, abychom věnovali 
jeho výuce maximum času. Adam Gebrian 
tehdy připravil sérii přednášek architektů 
a skvělé bylo to, že nás Rezek donutil jít na 
ty přednášky povinně. U vchodu ti dal lístek 
s tvým jménem a s těmi jsi pak musel přijít 
ke zkoušce. Adamovi to zaručilo diváky a my 
jsme viděli všechny přednášky. Geniální. 
Anebo třeba napsal: „Zkouška je tam a tam“ 
a ty jsi pak musel dojet na zkoušku do Vídně 
nebo do Šluknovského výběžku. Podobně 
to bylo u Líbala, ten dával zápočty z dějin 
architektury v autobuse na Sicílii. Rezek nás 
naučil architekturou žít, vnímat ji jako něco, 
co se děje dvacet čtyři hodin denně kolem 
tebe, vidět ji i tam, kde by tě to ani nenapad-
lo, a to se mu docela dařilo. Je těžké přesně 
popsat, co nás vlastně naučil. Nedostávali 
jsme otázky z dějin, nepoužívali žádná 
skripta. Dostávali jsme úkoly, které se bez 
důkladného nastudování tématu nedaly dost 
dobře splnit. Analytické a kritické myšlení, 
aplikování tezí, samostatné uvažování, inter-
pretace. Na výstavě Petra Kvíčaly v Českém 
Krumlově nám zadal úkol: „Leonardo jel 
v  New Yorku metrem a viděl graffiti Keitha 
Haringa. Přijel domů a namaloval Dámu 
s hranostajem. Rekonstruujte graffiti, které 
viděl v metru.“ Nebo: „Proč jsou v kubistické 

how did we continue? I hope we managed to 
keep the commune-like lifestyle.

What does the Liberec student  
community mean to you?

My classmates from Liberec are my best 
friends. When you share everything with 
someone, you live together, work together 
until late night and go to the pub together, 
you have the same hobbies, you help each 
other and all of that in a city where it always 
rains or snows, you are actually like small 
animals in a terrarium, as Martin Rajniš put 
it during the first Ještěd F kleci (JFK 01). 
Obviously, if you live together so intensely 
for seven years, these bonds cannot be bro-
ken. It is one of the most important things 
I brought from Liberec.

What did form you? Classmates  
or the official education?

I’d say both, it depends on how you look at 
it. Studio classes were fifty-fifty. We talked 
about everything together but the archi-
tects-teachers had a huge influence on the 
result too. There were huge differences in 
individual subjects, the Department of Art 
History, Theory and Architecture had the 
greatest share.

Who formed the theoretical  
basis of your studies?

Rezek, Líbal, Váša. It was a sort of a holy 
trinity and we had their lectures in the 
first year. I think they had just started and 
they gave everything to it. Rezek wanted 
us to give to our education all the time we 
could. Adam Gebrian prepared a series of 
lectures by architects and the great thing 
was that Rezek made it obligatory to go 
there. He gave you a ticket with your name 
at the entrance and you had to bring it to 
the exam. It ensured the audience for Adam 
and we heard all the lectures. Genial. Or he 
wrote: “The exam is here” and you had to go 
to Vienna or Šluknov Hook to do the exam. 
It was similar with Líbal, he gave you credits 
from History of Architecture in a bus to Sici-
ly. Rezek taught us to live architecture, per-
ceive it as something that takes place twenty 
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Byla nějaká persona, která  
na školu přinesla tu změnu? 

Ivoš Pavlík. On postavil kříž z betonu. Na 
louce. Jako diplom. Byl první, kdo se odvážil 
na diplom nedělat něco velkého, třeba právě 
to divadlo. To byl impuls pro spoustu dal-
ších lidí. Je možné, že před ním přišel někdo 
s něčím jiným, ale pro mě byl impuls on. 
Byla to revolta toho, čemu se dá říct diplom. 
Skvělý bylo, že to Buček přijal. 

Myslíš, že by to prošlo  
v jiných ateliérech? 

Myslím si, že tehdy ne. Existovala představa, 
že musíme prokázat, že umíme projektovat. 
Že umíme typologii, nakreslit dům, urbani-
smus, záchody, detaily, prostě že jsme pou-
žitelní do praxe. Ivoš tohle docela naboural, 
nevím do jaké míry vědomě, ale podle mě 
se díky němu strhla vlna vlastních témat, 
ideálně v místech odkud studenti pocházeli, 
nebo kde to dobře znali. Když jsem pak 
dělala diplom já, někteří porotci se prý ptali, 
jestli jsem někdy nakreslila barák. 

Jaké byly na škole ateliéry? 

Na začátku mého studia byli tři ateliéry, 
to byli Suchomel, Melena a Buček. Každý 
vedoucí měl ještě svoje asistenty. Než jsem 
nastoupila do školy, tak se říkalo, že nejvíc 
progresivní byli Horatschke a Duda. Protože 
to byli tehdy dost velký punkáči, byli mladí, 
bylo jim něco přes třicet a chtěli jít na tu 
dřeň. A to samozřejmě na studenty fungo-
valo. Když jsem na školu přišla, tak už byl 
Duda pryč a Horatschke učil spolu s Bučkem 
a s Hendrychem. 
 

V čem byly ateliéry odlišné? 

Nebudu komentovat Melenův ateliér, 
protože v něm jsem nebyla. Když to porov-
nám, tak u Suchomela se tvrdě pracovalo 
a dodržovaly se termíny, učila se disciplí-
na, učilo se, jak se to má správně dělat. 
Byl tam znát formální přístup. A kdo si to 
zvolil, tak se hodně naučil, ale musel u toho 
zatnout zuby. A spousta lidí to měla ráda, 
protože pod tlakem udělali mraky práce 
a většinou se výsledky dostavily. Já jsem ale 

ten typ, kterému více vyhovuje přátelská, 
kolegiální atmosféra. Nejvíc ateliérů jsem 
proto absolvovala u Bučka s Horatschkem. 
V pondělí a ve středu se konzultovalo a oni 
tam skutečně byli a byli k dispozici. Když 
jsi něco měl, tak jsi to ukázal, když jsi neměl 
nic, tak jsi řekl: „Já nic nemám,“ a nemu-
sel sis nic vymýšlet jako: „Já nic nemám, 
protože včera nefungovala elektrika,“ a on ti 
řekl: „Dobrý, tak teď nic nemáš, ale ve středu 
už to chci vidět.“ A ty ses pak těšil, že mu 
to ukážeš. Mně u něho nejvíc vyhovovala ta 
otevřenost, mohli jsme vyložit svoje karty 
na stůl a nedostat u toho přes prsty. Pozdě-
ji, jak začala škola růst, tak přibyly i další 
ateliéry. Přišel Bořek Šípek a vzniknul nový 
obor, Design prostředí. Hendrych se oddělil 
a začal vést vlastní ateliér. Pak přišel Fránek, 
Novák a spousty dalších hostujících ateliérů. 

Kdo byl pro tebe nejdůležitější vyučující? 

Horatschke.  

Proč? 

Já jsem se s ním potkala vlastně až ve dru-
háku nebo ve třeťáku. A on je člověk, který 
mluví stejným jazykem jako já. Když jsem 

more locally than globally. I believe people 
gathered they would never build a theatre in 
China or that maybe they didn’t even want 
to. Maybe they’ll find out it isn’t their dream 
and that they dream of designing a nice 
square somewhere in Sleepy Hollow. I’d say 
it was strongly related to the crisis and that 
people somewhat woke up.

Do you think the school was so flexible  
it reacted to the current world trend?

You can change a school from one semester 
to the next. It’s a fast affair. And it probably 
happened then.

Was there some personality who  
brought this change to the school?

Ivoš Pavlík. He built a concrete cross. On 
a meadow. For his thesis. He was the first 
who dared not to build something big for 
his thesis, something like that theatre. 
It was a trigger for many other people. 
Maybe someone before him came up with 
something different but for me, he was the 
trigger. It was a revolt against what can be 
called a thesis. And the awesome thing was 
that Buček accepted it.

Do you think it would  
pass in other studios?

In that time, I don’t think so. There was the 
idea that we had to prove we were capable 
of finishing a project. That we knew typolo-
gy, could project a house, urban planning, 
a toilet, details, simply that we could start 
working. Ivoš broke this stereotype, I’m 
not sure how intentional it was but I think 
it started a wave of themes with which 
students came up on their own, usually 
focusing on places they came from or knew 
well. The year I graduated some people in 
the committee allegedly asked if I had ever 
designed a house.

What studio classes were  
there during your studies?

There were three studio classes in the begi-
nning, Suchomel, Melena and Buček. Each 
head of studio had his assistants. I heard 

Horatschke and Duda were the most progre-
ssive before I came to the school. Because 
they were pretty punk, young, they were 
a little over thirty and wanted to go really 
deep. And of course students loved it. When 
I started, Duda was gone and Horatschke 
taught together with Buček and Hendrych.

How were the studios different?

I won’t comment on Melena’s class because 
I have never been there. If I compare them, 
you had to work hard in Suchomel’s studio, 
keep deadlines, it taught you discipline and 
how to do it right. The approach was very 
formal. Those who chose it learnt a lot but 
they really had to work their butts off. And 
many people liked it because they did a lot 
of work under the pressure and they had 
results. But I am the type that prefers frien-
dly and comradely atmosphere. I took most 
studio classes with Buček and Horatschke. 
They gave consultations on Monday and 
Wednesday and they really were there for 
us. When you had something, you showed 
it to them, when you had nothing, you said: 
“I have nothing” and you didn’t have to 
come up with an excuse like: “I have nothing 
because there was a blackout yesterday.” 
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byla na první konzultaci, tak se mi v hlavě 
začaly otevírat dveře. To se mi s nikým jiným 
předtím nestalo. A to pro mě bylo nejpřínos-
nější. Mohli jsme se bavit na rovinu. Nebála 
jsem se mu říct, co si myslím, nebo co bych 
ráda udělala. On je hodně tolerantní. Otevře-
nost, co on v sobě má, ta mi hodně vyho-
vovala. Je bez předsudků, na nic si nehraje 
a vlastně i díky němu jsem až teprve někdy 
ve třeťáku nebo ve čtvrťáku zjistila, co chci 
dělat. Do té doby jsem byla úplně nemožná. 
Když se na to dívám dneska zpětně, tak to 
fakt nebylo dobré. 

Jak jsi vnímala nárůst  
nových studijních oborů?

Ta škola se díky tomu dost změnila. Víc se to 
rozvolnilo, spousta věcí se vytratila, vytratil 
se společný tah na branku. Změnilo se napří-
klad i to, jak byl ateliér prostorově členěn.  

Docházelo během odevzdávek  
k ideovým sporům mezi vedoucími? 

Ne, střety mezi nimi nebyly. Oni se zajímali, 
kde se co děje, ale otevřeně sami sobě na 
odevzdávky nechodili. To se dělalo předtím. 
Za nás odevzdávky probíhaly ve stejnou 
chvíli a kritiky byly často ve stejné dny nebo 
aspoň v jeden týden. Studenti se ale zajímali, 
to nebylo tak, že odevzdáváš před pěti lidmi 
ze svého ateliéru, ale stálo jich tam vždycky 
třicet. Bylo ticho, všichni poslouchali. Takže 
patřičná nervozita byla, protože člověk vlast-
ně do poslední chvíle nevěděl, co se stane. 

Byla pro tebe odevzdávka  
rutina nebo to byl rituál? 

Rituál. Vždycky to ale byly nervy. 
 

Bála ses někdy, že tě vyhodí? 

Jo. Mockrát. Hlavně s diplomem, to měl 
prý i Horatschke strach, jestli to odevzdám. 
To jsem měla nejvíc stažené půlky za celé 
studium vůbec. Protože přijít s diplomem, 
kde není žádný barák, kde není žádný 
urbanismus, kde jsou jen cestičky v lese, 
stromy a jediný objekt, který jsem navrhla, 
je přístřešek pro ovce, tak to jsem měla fakt 
strach. Zvlášť když jsem šla po někom, kdo 

postavil knihovnu v Jablonci nebo něco 
podobně racionálního. A já tam s tou lou-
kou, že jo. To jsem měla i noční můry.

Ty jsi již nestudovala kontinuální  
šestiletý program s včleněnou praxí,  
ale studovala jsi bakaláře a posléze  
navazujícího magistra. Jaké bylo  
tvoje magisterské studium? 

Bylo to skvělé v tom, že tím, že jsem věděla, 
co chci, a tak jsem si to mohla užít. S prstem 
v nose. To bylo skvělé. Právě proto, že jsem 
zjistila, že už to mám ohmatané a že mě 
vlastně už toho nemůže moc překvapit, tak 
jsem si mohla rozmyslet, jak ten rok pro mě 
bude vypadat. Začali jsme dělat různé akti-
vity, například organizace Ještědu F kleci, 
cyklus přednášek Další, prosím a podobně.  

S čím jsi do této aktivity šla?  
Jaké jsi měla ambice? 

Přišlo mi smysluplné ve chvíli, kdy se zori-
entuješ a získáš silnou pozici, tak tu energii 
vrátit zpátky. Bylo to v době, kdy na škole 
bylo cítit určité bezvětří, protože se nevědě-
lo, kterým směrem se vydat dál, a myslím, že 
i profesoři potřebovali nabrat druhý dech. 
A to byl moment, kdy jsme přišli s Ještědem 
F kleci. Taky jsem chtěla donutit studenty 
spolupracovat, protože na škole byla cítit 
určitá fragmentace. Chtěla jsem všechny 
upnout k jednomu společnému bodu a záro-
veň vyplodit něco, co je prezentovatelné. 
 

Ty jsi na JFK navázala,  
kdo byl jeho zakladatel? 

Ten úplně první ročník, to dělal Ondřej 
Busta a Lukáš Brom. To jsem byla v prváku, 
2004/2005. 

Bylo náročné zvát lidi do poroty? 

Ne, oni se strašně těšili, všichni mi říkali: 
„Liberecká škola má takovou auru, já jsem 
tam ještě nikdy nebyl, já tam chci jet. Já 
to chci vidět.“ Ta první porota byla úplně 
neuvěřitelně natřískaná. Byl tam Rajniš, 
Hájek, Šépka, Prokop Tomášek, Irena 
Fialová, Jakub Fišer. Každý z nich měl svůj 
vesmír, a bylo těžké je donutit se shodnout. 

And he just said: “Okay, you have nothing 
but I want to see something on Wednesday.” 
And you were looking forward to showing 
him. I loved the openness, you could show 
him your cards and he wouldn’t scold you. 
The school grew later and there were more 
studios. Then Bořek Šípek came and a new 
study programme was created, Environmen-
tal Design. Hendrych made his own studio 
class. And then came Fránek, Novák and 
many other visiting studio classes.

Who was the most important  
teacher for you?

Horatschke.

Why?

I actually met his already in the second or 
third year. And he speaks the same language 
as me. When I went to the first consultation 
to him, a door opened up in my head. It had 
never happened with anyone else. And that 
was the most enriching thing for me. We 
could speak openly. I wasn’t afraid to tell 
him what I was thinking or what I would 
like to do. He is very tolerant. The openness 
he has in him, I really liked it. He has no 
prejudice and doesn’t play games and it 
was actually thanks to him that I found out 
in my third or fourth year what I wanted to 
do. I was completely impossible until then. 
When I look back at it, it really wasn’t good.

What did you think about  
the new study programmes?

The school changed a lot because of it. It 
loosened up, many things disappeared, and 
the togetherness was gone. Also, the studio 
room was divided in a different way.

Were there ideological clashes among 
heads of studios during hand-ins?

No, not clashes. They were interested in 
what was going on but they didn’t go openly 
to the hand-ins. They used to do it before. In 
our times, we did hand-ins and critiques at 
the same time or at least the same week. But 
students took interest so you didn’t present 
it just to the five people from your studio 

class but in front of some thirty students. 
There was silence, everyone was listening. 
So you were nervous but you didn’t know 
until the last moment what would happen.

Were the hand-ins a routine  
or a ritual to you?

A ritual. But I was always super nervous.

Were you afraid they would  
kick you out of the school?

Yes, many times. Especially when I was 
about to get my diploma, I heard even 
Horatschke was afraid if I would hand it 
in. It was the worst moment of my studies. 
I came up with a project with no building, 
no urban planning, just paths in a forest and 
trees and the only building I designed was 
a shed for sheep, I was really scared. Espe-
cially as I went there after someone who did 
a library in Jablonec or something reasona-
ble like that. And I came up with a meadow. 
I had nightmares.

You didn’t study in the continuous  
six year long programme that included 
an internship but in the Bachelor pro-
gramme and then the follow-up Master 
programme. What were your studies  
for your Master degree like?

It was awesome because I already knew what 
I wanted and I could enjoy it. With a finger 
in my nose. It was great. I found out I knew 
a lot and that not much can still surprise me, 
I was able to think through what my year 
would look like. We started various activities 
like organizing Ještěd F kleci competition, 
a series of lectures Další, prosím and so on.

What was your motivation and ambition 
for participating on these activities?

I thought it was reasonable to give back 
some energy once you find your way and 
gain some position. It was a time of a cer-
tain stalemate because no one knew what 
direction the school would take and I think 
that the teachers needed to catch a second 
breath too. It was the moment when we 
came up with Ještěd F kleci. I also wanted to 
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cena Ještěd F kleci (JFK)  
the Ještěd F kleci award (JFK)

2009 •
porota JFK 01 - Irena Fialová, Martin Rajniš, Prokop Tomášek, Petr Hájek a Jan Šépka
JFK 01 jury -  Irena Fialová, Martin Rajniš, Prokop Tomášek, Petr Hájek and Jan Šépka
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My jsme tam u toho byli s Honzou Holubem 
a z celého dne pro mě bylo nejvíc zajímavé 
poslouchat, jak se porotci spolu baví. Střet 
Rajniše s HŠ, to bylo zajímavé. Ale pozor, 
velice korektní, žádné hádky, profesionální. 
Dobré. 

Vznikaly ze spodu ještě nějaké  
podobné impulsy jako byl JFK? 

Spousta menších věcí se díky tomu začala 
dít, protože ostatní najednou zjistili, že 
stačí někam zavolat, někomu něco říct, něco 
zařídit a během deseti minut to bylo. Škola 
nikdy ničemu nestála v cestě a vedení nás 
v podstatě v těchto aktivitách podporova-
lo. Stalo se to, že spousta lidí zvala různé 
architekty na přednášku. Myslím, že se díky 
Ježkovi F kleci víc otevřela komunikace 
mezi školou a odbornou veřejností. Vznikly 
díky tomu i nějaké workshopy a trochu to to 
bezvětří provětralo. 

Starší ročníky rozvíjely vlastní aktivity, 
například již zmíněné cykly externích 
přednášek. Navázala jsi na ně? 

Moc ne. Já jsem z jejich aktivit měla pocit, 
jako člověk z nižšího ročníku, že to orga-
nizuje uzavřená skupina lidí, která nemá 
zájem, aby se do toho někdo další motal. 
Bylo to trochu VIP. Proto když jsem rozví-
jela svojí aktivitu, tak jsem se k sobě snažila 
natáhnout co nejvíc lidí, abych v tom nebyla 
sama. A kdokoliv přišel a zajímal se, tak jsem 
mu hned něco zadala nebo jsem se zeptala, 
kdo by mohl něco udělat. Zatímco u té starší 
generace s tím asi ani nepočítali, že by jim 
někdo pomohl. Nechci jim to vyčítat, třeba 
měli své důvody, proč se to ostatní nedozvě-
děli. Vlastně mi to bylo od nich naservírová-
no, nemusela jsem spolupracovat.  

Své studium v Liberci jsi ukončila  
v roce 2011. Co sis ze školy odnesla? 

Myslím, že to je určitý způsob přemýšlení 
a ne nějaká suma znalostí nebo dovedností. 
Znalosti ze stavitelství a z podobných věcí 
máme nulový. Nebo ne nulový, ale mnohem 
menší než u lidí z technických škol. Zároveň 
je máme o něco lepší, než absolventi umě-
leckých škol. Naší výhodou je to, že jsme 

schopný se adaptovat na jakoukoli situaci. 
Protože ta škola tě nepřipraví na to, jak máš 
postavit základy, o tom ti v podstatě nikdo 
neřekne. Ale když to potřebuješ, tak si to 
dokážeš zjistit, dokážeš se zeptat, dokážeš 
nad tím logicky přemýšlet a ještě do toho 
vnést trochu přidaný hodnoty, kterou ta 
škola umí v lidech najít a rozvinout. Nejsme 
prostě zabedněný. Je strašně znát, když 
potkáš člověka z jiný školy, hlavně z těch 
větších, že jsou zajetý v něčem, co jim šest 
let tloukli do hlavy, a nemají  takový obzor, 
jako máme my, s Ještědem na kopci. Nemají 
receptory, který chytají nuance. To Libe-
rečáci mají. Takže spíš bych to viděla tak, 
že si umíme poradit v různých situacích. 
Když dostaneš u Rajniše za úkol nakreslit 
transbordér a detail, kde do kulatiny musíš 
přichytit támhle tohle. Jasně, nikdy jsi to 
nedělal. Tak to zkusíš. Nezačneš panikařit.  
Je to výzva.

make students cooperate because I felt the 
school was too fragmented. I wanted them 
all to focus on a common goal and create 
something presentable.

You took over Ještěd F kleci  
but who created it?

The very first one was organized by Ondřej 
Busta and Lukáš Brom. I was in the first 
year, 2004/2005.

Was it difficult to invite  
people to the jury?

No, they were really looking forward to it, 
they all told me: “The school in Liberec 
has such an aura, I’ve never been there and 
I want to come. I want to see it.” The first 
jury was really loaded with great names. 
Rajniš, Hájek, Šépka, Prokop Tomášek, Irena 
Fialová, Jakub Fišer. They all had their own 
universes and it was difficult to make them 
to concur. We were there with Honza Holub 
and the most interesting thing for me from 
the whole day was listening to the people 
from the jury. There was a dispute between 
Rajniš and HŠ, that was interesting. But very 
proper, no arguing, professional. Good.

Where there other impulses like  
Ježek F kleci from students?

Many smaller things started thanks to it 
because everyone saw all it takes is to call 
somewhere and say something, arrange 
something, and it can be done in ten minu-
tes. The school didn’t obstruct us in any way 
and the management actually encouraged 
us in such activities. Many people invited 
various architects for lectures. I think that 
Ještěd F kleci opened communication 
between the school and experts. Some 
workshops took place too and things moved 
forward a little.

Older students started their own activi-
ties, for example the series of lectures  
we spoke about. Did you somehow  
continue in their activities?

Not really. It seemed to me, as to someone 
from a younger class, that it was organized 
by a tight group of people who weren’t 
interested in other people meddling with it. 
It was a little VIP. So when I started doing 
something on my own, I tried to take in as 
many people as possible so that I wasn’t 
alone in it. And anyone who came in or took 
interest got some job assigned or I asked 
them if they knew about someone who could 
help. While the older generation didn’t even 
count on anyone helping them. I don’t want 
to reproach them, they might have had their 
reasons why the rest didn’t know. But they 
presented it to me as a fait accompli, I didn’t 
have to cooperate.

You graduated in Liberec in 2011.  
What did you take from the school?

I think it was a certain way of thinking 
and not some total of skills. We have zero 
knowledge of architecture engineering and 
such things. Well, not zero but much worse 
than people from technical schools. But 
better than people from art schools. We have 
the advantage of being able to adapt to any 
situation. This school won’t prepare you for 
building foundations of a house, they will 
tell you pretty much nothing about it. But 
when you need, you are able to look it up, 
you can ask, you can think about it logically 
and you can bring in some added value that 
this school can find and develop in people. 
We are simply not dumb. It’s really easy to 
spot how different are people from other 
schools, especially the bigger ones, because 
they are neck-deep in what they were telling 
them for six years and they don’t have the 
broad horizon we do, with Ještěd on the hill. 
They cannot see the nuances people from 
Liberec can. So as I see it, we can manage 
in various situations. If Rajniš tells you to 
draw a pontoon bridge and a detail where 
you have to attach something to the round 
timber… sure, you have never done it. So you 
try. You won’t panic. It’s a challenge.
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SETKÁNÍ PRVNÍ

Dostal jsem echo, že do mých rodných Loun do Přikrylo-
vy galerie dorazí exkurze z liberecké architektury. 

Pravidelně jsem tam chodíval kreslit, rád jsem toho využil 
a vetřel se do davu. Pro mě ještě tehdy neznámý docent 
Petr Rezek tam měl proslov před jednou ze Sýkorových 
šedých struktur sestávající z množství různě tmavých 
šedých trojúhelníků. Rezek mluvil o tom, jak je důležité 
se dívat. A že dívat se neznamená civět, ale něco obje-
vovat. Že když se dívám, měl bych taky něco vidět! Rezek 
se zahleděl do trojúhelníků, ztratil rovnováhu a opřel se 
oběma rukama do obrazu, div nepropadl skrz. Hrůza ve 
tváři ředitelky galerie byla v tu chvíli hmatatelná. Docent 
v obraze nalezl rovnováhu a zase se postavil. „Vy se 
nedíváte, dívejte se!“ 

SETKÁNÍ DRUHÉ

Na architekturu jsem v té době už cíleně směřoval, 
o Liberci jsem měl ale jen matné informace. Řekl jsem si, 
že jestli jsou na té škole lidi jako Rezek, určitě to stojí 
za pokus. Přijímačky na VUT a ČVUT byly otravnou pro-
cedurou, kdy mě z ČVUT málem vyhodili, protože jsem 
neměl pomůcky a půjčoval jsem si je od jiných adeptů. 
„Nebavte se, nebo vás vyhodím!“

V Liberci byly přijímačky spíše takovým workshopem. 
Hlavním cílem snad ani nebylo se před někoho prodrat, 
ale pěkně si to užít a sám zhodnotit, jestli to je cesta, 
která někam vede.
 
SETKÁNÍ TŘETÍ

Do školy jsme nastupovali ve stejnou chvíli jako současný 
děkan Zdeněk Fránek jako nový vedoucí atelieru. A já 
měl to štěstí, že mě přidělili právě k němu. Bylo vidět, 
že jsme tam všichni noví a nejistí. Učili jsme se od sebe 
navzájem. Ve Fránkově ateliéru bylo hezké, že to nikdy 
nebylo direktivní vedení. Učil nás hlavně, jak se nebát, 
aby nás v ostatních ateliérech hned učili, jak to krotit. 

Tohle jsou má první tři setkání s libereckou architek-
turou. Od té doby se hodně změnilo, ale mám pocit, že 
duch školy tak nějak přetrval. Byla to sranda! 

Jan Hora
(*1987, 2006 - 2013)

FIRST MEETING

I received a warning that an excursion from Liberec 
architecture will come to my native Louny to the Přikryl 
Gallery.

I used to go there regularly to draw so I profited from 
the opportunity and joined the crowd. Petr Rezek, in 
that time unknown to me, stood in front of one of Sýko-
ra’s grey structures consisting of triangles of different 
shades of grey. Rezek said how important it is to look. 
And that to look doesn’t mean to stare but to discover 
something. That if I look I should also see something. 
Rezek looked into the triangles, lost his balance and 
leaned against the picture, he almost fell through it. The 
horror in the face of the directress of the gallery was 
tangible. He found his balance again in the picture and 
stood up. “You don’t look, look!”

SECOND MEETING

I already knew I wanted to do architecture in that 
time but my information on Liberec were only vague. 
I thought that if people like Rezek taught at that school, 
it is worth trying. The entrance exams at the BUT in Brno 
and the CTU in Prague were a boring procedure. They 
almost threw me out from the latter because I didn’t 
have my own tools and I kept borrowing them from oth-
er students. “Don’t talk or I will have you thrown out.”

In Liberec, the entrance exams were more of a work-
shop. The aim was not to get ahead of someone but 
rather to enjoy the experience and assess if it is really 
a way leading somewhere.

THIRD MEETING

I started the school the same year as the current dean 
Zdeněk Fránek came there as a new head of a studio 
class. And I was so lucky they put me to work with him. 
You could see we were all young and timid. We learnt 
from each other. A nice thing about Fránek’s studio 
class was that it was never under a directive lead. He 
mostly taught us how not to be afraid and other studio 
classes taught us how to control it. 

These are my three first meeting with architecture in 
Liberec. Much has changed since then but I believe that 
the spirit of the school prevailed. It was fun!
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2007 •
JAN MACH
Studie obytné krajiny (diplomní projekt) 
Study of the Inhabitable Landscape (diploma project)



2007 •
Requiem za OD Ještěd
Requiem for OD Ještěd



2009 •
Bourání OD Ještěd
Demolition of OD Ještěd



2009 •
Peter Zumthor po přednášce v Liberci
Peter Zumthor after a lecture in Liberec
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JAK TO BYLO S TÍM RAJNIŠEM

Píšu tenhle text šest let po ukončení studia. Celou tu 
dobu po škole jsem věnoval budování praxe v Mjölk ar-
chitekti. Tahle firma vznikla čistě z kontaktů a přátelství 
na fakultě. 

Začal jsem chodit na FUATUL ještě do atelieru na Áčku. 
První dva roky jsem byl, myslím, takový outsider. Jsem 
z Liberce, takže jsem vždy bydlel na privátech, nechodil 
moc na koleje a tak jsem byl trochu mimo komunitu. Pak 
jsem odjel na Aljašku a do Indie a vlastně v rámci výuky 
procestoval celkem rok života. To mne změnilo. Třetí 
ročník byl nejintenzivnější rok na škole, dělali jsme divné 
projekty a taky hodně věcí mimo, natáčeli jsme filmy 
v dílně, organizovali barpárty v atelieru. Začali jsme se 
profilovat a vymysleli si název naší budoucí firmy.

Pak mne nadchnul Martin Rajniš svojí přednáškou a za 
čtrnáct dní už jsem s ním dělal. Na škole bylo dobré, že 
se to dalo všechno stíhat.  Martin na mne měl určitě 
velký vliv, hlavně proto že mi dal hned na začátku důvěru 
a pověřil mne vedením stavby rozhledny na Scholzbergu 
na jeho pozemcích v Maxově. Na stavbu jsem sehnal lidi 
ze školy a vlastně tam vzniklo jádro lidí, se kterými dělám 
dodnes.  Bylo to všechno najednou, praxe ve stavění, 
řešení průšvihů v klidu, společné žití, společné vaření, 
poznali jsme kdo, co umí. 

Pak jsem se stal přirozeným kontaktem mezi Martinem 
a fakultou, tak jsem mu hučel do hlavy, až svolil a otevřel 
na jeden semestr atelier na škole. To byla schizofrenní 
situace, kdy jsem byl najednou student i asistent v Mar-
tinově atelieru. Řešili jsme tenkrát ostrov v Benátské la-
guně. Na atelieru byla nejdůležitější čtrnáctidenní cesta 
se studenty po Itálii zakončená právě v Benátkách.  

Asi tři dny po obhájení diplomu jsme založili firmu Mjölk. 
Zůstali jsme v Liberci a začali pracovat z privátu. Byl to 
asi nejtěžší možný začátek ale zároveň nejlepší rozhod-
nutí. Pracovní vztahy s Martinem jsem tedy ukončil. Pak 
se mi ale ozval s poslední věcí, když vyhrál možnost
vystavovat za Českou republiku v Benátkách na 

bienále. Naštěstí Mjölk byl dost tolerantní, takže jsem 
se asi tři měsíce věnoval spolupráci s Martinem. Opět to 
spočívalo hlavně v zorganizování nejschopnějších stu-
dentů z fakulty, se kterými jsme nejdříve sestavili modely 
v Čechách a pak je převezli a nainstalovali v Benátkách, 
kde nás bylo asi 15 skoro měsíc. Doba tam strávená nám 
navždycky změnila pohled na tohle město.

Jan Mach
(*1981, FUA 2000 - 2008)

WHAT HAPPENED WITH RAJNIŠ

I write this text six years after I finished the school. 
I spent the whole time after graduating by building 
career in Mjölk architekti. This company was founded 
purely thanks to contacts and friendships from the 
faculty.

I started studying at FUA TUL at building A. I think I was 
pretty much an outsider for the first two years. I am 
from Liberec so I always lived somewhere in a flat and 
I didn’t go to the dormitories that much so I wasn’t 
really a part of the community. Then I left for Alaska and 
India and spent one year by travelling. That changed 
me. The third year was the most intense at the school, 
we worked on weird projects and a lot of stuff besides 
school, made a movie in the workshop or organized 
a barparty in the studio. We started finding our direction 
and we came up with the name of our future company.

I was fascinated by a lecture by Martin Rajniš and it took 
two weeks and I worked with him. The good thing about 
the school was that you had enough time for this. Martin 
had huge influence on me, especially as he put me in 
charge of the construction of the view tower at Scholz-
berg on his plot of land in Maxov. I gathered people from 
the school for the construction and that’s where the 
core of the people I work with until today was formed. It 
all happened at once, practice in construction, solving 
problems in calm, living and cooking together, we found 
out about each other’s skills.

Then I became the natural contact between Martin 
and the faculty so I insisted and he finally said yes and 
opened a studio for one semester at the school. It was 
a schizophrenic situation because I was Martin’s student 
and assistant at the same time. We worked on the island 
at the Venetian Lagoon. The most important part of 
the studio class was the two week long trip to Italy that 
ended in Venice.

We founded Mjölk some three days after graduating. 
We stayed in Liberec and started working from a flat. It 
was probably the most difficult start but also the best 
decision. So I stopped 

working with Martin. But he later called me to help him 
with one last thing when he won the opportunity to 
work on the Czech exposition at 

Venice Biennale. Luckily, Mjölk were very tolerant so 
I spent some three months working with Martin. Again, 
it was mostly about gathering the most competent 
students from the faculty. First, we built models with 
them in the Czech Republic and then transported them 
to Venice where about 15 people spent almost one 
month. The time spent there changed our view of the 
city forever.

179SLOUPEK  COLUMN

2010 •
výroba expozice benátského bienále
work in Venice Biennale exposition



2010 •
JIŘÍ ŽID
Srdce Liberce (diplomní projekt)
The Heart of Liberec (diploma project)



2010 •
JAN VYBÍRAL
Meeting point for Sandberg



184 185TEREZA SCHEIBOVÁARCHITEKTURA  ARCHITECTURE

Díky tomu, že to je v Liberci volný,  
tak se tam můžeš profilovat.  

Můžeš si najít svojí cestu.

You can choose your specialization  
because it’s so liberal in Liberec.  

You can find your own path.

Rozhovor s Terezou Scheibovou  
(*1989, FUA 2009 – 2013) o úctě ke škole 
a k místu, o komunitní instituci, o bydle-
ní v kulatém bytě a o odchodu z Liberce. 

V jakém roce jsi na školu  
nastoupila a proč ses rozhodla  
pro studium v Liberci? 

Do Liberce jsem nastoupila v roce 2009.  
Můj spolužák z gymplu Boris Kaňka nastou-
pil do Liberce rok přede mnou, vyprávěl, že 
je to tam skvělý. Tak jsem se rozhodla dělat 
přijímačky jak na ČVUT, tak i do Liberce. 
Když mě vzali na obě školy, Liberec byla 
jasná volba. 

Co jsi o Liberci věděla  
před svým příchodem?

Že vůbec půjdu studovat architekturu, jsem 
se rozhodla až v maturitním ročníku, takže 
kdybych se zajímala dřív, věděla bych asi 
něco i dřív, každopádně jsem nevěděla nic. 
O Liberci mi vždycky vyprávěl jen Boris, za 
což mu děkuji.

Interview with Tereza Scheibová  
(*1989, FUA 2009 – 2013) about 
respecting the school and the place, 
about community institution, living  
in a round flat and leaving Liberec. 

In what year did you start your  
studies and why did you decide  
to study in Liberec?

I started in Liberec in 2009. My grammar 
school classmate Boris Kaňka went to 
Liberec one year before me and told me how 
great it was. So I decided to try the entrance 
exams at CTU (Czech Technical University in 
Prague) and in Liberec. I passed successfully 
both but I chose Liberec with no hesitation.

What did you know about  
Liberec before you arrived?

I decided to study architecture in the last 
year of grammar school so if I had been 
interested earlier, I would have known more, 
in any case, I knew nothing. I knew only 
what Boris told me and I thank him for it.
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Byl pro tebe příchod  
do Liberce náročný?

Ani ne. Byla to pro mě příležitost odstěhovat 
se po maturitě od rodičů a začít žít samo-
statně. 

Kde bylo fyzické těžiště tvého studia?

První dva roky to byl ateliér. Poté se to, 
myslím, přesunulo do bytu.

O čem byl ateliér? 

Ateliér byl o práci v kolektivu. Do třeťáku 
jsme tam všichni dělali společně. Ve více 
lidech jsme dělali modely. Bylo to skvělý. 
Společně jsme vymejšleli, jak by to mohlo 
fungovat líp. Doplňovali jsme se. Myslím, že 
dobrá efektivnost v zásadě záleží na kolek-
tivu. Na jedinci to úplně není. Když chceš 
udělat dobrej projekt, tak v tom nesmíš být 
zavřený sám, musíš to řešit i s jinými lidmi. 
A tahle kolektivní inteligence, ta v tom 
ateliéru byla. 

Byl pro tebe ateliér místo,  
kde seděla jedna komunita? 

Ze začátku to bylo hodně o jednom společ-
ným aťáku, o jedné komunitě, ale pak se to 
začalo postupně vytrácet. Nevím, jestli to 
bylo mnou nebo tím aťákem, ale přijde mi, 
že čím ty lidi byli starší, tím míň fungovali 
jako kolektiv. Spousta lidí začala jezdit do 
Prahy a začala tam pracovat. Ke konci mýho 
studia už přestala existovat, nebo byla znač-
ně ponížena, tahle spolupráce, kdy o tvém 
projektu ví každý a dělá na něm s tebou 
vlastně 60 lidí. 

Cítila jsi někdy během svého  
studia potřebu školu měnit? 

Když jsem nastoupila do prváku, byla jsem 
ohromená tím, jak to v Liberci funguje. 
Nikdo se nás neptal, jestli se nám škola líbí, 
nebo ne. Byla to moje první vysoká škola, 
tak jsem spíš jen pozorovala, než že bych 
hledala chyby kolem. Ani jsem se necítila 
v pozici, že bych jí měnit mohla, to možná 
přišlo až o něco později.  

Starší generace se snažily školu  
doplnit, pořádaly různé neoficiální akti-
vity. Jich se podle toho, co říkají Malík, 
Gebrian, Pucandlová, také nikdo neptal. 
Prostě se chopily šance.

Možná měli víc koule. Když jsem do Liberce 
přišla, tak jsem ze školy cítila, že to je TA 
vejška a že ji musím brát jaká je. Měla jsem 
pocit, že mě nikdo na škole nedrží, a když se 
mi tu nelíbí, tak můžu jít kamkoliv jinam. Já 
jsem Liberec chovala v úctě.

Byla pro tebe oficiální výuka přínosná?

Moc ne. A je to škoda. Mě hodně mrzí, že 
jsem prošvihla Rezka. Já jsem studovala 
v Liberci přesně v tý mezeře, kdy on na škole 
nebyl. Nastoupila jsem, on odešel. Já jsem 
vystoupila a on přišel. Všeho všudy jsem 
Rezka v Liberci zastihla asi jen jednou nebo 
dvakrát.

Co tě tedy formovalo?

Já jsem byla hodně dotvářena lidmi, které 
jsem měla kolem sebe. Spolužáci mi pře-
dávali spoustu znalostních okruhů. Samo-
zřejmě mi chybí spoustu věcí. To je slabina 
Liberce, tou školou můžeš proklouznout 
a vůbec nemít ponětí o architektech, lidech, 
teoriích, filosofiích, prostě o ničem.  

Ty ses rychle včlenila ke starším  
ročníkům. To si myslím, že je to  
tvoje specifikum.

To byla jedna velká náhoda. V prváku jsem 
bydlela s Jindřichem Traugottem. Nastěho-
vali jsme se spolu do párovýho pokoje na 
kolejích. Později jsem se odtamtud potřebo-
vala trochu distancovat. Kamarádila jsem se 
a sem tam přespávala v bytě ve Vzdušný. To 
byl skvělej byt, bydleli tam Anča Podrouž-
ková, Libor Mládek, Adam Cigler, Ondřej 
Michálek a sem tam někdo další. Pak jsem se 
z kolejí odstěhovala definitivně a pronajali 
jsme si byt, který funguje do dneška, říká se 
mu Kulatej.   

Co ti ta starší generace předala?

Hodně. Oni mi ze začátku dost pomáhali, 

Was it difficult when you came?

Not really. It was an opportunity to move out 
from my parents’ and live on my own.

Where was the physical  
focal point of your studies?

The studio for the first two years. I think it 
moved to my flat later.

What was the studio class about?

About collective work. We all worked 
together until the third year. We did models 
in groups. It was awesome. We put our heads 
together to come up with an idea on how to 
make it work better. We complemented each 
other. I think that high effectivity basically 
depends on a collective. It isn’t about an 
individual. If you want to make a good 
project, you can’t be on your own, you need 
to cooperate with other people. And this 
collective intelligence, it was present in the 
studio.

Did you consider the studio a place 
where one community concentrated?

It was really about one shared studio in the 
beginning, about community but the feeling 
gradually disappeared. I’m not sure if the 
problem was me or the studio but it seemed 
to me that the older people became the less 
they worked as a collective. Many people 
started commuting to Prague and work 
there. By the end of my studies, this collab-
orative work, where everyone knows about 
your project and actually 60 people work 
on it with you, ceased to exist or was much 
weaker.

Did you any time during your studies  
feel a need to change the school?

When I came to the first year class, I was 
amazed by how it worked in Liberec. No one 
asked us if we liked the school or not. It was 
my first university so I rather observed and 
didn’t look for flaws. I didn’t even feel I was 
in a position to change it, maybe later I did.

The older generation tried to add  
something to the school and did  
various unofficial activities. According  
to Malík, Gebrian and Pucandlová,  
no one asked them either. They just 
seized an opportunity.

Maybe they had more balls. When I came 
to Liberec I felt it was THE university and 
I have to take it as it is. I felt no one kept me 
there and if I didn’t like it, I was free to go 
somewhere else. I had respect for Liberec.

Was the official education useful to you?

Not really. And it’s a pity. I’m really sorry 
I missed Rezek. I studied exactly in the gap 
when he didn’t teach at the school. I started 
and he left. I graduated and he came back. 
I saw Rezek in Liberec one or two times top.

What formed you?

I was formed by people around me to a large 
extent. My classmates gave me knowledge 
of many domains. Of course, I lack much 
information. That’s a weak point of Liberec, 
you can slip through the school and have 
no idea about architects, people, theories, 
philosophies or anything.

You quickly bonded with older students. 
I think it’s specific about you.

It was a huge coincidence. I lived with 
Jindřich Traugott in the first year. We moved 
together to a double room at the student 
dormitories. I needed to get a distance from 
there later. I became friends with people 
from Vzdušná and I slept there sometimes. 
It was an amazing flat, Anča Podroužková, 
Libor Mládek, Adam Cigler, Ondřej 
Michálek and sometimes other people lived 
there. I later moved out from the dormito-
ries and to a rented apartment, it works until 
today and people call it Kulatej.

What did the older generation give you?

A lot. They gave me a lot in the beginning, 
a sort of an introduction. I had no idea how 
to make a project, how to approach a task, 
what does context or concept mean. Most 
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předali mi takovej úvod. Já jsem vůbec 
nevěděla, jak se má navrhovat, jak přistupo-
vat k zadání, co znamená kontext, koncept. 
Oni mě naučili především koncepčnímu 
uvažování. Protože zrovna tady ty lidi, 
Libor, Andula, Adam, Ondřej zakládali svoje 
projekty především na konceptu. 

Dříve se ve studentských pracích  
kladl důraz na experiment. Přetrvala  
tato tendence i za tebe?

To si myslím, že ne. A myslím, že ho nahra-
dila regionalita, ta tradičnost.

Ty jsi právě jedna z úspěšných, která  
se vydala tímto směrem, směrem domů, 
nikoliv do světa. Navrhovala jsi například 
někdy ve svých školních projektech  
do míst, kde jsi fyzicky nebyla?

Tomu jsem se vždycky vyhýbala. Pro mě 
je hrozně důležitý kontext místa, kde mám 
něco navrhnout. A ten kontext prostě 
nevysaješ z fotek. Mám ráda, když na tom 
místě můžu být, vstřebávat ho, čekat, co se 
mi zobrazí. Což se samozřejmě, když děláš 
věci na Haiti, prostě nestane. Právě to je 
ta regionalita, úcta k místu. Ale v Liberci 
byli samozřejmě i lidi, který jeli totálně na 
koncept, vůbec je nezajímalo okolí. Vymys-
leli koncept, prdli to tam a nazdar bazar. I to 
je přístup.

Který z oněch dvou přístupů na škole 
během tvého studia převažoval? 

Trend regionality byl za mě určitě výrazný. 
Nebyl ve všech aťácích, já jsem ho spíš 
vyhledávala. Když jsi chtěl dělat bytovky, tak 
jsi mohl dělat bytovky, když jsi chtěl dělat 
mrakáče, dělal jsi mrakáče, ale já jsem pro-
stě tyto tendence nikdy neměla, protože na 
to nemám mozek. Nikdy jsem třeba v Liberci 
nedělala bydlení. Což je jedna věc, kterou 
bych možná chtěla zmínit, že je sice krásný, 
že si každý může vybírat svoje zadání, ale 
někdo by nad tím měl mít možná trošku 
dohled. Nějakou širší zkušeností s typologií 
by student projít na škole měl. Ale zase na 
druhou stranu, díky tomu, že to je v Liberci 
volný, tak se tam můžeš profilovat. Můžeš si 
najít svojí cestu.

Kdo byl pro tebe zásadní  
ateliérový vyučující?

Hodně mě posunul ateliér Fránek – Suchá-
nek. Hodně. Ale otázka je, jestli to byl Frá-
nek, nebo Suchánek. Radek mi vyhovoval jak 
svojí formou vyučování, tak i svojí lidskostí. 
My jsme se spolu dokázali bavit v široký 
paletě a on mě vždycky dokázal usměrnit, 
aniž bych si to leckdy uvědomovala. Mám 
pocit, že mě vždycky posunul v tom správ-
ným směru, kterým jsem se měla vydat. Za 
to Fránek vždycky přišel, podíval se na to, co 
jsme měli, a byl schopen okamžitě říct něco 
ve smyslu „To je skvělý“ nebo „To je prostě 
nesmysl, to mě vůbec nezajímá, přines něco 
jinýho.“ Důležitý byl taky Suchomel, on byl 
vždycky taková základna. Škola se kolem něj 
hýbala a on seděl na místě a všemu tomu 
dohlížel. Dával škole pevnost. A přísnost, 
samozřejmě.

Měla jsi někdy strach, že tě vyhodí?

Jasně. U Suchomela to byl nejstrašidelnější 
ateliér. Ale věřila jsem, že si jsem schopna 
svoje věci obhájit, a to je nejdůležitější. 
U Suchomela se vyhazovalo, ale mnohdy 
v jinejch aťácích byli lidi, který vyhozený 
nebyli, i když by si to zasloužili, to nás 
vždycky trochu štvalo.

Chyběla škole přísnost?

Jo. Já už jsem třeba nezažila Zippeho. Dřív, 
když u něj lidi odevzdávali výtvarňák, tak 
prý předtím dva dny i zvraceli. A to jsem 
minula. 

importantly, they taught me to think concep-
tually. These people, Libor, Andula, Adam 
and Ondřej, they all based their projects on 
a concept.

There used to be an emphasis on ex-
periment in projects. Was this tendency 
present during your studies too?

I don’t think so. I’d say regional and tradi-
tional focus was prevalent.

You are one of those successful who 
chose this direction, to focus on home 
instead of world. Have you ever, for  
example during your studies, made 
a project for a place you hadn’t  
physically been to?

I always avoided this. The context of the 
place where I make a project is very import-
ant to me. And you don’t get the context 
just from photos. I like it when I can be at 
the place, absorb it and wait for what it will 
show to me. Of course, if you work on some-
thing on Haiti, this will never happen. That 
is what regional approach and respect to the 
place mean. But of course there were people 
in Liberec who focused purely on concept 
and they didn’t care about surroundings. 
They came up with a concept, put it there 
and good bye. That’s a way too.

Which of these approaches was  
dominant during your studies?

The trend of regionalism was very strong. 
It wasn’t in all studios, I rather looked for it 
intentionally. If you wanted to do apartment 
houses, you could do them, if you wanted 
to do skyscrapers, you could. But I never 
had such tendencies, I simply don’t possess 
the right way of thinking for them. I never 
worked on housing in Liberec. It’s one of 
the things I’d like to mention, it’s great that 
everyone can choose their assignment but 
someone should supervise it somehow. 
A student should get some experience with 
typology during his studies. But on the other 
hand, you can choose your specialization 
because it’s so liberal in Liberec. You can 
find your own path.

Who some teacher in the studio  
exceptionally important to you?

I was strongly influenced by Fránek’s and 
Suchánek’s studio class. But there is a ques-
tion if I was more influenced by Fránek or 
Suchánek. I liked Radek because of how he 
taught and for his humanity. We could speak 
about a wide range of topics and he was 
always able to give me the right direction, 
I often didn’t even notice. I think he always 
guided me where I needed. But Fránek 
always came, took a look at what we had 
and could say something like “This is great” 
or “This is a nonsense, I’m not interested, 
come with something different.” Suchomel 
was also important, he represented a sort of 
foundations. The school moved around him 
and he supervised everything. He gave the 
school stability. And severity, of course.

Have you ever been afraid  
they would throw you out?

Sure. Suchomel’s studio was the scariest. 
But I believed I was able to defend my proj-
ects and that was the most important thing. 
Suchomel threw people out of the school 
but there were people in other studio classes 
who stayed and they deserved to get out of 
the school, it always irritated us.

Did you lack strictness at the school?

Yes. I didn’t experience Zippe. I heard 
people used to vomit for two days before 
handing in stuff for the art studio. Not my 
case.
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Byla pro tebe odevzdávka rutina?

Myslím, že na liberecký odevzdávce je 
nejlepší věc výstava, která v ateliéru každý 
semestr vzniká. Skvělá věc, Ještěd F kleci. 
Ať už se umístíš, nebo neumístíš, to je úplně 
jedno. Ta příležitost, že tvoji práci můžou 
vidět ostatní a že s nimi můžeš následně 
bavit, to pro mě bylo vždy to nejdůležitější. 
Můžete si po odevzdávkách projít všechny 
projekty, rozebírat je, snažit se je pochopit. 
Nyní jsem na magistru už na jiný škole, šla 
jsem na UMPRUM a v Praze máme sice 
týdenní výstavu, kam chodí tisíc lidí denně, 
ale vlastně nikdo nic nevidí. Většinou se 
veřejnosti prezentuje klauzura, která se 
vypracovává tři týdny, a semestrální projekt 
leží někde vedle v portfoliu. Při obhajobě 
semestru v ateliéru Romana Brychty větši-
nou prezentujeme digitálně před externisty. 
Ty odprezentuješ svoje slidy a tím to hasne. 
Tím semestr končí.

Dával ti Liberec větší reflexi?

Určitě. Což bylo někdy náročný, ale zároveň 
mi to i hodně dalo. To, co tě nejvíc posune, 
jsou cizí názory, se kterými se musíš kon-
frontovat. Fyzický odevzdávky, kdy deset 
minut obhajuješ, jsou důležitým procesem. 
Líbí se to vedoucímu, tak to je jako fajn, ale 
pak když za tebou po Ještědu přijde dalších 
pár lidí, že to bylo super, tak to ti dá mno-
hem víc, než názor vedení. To je podle mě 
v Liberci hrozně důležitý a je to skvělý.

Jaký byl důvod tvého odchodu  
na magistra pryč?

Podle mě je magistr v Liberci vlastně 
takovým pokračováním bakaláře. Uděláš si 
bakalářku a pak přejdeš na magistra. Tam tě 
nic novýho nečeká. Ty předměty jsou skoro 
stejný. Já teďka vlastně bydlím se dvěma 
magistrama, který jsou na magistru v Liberci 
a do školy jezděj v podstatě jednou týdně, 
zbytek času pracujou. V době, kdy jsem se 
rozhodovala kam dál, tak jsem ještě nebyla 
úplně přesvědčená o tom, že chci začít 
chodit do práce a jenom si takhle po stra-
nách dělat magistra. Ale hlavně jsem chtěla 
poznat něco novýho. Zjistit, jak to funguje 
na jinejch školách.

Was it routine for you  
to hand in your project?

I think the best thing about the hand-ins in 
Liberec was the exhibition prepared every 
semester in the studio. Ještěd F kleci, great. 
It doesn’t matter if you win or not. The 
opportunity to show your work to others and 
to talk about it, that was the most important 
thing to me. You can go through all proj-
ects, talk about them and try to understand 
them. I am in the Master program at another 
school, I went to UMPRUM (Academy of Arts, 
Architecture and Design in Prague) and we have 
weekly exhibitions with a thousand visitors 
every day but no one actually sees anything. 
You usually present your final project that 
you work on for three weeks but your semes-
ter project is somewhere alongside in your 
portfolio. We usually have digital presenta-
tions for external teachers in our semestrial 
defence in Roman Brychta’s studio. You 
present your slides and that’s it. The end of 
the semester.

Did Liberec give you more feedback?

Definitely. It was difficult sometimes but 
also very rewarding. Other people’s opin-
ions that you have to confront is what really 
pushes you on. The hand-ins where you have 
to defend you work for ten minutes are an 
important process. The head of studio likes 
it, okay, but if some people come to you later 
and tell you how great it was, it gives you 
much more that an opinion of the man-
agement. I think it’s a very important and 
wonderful feature of Liberec.

Why did you go to study the Master  
programme at another school?

I think that the Master programme in 
Liberec is just another part of the Bachelor 
programme. You do your Bachelor thesis 
and then continue in the Master programme. 
Nothing new awaits you. The subjects are 
almost same. I live with two people from the 
Master programme in Liberec and they go to 
school once a week, they work the rest of the 
time. When I was choosing what to do next, 
I wasn’t sure I wanted to work and continue 
the Master programme just alongside. But 

TEREZA SCHEIBOVÁ

2010 •
studenti na Novém kostelu Zdeňka Fránka, Litomyšl
students at Nový kostel by Zdeněk Fránek, Litomyšl
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Když nyní studuješ na UMPRUM,  
získala jsi od Liberce odstup, alternativu. 
Mohla bys říct, v čem je podle tebe  
Liberec specifická škola?

Já myslím, že základní plus je, že je malá 
a upřímná. Myslím si, že se tu nehrajou žád-
ný hry. Všichni jsou na jedný lodi, v jednom 
aťáku, získala jsem tam nejlepší kamarády, 
s kterejma žiju doteď. V Praze vládne větší 
dravost a soutěživost. 

Takže odchod z Liberce byl  
pro tebe těžší než příchod?

To stoprocentně. Byla to taková rodina. 
Liberec je strašně jednoduchý v tom, jak je 
malý. Celá ta instituce je komunita. Na baka-
láři se formuješ jako osobnost a ty lidi se 
formujou s tebou, oni tě strašně moc ovlivní 
a potom máte podobný princip života. S ním 
člověk nepřijde, ten se naučí až tam. V Praze 
jsi vlastně potom hodně sám. 

most importantly, I wanted to see something 
new and find out what it was like at other 
schools.

Now that you study at UMPRUM, you 
have a distance from Liberec, an alterna-
tive to it. Could you say what is specific 
about the Liberec school?

I think that the best thing is that it is small 
and honest. I think they don’t play any 
games here. Everyone is in it together, in 
one studio. I found my best friends here and 
I live with them until today. Prague is more 
aggressive and competitive.

So leaving Liberec was more  
difficult to you than the arrival?

No doubt. They were like my family. Liberec 
is very simple because of how small it is. The 
whole institution is a community. You are 
formed as a personality during the Bachelor 
programme and other people are formed 
with you, they influence you so much and 
then you have a similar life principal. You 
don’t come in with it, the school teaches it 
to you. In comparison, you are quite lonely 
in Prague.

ARCHITEKTURA  ARCHITECTURE
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2010 •
výroba betonového modelu IMOV Lanzarote
work on the concrete model IMOV Lanzarote
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2010 •
JAN HOLUB
IMOV Lanzarote



2010 •
JOSEF HABERSBERGER 
IMOV Lanzarote



2011 •
TAMARA STAŇKOVÁ
Barokní krajina
Baroque landscape



2012 •
MATYÁŠ FIALKA
Radikální rekonstrukce Babylonské věže
Radical reconstruction of the Babel Tower

2011 •
MATYÁŠ ŠVEJDÍK
Galerie krajin
Landscape Gallery

2011 •
ŠTĚPÁN MATOUŠEK 
Barokní krajina
Baroque landscape





REICHENBERG

BABIČKA
Zvláštní. Nevědomky se mi stává, že se pohybuji po 
místech, kde už má zprostředkovaná minulost někdy byla 
a žila. Babička pochází z Liberce, stejně jako její nejbar-
vitější vzpomínky. Ale jsou to vzpomínky na město, které 
neznám, na město, které je mi cizí. Snad ani neexistují 
dvě odlišnější místa než naše Liberce. Jediné, co je spo-
juje, je snad jejich naléhavost. Babiččin Liberec je vlídný, 
kvetoucí a výstavní. Ten můj je trochu melancholický, 
vlhký, prořídlý a zalezlý pod kůží jak první podzimní chlad.

DOMY
Občas mám pocit, že to zajímavé na Liberci nejsou domy, 
ale spíš ty prázdné proluky mezi nimi. Je to, jako když 
vidíte les po vichřici. Je to tak hmatatelné, až mám někdy 
pocit, že se kousky omítky vznáší vzduchem a štípou 
mě v nose a očích. A mezitím bezové keře postupně 
pohlcují zbytky něčeho, co bývala kdysi stavení. Jen obří 
obchoďáky se blýskají, blikají, křičí a děsí mě. 

IDENTITA
Identita města je prazvláštní věc. Připadá mi, že ta 
liberecká dnes leží za jeho hranicemi v horách na 
běžkařské magistrále a na kopci s vysílačem nad ním. 
Ale ne pro mou babičku. I identita se někdy chová jako 
améba, přetéká z místa na místo, z tvora na tvora. Jestli 
v babiččiných časech byl tou identitou textilní průmysl, 
Liberecké výstavní trhy nebo zahrady kvetoucích 
rododendronů, tak dříve také zajisté sudetoněmecký 
Heimatstil a vlajky s hákovými kříži. A později určitě také 
SIAL, Sdružení inženýrů a architektů Liberec. Malý, těžko 
pochopitelný ostrov svobody v nesvobodném socialis-
tickém moři. Fascinující příběh něčeho tak obyčejného 
jako je stavění domů.

SIAL
Vnímám ho od prvního vstupu na tuhle sudetskou půdu. 
Je přízrakem z minulosti. Stojí za to si někdy přečíst 
rozhovor nebo poslechnout přednášku s některým 
z jeho členů. Nebo si koupit katalog. Pro mě opravdu 
silný zážitek, důkaz o tom, že hrdinové se nemusí brodit 
krví nebo zachraňovat galaxie. SIAL byl jako bublina, 
která se kolem Liberce nakrátko nafoukla, aby opět 
tiše splaskla. Jestli po ní něco zůstalo, krom pár dosud 
nezbouraných staveb, tak je to právě naše škola. 

ŠKOLA
Malá, dynamická a otevřená, nebo jak se to traduje. 
Možná ještě svobodná mě napadá. Vtip je v tom, že 
taková opravdu je. Každé z těch slov prostě naplňuje. 
A takové je i studium, se všemi neduhy, co k té malosti, 
otevřenosti, dynamičnosti a svobodě patří. Vzniká 
různorodost a různorodost znamená stabilitu. Možná 
je takový také samotný Liberec, mnohovrstevnatý, jak 
starobylý půdní odkryv. Oba nutí přemýšlet, pozorovat 
a nořit se. Jak hluboko už je na každém…

Adam Lacina
(*1985, FUA 2009 - )

REICHENBERG

GRANDMOTHER
Curious. I sometimes get to places where my mediated 
past has already been to and lived there. My grand-
mother comes from Liberec just as her most colourful 
memories. But those are memories of a city I don’t 
know, a city strange to me. There are probably no two 
towns more different than my and my grandmother’s Li-
berec. The only thing connecting them is their urgency. 
My grandmother’s Liberec is friendly, blossoming and 
representative. Mine is a little melancholic, moist, 
thinned out and under your skin like the first autumn 
cold day.

HOUSES
It sometimes seems to me that the interesting thing 
about Liberec aren’t the houses but the empty gaps 
between them. It’s like looking through a blizzard. It’s so 
tangible that I sometimes feel pieces of plastering flying 
around and stinging me in my nose and eyes. Meanwhile, 
elderberry shrubs swallow rests of something that used 
to be buildings. Only huge supermarkets shine, flash, 
scream and scare me.

IDENTITY
Identity of a town is a curious thing. I think that Li-
berec’s identity lies beyond its borders, in mountains 
on the cross country skiing trail and on the hill with the 
transmission tower above it. But not for my grand-
mother. Identity sometimes behaves like an amoeba, it 
flows from one place to another, from one creature to 
another one. In my grandmother’s time, this identity was 
the textile industry, Liberec exhibition markets or gar-
dens with blossoming rhododendrons and, before that, 
surely Sudetenland Heimatstil and flags with swastika. 
And later SIAL, Liberec Assossiation of Engineers and 
Architects. A small, hard to understand island of free-
dom in a sea of socialist oppression. A fascinating story 
of something as mundane as building of houses.

SIAL
I have kept my eye on it since my first step on Sude-
tenland. It is a ghost from past. It is worth it to read 
an interview or to listen to a lecture of one of their 
members. Or to buy a catalogue. It is a moving expe-
rience for me, a proof that heroes don’t have to wade 
through blood or save galaxies. SIAL was like a bubble 
that formed around Liberec for a short time and then 
popped silently. If something of it remains, besides 
several buildings that haven’t been torn down yet, it is 
our school.

SCHOOL
Small, dynamic and open or what they say. Maybe the 
word free comes to my mind, too. The thing is, it really 
is that way. It fulfils each of these words. And study-
ing here is the same, with all the problems that come 
with this openness, dynamism and freedom. It creates 
variability and variability means stability. Maybe Liberec 
itself is the same, with many layers like an ancient soil 
profile. They both make us think, observe and immerse 
ourselves. It is up to each of us how deep…

209SLOUPEK  COLUMN



210 211ARCHITEKTURA  ARCHITECTURE ARCHITEKTURA  ARCHITECTURE

KNIHOVNA – ŠPERK FAKULTY UMĚNÍ 
A ARCHITEKTURY

Knihovna je šperk naší fakulty! Je přístupná v bačkorách 
z ateliéru, otevřená od rána do večera, dva dny v týdnu 
do půlnoci. Je prezenční, žádná kniha nikdy nechybí. 
Podobně jako fakulta jsou knihy většinou mladé, i když 
zásadní starší kusy také máme. Knihovní fond architek-
tury, urbanismu, umění, teorie, fotografie, typologie 
a designu je vybírán s úderností na studium na naší 
škole. Knihy, jež si jen tak někdo nedovolí, s důrazem na 
hloubku témat. Například knihy o Palladiovi zabírají přes 
dva regály. Knihovna je odborným zázemím i pro dokto-
randské studium. Knihovna má směr. 

Dnes má knihovna přes sedm tisíc svazků, knihy byly 
pečlivě vybírány na pultech knihkupců a z regálů je to 
cítit. Obchodů, kde se v Evropě dají koupit knihy, není 
mnoho. V těch dobrých však znají Petra Rezka i poté, co 
v naší škole pauzíroval a my jsme pokračovali ve stejném 
duchu dál. Stačí přijet do Berlína, Mnichova, Vídně, zmínit 
jeho jméno a hned je nám věnována nadstandartní péče. 
Budování fondu se stalo nezapomenutelným zážitkem 
pro řadu studentů, což dokazují legendární Rezkovy 
školní exkurze, které nakonec vždy končily velkým náku-
pem knih a taháním do Liberce v taškách, protože místo 
poštovného se přeci můžou koupit další knihy.
Když jsem přišel studovat před třinácti lety, byla kni-
hovna útlá, regály řídké, byl zde cítit klasický knihovní 
provoz s klasickou často telefonující knihovnicí. V každé 
knize, kterou jsem vzal do ruky, byl v tiráži podepsán Jiří 
Suchomel. Později jsem zjistil, že knihovna vznikla vlastně 
z jeho fondů, které knihovně přenechal. Profesor 
Suchomel nám na první přednášce oznámil, že se právě 
domluvil s docentem Petrem Rezkem na spolupráci, že 
nás od té doby bude učit a zároveň spravovat knihovnu. 
Petr Rezek knihovnu rozvinul v dnešní stav a právem ji 
můžeme brát jako jeho „dítě“. Databázi knih a příjemné 
studijní zázemí již dlouhodobě vytváří Naďa Procházková. 

Knihovna má touhu rozšířit se. Rozšíření je dlouhodobě 
velké téma, naplňovat se ho daří žel velmi pomalu. Regály 
jsou plné, studijních míst není mnoho, statika budovy 
více regálů ani nedovolí. Díky poslednímu grantu jsme 
s Petrem Šmídkem koupili tolik knih, že jsme museli jiné 
vystěhovat prozatím do skladu. Postupně získáváme 
místnosti nad stropem knihovny, kam musí co nejdříve 
expandovat. Knihovna se potřebuje nadechnout. 

Knihovna si musí držet svoje privilegia i dál. Blízkost 
ateliéru, nezávislost na univerzitní knihovně, byť většina 
nákupů z ní je hrazeny, vlastní režim, prezenční systém, 
nestandartní možnost nákupu knih z pultů knihkupců 
a tedy ne anonymitou výběrových řízení. Knihovna FUA je 
srdcovou záležitostí, místem klidu s nesrovnatelným fon-
dem současných knih o architektuře a umění s ostatními 
knihovnami u nás. 

Jiří Žid
(*1983, FUA 2002 - 2010)
*2006 knihovník librarian

LIBRARY – JEWEL OF THE FACULTY OF ART 
AND ARCHITECTURE

The library is the jewel of our faculty! It’s accessible 
in slippers from the studio, it’s open from morning to 
evening, two times a week until midnight. It’s a refer-
ence only library so no book goes ever missing. Similarly 
to the faculty, the books are mostly young, even though 
we have older books too. The library collection of archi-
tecture, urbanism, art, theory, photography, typology 
and design with emphasis on the study on our school. 
Books that not everyone can afford and with emphasis 
on the depth of themes. For example books on Palladio 
take two shelves. The library is also the expert base for 
Ph.D. studies. The library has a direction.

The library contains over seven thousand volumes today, 
the books were very carefully chosen in bookstores 
and it shows. There aren’t many bookshops where you 
can buy books in Europe. But they know Petr Rezek in 
the good ones even after he took break at our school 
and we went on in the same spirit. You just have to go 
to Berlin, Munich or Vienna, mention his name and you 
immediately get above-standard treatment. Building up 
the collection became an unforgettable experience for 
many students which is proved by Rezek’s legendary 
trips that were always finished by buying books and 
dragging them back to Liberec in sacks because, obvi-
ously, you can buy more books if you save on postage.
When I started studying thirteen years ago, the library 
was narrow, bookshelves sparse, you could feel the 
traditional library operation with the traditional librarian 
who always telephones. The imprint of every book I took 
was signed by Jiří Suchomel. I later found out he actually 
gave his own books to the library. Professor Suchomel 
told us during the first lecture that he just made a deal 
with doc. Petr Rezek about co-operation and that he 
would teach us and also take care of the library. Petr 
Rezek enlarged the library into the current state and 
he can right-fully call it his “child.” The book database 
and the pleasant study environment is provided by Naďa 
Procházková.

The library wants to grow. It has been an important 
theme for a long time but we manage to accomplish it 
only very slowly. The bookshelves are full, there isn’t 
enough seats and structural stability of the building 
doesn’t even allow more bookshelves. Thanks to the 
last grant, we bought so many books with Petr Šmídek 
that we had to move other books to the storeroom. We 
gradually get rooms above the library where it has to 
expand. The library need to breath.

The library has to keep its privileges. The proximity of 
the studio, independency on university library, even 
though it pays for most purchases, its own regime, 
reference only system, non-standard possibility to buy 
books from bookstores and not through anonymous 
tandem. The library of the Faculty of Art and Architec-
ture is a matter of heart, a place with a collection of 
books on architecture and art incomparable with other 
libraries in the Czech Republic.
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2013 •
Studenti FUA TUL před Vilou Emo, Itálie
FUA TUL students in front of Villa Emo, Italy



2013 •
Studenti FUA TUL před Vilou Emo, Itálie (zezadu)
FUA TUL students in front of Villa Emo, Italy (making of)



INSTITUCIONÁLNÍ FORMALISMUS   
– FUA TUL V SANTIAGO DE CHILE

Několikrát  jsem slyšel Jirku Suchomela říkat, že by si 
přál, aby škola byla více institucionalizovaná. Co tím 
vlastně přesně myslel, jsem měl možnost zažít asi ne-
jlépe v Santiago de Chile během návštěvy děkana tamní 
katolické fakulty architektury. 

Domlouvali jsme tam případnou spolupráci, i když účel 
naší návštěvy Chile byl zcela jiný a k setkání s vedením 
místní fakulty došlo více méně náhodou. Bylo nás pět: 
děkan, proděkan, vedoucí katedry, já a Martin. Nikdo 
z nás neměl sako, ani vázanku. Na rozdíl od místních. 

Nikdo z nás neměl školní vizitku a ani jakýkoliv jiný propa-
gační materiál školy a ani svůj, nebo alespoň o české 
architektuře. A že bychom jich v triumvirátu Jirka Su-
chomel, já a Zdeněk Fránek dali dohromady požehnaně.  
Naopak, místní nás zahrnuli nejen brožurami o historii 
školy, svého výzkumného ústavu, pořádaných výstavách 
ale i dokonalými španělsko-anglickými vizitkami se všemi 
náležitostmi, funkcemi i tituly. 

Nikdo z nás pak neunesl tíhu situace a téměř jako jeden 
muž jsme předali hostitelům naše vizitky, abychom vůbec 
něco předali na druhou stranu stolu. Byly to samozřejmě 
naše vizitky osobní, respektive firemní. Tedy každá jiná. 
Pečlivě si tu sbírku různorodostí, titulů a zkratek (DRNH 
s.r.o., Fránek Architects atd.) začala zkoumat asistent-
ka děkana a z jejího výrazu tváře bylo patrné, že tomu 
příliš nerozumí, nebo lépe řečeno nám příliš nedůvěřuje. 
Nicméně i když jsme vypadali jako podvodníci z nějaké 
hodně vzdálené východoevropské země, věnovali se nám 
všichni i nadále s veškerou formální zdvořilostí. 

Nakonec z tohoto setkání vznikla skutečná spolupráce 
obou fakult a děkan jel do Chile ještě několikrát, ten-
tokrát již řádně vyzbrojen školní ročenkou, katalogy 
svých prací i školní vizitkou. Situaci tedy časem skutečně 
napravil, i když tam nejspíš i tentokrát jel za zcela jiným 
účelem.  

Jirka Suchomel musel mít jistě radost.

Antonín Novák
(*1963, FUA 2010 - 2014)

INSTITUTIONAL FORMALISM 
– FUA TUL IN SANTIAGO DE CHILE

I have heard Jirka Suchomel say several times that he 
would like to see the school more institutionalized. I had 
the possibility to see what he actually meant by that in 
Santiago de Chile on our visit to the dean of their cath-
olic faculty of architecture.

We made a deal about co-operation even though the 
purpose of the journey to Chile was completely dif-
ferent and we met with the administration of the local 
school more or less by chance. There was five of us: the 
dean, the vice-dean, the head of department, Martin 
and I.

None of us had a tuxedo or a tie. Contrary to the rest.
None of us had a school business card or any propa-
gation material, neither of our own nor about Czech 
architecture. We could gather a lot of them in the tri-
umvirate of Jirka Suchomel, Zdeněk Fránek and me. On 
the contrary, they showered us with brochures about 
history of their school, their research institute, beauti-
ful exhibitions and business cards in Spanish and English 
with everything they should have, functions and titles.

We couldn’t bear the gravity of the situation and we 
gave our hosts our business cards almost like one man, 
just to give them something at least. Of course, they 
were our personal business cards, or of the company, to 
be more precise. So each was different. The assistant 
of the dean examined the chaotic mixture of titles and 
abbreviations (DRNH s.r.o., Fránek Architects, etc.) and 
her facial expression said she didn’t understand it very 
well and that they didn’t believe us very much. Even 
though we looked like conmen from some distant East-
ern country, they gave us all formal courtesy.

In the end, the two faculties really started co-operating 
and the dean went to Chile several more times, this time 
armed with a school yearbook, catalogues of his work 
and a school business card. So he rectified our mistake 
after some time even if the reason of his journey to 
Chile was different again.

Jirka Suchomel must have been glad.
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2014 •
Kengo Kuma, Jiří Suchomel, Zdeněk Fránek, Petr Kratochvíl 
během konference Architektura mimo centra v Liberci
Kengo Kuma, Jiří Suchomel, Zdeněk Fránek, Petr Kratochvíl 
during Architecture Outside Centres conference in Liberec



2014 •
exkurze za architekturou s Petrem Kratochvíleman 
an architectural excursion with Petr Kratochvíl



2014 •
Expozice 2x100 mil. m2 - The Collective Dream na 14. architektonickém bienále v Benátkách
The expositiion 2x100 mil. m2 – The Collective Dream at the 14th Architecture Biennale in Venice



DNO SVOBODY

Navždy budu škole vděčný za lhostejnost, kterou mě 
zkraje studia zahrnula. Příležitost hledat svou cestu bez 
receptů je tím nejkrásnějším úvodem do studia architek-
tury. Před mladým člověkem se otevírá možnost stát se 
horoucím autodidaktem, alkoholikem nebo obojím. Svo-
boda leží v lůně školy a dává vzniknout všemu děsivému 
i nádhernému.

Dva roky jsem se vznášel v ateliérových vodách. Stav 
akademické levitace by mohl trvat věčně. Jenže lidé jsou 
nekonečnými aktéry nebeských příběhů, a tak, když jsem 
v sobě nahmatal zárodek vlastního názoru, jako bych se 
začal stávat sirotkem a škola oněměla. Poušť možností. 
Kdokoli, cokoli, kdekoli. Nebylo co brát ani dávat, tak 
jsem šel.

Mezi těmi, kteří mluvili podobným jazykem jako já, jsem 
uviděl hloubku, která se nám otvírá skrze shodu. Názor 
zde nebyl dogmatem a lidem kolem mě otevíral oči. 
Pochopil jsem, že vymezení je opakem omezení. Co když 
se svoboda skrývá spíš za určitým rozhodnutím než za 
vějířem latentních možností. 

Těší mě, že jde škola vlastní cestou. Pokud má v úmyslu 
udržet se v tomto pohybu, nezbývá než jí šeptem popřát, 
aby v souladu s tím, čím je, dál formovala své pojetí 
svobody. Ovšem, má na výběr ji rozšiřovat nebo hloubit. 
Zaměří-li se vedle své formy i na svůj obsah, rozhodnutí 
bude nasnadě. Možná se od sebe studenti jednou naučí 
něco víc než klávesové zkratky.

Jindřich Traugott
(*1989, FUA 2009 - 2014)

THE VERY BOTTOM OF FREEDOM

I will be forever thankful to the school for the indiffer-
ence it showed me at the beginning of my studies. The 
opportunity to look for your own path with no recipes is 
the most beautiful start of studies of architecture. The 
possibility to become an eager autodidact, alcoholic or 
both opens in front of a young person. Freedom resides 
in the womb of the school and it gives life to all of horri-
fying and beautiful.

I floated for two years in the waters of studio classes. 
The state of academic levitation could last forever. But 
people are endlessly actors in celestial stories so when 
I found seeds of my own opinion in me, I became an 
orphan and the school became mute. A desert of possi-
bilities. Anyone, whatever, whenever. There was nothing 
to take or give, so I left.

I found depth that opens up through harmony with 
people who spoke the same language as me. An opinion 
wasn’t a dogma here and it opened eyes to people 
around me. I understood that to delimit is not to re-
strict. What if freedom resides in a particular choice and 
not in a spectrum of latent possibilities?

I am glad that the school goes its own way. If it intends 
to keep this direction, there is nothing left than to 
wish it in whisper to go on forming its understanding of 
freedom. But it can choose to enlarge and deepen this 
understanding. If it focuses not only on form but also 
on content, the choice will be obvious. Maybe students 
will learn something more than key shortcuts from each 
other.
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Bylo nutné zavést studia umění  
a architektury jako samostatné disciplíny, 

které se mohou vyvíjet celistvě  
a být navzájem sobě užitečné.

It was necessary to turn architecture studies 
and art studies into individual disciplines  
that can evolve together and be useful  

to each other within one faculty.

Stanislavem Zippe (*1943) o dvaceti 
letech Fakulty umění a architektury 
a o založení oboru Vizuální komunikace 
v rozhovoru s Tomášem Vlčkem.

Dvacet let Fakulty umění a architektury 
to je také dvacet let tvého působení  
na jedné vysoké škole.  
Je to mnoho, nebo málo? 

V životě člověka je to dlouhá doba, v budo-
vání akademického programu, který by 
měl být lepší než stávající podoby studia 
umění a architektury, je to jen chvíle, možná 
počátek. 

S jakými představami ses podílel  
na založení Fakulty architektury? 

Výzvu architekta Suchomela, abych se 
podílel na založení nové školy, jsem přijal 
s radostí. Upřímně řečeno, těšil jsem se, že 
se zbavím zátěže nekritického adorování 
minulosti, kterému na pražské Akademii 
výtvarného umění, kde jsem před založením 
Fakulty architektury učil, snadno podléhají 
i ti největší skeptici a revolucionáři. Škola na 

Interview with Stanislav Zippe (*1943)  
about twenty years of the Faculty of Art  
and Architecture and about founding the 
Visual Communication study programme 
with Tomáš Vlček.

Twenty years of the Faculty of Art 
 and Architecture, it’s also twenty years 
of your work at the university.  
Is a lot or not that much?

It’s a long time in a man’s life, but only 
a moment in building an academical pro-
gramme that should be better than other 
forms of studies of art and architecture. 

What were your visions when you  
were founding the Faculty of Art  
and Architecture?

I was happy to accept the offer of the archi-
tect Suchomel to participate in founding 
a new school. Honestly, I was looking for-
ward to getting rid of the burden of uncriti-
cal adoration of the past to which even the 
greatest sceptics and revolutionaries from 
the Academy of Fine Arts in Prague, where 
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zelené louce, to pro mne byla příjemná před-
stava, na kterou nemohu zapomenout. 

Co jiného tě na nové škole tak  
uspokojilo, že jsi v Liberci setrval? 

Byla to nádherná atmosféra, na které jsme 
se podíleli nejen my, co jsme školu zaklá-
dali, ale zejména studenti. Nastoupili po 
zimním semestru roku 1996. Bylo jich asi 
šest. Charakterizovala je nespokojenost, 
způsobená rozličnými potížemi, které měli 
na svých pražských a brněnských fakultách. 
Zázrakem startu nové a jiné školy se ukázali 
jako nadšení spolupracovníci. K prostředí 
charakteristickému nadšením, neotesanému 
žádnou rutinou, ale naopak vystupňovanému 
intensivním, možná až fanatickým zájmem 
o umění, přispěl i Jiří Švestka, historik umě-
ní, který se po kariéře ředitele Düsseldorfské 
Kunsthalle vrátil do Čech a začal působit 
na několika frontách, jako pedagog, kurátor 
a kritik. Přinesl hromadu nových informací, 
všechno doložil knihami, reprodukcemi, 
obrazy a tak přispěl k charakteru výuky: 
dostat se k architektuře a umění v bezpro-
střednosti studia jejich děl a v bezprostřed-
nosti studia způsobů jejich utváření. 
 

To zní jako vzpomínka na nezapomenu-
telná léta, která ovšem mají vždy, právě 
proto, že se staly nezapomenutelnými, 
své hranice. Kdy a proč se začala měnit 
atmosféra a povaha studia?  

Když mluvím o prvních letech působení 
fakulty jako o letech nadšeného a intenzivní-
ho studia, pak musím zmínit Karla Hubáčka, 
který fakultě vložil do vínku nejen své zkuše-
nosti architekta, který měl schopnost vnímat 
technické a umělecké stránky architektury 
v jednotě, ale i jako člověka moudrého svou 
lidskostí a opravdovostí. Škola jistě utr-
pěla ukončením jeho působení na Fakultě 
architektury v Liberci roku 1997, ale hlavní 
příčinou toho, že se atmosféra intensivní 
výuky postupně vyčerpala, byl nárůst počtu 
studentů, který vyžadovalo vedení Technické 
univerzity v Liberci zejména tehdy, kdy se 
začal uplatňovat systém financování vyso-
kých škol podle počtů studentů. 

Ty jsi nejprve vedl výuku umění  
v rámci programu architektury. Měly 
změny, které jsi zmínil, vliv na tvoje  
chápání role umění na této škole? 

Moje odhodlání poskytnout výuce archi-
tektury principy a zkušenosti umění se 
nemohlo v narůstajících počtech studentů 
smysluplně uplatnit. Výuka umění pro větší 
počty studentů musela nahrazovat individu-
ální přístupy všeobecnými informacemi pro 
všechny. Umění se tak dostalo do nebezpeč-
né polohy, že bude opět chápáno jen jako 
dekorativní přívěšek architektury. Uvědomil 
jsem si, že to není dobré ani pro umění, 
ani pro architekturu. Pokusil jsem se řešit 
tuto situaci jednoduchým způsobem. Sečetl 
jsem hodiny výtvarného atelieru s hodinami 
výuky v atelieru architektury a zjistil jsem, 
že poměr je jedna ku jedné. Počty studentů 
architektury ovšem bylo nutné podle strate-
gie univerzity zvyšovat, při čemž měla-li být 
zachována výuka umění v intenzitě a způ-
sobech odpovídajících oboru, bylo nutné 
postavit studium umění jako samostatné 
studium. Všechny ostatní pokusy, jak řešit 
vzniklou situaci, neuspěly. Experimentální 
systém studia architektury a umění půl 
na půl (v rámci studia architektury) neu-
spěl, proto bylo nutné zavést studia umění 
a architektury jako samostatné disciplíny, 
které se mohou vyvíjet celistvě a být navzá-
jem sobě užitečné v rámci jedné fakulty. 
Proto jsme v roce 2007 dospěli k přejmeno-
vání Fakulty architektury na Fakultu umění 
a architektury. 

Architektura je tvůrčí disciplína za-
vršující spolupráci různých disciplín, 
především však obory umění a techniky. 
Neznamenala změna v struktuře fakulty 
oslabení možností rozvoje vztahů  
umění a techniky? 

Myslím, že nikoliv. Naopak. Studia umění, 
tak jak je na Fakultě umění a architektury 
buduji, vychází z mého tvůrčího zaměření 
na elektronická média, se kterým jsem již 
do Liberce přišel jako průkopník tohoto 
typu tvorby. Díky tomu, že se tato studia pod 
mým vedením mohla rozvinout do poloh, 
které nemají v České republice obdoby, 
mohou se zde dnes řešit úlohy vztahů umění 

I taught before the Faculty of Architecture 
was founded, easily succumb. A school on 
a greenfield site, that was a pleasant image 
I cannot forget. 

What else did you like at the new  
school so much you stayed in Liberec? 

There was a beautiful atmosphere, not only 
thanks to us who founded the school but 
mainly thanks to the students. They came 
for the winter semester 1996. There was 
about six of them. They were characterized 
by discontent caused by various problems 
they had at their faculties in Prague or Brno. 
Thanks to the miracle of the new and diffe-
rent school, they turned out to be enthusias-
tic co-workers. The environment of excite-
ment unburdened by any routine, but on the 
contrary escalated by intense and sometimes 
possibly fanatical interest in art, was also 
influenced by Jiří Švestka, an art historian 
who came back to the Czech Republic after 
working as the director of Kunshalle in 
Düsseldorf and who proved successful in 
various domains – as a teacher, curator and 
critic. He brought much new information 
with him, he gave evidence for everything 
he said in books, reproductions, paintings 
and thus he helped to form the character of 
the lectures – to reach architecture and art 
through direct study of their work and the 
ways they are created. 

That sounds like a memory of unfor-
gettable years but those, for the very  
reason of becoming unforgettable,  
always have their limits. When and  
why did the atmosphere and nature  
of the school change? 

When I talk about the first years of my work 
at the faculty as about years of enthusiastic 
and intense study, I have to mention Karel 
Hubáček who gave the faculty more than 
just his experiences with architecture, had 
the ability to see technical and artistic sides 
of architecture in unity and who was also 
wise for his humanity and genuineness. The 
school undoubtedly suffered when he sto-
pped working at the Faculty of Architecture 
of Liberec in 1997 but the main reason 
why the atmosphere of intense education 

gradually ceased to exist was a higher num-
ber of students. The administration of the 
Technical University of Liberec demanded 
more students, especially after financing 
of universities became dependent on the 
number of students. 

Originally, you organized education of 
art within the architecture programme. 
Did the changes you mentioned have  
any influence on your understanding  
of the role of art at the school? 

My determination to add principles and 
experience of art to teaching architecture 
was not possible to maintain with the rising 
number of students. Art lectures for a higher 
number of students had to replace individu-
al approaches with general information for 
everyone. Thus, art was pushed into a dange-
rous position where it might be understood 
as a mere decorative feature of architecture 
again. I realized that it isn’t good for neither 
art nor architecture. I tried to solve the 
situation in a very simple way. I added 
the number of the lectures of art studio to 
the number of the lectures of architecture 
studio and I found out they were in 1:1 ratio. 
But according to the university strategy, it 
was necessary to increase the number of stu-
dents of architecture and if the intensity and 
manner of lectures on art were to preserve 
their adequate standard, it was necessary to 
separate the study of art as an independent 
programme. All other attempts to solve the 
situation failed. The experimental system of 
studying both architecture and art (within 
studying architecture) was a failure so it 
was necessary to turn architecture studies 
and art studies into individual disciplines 
that can evolve together and be useful to 
each other within one faculty. That’s why we 
renamed the Faculty of Architecture to the 
Faculty of Art and Architecture in 2007. 

Architecture is a creative discipline  
combining work of various disciplines, 
but mainly art and technology. Didn’t  
the change in the structure of the Faculty 
weaken the development of relations 
between art and technology? 

I don’t think so. On the contrary. Art studies 
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a techniky na pevném a perspektivním 
základě.  

V čem vidíš jedinečnost studia  
nových médií na Fakultě umění  
a architektury v Liberci? 

Je to především souběh tvůrčího úsilí nejen 
na Fakultě umění a architektury, ale souběh 
úsilí v rámci spolupráce akademické obce 
univerzity. Díky vstřícnosti docenta Tůmy 
a doktorky Císařové z fakulty mechatroniky 
docházíme k řešení přesahující specifika 
jednoho oboru. Tím se studiím umění daří 
to, co je jinde na uměleckých školách těžko 
dosažitelné, nebo dokonce nedosažitelné: 
nalézt spolupráci uměleckých a technických 
disciplín. 
 

I přes úspěchy tvého programu zůstá-
vá spojení umění a techniky stále ještě 
utopií pro budoucnost. Mohl bys uvést 
kromě vlastní tvorby i tvorbu tvých žáků, 
aby bylo nepochybně jasné, čeho tvoje 
katedra ve výuce nového umění dosáhla?        
        

Je možné uvést řadu, či alespoň několik 
jmen, která dokládají, že se škole daří 
úspěšně proniknout do náročných úkolů 
tvorby jako syntézy umění a techniky. Jedno 
jméno uvést musím, Richarda Loskota, 
dvojnásobného finalistu Ceny Jindřicha 
Chalupeckého, tvůrce, pro něhož se elektro-
nická média stala takovou samozřejmostí, 
jakou v malířství byl po staletí štětec. Za jeho 
úspěchy jistě spočívá na prvním místě jeho 
mimořádné nadání, ale patří ke chvále školy, 
že se s jejími možnostmi setkal v pravý čas 
a podává o ní to nejlepší svědectví. 

as I build them at the Faculty of Art and 
Architecture are based on my focus on 
electronic media with which I came to 
Liberec as a pioneer of this type of creation. 
As these studies were allowed to evolve into 
forms unique in the Czech Republic, it is 
possible to treat the relations between art 
and technology on solid and perspective 
bases. 

What do you think is unique  
about studying at the Faculty of Art  
and Architecture in Liberec? 

Mainly the co-operation not only within 
the Faculty of Art and Architecture but also 
among academics of the whole universi-
ty. Thanks to help of doc. Tůma and Dr. 
Císařová from the Faculty of Mechatronics 
we can reach solutions surpassing the 
specifications of our discipline. Thus our art 
studies manage something other schools of 
art can do only with many problems or not 
at all – to reach co-operation of artistic and 
technological disciplines. 

Even with the success of your study  
programme, the connection of art  
and technology is still utopian. Could 
you give some examples of the work  
of your students so that it is absolutely 
clear what your department achieved  
in art education? 

I can give many or at least a few names 
proving that the school manages to treat the 
difficult problems of creation as a synthesis 
of art and technology. But I have to name 
at least one, Richard Loskot, who won the 
Jindřich Chalupecký Award twice and who 
uses electronic media with the same grace 
painters have used brush for centuries. His 
talent is undoubtedly the most important 
factor in his success but the school also has 
to be commended for offering him its possi-
bilities at the right time, which shows  
it in the best light.
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Není v republice jiná škola, 
která by šla takhle vážně 
novým médiím na dřeň. 
To se Liberci nedá upřít.

I don’t think there is another school 
in the Czech Republic that 

would go as deep with new media. 
You cannot deny this to Liberec.

Rozhovor s Richardem Loskotem  
(*1984, FUA 2003 – 2011) o výhodách 
prvního voje, o učitelově skálopevnosti, 
o společném studiu s architekty  
a mechatroniky, o zoologické zahradě  
a o libereckém akvárku.

Co tě vedlo k tomu, že ses v roce 2003 
přihlásil do prvního ročníku právě  
vzniklého oboru Vizuální komunikace?

O škole jsem se prvně dozvěděl díky sestře, 
která v Liberci studovala architekturu. 
Vždycky když přijela domů, tak úplně 
zářila, jaká ta škola je. Popisovala tvorbu 
vizí města jako řešení nádraží, vyprávěla 
příhody o Jiřím Pískovi a tak. Jednou přijela 
s Magim, Janem Magasanikem, a říkala, 
že docent Zippe chce otevírat nový obor, 
Vizuální komunikaci. Jejími slovy to měl 
být obor, kde se vizuálno setká s technikou, 
že to bude obor zabývající se uměním pod 
hlavičkou Technické univerzity v Liberci. 
Mně vždycky šla matematika, fyzika a řek-
něme exaktní vědy obecně, jednu dobu 
jsem dokonce kalkuloval s tím, že bych šel 
studovat astrofyziku. Na druhou stranu jsem 

Interview with Richard Loskot  
(*1984, FUA 2003 – 2011) about advant-
ages of evolution, severity of a teacher, 
about collective studying with architects 
and students of mechatronics, about 
a zoo and the Liberec aquarium.

Why did you decide to apply for the  
first year of the newly created study pro-
gramme Visual Communication in 2003?

I learnt about the school from my sister 
who studied architecture in Liberec. She 
always came home absolutely enthusiastic 
about the school. She described creating 
visions of cities such as finding a solution 
for a train station, she told stories about 
Jiří Písek and so on. Once she came with 
Magi, Jan Magasanik, and she told me doc. 
Zippe was opening a new study programme, 
Visual Communication. According to her, it 
was supposed to be a programme where the 
visual would mix up with technology and 
that it will focus on art under the Technical 
University of Liberec. I was always good in 
math, physics and sciences in general, I was 
even considering studying astrophysics. On 

238 249

RICHARD LOSKOTVIZKOM



240 241

vždy inklinoval k vizuálnímu vnímání, svět 
obrazů se mě vždy velmi dotýkal. A protože 
se máme se sestrou rádi, mám k nim s Hon-
zou důvěru a obor se mi zamlouval, tak jsem 
se na školu přihlásil.

Kolik vás nastoupilo do prvního ročníku?

V prvním ročníku nás bylo na začátku dost, 
tak sedm osm. Možná i víc. Byli jsme úplně 
první ročník, takže my jsme byli ti, kdo hned 
od začátku dostali šanci školu determinovat. 
Zippe věděl, co od toho chce, ale když mu 
přišla ta první náplň, ta první cizí krev, tak 
ta to samozřejmě začala ohýbat mimo jeho 
prvotní představu. Ten pocit, že si vlastně 
můžeme některé věci dotvářet, to byla naše 
výhoda. My jsme byli ten první voj. 

Měli jste nějaký vzor?

Neměli. Vzory nám dával Zippe. U něho je 
dobré, že on dával za vzory obrovská jména 
a na nich si trval, že to jsou prostě skvělí 
umělci. Třeba zmiňoval Maleviče nebo Fran-
ka Malinu. Tím vlastně člověka navnadil, že 
to stojí za to. 

Bylo cítit, že Zippeho obor má vazbu 
k architektuře, tedy k oboru, který  
na fakultě vznikl jako první?

Od počátku bylo zamýšleno, že jeho obor 
bude s architekturou spolupracovat. Vlastně 
už jenom tím, že to je stejná fakulta, ačkoliv 
jsme seděli jinde - my v dolních prostorách 
budovy A, zatímco architekti v ateliéru 
F - vedlo to k přirozenému propojení obou 
oborů. Měli jsme víc jak polovinu před-
mětů s architekty společnou. Navštěvovali 
jsme stavařinu, konstrukce, betony. Řada 
z nás byla tedy poznamenána prostorovou 
tvorbou. Aspoň u mě se to tak promítlo. 
S prostorem často pracuji, zahrnuji ho do 
svých úvah. Dodneška nedělám výstavu do 
prostoru, který nenavštívím. 

Mohl bys přiblížit filozofii  
pana docenta Zippeho?

 Podstatné myslím je, že docent Zippe má 
jasnou představu, co je pro něj umění. 
Takovou skálopevnost mnozí vyučující 

nemají, a když takoví lidé vyučují, tak je to 
často plytké vymlouvání se, že to může být 
tak i tak. Ono to je ve skutečnosti pravda, 
ale je neúnosné, když učitel nedá studentovi 
jasně vědět, jak to má být. To Zippe nedělal. 
On to říkal, a to dost tvrdě. On dával věcem 
váhu. Dost lidí se proti tomu může vymezo-
vat. I já jsem se vůči tomu vymezoval. Někdy 
to bylo i osobní. Člověk z toho byl mnohdy 
fakt špatný. Pamatuju si, jak nám v prváku 
nedal žádné téma a to bylo zdrcující. Přijdeš 
do prváku, nevíš, co je umění, protože jsi se 
s ním ve svém životě do té doby ještě nese-
tkal, a najednou ho po tobě někdo vyžaduje 
a je dost nekompromisní. Člověk o tom 
vůbec nic neví. Má pouze nějakou svoji 
představu, je ještě nesešrotovaný a navíc 
nedostane žádné téma! My jsme neměli 
zadání, jako je na architektuře třeba zastáv-
ka. Tam vůbec nic takového není. To je pro-
stě strašné semletí. Jsi mladý a teď spekuluj 
o barvách nebo o kráse. Člověk pak musí 
strašně rychle dozrát. To je velice náročné 
a hodně lidí to nezvládlo, protože Zippe je 
v tom nechal vykoupat. A bylo to kolikrát 
drsné. Na druhou stranu mě - a myslím, že 
i další spolužáky - tahle zkušenost utvrdila 
v tom, že jsme si našli svou osobitost. 

Jaké předpoklady by měli mít  
zájemci o obor VIZKOM? 

Myslím, že obecně by měli mít studenti 
zápal. To je to nejdůležitější. Měli by mít 
chuť něco dělat. Důležitý je taky úžas pro 
věci kolem sebe. Už jenom to, že teče voda 
z kohoutku, už to je přeci tak fascinující. 
A bohužel mi přijde, že dnešní doba vede 
k určité apatii. Že mnohým dnešním studen-
tům chybí už tento elementární předpoklad, 
tedy zápal, nějaký vnitřní motor, který 
nepotřebuje dostávat úkoly, ale jede,  
protože sám ten člověk něco chce.

Jaké si myslíš, že jsi měl předpoklady ty?

Já mám v sobě určitou naturální schopnost 
rozumět technice, ale zároveň si nemyslím, 
že jsem příliš racionální. Cítím, že život je 
ještě trochu jinde, než jak ta technika říká. 
Podobně to mají mnozí a je jich dost. Ale 
v Čechách je problém určité tradice, kdy se 
má pořád za to, že když je někdo technicky 

the other hand, I have always been interes-
ted in visual perception and the world of 
images always touched me. And because we 
like each other with my sister and because 
I trust her and Honza and I liked the pro-
gramme, I decided to apply.

How many students were  
there in the first year?

There was a lot of us in the first year, seven 
or eight. Maybe more. We were the very first 
class so we were those who had the initial 
opportunity to determine the school in its 
beginnings. Zippe knew what he wanted but 
when the first outputs came to him, the first 
foreign blood, it obviously started bending it 
away from his initial intentions. The feeling 
that we can influence some things, it was our 
advantage. We were the first wave.

Did you have some role model?

We didn’t. Zippe showed us our role models. 
The good thing about him is that he gives 
you great names as role models and he insis-
ts that they are amazing artists. He talked for 
example about Malevich or Frank Malina. 
And he showed you they are worth it.

Did it show that Zippe’s programme was 
related to architecture, the programme 
that was created the first at the faculty?

It was intended from the beginning that his 
programme would co-operate with archi-
tecture. At least just because it is at the same 
faculty, even though we were separated. We 
were in the lower part of building A and 
architects in studio F. It lead to a natural 
interconnection of both programmes. We 
had more than one half of our subjects with 
architects. We attended classes on structure 
engineering, constructions, concrete. Many 
of us were affected by spatial creation. At 
least I was. I work very often with space, 
I make it a part of my considerations. Until 
today, I never do an exhibition in a space 
I haven’t seen before.

Could you describe  
doc. Zippe’s philosophy?

I think that an important thing about him is 
that Zippe has a very clear idea what is art 
for him. Many teachers lack this certainty 
and when these people teach, it often sounds 
like excuses that it can be like this and also 
like this. It is actually true but it is unbea-
rable if the teacher doesn’t let his student 
know what his work should look like. Zippe 
didn’t do that. He said it and very bluntly. 
He gave weight to what he said. Many people 
can defy that. I did too. Sometimes it was 
personal. It could really make you feel bad. 
I remember when he gave us no theme in the 
first year, it was devastating. You come to 
the first year class, you have no idea about 
art because you have never come to contact 
with it and out of the blue someone wants 
you to make some and he is very uncompro-
mising, You know nothing about it. You only 
have some idea but otherwise you are com-
pletely untouched and they give you no the-
me. We had no assignment, at architecture 
they at least get a bus stop. Nothing like that 
here. It is really brutal. You are young and 
you should think about colours and beauty. 
You have to mature really fast. It’s very diffi-
cult and many people didn’t make it because 
Zippe let them drown. It was often really 
rough. On the other hand, I think that this 
experience helped my classmates and me to 
find our personalities.

Are there some prerequisites for people 
who would like to study VIZKOM?

I think that students should be enthusiasts. 
That’s the most important thing. They shou-
ld be eager to work. It’s important to have 
fascination for things around. Just the fact 
that there is water flowing through pipes is 
fascinating. And unfortunately, it seems to 
me that the modern time leads to a certain 
apathy and that many students today lack 
this essential prerequisite, this enthusiasm, 
some inner engine that doesn’t need to be 
given tasks but works because it wants to.
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zdatný, tak to rozhodně není umělec. To je 
strašný paradox. U nás se umění spojuje 
s lingvisticky, jazykově nadanými lidmi. To 
vůbec není pravda. Jazyk má k umění stejně 
blízko jako matematika. 
 

Mohl bys víc rozebrat, jak technika  
vstupovala do tvého studia?

Obor sídlí v budově, kde sídlí i mechatroni-
ci. Nevím jak teď, ale za nás mechatroniky 
učil docent Tůma a on se Zippem velmi 
kamarádil. Řadu předmětů jsme s mechatro-
niky sdíleli, což byla zase docela zátěž. Ale 
přirozeně to mělo ten důsledek, že jsme 
začali s mechatroniky spolupracovat i na 
svých ateliérových pracích. Já jsem si tam 
našel kamarády jako Tomáše Miklandu, 
Honzu Václavíka. Vždycky jsem přišel do 
jejich laboratoří a oni byli ochotní mi 
pomoct. Naučili mě letovat a programovat. 
Pro mě to byla tehdy úplně neznámá oblast 
lidského umu. Taky jsem si říkal: „Ty jo, jak 
to použiju v umění?“ A pak jsem si ve třeťáku 
udělal takový brutální elektronický systém, 
Zoologická zahrada se to jmenovalo. Bylo 
to čistě jenom z elektronických prvků, které 
jsem poznal právě díky nim. Vydávalo to 
různé zvuky, světelné projevy, byl to úplně 
živý systém. Najednou jsem pochopil, že 
není nutné používat jenom tradiční věci, ale 
že si ty prvky můžu sestavit a naprogramovat 
sám. A pochopil jsem to právě i díky těm 
mechatronikům. To je výhoda Liberce, tahle 
odbornost, která na té univerzitě je. Akade-
mie v Praze, která má taky dva obory nových 
médií, tak ta to nemůže nahradit. Studenti 
na Akademii se budou potkávat s ostatními 
studenty, kteří se zabývají grafikou, obrazy 
nebo sochou. Takže nikdy nedostanou ten 
skutečný technický archetypální vhled do 
něčeho, jako jsou digitální média. Tohle 
Akademii chybí. Myslím, že není v republice 
jiná škola, která by šla novým médiím takhle 
vážně na dřeň. To se Liberci nedá upřít.

Takže máš napůl architektonické  
a napůl mechatronické vzdělání?

 
Jo, je to asi zvláštní. I když ta spojitost je 
možná nevšední, ale rozhodně zase není 
nepřirozená. Ty věci se dají zkombinovat.

Využívali i ostatní studenti  
technologické možnosti,  
které studium v Liberci nabízí?

Všechny školy stojí na tom, jaké mají jejich 
studenti vlastní dispozice. Když nemáš tu 
vášeň nebo tu technologickou naturálii, tak 
s technologií, třeba s počítačem, pracuješ 
modulově. Někdo ti dal do rukou nástroj, 
ucelenou věc, a ty ho nějak začneš používat. 
Ale počítač, to není hotová věc. Když do 
něho pronikneš, tak si můžeš vytvořit vlastní 
obvody, můžeš si udělat vlastní nástroj, který 
ti je prostředníkem k tomu, abys zrealizoval 
nápad, který bys s již definovanou tech-
nologií nebyl nikdy schopen uskutečnit. 
Ve většině případů, co sleduji, tak studenti 
v Liberci pracují s technikou bohužel spíš 
v tom modulovém slova smyslu. Pracují 
s technikou, která už je vymezená. Nevím, 
čím to je. Možná, že se někteří lidé bojí 
chodit do neznámých vod, což je u umělecké 
školy trochu blbé. Prostě ne všichni to takhle 
mají. V každém ročníku jsem ale viděl lidi, 
kteří si tam sami pájí a sami se učí jít na tu 
technologickou dřeň. Ale to je jeden z pěti.

What prerequisites do you  
think you possessed?

I have certain natural skill to understand 
technology in me but at the same time 
I don’t think I’m very rational. I feel life is 
somewhere else than technology tells us. 
Other people feel that way and there are 
many of them. But there is the problem of 
a certain tradition in the Czech Republic 
that if you are good in technology, you defi-
nitely aren’t an artist. That’s an incredible 
paradox. People here relate art to linguistics 
and people talented in languages. That’s not 
true at all. Language is as close to art as 
mathematics.

Could you describe in more detail the 
way technology influenced your studies?

The programme has its siege in the same 
building as mechatronics. I don’t know 
if it is same today but when we studied, 
mechatronics students were taught by doc. 
Tůma who was a good friend of Zippe’s. We 
shared many subjects with mechatronics 
students, it was pretty difficult. But the natu-
ral outcome was that we started cooperating 
with them even on our studio projects. 
I found some friends there, Tomáš Miklanda 
or Honza Václavík. Any time I came to their 
labs they were ready to help me. They taught 
me to solder and write programs. It was an 
unknown territory of human knowledge to 
me in that time. I also thought: “How will 
I ever use this in art?” And then in the third 
year I created a really brutal electronics 
system, it was called Zoological garden. It 
was made purely from electronics features 
I became familiar with thanks to these guys. 
It made various sounds and lights, it was 
a living system. I suddenly understood that 
you don’t have to use traditional things but 
that you can build these elements and pro-
gram them on your own. And I understood 
this thanks to mechatronics students. That is 
the advantage of Liberec, that this speciali-
zation is present at the school. The Academy 
in Prague also has two study programmes 
related to new media but it cannot substi-
tute it. Students at the Academy will meet 
students that study graphic arts, painting 
or sculpture. So they will never get this real 

technical archetypal look of something like 
digital media. This is what the Academy 
lacks. I don’t think there is another school 
in the Czech Republic that would go as deep 
with new media. You cannot deny this to 
Liberec.

So half architecture and half  
mechatronics education?

Yes, even though it probably seems strange. 
This connection is unusual but it definitely 
isn’t unnatural. Those two things can be 
combined.

Did other students use the opportunity  
of technological possibilities that  
studying in Liberec offers?

All school are based on dispositions of their 
students. If you don’t have the passion or 
the technological prowess, you work with 
technology – with a computer for examp-
le – in a pattern. Someone gave you a tool, 
a complete thing and you somehow use it. 
But computer isn’t completed. If you get 
under the surface, you can create your own 
circuits, you can create your own tool that 
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Jak probíhaly odevzdávky?  
Podle jakých hodnot docent Zippe  
hodnotil výstup u něčeho tak  
subjektivního, jako je umění?

V tom je právě rozdíl oproti architektuře. My 
nemáme žádný kánon, podle kterého by bylo 
možné soudit. Hodnocení jsou hodně spe-
kulativní. To je u umění normální věc. Teď 
jsem v soutěži Ceny Jindřicha Chalupeckého 
a je to trochu paradox. Jakási meziumělec-
ká soutěživost je asi blbost, protože se to 
těžko hodnotí. Takže největší význam ceny 
ve skutečnosti je, aby pomáhala vytvářet ve 
společnosti vědomí, že umění tady je a že je 
potřebné. Abych se nevymlouval, nějakým 
způsobem se přeci jen hodnotit dá. Ale když 
je spousta kvalitních prací, tak nejde dát 
jedné přednost. To už je potom věc toho 
interpreta, toho jednotlivce, toho člověka. 
Tady je prostě docent Zippe, a tak to hodnotí 
on. Ale myslím, že hodnotil celkem férově. 
On to úplně nepřiznal, přiznal nám to až 
později, že do hodnocení ve skutečnosti 
započítává celé chování každého studenta 
za celý půlrok. Když byl někdo líný, do školy 
nechodil a potom odevzdal věc, která nebyla 
převratná, nezaujala ho – to je asi u umění 
právě kolikrát nejdůležitější, člověka to má 
minimálně zaujmout – tak to s ním dopadlo 
blbě. Vyhazoval. Mně se to stalo jednou. Je 
fakt, že jsem tehdy jezdil do Prahy, ale pak 
jsem udělal tu Zoologickou zahradu. Zippe 
měl už dopředu připravený papír, že mě 
vyhodí, ale najednou jsem mu ukázal tu věc, 
on si sednul na židli a řekl něco jako: „Já se 
z tebe poseru, Loskote! Chtěl jsem tě vyho-
dit, Konopová ti to dosvědčí!“ A pak mi dal 
jedničku. On celou dobu lidi sleduje a je to 
spíš proces práce, co nakonec ve skutečnosti 
hodnotí.

Co se stalo s lidmi, které Zippe vyhodil? 

Hodně lidí přešlo na architekturu. A vlastně 
ji pak dostudovali a šlo jim to dobře. Někteří 
byli odejiti a zbyl možná fakt jenom ten pláč. 
Člověk, když je mladý, má pocit, že musí 
nutně splnit nějaké poslání, má pocit, že 
musí něco dokázat. Když člověka ze školy 
vyhodí nejdéle ve druháku, tak se to musí 
brát, že to bylo vlastně možná správně. 
Nemusí to platit vždycky, může tam být něja-

ký naschvál, ale obecně myslím, že to tak je 
asi dobře. Když někoho vyhodí ve třeťáku, ve 
čtvrťáku, což se stává a stávalo i tam, tak je 
tam nějaká hlubší chyba. Myslím, že by bylo 
dobré, kdyby tady umělecké školy fungovaly 
podobně jako v Německu. Studenti, kteří se 
hlásí na školu, toho profesora nebo toho, 
kdo tam vede ateliér, už rok dopředu navště-
vují. A on potom u přijímaček ví, jestli mají 
nějaký talent. Protože u talentových přijí-
maček, jak fungují tady na školách, to člověk 
nepozná. Takže se tam samozřejmě dostane 
spousta lidí, kteří tam ve skutečnosti nemají 
co dělat, když to řeknu narovinu. Prvák je 
prostě testovacím obdobím.

Je docent Zippe ve výuce soustředěný  
jen na jeden cíl, na tu elitu?

On umí člověkem, který ho moc nezajímá, 
opovrhovat a to je pak nepříjemné. Tím 
nechci říct, že to je nelidskost, to ne, ale je 
to kat a někdy sekne blbě. A o to víc potom 
vzbudí nevoli. On zkrátka dodržuje prin-
cipy, kterým věří, a to je důležité. Zippe 
chce ty lidi někam dostat. Ten záměr je asi 
správný. A když na to ten člověk nemá, tak 
si nemá smysl něco nalhávat. Má třeba na 
to, aby dělal čistě programování. Je dobrý 
to utnout včas, protože v důsledku to kazí 
život jak studentovi, tak to snižuje i vkus 
oboru. I z architektury vyjde - možná můžu 
být odvážný a říct - polovina lidí, kteří pak 
ve skutečnosti trpí, protože chtěli dělat 
třeba biologii. Já jsem znal takové lidi. Není 
nic horšího než si plnit život něčím, u čeho 
člověk cítí, že mu nejde.

 Máš pocit, že má obor pod  
docentem Zippem nějaký vývoj?

Pokud vím, tak Zippe by si přál, aby škola 
měla nějaký vývoj. Myslím si ale, že i on 
si uvědomuje, že vývoj mít nebude, pokud 
tam nepřijde někdo další. Trochu lanaří mě 
i další absolventy. Nyní na škole učí Jana 
Bernartová, což je jeho absolventka.

Byl pro tebe obor Vizuální komunikace 
jakýsi mistrovský ateliér? 

Musím říct, že normálně bych odpověděl, 
že to je mistrovský ateliér a že ty jako 

will serve you as a mediator to realize your 
ideas which you would never be able to 
make with pre-defined technology. In most 
cases, students in Liberec unfortunately 
work with technology in patterns. They work 
with pre-defined technology. I don’t know 
why. Maybe some people are afraid to enter 
the unknown, which is pretty stupid when 
studying an art school. It’s simply not for 
everyone. But every year I have seen people 
solder on their own and learn to go as deep 
into technology as possible. But it is one in 
five.

What were hand-ins like? What were the 
values doc. Zippe followed while estima-
ting something as subjective as art?

That’s the difference compared to archi-
tecture. We have no clear canon that could 
be used to assess our work. Evaluations are 
very speculative. That’s a normal thing with 
art. I am in Jindřich Chalupecký Awards 
competition and it’s kind of paradoxical. 
Any competition among artists is probably 
nonsensical because it is so hard to evaluate. 
So the greatest actual value of the award is 
in creating awareness of art in society, that 
it is there and it is needed. Not to just say 
excuses, it can be assessed somehow. But 
if there are many high-quality works it isn’t 
possible to prefer one of them. That’s the 
problem of the interpret, the individual, the 
human. And in this case, it’s doc. Zippe so he 
is the one to evaluate. But I think he’s fair. 
He didn’t really confess it until later that 
he incorporates student’s behaviour during 
the whole semester into his evaluation. 
If someone was lazy, didn’t go to school 
and then handed in something boring that 
didn’t interest him – and that’s probably 
the most important thing in art, to catch 
people’s interest – things were bad for him. 
Zippe threw people out. It happened once to 
me. True, I went to Prague a lot in that time 
but then I made that Zoo. Zippe had a paper 
to kick me out of the school prepared but 
then I showed him what I did, he sat down 
and said something like: “Well, fuck my life, 
Loskot! I wanted to kick you out, Konopová 
is my witness!” And he gave me A. He wat-
ches people all the time and it is rather the 
process of work that he evaluates.

What happened to people  
Zippe kicked out?

Many people transferred to architecture. 
And then actually finished it and they did 
well. Some were forced to leave and all 
they could do was to cry over it. When you 
are young, you feel you have to fulfil some 
calling or reach some goal. When they throw 
you out of school in the first or second year, 
you have to think that it is probably better 
that way. It doesn’t have to be always that 
way, there can be some spite behind it but 
I generally think it’s better. But if they throw 
out someone in the third or fourth year, and 
it happens even here, the mistake is on some 
deeper level. I think it would be better if the 
school worked the same way they do in Ger-
many. Students who apply for a school visit 
the professor or the head of studio one year 
in advance. And when they later come to 
the talent tests, he knows if they have some 
talent. Because it will never show in the 
talent tests as they work here now. Which 
obviously means many people who shouldn’t 
be there are accepted, sorry for being so 
blunt. The first year is a test.

Does Zippe focus on only  
one goal, on this elite?

He really knows how to show disdain to 
people he doesn’t find interesting. I don’t 
want to say he’s inhuman but he’s an execu-
tioner and sometimes he misses. And that 
makes people even angrier. He simply keeps 
his principles and that’s important. Zippe 
wants to push these people somewhere. The 
intention is good. And if the student cannot 
make it, there is no point in lying to himself. 
Maybe he can just work on programming. 
It is good to cut the student loose because 
otherwise it ruins life to the student and 
it also lowers the standard of the study 
programme. There are people even at 
architecture who graduate but, maybe I can 
be bold and say it, actually suffer because 
maybe they wanted to do biology. I knew 
such people. There is nothing worse than fill 
your own life with something you feel you’re 
not good at.
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student přijdeš na jeho obor jako do učení. 
I proto, že se vlastně všechno točí kolem 
jeho osobnosti. Ale když se podívám na 
kamarády, kteří to vystudovali, tak ani jeden 
z nás nepokračuje v Zippeho formální linii. 
Neznám nikoho, kdo by na něj nějak navázal. 
Je to zvláštní. On nás nakonec nezatížil, 
naopak nás utvrdil v přesvědčení, že to 
nemusí být tak, že v ateliéru skla budou 
dělat všichni stejné objekty ze skla. Myslím, 
že mně se na škole otevřel obzor, co všechno 
může být umění.

Co dělají ostatní absolventi  
oboru Vizuální komunikace?

Různě. Živí se třeba grafikou. Vizuální 
komunikace to v tomhle splňuje. Faktem ale 
je, že nás u volného umění zůstalo jen pár.

Proč si myslíš, že je těžké se uplatnit?

Obecně je výtvarných škol spousta, až moc. 
To se týká i středních škol. Říká se, že lidí, 
kteří se zajímají o umění, jsou tak čtyři pro-
centa, možná i míň. A těch, kdo to dělají, je 
na úrovni promilí. Kapacita výtvarných škol 
značně převyšuje tato promile, ale ta líheň 
taková není. 

Jaké má podle tebe  
liberecká škola slabiny?

Škola, řekl bych, po prvotním zápalu a nábo-
ji začala uvadat. Ve smyslu toho, že velké 
vize, které se založením přišly, byly na sáhy 
vzdálené realitě české společnosti. Ve snaze 
se v něčem době přizpůsobit začala škola 
bobtnat a umění se s architekturou začalo 
rozcházet. Z poslední doby, co pozoruji, se 
náboj začíná vracet. Ukotvení směřování 
v řešení reálných problémů menších měst, 
v intervencích 1:1 a podobném, je podle 
mě správným krokem, který škole a jejím 
studentům prospívá. Pro výtvarný obor 
je problematické, že škola sídlí v Liberci, 
kde není silná umělecká scéna. Paleta lidí, 
se kterými můžeš diskutovat, je omezená. 
Teď už se otevřely Lázně (Liberecká galerie 
v lázních), možná, že se něco začne měnit, 
nevím. Vede to k tomu, že liberecké studium 
je trochu jako inkubátor nebo akvárko. 

A co v Liberci tedy je?

Člověk může díky tomu akvárku dozrát 
v jedinečnou osobnost. Bude to znít egois-
ticky, ale to se právě stalo mně. Kdybych 
studoval na Akademii nebo na UMPRUM, 
tak bych byl možná ve skutečnosti víc pozna-
menaný trendy a dočasnými vzruchy. Tím, 
že jsme vyrostli tady v tom akváriu a byli 
cepovaní Zippeho přístupy, tak to vedlo 
v důsledku k tomu, že jsme ze školy vyšli 
jako lidi, kteří jsou netradiční vůči těm, kteří 
vychází z jiných výtvarných škol. Vlastně se 
nebráním říct, že nemám klasické výtvarné 
vzdělání. Člověk je tou technikou, tou archi-
tekturou načuchlý. A samozřejmě na prvním 
místě právě Zippem. Zkrátka z člověka 
vyleze osobnost, která je fakt svá, ale o to víc 
má těžší, aby v dnešní době vůbec prorazila. 

Do you think the study programme  
evolves under doc. Zippe’s leadership?

As far as I know, Zippe would like the school 
to evolve somehow. But I think he is aware 
of the fact that it won’t happen until someo-
ne knew comes in. He tries to convince me 
and other graduates a little. Jana Bernartová 
teaches at the school now, she is his gradua-
te.

Was the Visual Communication  
study programme a sort of  
a master’s studio for you?

I have to say I would usually say it is 
a master’s studio and you come there as 
his apprentice, especially as everything is 
actually about him there. But if I look at 
my friends who studied there, none of us 
continues in Zippe’s formal line. I don’t 
know anyone who would base their work on 
his. It’s strange. In the end, he didn’t burden 
us, on the contrary, he reinforced our belief 
that being in a glass art studio doesn’t mean 
everyone has to make the same glass objects. 
I think he opened my eyes to how many 
things can be art.

What do other students  
of Visual Communication do?

It varies. Some do graphic arts. Visual Com-
munication qualifies them for it. The fact is 
that not many of us stayed in free arts.

Why do you think it is  
so hard to find work?

In general, there are many art schools, too 
many, including high schools. They say that 
there are some four per cent of people who 
are interested in art, possibly less. And the 
number of those who make art can be coun-
ted in per mil. The capacity of art schools 
is much higher than these per mil but the 
hatchery is not big enough.

What do you think are the weak  
spots of the Liberec school?

I’d say that the school faded a little after the 
initial enthusiasm. I mean, the big visions 

that came after it was founded were miles 
away from the reality of the Czech society. 
Lately, I have noticed this enthusiasm comes 
back little by little. The school aims to solve 
real problems of smaller towns in scale of 1:1 
or similar, which I think is a step in the right 
direction and it will do its students good. 
The school’s location in Liberec presents 
a problem to art study programmes because 
there is no strong art scene. The choice of 
people you can discuss with is limited. May-
be it will change now that Lázně (Liberecká 
galerie v lázních) opened, I don’t know. As 
a result, studying in Liberec is a bit like 
being in an incubator or an aquarium.

So what actually is in Liberec?

Thanks to the aquarium, you can grow into 
a unique personality. It will sound egoistic 
but that’s what happened to me. If I studied 
at the Academy or UMPRUM (Academy of 
Arts, Architecture and Design in Prague) I might 
have been more influenced by trends and 
temporary excitements. By growing up in 
the aquarium and being under the drill of 
Zippe’s approaches, we left the school as 
people who are very non-traditional com-
pared to those who graduate from other 
art schools. I wouldn’t be afraid to say that 
I don’t have classical artistic education. You 
get infected by technology and architecture. 
And of course by Zippe, most importantly. 
You simply come out as a personality who 
knows how to be himself but it only makes it 
harder for you to break through.
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Díky tomu, že je to tvrdá škola,  
tak tě připravuje, abys toho dost unesl  

a díky tomu se i později dostal dál.

 Because the school is so difficult, 
it prepares you to be able to bear a lot 

and get forward later.

Rozhovor s Janem Kyselou  
(*1984, FUA 2007 – 2014) o libereckém 
kouzlu, o fandění, o nucené volnosti 
a o hledání nového způsobu, jak nahlížet 
na již existující věc.

Čím si tě obor VIZKOM přitáhnul? 

Dostal jsem se do úzkých, když jsem 
nevěděl, co budu po grafický VOŠce dělat 
a najednou mi kamarád řekl: „Pojď k nám. 
Jsem tam a baví mě to.“ Já jsem na to kejv-
nul, ani jsem s ním nestihl pořádně probrat, 
o co jde. Tehdy jsem chtěl dál dělat grafiku 
a ten obor jsem nejdřív pochopil tak, že to je 
grafická vejška. Takže až u přijímaček, nebo 
týden před přijímačkama, jsem zjistil, že 
je to celý jinak a že se hlásím v podstatě na 
moderní umění. Nicméně mi to bylo vždycky 
blízký, tak jsem si řekl, že to zkusím.

V jakým roce jsi na školu nastoupil?

Tuším, že v roce 2007. Já nejsem moc přes 
čísla.  

Interview with Jan Kysela  
(*1984, FUA 2007 – 2014) about the 
charm of Liberec, rooting for a team,  
about the forced freedom and searching  
for a way to see an existing thing.

What interested you in this  
study programme? 

I had a problem because I didn’t know what 
to do after finishing a graphic high school 
and a friend told me: “Come to our school. 
I’m here and I love it.” So I said yes but 
I didn’t even have the time to ask him what 
it was about. I wanted to do graphic arts and 
I initially thought the programme was about 
it. It wasn’t until the entrance exams or 
maybe a week before them that I understood 
the reality was completely different and that 
I was basically applying for modern arts. But 
it was always close to me so I thought I’d 
give it a try. 

In what year did you start your studies?

I think it was 2007. I’m not very good in 
numbers.
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Jak bys obor charakterizoval?

Já myslím, že tenkrát, když jsem nastoupil, 
tak jsem VIZKOM vnímal jako průkopnický 
obor. Moc takových technologických a záro-
veň uměleckých oborů tehdy neexistovalo. 
Samozřejmě určitě spousta věcí existovala, 
ale takhle čistě digitálně laděný umělecký 
obor, tak to myslím, že byl fakt unikát. 

Jakou roli podle tebe hraje Liberec? 

Myslím, že na jednu stranu hraje Liberec 
dobrou roli. Je to celý menší. Máš tam ten 
intimní kolektiv, tu rodinnou atmosféru, což 
mě ze začátku studia hrozně bavilo. Na dru-
hý straně je fakt, že toho umění je v Liberci 
poměrně minimum. Zippe nám to sám říká: 
„Do Prahy, do Prahy.“ On není s Libercem 
spokojený. Protože, co tu funguje? Skvěle 
funguje DADS a vůbec všechny snahy Jana 
Stolína, ale to je hvězda ve tmě. A pak už tu 
není nic, nic, co by fungovalo kontinuálně 
a stálo za zvýraznění.  

Je tedy Liberec to správné místo? 

Už ten Zippeho ideál, že chce, abychom byli 
funkční umělci, tak ten právě tu spjatost 
s žijícím uměním vyžaduje. Když chceš být 
provinciální typ, tak vlastně ani nemusíš 
studovat, to si můžeš doma dělat to svoje. 
Hodně umělců takhle prorazilo, že si to tak 
dlouho dělali po svým, až je někdo objevil. 
Mají svoje kouzlo, právě protože nejsou 
ničím ovlivněný. Ale ten náš ateliér, který 
se vlastně zabývá moderní technologií, tak 
ten musí sledovat aktuální stav, musí být 
v centru dění a Liberec bohužel takovýmhle 
místem není. I když ta dojezdnost do Prahy 
není tak nemožná, myslím, že by tomu oboru 
bylo asi v Praze líp. Pak by to ale ztratilo 
to svoje kouzlo liberecký. Nevím. Všichni 
jsou tu na to zvyklí a vím, že většina mých 
spolužáků má to město ráda. 

Je u studentů, kteří na obor  
nastupují, nějaký společný rys? 

Nenapadá mě nic specifickýho. Mě vždycky 
překvapovalo, když to řeknu sexisticky, že 
se tam hlásí hodně holek a málokterá z nich 
má bližší vztah k technologii. Dost často je 

to pro ně později boj. Ony jsou v podstatě 
opakem toho, co bys od studenta VIZKOMu 
předpokládal.

Myslíš, že je určitá technologická  
zručnost podmínkou? 

To určitě ne. Já si třeba rozhodně nepřijdu 
jako technický typ. Nejde o to, abys byl inže-
nýr, i když je to samozřejmě supr výhoda, ale 
kolikrát ti stačí znát z tý technologie jenom 
málo a pak jde o to, jak to málo použiješ. Ty 
nepotřebuješ proniknout hluboko, tobě stačí 
jenom trochu. Naopak, čím seš hloub, tím 
víc se v tý technologii pitváš, což bys vlastně 
neměl, o to nejde. Já nejsem žádný progra-
mátor ani páječ. Umím používat počítač, 
baví mě. Stačí mi dotknout se vrcholu a to 
už mě inspiruje. Nemusím být hluboko. Ale 
díky tomu, že je ten obor na technický škole, 
tak tu funguje napojení na ostatní technický 
obory, takže ty, když chceš jít s tou techno-
logií dál, tak máš za kým jít. Je to tak i od 
Zippeho nastavený, on to tak chce. Studenti 
si můžou zajít za mechatronikama nebo 
kamkoliv do jiných fakult, kde jim poradí. 
Takže i ty holky ve finále často dělají techno-

How would you characterize 
 the study programme? 

I think that when I started studying 
VIZKOM, I saw it as an innovating thing. 
There weren’t many study programmes that 
combined technical and artistic focus. Of 
course, there were many things but not as 
digitally and artistically profiled as this one, 
I really believe it was unique. I hope I’ll 
make angry a few study programmes that 
were just as unique in that time. 

What role do you think  
Liberec plays today? 

I think on one hand, it plays a good role. 
It’s smaller. There is an intimate collec-
tive, which I loved in the beginning, this 
family-like atmosphere. On the other hand, 
it’s a fact that there isn’t much art in Libe-
rec. Zippe says so himself: “To Prague, to 
Prague.” He’s not satisfied with Liberec. 
Because, what does actually work here? 
DADS works great and generally all efforts 
of Jan Stolín’s do too but he’s a star in dark-
ness. Otherwise, there’s nothing that works 
continually and would be worth mentioning. 

So is Liberec the right place? 

Just that ideal of Zippe’s to be functional 
artist, it really requires being connected to 
the living art. If you want to be a provincial 
type, you don’t have to study, you can stay 
home and do your thing. Many artist have 
been successful with this approach, they 
were doing their work so long someone noti-
ced them. They have their charm because 
they aren’t influenced by anything. But our 
studio actually treats modern technology, 
you have to know about contemporary 
events and be in the centre of it and unfor-
tunately, Liberec is not the right place for 
this. It’s not difficult to travel to Prague but 
I still think this study programme would do 
better in Prague. But it would have lost its 
charm of Liberec. Dunno. Everyone is used 
to this place and I know the most of my 
classmates like the town. 

Is there some common feature  
of students who do this programme?

Nothing specific comes to mind. I was just 
surprised, if I say it in a sexist way, that 
so many girls with almost no interest in 
technology came to study it. It was often 
pretty rough on them later. They are the very 
opposite of what you would expect from 
a student of VIZKOM. 

Do you think a certain  
technological skill is a necessity? 

Definitely not. For example, I don’t think 
I’m a technical type. You don’t have to be 
an engineer although it’s great of course, 
you mostly need to know very little about 
the technology and then it’s about how you 
apply it. You don’t need to go deep, you just 
need a bit. On the contrary, the deeper you 
go, the more you get stuck in it, which you 
actually shouldn’t do, that’s not what it is 
about… I’m no programmer nor solderer. 
I know how to use a computer and I like 
it. All I need is to touch the surface to get 
inspiration. I don’t need to go in depth. 
But as the study programme takes place on 
a technical university, there is a connection 
to other technical study programmes so if 
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logicky náročný věci. 

Bylo pro tebe důležitý načerpat  
na škole zkušenosti z ostatních  
technických oborů? 

Já jsem uzavřenější člověk, tak jsem do toho 
tolik nešel. Nebo taky jsem to nepotřeboval, 
dokázal jsem si často dopomoct sám. Důleži-
tý je, že ty od vedení víš, že máš tu možnost 
a že je tu na to kladenej důraz. A pak už si 
potom musíš jít sám.  

Měls pocit, že jste se skrze technologii 
dostávali do míst, kde ještě nikdo  
jiný nikdy nebyl? 

To je ideál. Když to vezmeš z globálu, tak 
umělecký pojetí novejch technologií je 
vlastně dost nový obor. Nejde o to, dostat se 
někam jinam, ale spíš jde o nalezení způso-
bu, jak ty nový média využít jako prostřední-
ka k nějakýmu umění, aniž by to bylo pouhé 
ukájení novými médii. A to je velký problém, 
protože ta technlogie samozřejmě velmi 
svádí k tomu, aby to byla jenom ta onanie, 
nějaká jenom hra s novými médii, která 
nemá žádnej podtext nebo myšlenku. 

Jak používáš nová média ty? 

Ambice je objevit nový způsob pohledu na 
existující věc. Nic novýho vlastně neobjevíš, 
protože si myslím, že na nový myšlenky se 
jen tak nepřijde, to je otázka dlouhodobější 
evoluce. Spíš si myslím, že, kór ve vizuálním 
umění, to, co můžeš objevit, je nový způsob, 
jak na již existující věc nahlédnout tak, jak 
na ni ještě nikdo nenahlížel. Takže podle mě 
jde o hledání novýho způsobu vyjadřování 
třeba už existujících myšlenek skrze nová 
média nebo skrze moderní technologii. Dost 
často se zmiňuje to spojení umění s vědou, 
která právě objevuje, řekněme, nový věci. 
Tak ale to jsou vlastně taky věci, který už exi-
stují, akorát se přijde na to, že se dají nějak 
změřit nebo že se na ně dá nově podívat. 
Samozřejmě myslím, že v průběhu studia, 
jestli máš nějaký takovýdle dobrý doteky, 
tak jich bude pár a musím říct, že mě se to 
v prváku nebo ve druháku rozhodně nestalo. 
Myslím, že málokomu se to stane. Ale tu 
a tam se to děje. 

Co jsou vlastně nová média? 
 
Myslím, že obecně se dá říci, že všechny 
nové technologie od vynálezu TV a videa, 
tedy od počátku videoartu. Tak je to myslím 
i u nás v ateliéru vnímáno. 

A myslíš si, že je Zippe schopen jít  
s dobou a držet krok s vývojem technolo-
gií, kterých digitální obor využívá?

Nás to všechny překvapuje, jak se mu to 
vlastně daří. Myslím, že to je daný tím, že se 
v tom oboru pohybuje a je vlastně stále mezi 
mladými lidmi. Zažili jsme u něj několik vln, 
kdy byl nějakou technologií nebo novým 
přístupem oslněný, a pak přišla vlna nová 
a on byl schopný i s ní držet krok. Až se 
nám někdy zdálo na škodu, že když jsi chtěl 
začít s něčím starším, tak jsi byl od něj skoro 
obviněný ze zpátečnictví. 
 

Mohl bys rozvést proces  
ateliérové výuky? 
 

Jádrem byly samozřejmě konzultace, který 
probíhaly pravidelně, ale ta pravidelnost se 
různě měnila. Potom byly důležitý exkur-
ze, kdy se vyráželo hromadně na výstavy 
a podobný umělecký akce. Největší část 
zabrala samotná práce v ateliéru. To byl můj 
osobní prostor pro práci a tím, že to bylo 
povinný, zhruba čtyři dny v týdnu, tak to 
mělo člověka donutit v tom tvůrčím prostře-
dí něco dělat. Takže ta volnost, ta nucená 
volnost, ta byla skvělá. 
 

Myslíš si, že má Zippe  
nějaký kánon nebo nějaké hodnoty,  
které studentům vštěpuje? 

Teďka zpětně si myslím, že asi něco kom-
plexního v hlavě má. Jenže když jsi pod 
ním, procházíš tou výukou, tak to rozhodně 
nemůžeš cítit nebo pochopit. Často jsme si 
říkali, že jednou je to tak a jednou naopak, 
a nikdo tomu nerozuměl, ale zpětně to už 
vidíš jinak a dneska si myslím, že tam od něj 
určitý komplexní směřování bylo. Přesněji to 
popsat nedokážu. 

you want to go further with technology, you 
have to go for an advice somewhere. Zippe 
himself wants it this way. Students can go to 
mechatronics students or any other faculty 
where they tell you what to do. So even 
the girls often do technologically difficult 
things in the end. 

Was it important to you to get  
experiences from other technical  
study programmes? 

I’m a rather introvert person so I didn’t use 
that option very often. I didn’t even need it 
that much, I mostly did it on my own. But 
the important thing is that you know from 
your teachers you have the option and that 
it is emphasized. And then it’s up to you to 
go for it. 

Did you feel like technology  
allows you to get to places you’d  
never visit otherwise? 

That’s the ideal. If you think about it globa-
lly, an artistic approach to new technologies 
is actually a pretty new thing. The point is 
not to get somewhere else but to find a way 
to use the new media as a mediator to some 
art without its being just a masturbation 
over the new media itself. And that’s a big 
problem because new technologies obviou-
sly tend to lead you to this onanism, just 
a simple game with new media with no 
subtext or idea. 

How do you use media? 

The ambition is to find a new way of looking 
on an existing thing. You don’t discover 
anything new because I think that you don’t 
just stumble across a new idea, it’s a matter 
of a more long-term evolution. I rather 
think, especially concerning visual arts, that 
what you can discover is a way how to look 
at an existing thing that no one has discove-
red before. So I believe that the point is to 
look for a new way of expression of possibly 
existing idea through new media or modern 
technology. Connection of art and science 
is often mentioned. Science that discovers, 
let’s call it new things. But those are also 
actually things that already exist and someo-

ne just discovers that they can be measured 
or that you can look at them differently. Of 
course, if you have some touches of genius 
like this during your studies, there would 
be just a few of them and I have to say I had 
none in the first and second year. I think 
only a few people get those. But it happens 
now and then. 

What actually are new media? 

I think that generally, every new technology 
since TV and video so everything beginning 
with video art. I think that’s how it’s under-
stood in our studio. 

And do you think that Zippe can  
keep up with new technologies used  
by this digital study programme? 

We are all amazed that he actually can. 
I think it’s because he works in this field 
and he is among young people. We saw 
several waves when he was completely taken 
aback by a new technology or approach and 
then another wave came and he was still 
able to keep up. Sometimes, it was actually 
a pity because if you wanted to work with 
something older, he almost accused you of 
being backwards.

Can you describe education  
in studio classes in more details? 

The most important thing were consultati-
ons, they were regular but their regularity 
was subject to change. Field trips were also 
important, we went to see exhibitions and 
other artistic events together. Most time, we 
worked individually in the studio. That was 
my personal space for work and as it was 
obligatory, more or less four days a week, it 
was supposed to push you to some work in 
that creative environment. So this freedom, 
this forced freedom was great. 

Do you think Zippe has some canon  
or values he tries to give to his students? 

Retrospectively, I think he does have 
something complex in mind. But if you 
study under him and go through lectures, 
you can’t sense or understand it. We often 

VIZKOM JAN KYSELA



262 263

Čemu on vlastně naopak brání? 

On je samozřejmě krásně poctivě umělecky 
arogantní, ale kolikrát tě překvapí, na co 
přistoupí. Já bych nikdy nečekal, že dovolí 
jedný holčině dva tři roky malovat, jako 
barvama. Ona mu řekla, že nic jinýho dělat 
nebude, tak ji v tom nechal. Já myslím, že 
když vidí tvoje přesvědčení a tvůj tah na brá-
nu, tak tě nechá a dovolí kdeco. Já myslím, 
že on chce, aby sis stál za svým názorem, 
a když vidí, že na tom pracuješ a máš výsled-
ky, který nemusí být jako rozhodně dobrý, 
můžou být i špatný, ale když je vidět nějaký 
pracovní pokrok, tak tě v tom nechá, dokaď 
to jde.  Ale když ho nepřesvědčíš, když vidí, 
že se plácáš, že děláš evidentní blbosti, tak 
tě sejme. 

Myslíš, že má ten obor  
pod Zippem nějakej vývoj? 

Jediný vývoj, který vidím, je v technolo-
gii. Jednou za čas vznikne nový program 
nebo nový systém, ale i to je vlastně docela 
pomalý. Na to, aby se nějak změnil Zippe-
ho pohled na umění, tam pobýváme příliš 
krátký čas a myslím, že není možný si to v tu 
chvíli uvědomovat. Zároveň si ale rozhodně 
nemyslím, že by ten obor stagnoval.

Je něco, v čem se Zippe nemění? 

Mě bavilo, že on nikdy nevyměk. Jsme si 
kolikrát říkali: „Ty vole tak, to už jako... 
Co se stalo? To už není ono.“ A pak to zase 
přišlo. Zase přišla katovna největší. A to mě 
bavilo. Standardy má furt vysoký, je takovej 
nezničitelnej, on se vždycky oklepe a jde do 
toho s novou energií. 
 

Jedna z filozofií, kterou Zippe v počát-
cích zastával, bylo, že z té školy mají 
odejít tři lidi z ročníku a ti tři budou  
prostě top. Tvrdil, že nemá smysl  
mít deset absolventů, protože stejně  
sedm z nich se nechytí. 

Samozřejmě teďka, když jsem po bitvě, tak 
mi to přijde jako skvělá myšlenka. Ale když 
seš před bitvou, tak to bys zuřil. Ale obecně 
to zní dobře a asi by to tak mělo být. 

Myslíš si, že má Zippe nějakou  
metodiku, jak se k těm třem dobrat? 

Myslím si, že dost výraznej prostředek, který 
funguje, je to, že je tvrdej. Že tě nenechá se 
jen tak pachtit. Taky to polovina lidí nedá 
a skončí a ta druhá polovina na něj nadává. 
Ale díky tomu, že je to tvrdá škola, tak tě 
připravuje na to, abys toho dost unesl a díky 
tomu se i později dostal dál. Todle je asi nej-
vyšší metodika, která se na nás aplikovala. 
 

Jaký byl tvůj nejextrémnější  
zážitek na škole? 

To byla asi první klauzura. Když jsem přišel, 
tak se říkalo, že se u nás neopakuje. Když 
dostaneš za čtyři, tak letíš bez pardonu. 
U první klauzury jsme dostali za čtyři skoro 
všichni. Bylo to vlastně poprvé, co jsme  
se dostali do vážnějšího kontaktu se  
Zippem. A ten sekal těžce. Tam padaly 
sprostý slova, tam lítaly sody. To byl docela 
zásadní zážitek. Ale on to zkazil tím, že dal 
ty čtyřky všem, takže jsme pochopili, že to 
snad udělat nemůže. Ale zas bylo dobrý, že 
pak jsem byl připravený na všechno. Myslím, 
že od tý doby nás už hůř nesejmul. 
 

thought that it’s one way and then the other 
way and no one understood but if you look 
back, you see things differently and now 
I believe that there was some complex direc-
tion. I can’t describe it in any better way. 

Is there something he prevents  
students from doing? 

Of course, he’s honestly and artistically 
arrogant but it sometime surprises what he 
lets pass. I would never expect him to let 
one girl just paint for three years, like with 
colours. She told him she would do nothing 
else so he let her. I think that when he sees 
your determination and that you really 
go for it, he will let you do pretty much 
anything. I think he wants you to stand up 
for you opinion and if he sees you work on 
it and you have results, not necessarily good 
results, they can be bad, but if sees you do 
some kind of progress, he will let you be as 
long as possible. But if you don’t convince 
him and he can see you are lost and do 
obvious nonsense, he will put you down. 

Do you think the study programme  
evolves under Zippe’s leadership? 

The only evolution I see is in technology. 

Now and then, there is a new software or 
system but it is still pretty slow. We didn’t 
spend there enough time to see if Zip-
pe’s approach to art changed in some way 
and I don’t think it’s possible to assess it 
in the moment. But I don’t think the pro-
gramme stagnates either. 

Is there something doc. Zippe  
never changes? 

I liked he never got soft. Many times, we 
were like: “Dude, that’s like… What happe-
ned? It’s not the same.” And then it came 
back. The most brutal stuff. And I liked it. 
He still has high standards, he’s sort  
a indestructible, and he always gets over it 
and carries on with new energy. 

One of the philosophies Zippe came up 
with was that there should be just three 
graduates every year because there is no 
point in having ten of them if seven of 
them won’t make it as artists. 

Of course now, when I am after the battle, it 
seems as a great idea. But if the battle still 
awaits you, this would really get on your 
nerves. But generally, it sounds good and it 
should be like this. 

Do you think Zippe has some method 
how to find these three people? 

I think his method that actually works is 
being rough. He won’t let you just mess 
around. And half of the students don’t make 
it and give up. And the other half is angry 
with him. But because the school is so 
difficult, it prepares you to be able to bear 
a lot and get forward later. That’s the most 
methodology that is applied here. 

What was the most extreme  
experience at the school? 

The first semestrial projects. When I came 
to the school, people said they don’t let you 
repeat a year here. If you get D, you’re out 
with no excuses. Almost all of us got D that 
first time. It was actually the first time we 
were in a more serious contact with Zippe. 
And he was merciless. There were rude 
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Jak fungoval studentský kolektiv? 

Když se třeba někdo z ateliéru dostal do 
nějaký soutěže, třeba ten Ríša Loskot měl 
několik zářezů, tak to vždycky fandíš jak 
na hokeji. My jsme taky loni zařízli právě 
s kolegou, s Martinem Szöllösem. My jsme 
teda nevyhráli, ale byli jsme ve finále ceny 
Exit a už to bylo dobrý. Nebo když má někdo 
výstavu, tak takovýdle věci se napjatě sledují. 

A jaký jste měli vztah s jinými obory? 

Jelikož jsme víceméně miniateliér, tak ta 
naše buňka funguje lehce osamoceně. Ale 
myslím si, že všichni minimálně mezi archi-
tekty mají spousty kamarádů. Občas jsme se 
ze srandy tvářili jako nepřátelé architektů. 
Byly i založený na Facebooku skupiny, byly 
architektonický Vizkom Haters a my jsme 
měli nějak Good Night Architect‘s Pride. Ale 
to byl evidentní humor, taky to moc dlouho 
nevydrželo. Architektům jsme pomáhali 
s řadou věcí. Například na Ještědu z klece 
nebo f kleci. Jak je to s mechatronikama, to 
nevím, to si myslím, že je opět individuální. 
Že to jsou přeci jenom lidi, který jsou men-
tálně jinde než my.  

Generovali jste jako kolektiv  
nějaký neoficiální aktivity? 

Na vlastní triko jsme realizovali několik 
výstav. Zkoušeli jsme vystavovat i ve ško-
le, jenomže tam je problém s tím, že je to 
akademická půda, takže chápu, že tam mají 
strach. Poslední věc, čeho jsem se účastnil 
se studenty, byla Kvašení, kdy jsme ve varně 
jednoho pivovaru udělali akcičku. Byl to 
obrovský prostor s obrovskými vanami 
a ředitel nám ho poskytnul jako galerii, 
takže na slavnostech piva jsme tam měli 
jednodenní výstavu. Takže šlo především 
o výstavy. Mimochodem, dodneška nechápu, 
proč není na Ještědu F kleci prezentovanej 
i náš ateliér.

Jsou ty vaše věci přenositelný  
do budovy F ?

Vždyť to přece nemusí bejt na Efku.

Jaký je Zippeho ideální absolvent?

Zippeho ideální absolvent je plnohodnotně 
fungující umělec. 
 

Připadáš si, že jsi jako čerstvý  
absolvent připravený vstoupit  
do uměleckého světa? 

Určitě mi to dalo hrozně moc. Ale připrave-
ný se necítím a nikdy cítit nebudu. Pro mě 
byl důležitý řád a nějaká disciplína, kterou 
mi ta škola dala. Pak samozřejmě byli důle-
žitý lidi, spolužáci i vedení. Zippe jakkoliv 
může nahánět strach, ve výsledku ví, co dělá, 
a myslím, že je dobrej. Tou přísností, ale 
i tou otevřeností, kterou má. 

Když si tím vším prošel,  
připadáš si jako elita?

Jako elita obecně, to rozhodně ne. Ale 
vždycky jsme na to téma vtipkovali. Jakože 
kdo projde naším ateliérem, má být na co 
hrdej. Nevím, jak je to vnímáno zvenčí, ale 
my jsme to vždycky vnímali, jako že jsme 
překonali něco víc než běžnej obor. Ale 
obecně, že bychom byli na nějakým topu, si 
nemyslím, ani to nedokážu posoudit. Teďka 
jsem se dostal ven a vlastně ani nevím, jak na 
tom jsem. 

Je mezi absolventy nějaká podobnost? 

Nemalujeme obrazy, ale děláme multi- 
mediální umění. To je asi jediná podobnost. 
Většinou jsme poznamenaný tím, že to dělá-
me s chutí. Když to někdo s chutí nedělá,  
tak ani většinou není absolvent.

words and all-out criticism. A really impor-
tant experience. But he kinda messed up by 
giving D to everyone so we understood he 
probably cannot throw out everyone. The 
good side of it was that it prepared me for 
anything. I think he was never that brutal 
later. 

How did the student collective work? 

Well, when someone got to some competiti-
on, for example Ríša Loskot got to several, 
you root for them like on a hockey match. 
I was also successful with a colleague last 
year, with Martin Szöllös. We didn’t win but 
we qualified for the finale of the Exit Award, 
which was really good. Or if someone has 
an exhibition, everyone eagerly follows stuff 
like that. 

What were your relations with people 
from other study programmes? 

We were more or less a mini-studio so our 
cell worked rather individually. But I think 
that everyone had many friends among 
architects. We sometimes pretended to 
be enemies with architects for fun. There 
were Facebook groups like Vizkom Haters 
for architects and we had something like 
Good Night Architect’s Pride. But it was 
obviously meant as a joke and it was soon 
over. We helped architects with many thing, 
for example with Ještěd F kleci. I’m not sure 
about people from mechatronics, I guess it 
was individual. But those guys are mentally 
quite different from us. 

Did you come up with some  
unofficial activities as a collective? 

We did several exhibitions on our own. We 
tried to make an exhibition at the school but 
the problem is those are university premises 
so I understand why they are afraid. The 
last event where I participated with students 
was Kvašení, we prepared a small event in 
a brewhouse of a brewery. It was a huge spa-
ce with giant tanks and the director offered 
it as a gallery so we had a one day long exhi-
bition during a beer festival. So there were 
mostly exhibitions. By the way, I still don’t 
understand why our studio doesn’t present 

itself on Ještěd F kleci.

Is it possible to move your stuff  
to building F? 

It doesn’t have to be in building F. 

What does Zippe’s ideal  
graduate look like? 

Zippe’s ideal graduate looks like  
a fully functioning artist. 

Do you think that, as a fresh graduate, 
you are ready to enter the world of art? 

The school gave me so much. But I don’t feel 
I’m ready and I never will be. The order and 
discipline that the school gave me was really 
important to me. And of course people, 
classmates, the management. Zippe can 
be as scary as he wants but in the end, he 
knows what he’s doing and I think he’s good. 
Even with his severity but also his openness. 

Having been through all of that,  
do you feel like an elite? 

Generally, I don’t. But we have always made 
jokes about it. Like if you get through our 
studio class, you have something to be 
proud of. I don’t know how it looks from 
the outside but we have always thought we 
got though more than just a usual study 
programme. But generally, I don’t thing we 
belong to some kind of elite, I can’t really 
judge it. I have just got out and I actually 
don’t know how I’m doing.

Are there some similarities  
among graduates? 

We don’t do paintings but multimedia art. 
That’s probably the only similarity. We also 
mostly like doing it. If someone doesn’t like 
doing this, they probably aren’t a graduate.
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2013 •
DAVID ŠMÍD
Multiplikační tiskárna
Multiplication printer



2012 •
MAREK VYSUŠIL
Modifikovaná tiskárna
Modified printer



2012 •
MARTIN SZÖLLÖS
Dynamická struktura
Dynamic structure



2013 •
ANDREA PEKÁRKOVÁ
audiovizuální performance
audiovisual performance
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Já jsem chuť do školy zasáhnout měl,  
ale nepřipadalo mi to vhodné.  

Proto jsem se rozhodl  
školu doplnit, nikoliv změnit. 

I wanted to make changes in the school  
but it didn’t seem appropriate.  

I decided to add something to it,  
not change it.

Rozhovor s Bořkem Šípkem (*1949) 
o příjmutí studentské výzvy, o děkanství 
na malé, otevřené a dynamické škole, 
o konfrontaci různého mínění, o rozvíje-
ní individualit a o založení nového oboru 
Environmental design.

Čím vás přitahuje akademické prostředí? 

Upřímně řečeno nepřitahuje mě vůbec. 
Ještě když jsem žil v devadesátých letech 
v Amsterdamu, dostal jsem několik nabídek, 
abych začal učit. Nabídky přicházely ze 
Švýcarska, z Francie, z Holandska. Ale já 
jsem je vždycky odmítl, protože jsem měl 
strašně moc vlastní práce. Moje pedagogická 
aktivita začala až s příchodem revoluce, 
kdy mě požádali lidé z UMPRUM, abych 
k nim šel učit. Připadalo mi, že jako úspěšný 
emigrant bych sem mohl přinést něco, co 
tady chybělo. Takže jsem na tuto nabídku 
kývnul a začal jsem působit v Praze na 
UMPRUM. Později jsem učil na několika 
dalších školách a učím dodneška. Ale že by 
ten pedagogický aspekt byl nějaký můj velký 
sen, tak to určitě ne. Ale snažím se.

Interview with Bořek Šípek (*1949) about 
accepting a student challenge, being 
the dean of a small, open and dynamic 
school, about confrontation of different 
opinions, developing individuality and 
founding the new study programme of 
Environmental Design.

What is it that appeals to you  
in university environment? 

Honestly, nothing. When I lived in Amster-
dam in the nineties, I received several 
offers for teacher jobs. They came from 
Switzerland, France and the Netherlands. 
But I always refused because I had too 
much work on my hands. My teacher career 
started after the revolution when UMPRUM 
asked me to teach. I thought that as a suc-
cessful emigrant, I could bring in something 
the school was lacking. So I agreed and 
started teaching at UMPRUM. I taught at 
several schools later and I still do. Never-
theless, I cannot say that teaching would 
be some dream of mine, definitely not. But 
I try. 
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Ve svém oboru máte mezinárodní  
přesah, jste světově úspěšný designér 
a architekt. Proč jste se rozhodl kandido-
vat na pozici děkana na škole, která je  
na severu Čech v Jizerských horách?

Dřív, než jsem nastoupil do Liberce, jsem 
byl profesorem ve Vídni. Tehdy mě liberečtí 
studenti oslovili, abych se tady stal děka-
nem. Ale protože se jedná o stoprocentní 
úvazek, tak jsem to odmítl a děkanem se stal 
Zdeněk Lukeš. A když odcházel, přišli za 
mnou studenti podruhé. Znovu odmítnout 
už jsem je nechtěl, Vídeň mi začala připadat 
moc daleko, tak jsem se rozhodl kandido-
vat. Zvítězil jsem a v roce 2005 jsem se stal 
v Liberci děkanem. 

Čím vás zaujal právě Liberec?

Ještě když jsem studoval, vznikla v Německu 
úplně skvělá škola Hochschule für Gestal-
tung Ulm, kterou založil Max Bill, a během 
krátkého časového období byla známá až 
v Brazílii. Škola fungovala skvěle. Jako 
docela shodnou paralelu k této škole v Ulmu 
jsem vnímal právě Liberec. O Liberci jsem 
věděl, že je to poměrně malá škola, která je 
dobrá a intenzivní. Po mých zkušenostech 
z UMPRUM, odkud jsem v podstatě odešel 
a částečně jsem byl odejit, protože jsem 
rebeloval proti systému té školy, který mi 
do dneška připadá arogantní, uzavřený vůči 
jinému alternativnímu myšlení, jsem do 
Liberce přicházel s tím, že to tu bude jiné, že 
to tu bude otevřené.

Byla pro vás důležitá tradice kraje,  
což je dejme tomu SIAL a sklo, nebo  
vás přitahovalo především to, že  
ta škola je mladá a intenzivní?

Bylo to hlavně o té intenzitě a otevřenosti, 
určitě ne o kraji, ale o energii té školy. Já 
zase takový afinity k tomu SIALu necho-
vám. Když jsem přišel, tak jsem Jiřího 
Suchomela neznal. Věděl jsem, že existuje, 
ale nějak jsem ho nesledoval. Určitou dobu 
jsem spolupracoval s Miroslavem Masákem 
a těžce jsme na sebe naráželi. Měli jsme 
různá mínění, různé pohledy na svět. Takže 
jsem očekával, že to u Suchomela nebude 
moc jiné a to mě fascinovalo. Byl to i jeden 

z důvodů, proč jsem do Liberce nakonec 
šel. Chtěl jsem konfrontovat svoje myšlení 
s myšlením odlišným. 

Na škole jste záhy po svém příchodu 
založil nový obor Environmental design. 
Co vás k tomu vedlo?

Po mém nástupu do funkce děkana jsem 
poznal, že Jiří Suchomel je neuvěřitelně 
interní, chytrý a férový člověk, že on tu školu 
založil, že je její otec a že se v podstatě škola 
nedá odvrátit od toho, jak ji definoval, a že 
bych tedy měl pokračovat ve stopách, které 
jí vytkl. Já jsem chuť do školy zasáhnout měl, 
ale nepřipadalo mi to vhodné. Proto jsem se 
rozhodl školu doplnit, nikoliv změnit. Vznikl 
tak nový obor Environmental design. 

Tedy Environmental design vznikl jako 
reakce na tehdejší stav liberecké školy, 
který jste poznal při vašem příchodu?

Ne zcela. Už ve Vídni jsme intenzivně 
připravovali nový obor, který se měl zabývat 
rozhraním mezi architekturou a designem, 
a tyto přípravy jsem nakonec uplatnil 
v Liberci. Situace, kterou jsem poznal při 
svém příchodu, byla další impulz k tomu, 
aby ten obor vznikl. Chtěl jsem udělat 

You are a prominent international  
personality in your field and you  
are a worldwide successful designer  
and architect. Why did you decide  
to be candidate for the dean position  
at a school in the North of Bohemia  
in the Jizera Mountains? 

Before I started teaching in Liberec, I was 
a professor in Vienna. Students of Liberec 
asked me to become the dean. But it was 
a full-time job, I declined the offer and 
Zdeněk Lukeš got the job. When he was leav-
ing, the students asked me again. I didn’t 
want to refuse them a second time and 
Vienna also seemed a bit too far for me so 
I decided to stand as a candidate. 

What interested you in Liberec? 

During my studies, a wonderful school 
called Hochsule für Gestaltung Ulm was 
founded in Germany by Max Bill and it 
quickly became famous, even in Brazil. 
The school worked great. I saw Liberec 
as a parallel to this school in Ulm. I knew 
it was a small, good and intense school. 
After my experience with UMPRUM, which 
I partly left and partly was forced to leave 
because I rebelled against the system of the 
school that seems arrogant and closed to 
any alternative thought to me until today, 
I went to Liberec with the faith that it would 
be different here, more open.

Was the regional tradition important  
to you, mainly SIAL and glass, or was  
it rather about the school being young 
and intense? 

It was mainly about the intensity and open-
ness, definitely not about the region. I am 
not really that much of a SIAL fan. When 
I came to the school, I didn’t even know Jiří 
Suchomel. I knew he existed but I didn’t 
follow what he was doing. I worked with 
Miroslav Masák for some time but we had 
a lot of problems. Different ideas and world 
views. So I expected to have the same kind 
of problems with Suchomel, which fascinat-
ed me. It was one of the reasons why I went 
to Liberec in the end. I wanted to confront 
my thinking with a different one.

Soon after you came to the school,  
you created a new study programme  
of Environmental Design. Why? 

When I started as the dean, I saw Jiří 
Suchomel was an incredibly internal, clever 
and fair person, that he founded the school, 
was its father and that it’s basically not pos-
sible to give the school a different direction 
from what he defined. So I was supposed to 
follow in his wake. I wanted to make chang-
es in the school but it didn’t seem appro-
priate. I decided to add something to it, not 
change it. That’s how the study programme 
of Environmental Design was founded. 

So Environmental Design was  
a reaction to the state of the school  
at the time you arrived? 

Not completely. I was already working on 
a new study programme in Vienna, it was 
supposed to treat the borders of architecture 
and design and I used these preparations 
in Liberec. The situation when I came to 
the school was another impulse to create 
the programme. I wanted to create a par-
allel to what already existed at the school. 
And Suchomel saw it too, he later told me 
I founded a new architecture programme.
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paralelu k tomu, co už na škole bylo. A on to 
Suchomel taky poznal, později řekl, že jsem 
si vlastně založil novou architekturu.

Co byste se snažil na škole změnit,  
kdybyste nebral ohled na tradici  
Jiřího Suchomela?

Já začnu zase někde jinde. Na UMPRUMce 
jsem měl šílené potíže s tím, že tam jsou ty 
mistrovské ateliéry. Studenti vystudují šest 
let u jednoho profesora. Za celé to studium 
neuslyší jiné mínění než je mínění toho 
jednoho člověka, vedoucího svého ateliéru. 
Měl jsem pocit, že tento systém produkuje 
téměř malé kopie jednotlivých vedoucích. 
Já se domnívám, že smysl školství je jinde 
a absolutně nechci, aby moji studenti byli 
mými kopiemi. Já chci, aby našli sami sebe. 
Podobně, jak tomu bylo na UMPRUM, jsem 
to ale vnímal po svém příchodu i v Liberci. 
Přišlo mi, že někteří studenti studovali 
opravdu jenom v tom jednom ateliéru a ještě 
si často vybírali třeba ten ateliér, kde to 
bylo nejlehčí. Šli tam, kde moc nenarazili. 
Také mi přišlo, že si jsou liberecké ateliéry 
velmi podobné, že mají trošku jiné přístupy, 
ale stylově si jsou velmi blízké. Kdybych se 
zachoval razantněji, tak bych určitě býval 
chtěl tu názorovou konfrontaci a změnil 
bych obsazení vedoucích ateliérů. Chtěl 
jsem na škole založit takzvanou taxi profesu-
ru, kdy by vždy na jeden semestr přijeli lidé 
různého myšlení, především lidé ze světa. 
Začal jsem tím, že na škole po dobu jedno-
ho semestru působil Max van Huut, což je 
skvělý architekt z Holandska. Ale přihlásili 
se k němu jenom tři studenti, protože ti 
ostatní zřejmě nechtěli riskovat, protože 
nevěděli, do čeho by šli. Tady to funguje tak, 
že když jde někdo k Bučkovi, tak už ví, co má 
očekávat, když jde k Fránkovi, tak taky. Moje 
ambice konfrontovat studenty s různými 
přístupy k tvorbě se nenaplnila, tak jsem 
toho nechal.

Jiří Suchomel má krédo „malá,  
otevřená, dynamická“. Změna, kterou 
jste chtěl udělat, je vlastně kompatibilní 
s jeho mottem, s jeho povahou.

My si s Jiřím Suchomelem rozumíme. 
Nejsme ale zastánci stejné architektury 

a to je dobře. Já jsem strašně rád, že jsou ty 
přístupy k architektuře různé, kdyby všich-
ni dělali mým stylem, tak je to hrůza. Ale 
naopak tím, že jsou ty styly odlišné, tak prá-
vě z toho vzniká i nějaká kultura. Liberec mi 
připadá, že je stále dost přikloněný k tomu 
jednomu stylu, k té červené niti SIALu. 

Co je charakteristikou  
Environmental designu?

K úvaze založit tento obor mě vedl před-
poklad, že architekti mají často určitou 
aroganci, nebo aroganci, že touží po velkých 
impozantních projektech a že tím pádem 
často přehlížejí mnoho malých problémů, 
které pak zůstávají neřešeny. To se často děje 
například v urbanismu. Z druhé strany tyto 
architekty opomíjené problémy nemůžou 
řešit designéři, protože oni se nenaučili pro-
storovému myšlení. Designér vidí jenom ty 
věci, které má před sebou, na které si může 
sáhnout, a to kontextuální, to, co je za ním, 
to nevidí. Založil jsem tedy obor, který se 
zabývá právě těmi problémy, které architekty 
už moc nezajímají, ale přitom historicky 
vždycky k architektuře patřily. Zároveň celý 
ten design je vlastně úplně nová věc. Výuka 
designu vznikla na univerzitách až v 50. 
letech. Předtím to všechno ovládali architek-
ti. Každý architekt dovedl navrhnout židli, 
ale ta doba už je pryč. Dnes se normální 
industriální design vyučuje všude po světě 
a jde v podstatě o design předmětů, které 
čeká masová repetice. Je to studium, které 
v podstatě nepracuje s kontextem. Když 
navrhneš židli, tak musí fungovat všude. 
Ono to má kontext, vždycky je tam nějaký 
kulturní nebo časový kontext. Ale envi-
ronmental design je mnohem víc napojený 
na kontext místa a to už je začátek architek-
tury, protože ta je vždycky v kontextu. Třeba 
jenom taková témata, jaká byla v Praze, třeba 
kam postavit sochu Hašlera nebo Masaryka. 
Architekti hledali místo, kam postavit Masa-
ryka, asi čtyři roky a nakonec ho postavili 
na to nejhorší místo, kam mohli. A to jsou 
právě ty problémy, které by měl řešit envi-
ronmental design. Zároveň ten obor, který 
jsem založil, nebyl v době svého vzniku zcela 
unikátní obor, podobné školy již ve světě 
existovaly, jedna úžasná je v Eidhovenu, pak 
je jedna v Kanadě. Celkově jsou na světě asi 

What would have you changed  
if you didn’t mind the traditions  
of Jiří Suchomel? 

I will start somewhere else again. At 
UMPRUM, I had a lot of problems with their 
system of studio classes. Students spent six 
years with the same teacher. For the whole 
course of their studies, they heard opinions 
of only one person, the head of their studio. 
I felt as if this system produced copies 
of the heads of studios. I think education 
should be about something else and I abso-
lutely don’t wish my students to be copies 
of me. I want them to find themselves. 
But I saw the situation in Liberec as quite 
similar to that of UMPRUM. It seemed to 
me that some students studied only in one 
studio and that they often chose the easiest 
one. They chose the one where they wouldn’t 
have too many problems. I also thought that 
the studios in Liberec were rather similar to 
each other, they had different approaches 
but the style was always almost the same. 
If I were to be more dynamic, I would have 
wanted to bring in some confrontation of 
opinions and I would change people who 
led the studios. I wanted to establish the so 
called taxi professorship, people of various 
opinions would be coming to the school 
for one semester, mostly from abroad. 
I started by inviting Max van Huut for one 
semester, he’s an amazing architect from 
the Netherlands. But only three students 
signed for that studio because the rest was 
probably afraid of the unknown. The way it 
works here is that if you take the studio with 
Buček, you know what to expect, if you take 
the one with Fránek, you also know what it 
will be like. My ambition to confront stu-
dents with different approaches to creation 
wasn’t fulfilled so I gave up. 

Jiří Suchomel’s motto for the school is 
“small, open, dynamic.” The change you 
wanted to apply is actually compatible 
with the motto and his character. 

We understand each other with Jiří 
Suchomel. We don’t make the same archi-
tecture, which is good. I am really glad there 
are different approaches to architecture, 
it would be awful if everyone did the same 

style as me. But on the contrary, the styles 
are very different and that is what creates 
some culture. I think that Liberec is still very 
inclined to follow the style of SIAL. 

What is the characteristic  
of Environmental Design? 

The idea to create this study programme 
came from the concept that architects suffer 
of a certain arrogance, well… arrogance, 
they simply desire for big imposing proj-
ects and they often overlook many small 
problems that no one solves afterwards. It 
happens a lot in urban planning. On the 
other hand, these problems overlooked by 
architects cannot be solved by designers 
because they didn’t learn spatial thinking. 
A designer can see only what he has in front 
of him and what he can touch, he cannot 
see the contextual, what is hidden behind. 
So I created a field that would treat these 
problems that don’t interest architects very 
much but historically have always belonged 
to architecture. The whole design is actu-
ally a new thing. Education in design was 
created in the 50’s. Everything was done by 
architects before that. Every architect knew 
how to design a chair but those times are 
gone. Today, it is normal to teach industrial 
design at schools but it’s basically about 
designing objects for mass production. 
If you design a chair, it has to function 
anywhere. It does have a context, there 
is always a regional or temporal context. 
But Environmental Design is much more 
connected to the context of the place and 
that is where architecture begins because 
architecture is always contextual. Let’s just 
consider some themes in Prague like where 
to place the statues of Hašler and Masaryk. 
It took some four years to architects to 
find a spot for Masaryk’s statue and in the 
end they chose probably the worst possible 
place they could. This is exactly the kind of 
problems that should be treated by Environ-
mental Design. When I created it, it wasn’t 
really a unique programme, there were other 
schools with similar programmes, one of 
them is in Eidhoven, it’s really good, and 
one in Canada. I think there are four similar 
school in the world altogether and they all 
are rather successful.

BOŘEK ŠÍPEKENVIRONMENTAL DESIGN



1997 •
slavnostní performance u příležitosti otevření vstupu do Kanceláře prezidenta republiky
ceremonial performance for the opening of the entrance to the President‘s Office



284 285

čtyři obdobné školy a vlastně jsou všechny 
docela úspěšné.

Vaši studenti jsou rozkročeni mezi  
dva obory, to jistě klade specifické  
nároky na jejich výuku. Myslíte si, že  
se studentům vašeho oboru na škole 
dostává plnohodnotné vzdělání? 

Já vím, že dodneška ten obor neběží opti-
málně, ale udělali jsme to tak dobře, jak to 
jen šlo. Vím, že se mi nikdy nepodaří, aby 
v Liberci přednášeli ti lidé, které bych tu rád 
měl. Já jsem už několikrát žádal o to, aby nás 
pustili jako vysunuté sídlo do Prahy. Tam 
znám spoustu lidí, kteří by mohli přednášet 
doplňující předměty, ale pouze v té Praze, 
ne v Liberci. Co naše studium nabízí je, že 
pokud tady našemu studentovi něco schází, 
má potřebu se dovzdělat, tak tu máme ote-
vřený kurz, kde si může doplnit na jiné škole 
to, co mu ta naše nenabízí.

Liberečtí studenti vás oslovili i proto, 
že jste měl značné mezinárodní renomé 
a mezinárodní kontakty. Očekávali, že 
vaše zahraniční vazby přenesete i do 
Liberce. Pokusil jste se o to?

To jsem udělal jednou s tím Maxem van 
Huutem a pak už jsem toho nechal. Nyní 
se již o nic nepokouším, protože stále je to 
především o financích. Ti lidé, které bych 
rád pozval, se nedají zaplatit a já zase od 
nich nemůžu chtít, aby přijeli zadarmo. 
Teďka jsem byl na týden v Japonsku a dostal 
jsem honorář, který je tady půlroční plat. 
Problémem je, a je to problém politický, že 
si tahle republika neváží školství, že se tady 
tomu nevěnují dostatečné finance. Já jsem 
schválně v době svého děkanství chodil do 
minusu, každý rok asi půl milionu nebo 
milion. Nechával jsem to na ministrovi, ať 
on si to vyřeší, protože my pod to pracovat 
nemůžeme.

A vyřešil to ministr?

Ono se to vždycky nějak vyřešilo, ale nevím, 
jestli se to neposouvalo tak, že to za mě pak 
Fránek všechno vylízal. 

Podle čeho jste si vybíral  
své kolegy v ateliérové výuce?

První ročník jsme otevírali s patnácti 
studenty, s takovým počtem nebylo možné 
otevřít víc ateliérů. Asi po třech letech, díky 
postupnému nárůstu studentů, se mohla 
rozšířit i škála ateliérů, které Evironmen-
tal design dodneška nabízí. Přišla Leona 
Matějková, která je moje bývalá studentka 
z UMPRUM. Znám ji velmi dobře a vím, jak 
přemýšlí a jak pracuje. Jarda Brabec přišel 
ještě o něco později. Jeho jsem oslovil, pro-
tože jsem chtěl to myšlení, které já s Leonou 
studentům nabízíme, zase úplně otočit. 
Chtěl jsem, aby se studenti naučili čistému 
estetickému vidění a na to je kameraman 
v podstatě ten nejlepší. Snažil jsem se atelié-
rové vedení sestavit tak, aby ti vyučující stu-
dentům trošku zmátli hlavy, aby jim ukázali, 
že o stejné věci se dá přemýšlet různě.

Jak si vybíráte své studenty? 

Problémem přijímacího řízení na téhle škole 
je, že se během několika málo dní musí určit, 
kdo je vhodný a kdo ne. Kdyby to bývalo šlo 
podle mých představ, tak bych založil pro-
pedeutický ročník a ti studenti by byli přijati 
až po tom propedeutickém ročníku. Bylo 
by to úplně nejlepší, protože za ty tři dny 
přijímaček se nedá rozhodnout, kdo je dobrý 
a kdo není. Můj přístup je takový, že vybe-
reme maximum uchazečů, které nám rektor 
povolí, což je něco mezi patnácti až dvaceti, 
a mezi nimi se časem tak pět dobrých najde. 

Jaký máte přístup  
ke studentovi, jak učíte?

Studentům nikdy neříkám, jak a co mají 
udělat. Nikdy jim nepředávám předobraz, jak 
by to či ono mělo vypadat. Já se je snažím 
otvírat. Snažím se jim pomoct, aby našli 
sami sebe, aby začali přemýšlet. Snažím se 
poznat jejich charakter a pak jejich cha-
rakteru pomáhám, aby se rozvinul. A to je 
nějaká cesta a každý tu cestu musí vyplnit 
jinak. Já se právě snažím, aby si studenti 
svoji cestu vyplnili vlastní individualitou, 
vlastním egem. Dále se studentům snažím 
předat určitou metodologii, nějakou zna-
lost, že tvorba je proces, jak se dostanu od 

Your students stand between two  
domains, it is bound to have some  
very specific requirements for  
their education. Do you believe  
students of your programme  
are given an adequate education? 

I know that the programme doesn’t work as 
well as it could but we did all that was in our 
powers. I know that I will never manage to 
have some people give lectures in Liberec 
although I would love them to. I have asked 
several times to be moved to Prague as an 
external department. I know many people 
who could teach some complementary sub-
jects but only in Prague, not in Liberec. But 
our programme offers that if a student lacks 
something and needs to supplement his 
education, we have an open course which 
he can take at another school if our school 
doesn’t offer it. 

The students in Liberec asked you  
to become the dean because of your  
international reputation and contacts. 
They expected you to bring these rela-
tions to Liberec. Did you try to do so? 

I did it once with Max van Huut and then 
I stopped. I don’t try anymore, it’s all about 
finances. I can’t pay those people I would 
like to invite and I can hardly ask them to 
come for free. I have just been in Japan 
for a week and the pay I received equalled 
a half-year salary here. The problem – and 
it’s a political one – is that this republic 
has no respect for education and that not 
enough money is given to it. When I was 
the dean, I intentionally spent more than 
was in the budget, by a half of million or 
one million. I left it for the finance minister 
to deal with it, we simply couldn’t function 
with less money. 

And did the minister deal with it? 

It always ended up well but I’m not sure if 
they didn’t change the rules and if Fránek 
didn’t had it worse after me.

How did you choose your colleagues  
for teaching studio classes?

I opened the first class with fifteen students, 
you cannot open more studio classes with 
such a number of students. After three 
years when we had more students, we could 
enlarge the array of studios that Environ-
mental Design offers until today. Leona 
Matějková came, she was my student at 
UMPRUM. I know her well and I know how 
she thinks and works. Jarda Brabec came 
a little later. I asked him because I wanted 
to reverse the way of thinking Leona and 
I could offer. I wanted the students to learn 
to see things from a purely aesthetical point 
of view and I believe a cameraman is ideal 
for that. I tried to create such a leadership 
of the studios that would confuse students 
and show them that you can think about one 
thing in many different ways. 

How do you choose your students? 

The problem of the entrance exams here is 
that you have just a few days to choose who 
is suitable and who isn’t. If I was to decide 
it, we would have a propaedeutic year and 
students would be accepted after this pro-
paedeutic year. It would be the best option 
because three days of exams are not enough 
to choose who is good and who isn’t. So my 
approach is that we take in as many students 
as the rector lets us, which is between fifteen 
and twenty, and after some time, we find five 
good students among them. 

What is your approach to students?  
How do you teach? 

I never tell my students what they should 
do and how they should do it. I never give 
them a prepared image of how something 
should look. I try to open them. I try to help 
them to find themselves and start thinking. 
I try to learn about their character and then 
I help them to develop that character. That 
is difficult and everyone has to make this 
voyage differently. I try to push students 
to fill their path with their own individu-
ality their own ego. I also try to give them 
a certain method, a knowledge that creation 
is a process of getting from an assignment 
to the final product. When someone says 
“Build a hospital,” there are students, even 
here, who immediately see what it will look 
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zadání k výsledku. Když někdo řekne postav 
nemocnici, tak jsou studenti, a jsou i tady na 
architektuře, kteří bez rozmyslu vidí, jak to 
bude vypadat, a rovnou se pouštějí do navr-
hování. Já se snažím studentům vštípit určitý 
postup, kdy na začátku nemá být představa, 
ale analýza, z té analýzy se odvozuje kon-
kluze, z té konkluze vzniká koncept a teprve 
s tím konceptem se začne navrhovat. 

Myslíte si, že mají liberečtí studenti  
nějakou charakteristiku? Nějakou  
opakující se schopnost nebo přístup?

Na to neumím odpovědět.

Jaká si myslíte, že je největší slabina,  
kde ten obor podle vás kulhá?

Já jsem trval na tom, abychom seděli ve 
stejném ateliéru jako architekti. Aby tam 
probíhala vzájemná výměna. Bohužel ze 
strany architektů cítím vůči tomuto oboru 
aroganci, považují ho za méněcenný. 

Za slabost oboru tedy považujete  
to neuznání od architektů, nebo  
nespolupráci mezi těmi obory?

Jedno s druhým, to souvisí.

Jak vnímáte svou současnou roli v oboru?

Jsem garant studijního programu, ale 
protože já nyní navrhuji opravdu velké 
projekty v Číně, tak si nejsem jist, jak to 
utáhnu. Přemýšlím, že bych tady skončil. Na 
druhou stranu, kdybych skončil, tak by to asi 
dopadlo tak, že i ten obor skončí a to by mě 
zase mrzelo. Hledám nějaké řešení.

Existuje někdo, kdo by  
vás mohl nahradit?

Určitě existuje. Tutově nejsem jediný.

Jaké si myslíte, že mají studenti uplatnění 
po škole? Nemají svoji pozici ztíženou 
tím, že vlastně nejsou ve škatulce umělce 
ani designéra ani architekta?

Když někdo skončí s bakalářem, tak má něco 
dokončeno a pak může jít prodávat bram-

bory. A když se někdo rozhodne pro toho 
magistra a bude ho chtít studovat u nás, tak 
abychom ho přijali, tak musí formulovat, 
co si představuje, že by chtěl v životě dělat. 
Studium se k tomu pak orientuje. Takže když 
nastupuje, měl by vědět, kde se chce uplat-
nit, a pak už je to na něm.

Sledujete, co dělají vaši absolventi?

Já teď ani nevím, já s nimi nemám tolik 
kontaktů. Vím, co dělá Petr Siedlaczek, 
protože nás občas spojí spolupráce. Vím, 
co dělá Chocholoušek. Já vím mnohem víc 
o svých bývalých studentech z UMPRUM, 
tady v Liberci to ještě potřebuje určitý čas, 
abychom ty lidi znovu objevili. Oni se sem 
většinou nevracejí a já je taky nějak nesledu-
ji. Můj velký problém stejně je, že se té peda-
gogice zas až tak nevěnuji, protože mám dost 
síly na to, abych dělal to, co jsem vždycky 
dělat chtěl, a to je praxe. Mám toho opravdu 
mnoho, takže by se dalo říct, že tu školu spíš 
flákám. Ale zase na druhou stranu, ve Vídni 
učí Zaha Hadid a ta tam lítá z Londýna. Zaha 
to dělá tak, že přiletí třeba někdy v jedenáct 
v noci na letiště, zavolá studentům a pak 
s nimi sedí do rána a ráno opět odletí. 
Takhle přiletí třikrát za semestr a ti studenti 
se za ty tři noci naučí víc než u nějakého 
profesora, který sice sedí každý den ve škole, 
ale který nemá právě ty zkušenosti z praxe. 

like and they start preparing the design. I try 
to show my students a certain method that 
doesn’t start with an image but an analysis, 
the analysis leads to a conclusion and the 
conclusion gives life to a concept and when 
you have the concept, you can start design-
ing. 

Do you thing students in Liberec  
have some common characteristic?  
Some repeated skill or approach? 

I cannot answer that. 

What do you think is the weakest spot  
of the programme? What is its problem? 

I wanted to be in the same studio room 
with architects so that there would be 
mutual exchange. Unfortunately, it feels like 
architects act quite arrogantly towards this 
domain, they consider it inferior. 

So do you see the weakness in the  
condescension of architects or in  
the two programmes not cooperating? 

Those two things are connected. 

How do you see your  
current role in the domain? 

I am the guarantor of the study programme 
but because I am working on some big proj-
ects in China, I am not sure I’ll have enough 
time to do it. I’m considering leaving. On 
the other hand, if I leave, the programme 
would probably cease to exist and I would 
be sorry for that. I’m looking for a solution. 

Is there someone capable  
of replacing you? 

Certainly is. I can’t be the only one. 

What do you think are the chances of 
your graduates? Aren’t they in a difficult 
position because they don’t fit as artists, 
designers nor architects? 

If someone stops after finishing Bachelor, 
he did something and then he can go and 
sell potatoes. And if someone wants to 

continue in the Master program, he has to 
formulate what he would like to do after 
school if he wants to study here. His studies 
then follow the direction he chose. So when 
students come in, they should know what 
they want to do in the future and then it’s up 
to them. 

Do you check what your graduates do? 

I don’t know right now, I’m not really in 
contact with them. I know what Petr Sied-
laczek does because we sometimes work 
together. I also know about Chocholoušek. 
I mostly know about my students from 
UMPRUM, it still needs some time before 
we will rediscover our Liberec students. 
They usually don’t come back and I don’t 
follow what they do. The big problem with 
me is that I don’t really have that much time 
for teaching because I have just enough 
strength to do what I have always wanted to 
do and that is practical work. I have a really 
a lot to do so you could say I’m kind of 
goofing off at school. But on the other hand, 
Zaha Hadid teaches in Vienna and she flies 
there from London. She comes let’s say at 
eleven o’clock at night to the airport and 
lets her students know she’s there. She 
then spends the whole night with them 
and returns to London in the morning. She 
comes three times each semester like this 
and those students learn more from her 
in those three nights than they learn from 
a teacher who sits at the school whole day 
but doesn’t have as much experience.

BOŘEK ŠÍPEKENVIRONMENTAL DESIGN
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Měl bys tu experimentovat, 
zkoušet a hledat. 

Jsem pro, aby škola vychovávala  
vizionáře, ne kresliče.

You should experiment, try and search.  
I absolutely agree that the school  

should bring up visionaries,  
not drawers.

Rozhovor s Petrem Siedlaczkem  
(*1985, FUA 2005 – 2012) o počátcích 
oboru Enviromental design, o meziobo-
rovosti, o diskuzi a o střetnutí se  
s realitou trhu.

Nastoupil jsi v roce 2005 jako jeden 
z prvních studentů právě založeného 
oboru Enviromental design. Proč sis  
vybral zrovna Libereckou fakultu  
a studium na zcela novém oboru? 

Nerad to přiznávám, protože studium archi-
tektury a designu v Liberci pak působí jako 
cosi druhotného, ale o Liberec jsem se začal 
zajímat až díky neúspěchu při talentových 
zkouškách na UMPRUM. Původně jsem byl 
přijat do ateliéru designu módních doplň-
ků na textilní fakultě na TUL, kam jsem 
i nastoupil. Již během prvního měsíce mi 
ale bylo jasné, že mi tato cesta úplně nevy-
hovuje. V tu dobu akorát založil Bořek Šípek 
ateliér Environmental design. Okamžitě mě 
to zaujalo. Bořka jsem pozoroval už předtím, 
znal jsem jeho tvorbu i způsob práce. Proto 
mne jeho ateliér zajímal, věděl jsem, že se 
bude jednat o multifunkční obor, který se 

Interview with Petr Siedlaczek  
(*1985, FUA 2005 – 2012) about the 
beginning of the Environmental Design 
study programme, about interdisciplinar-
ity, debate and meeting the reality  
of the market.

You started your studies in 2005 as  
one of the first students of the newly  
created study programme of Environ-
mental Design. Why did you choose  
the faculty in Liberec and started  
studying a brand new programme? 

I don’t like to admit it because then studying 
architecture and design in Liberec seems 
secondary but I took interest in Liberec 
after I failed talent tests in Prague. Origi-
nally, I was admitted to the design studio of 
fashion accessories at the Faculty of Textile 
Engineering of the Technical University of 
Liberec. It was clear to me in the course of 
the first month that this wasn’t for me. Bořek 
Šípek had just founded the Environmental 
Design studio in that time. It immediately 
caught my eye. I knew Bořek and I fol-
lowed his work and methods. That’s why 
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pohybuje napříč různými výtvarnými disci-
plínami. Podařilo se mi Bořka svým portfo-
liem přesvědčit, aby mě přijal a já přestoupil 
ještě v tom započatém semestru. 

Neúspěchem v Praze začíná  
mnoho libereckých příběhů. 
 

Jistě, VŠUP má stoletou tradici, navíc sídlí 
v hlavním městě a příležitostí pro uplatnění 
jsou právě tam. Nicméně Fakulta umění 
a architektury v Liberci má jiné přednosti. 
 

Myslíš, že vzbudilo velký ohlas, když  
se stal v Liberci děkanem Bořek Šípek? 

Já myslím, že ano. Liberec měl dřív značnou 
publicitu díky architektovi Hubáčkovi a Ješ-
tědu, ale to už je trochu dávno. Bořek přinesl 
nový vzruch. Média se začala univerzitě 
v Liberci více věnovat a myslím si, že i Praha 
začala brát Liberec víc v potaz.  

Jaký byl tvůj příchod na školu? 

Byl to vstup do neznáma. Byli jsme prv-
ními studenty Environmental designu, 
takže nikdo netušil, jak se vše bude vyvíjet. 
Koncepce ateliéru byla skutečně rozsáhlá, 
témata prací se pohybovala několika směry 
a to od nás vyžadovalo samostatnost. Zpětně 
si myslím, že nám tato situace pomáhala 
rozvíjet naše individuality.  

Byli jste vlastně prvními studenty  
nového oboru. Připadali jste si jako  
nějací průkopníci? 

Svým způsobem jsme jimi byli, byli jsme 
první „pokusní králíci“. Na nás se vlastně 
testoval studijní program ateliéru Envi-
ronmental design. Můj ročník byl plný 
opravdu silných osobností a díky tomu 
vznikalo mnoho úhlů pohledů na samotné 
studium. Neustále jsme si vzájemně opono-
vali a člověk si tak tříbil myšlení. Bořek v nás 
individuality podporoval, má rád jedinečné 
povahy, jeho baví rozmanitost.  

Jaký byl podle tebe záměr  
nově vzniklého oboru? 
 

Ateliér měl vychovávat osobnosti s rozsáh-

lým zaměřením, které přemýšlejí koncepčně 
a dovedou se pohybovat v celé škále jed-
notlivých oborů – ať skrze architekturu, 
produktový design a zahradní navrhování, 
tak i částečně skrze grafiku a módu. Ambi-
ciózním úkolem bylo umět se pohybovat na 
pomezí landartu až po městský urbanizova-
ný prostor, to je velmi široké pole působnos-
ti. Zároveň absolventem toho oboru nemá 
být odborník na vše, ale má to být osobnost, 
která má nadhled a umí propojit jednotlivé 
disciplíny. Takto jsem to alespoň vnímal já. 

Jak vedl Bořek Šípek ateliér? 

Bořek nepřednášel tím klasickým způsobem 
– neměl tříhodinové proslovy, nevedl dlouhé 
monology nekonečného toku informací, 
právě naopak, jeho komentáře byly velmi 
často stručné. To nás nutilo naučit se ptát. 
Proces samotné ateliérové tvorby probíhal 
tak, že asistenti byli ti, kdo studenta vedl, 
jakmile se ale objevily první kontury projek-
tu, tak se obrys prezentoval na takzvaném 
Colloquium, kterého se Bořek vždy účastnil. 
Prezentace byly přístupné všem studentům 
i veřejnosti. Bořek nás tím učil mluvit veřej-
ně, museli jsme umět formulovat svůj záměr 
a zároveň jej hájit. Kdokoliv mohl oponovat 
a diskutovat, což je velmi demokratické, 
rovněž to urychlovalo vývoj projektů. 

Bořek Šípek má, mimo jiné,  
vystudovanou filozofii. Myslíš,  
že se tahle intelektuální stránka  
promítá do stylu jeho výuky? 
 

Architektura a design souvisí s filozofií, 
s politikou, s ekonomií, s ekologií – tyto sou-
vztažnosti jsem si časem během svého studia 
uvědomoval stále více a více. Pro Bořka 
byl důležitý koncept a až potom se hledala 
vhodná vizuální forma. Bořek nás učil hledat 
především samotnou podstatu zadání. 

Jaká byla podle tebe  
hlavní učební metoda? 

To asi nelze popsat jednou větou nebo 
principiálně pojmenovat. Napadá mě slovo 
konfrontace. Myslím, že určující byly dialo-
gy se spolužáky, s pedagogy. Důležitá byla 
rivalita mezi vrstevníky. To vše dohromady 

I was interested in his studio, I knew it was 
a multifunctional domain that comes across 
different art disciplines. I managed to con-
vince Bořek with my portfolio and he took 
me in at the same semester that had already 
begun. 

Many stories in Liberec start  
by a failure in Prague. 

Yes, that school has one hundred years of 
tradition and it sieges at the capital city 
where there are most opportunities to find 
some job. Anyway, the Liberec Faculty of Art 
and Architecture has different advantages. 

Do you think there was a response when 
Bořek Šípek was named dean in Liberec? 

I think there was. Liberec used to have a lot 
of publicity thanks to the architect Hubáček 
and Ještěd but it was a long time ago. Bořek 
brought in some fresh air. Media were more 
interested in Liberec and I think that even 
Prague started to take Liberec more in 
consideration. 

What was your coming to the school like? 

It was a step to the unknown. We were the 
first students of Evironmental Design so 
no one had any idea how it would develop. 
The conception of the studio was vast and 
project themes moved in various direction 
so it demanded a lot of self-reliance of us. 
Retrospectively, I’d say it helped us to devel-
op our individuality a lot. 

You were actually the first students  
of a new study programme. Did you  
feel like some kind of pioneers? 

We were in a way, we were the first “lab 
rats.” They tested the study programme of 
the Environmental Design studio on us. 
My class was full of really strong personal-
ities so there were many points of view on 
individual studies. We always opposed each 
other which helped us to sharpen our minds. 
Bořek encouraged us to develop our indi-
viduality, he likes unique personalities and 
enjoys diversity. 

What do you think was the purpose  
of the new programme? 

The studio was supposed to bring up 
personalities with a wide array of special-
izations that think conceptually and are able 
to move through many different domains – 
architecture, product design, garden design 
but also graphic arts or fashion. The ambi-
tious goal was to get to the border of land 
art and city urbanized space; that is a huge 
scope of activity. Nevertheless, a graduate 
of this programme shouldn’t be an expert 
on everything but a personality with an 
adequate scope of knowledge and the ability 
to combine different disciplines. At least 
that’s how I saw it. 

How did Bořek Šípek  
organize the studio? 

Bořek didn’t give traditional lectures – he 
didn’t give three hour long speeches and 
didn’t lead long monologues of endless 
stream of information. On the contrary, his 
commentaries were often very brief. That 
taught us to put questions. Concerning the 
process of creation in studio itself, assis-
tants were those who led students but when 
the first outlines of a project emerged, it 
was presented during so called Colloqium, 
Bořek always participated. Presentations 
were open for all students and public. Bořek 
wanted to teach us to speak publically, we 
had to be able to formulate our intention 
and also defend it. Anyone could argue and 
debate with us, it was very democratic and it 
also helped us to move forward with proj-
ects. 

Among other, Bořek Šipek also  
studied philosophy. Do you think this 
intellectual side of him was present  
in his style of teaching? 

Architecture and design are connected with 
philosophy, politics, ecology – I became 
more and more aware of these relations in 
the course of my studies. Concept was very 
important to Bořek and only once you had 
a concept you started looking for an appro-
priate visual form. Bořek taught us to find 
the very essence of our assignment.

ENVIRONMENTAL DESIGN PETR SIEDLACZEK
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utvářelo okolnosti, které formovaly osobnost 
studenta.

Takže důležitá výuka  
byla vlastně diskuze? 

Rozhodně. Při prezentacích někdy třeba 
Bořek nesouhlasil s tezí studenta, ale chtěl 
se nechat přesvědčit. Každý měl umět obhá-
jit svůj postoj. Často tam zaznívalo: „Vizu-
álně se s tím neztotožňuji, ale respektuji, co 
říkáš. Ten koncept může fungovat.“ 

Jakými tématy jste se  
v ateliéru zabývali? 

Již od prvních ročníků byl kladen důraz na 
vlastní polemiku a samostatný výběr témat 
pro své práce. Vždycky se říkalo, že když 
profesor zadá téma, tak je vlastně půlka 
úkolu hotova. Bořek apeloval na koncepční 
přemýšlení a na potřebu všestranného zauje-
tí. Více jsme si uvědomovali potřebu nadhle-
du, konsekvence a kontextu při navrhování. 
Konkrétně – když jsi chtěl navrhovat židli, 
bylo nejprve potřeba vědět proč. Bořek říkal: 
„Není už židlí na trhu dost? V čem bude jiná 
ta tvá židle?“ Chtěl, abychom to téma hledali 
už v jeho samostatné podstatě. 
 

Hlavní důraz byl tedy kladen na koncept, 
ale zmínil ses, že se z vás škola zároveň 
snažila vychovat osobnosti, které svým 
vzděláním obsáhnou širokou paletu obo-
rů. Jak se dařilo naplňovat tento ideál? 

Na toto téma by se dalo mluvit déle. Myslím 
si, že záměr toho ateliéru byl skvělý. Na 
druhou stranu je ten obor tak specifický 
a mladý, že v týmu vyučujících chybí lidé, 
kteří tu ideu skutečně můžou naplnit. Jeden 
Bořek nestačí.  

A myslíš si, že Šípkovo nasazení  
bylo adekvátní tomuto velkému  
renesančnímu záměru? 
 

To je taková bulvární otázka. Taky jsem 
vždycky slýchával od spolužáků, že by tam 
měl být častěji, ale to přece není nutné. 
Na vysoké škole tě pedagog nepovede za 
ručičku. Myslím, že vzhledem k tomu, jak 
je vytížený, tak pozornosti věnoval škole až 

dost. Není důvod, aby byl u všeho, od toho 
tam jsou přece asistenti, kteří jsou součástí 
jednotlivých ateliérů a vedou studenta 
v průběhu tvorby. Vedoucí ateliéru by se měl 
vyjadřovat až ve chvíli, kdy už projekt začíná 
mít jasnější podobu.

Očekávání, které studenti na Šípka  
kladli, bylo, že se mu skrze jeho zahra-
niční věhlas podaří zvát do periferního 
Liberce světové osobnosti. Myslíš,  
že se mu to podařilo? 

V prvních letech se mu dařilo získávat zají-
mavé osobnosti, které v Liberci přednášeli či 
učili. Ty první semestry byly opravdu inten-
zivní, pořád se něco dělo. Byl tam Jáchym 
Fleig z Německa, sochař, Christina Kleen-
horning z USA, ta byla spíš přes produktový 
design, jako asistenta jsme měli taky Honzu 
Stolína, ten je hodně konceptuálně založen, 
takže on do toho vnášel velmi zajímavý 
pohled. Později přišel Jarda Brabec s výukou 
zaměřenou na foto a film, což skvěle komu-
nikuje s designem a vůbec způsobem, jak 
tvorbu prezentovat. 
 

Na oboru architektura je hodně výraz-
ný fenomén společného žití v ateliéru 
a nějaká interakce mezi ročníky. Celé to 
je jedna komunita. Obor designu sídlí 
s architekty ve stejné hale. Jaké panovaly 
mezi těmito dvěma obory vztahy? 

Je pravda, že jsme dokázali dobře komuniko-
vat uvnitř svého ateliéru, ale vůči ostatním 
fakultním oborům existoval jemný distanc. 
Je to škoda, že jsme se neuměli více prová-
zat. Byli jsme první ročník nového studij-
ního programu a ostatní zažité ateliéry nás 
moc nechápaly.  

Tvořili jste v rámci oboru  
komunitu, rodinu? 

Myslím, že ano. Globálně se dá říct, že vzta-
hy byly přátelské. Vždycky tam byl sólista, 
který nekomunikoval. Tak to na uměleckých 
školách zkrátka je, člověk je tu víc indivi-
dualita, jede sám na sebe, protože se chce 
nějakým způsobem odlišit. 

What do you think was his  
main method of teaching? 

It cannot be described in one phrase or 
generally named. The word confrontation 
comes to mind. I think dialogues with class-
mates and teachers were very formative. 
Rivalry among peers was very important. 
All of this created circumstance that formed 
personalities of students. 

So dialogue was an important  
part of education? 

Definitely. Sometimes he didn’t agree with 
a student during presentations but it was 
possible to convince him. Everyone was 
supposed to be able to defend their opinion. 
We often heard: “I cannot identify with it 
visually but I respect what you are saying. 
The concept can work.” 

What themes did you treat in the studio? 
 

From the first year, there was a lot of 
emphasis on your own arguments and 
individual choice of the project theme. 
They always said that if the teacher chooses 
you a theme, he has already done half the 
work. Bořek stressed the need of conceptual 
thinking and versatility. I became aware of 
the need to have enough knowledge and 
be aware of the consequences and context 
of the project you work on. To be precise, 
when you wanted to design a chair, you had 
to know why first. Bořek said: “Aren’t there 
enough chairs on the market? How will 
yours be different?” He wanted us to look 
for themes in their very essence. 

So the main emphasis lay on concept  
but you mentioned that the school also 
tried to bring up personalities with a vast 
array of specializations. How successful 
were they in fulfilling this ideal? 

I could speak for a long time on this theme. 
I think that the intention was great but on 
the other hand the programme is so young 
and specific that the team lacks people who 
would actually fulfil it. One Bořek is not 
enough. 

Do you think Šípek’s activities were  
adequate to this huge renaissance goal? 

That’s a kind of a tabloid question. I’ve 
heard many times from my classmates that 
he should be at the school more often but it 
isn’t necessary. A teacher doesn’t lead you 
by hand at university. I think that consid-
ering how much work he has, he gave the 
school enough attention. There is no reason 
for him to be there all the time. That’s why 
assistants are there as a part of studios and 
help students with their creations. The head 
of studio should give his opinion only when 
the project gets a more clear form. 

Students expected Šípek to bring  
foreign personalities to the peripheral 
Liberec thanks to his international fame. 
Do you think he was successful? 

There were many interesting personalities 
in the first years who came to give a lecture 
or teach in Liberec. The first semesters were 
very intense, something was going on all the 
time. Jáchym Fleig came, a German sculptor, 
Christina Kleenhorning from the US, she 
focuses more on product design, we had 
Honza Stolín as an assistant, his approach is 
very conceptual so he gave us an interesting 
point of view. Later, Jarda Brabec came with 
lectures on photography and film, which 
communicates very well with design and the 
way how to present your work. 

The phenomenon of living together  
in the studio and some interaction be-
tween classes from different years is very 
strong in the architecture programme. 
They all are one community. Design 
 is in the same hall with architecture.  
What were the relations between  
students of these two programmes? 

It is true that we communicated very well 
within our own studio but we kept our 
distance from other study programmes at 
the faculty. It’s a pity that we weren’t able 
to make a better relationship with them. We 
were the first year of a new study pro-
gramme and the rest of the studios didn’t 
really understand us. 

ENVIRONMENTAL DESIGN PETR SIEDLACZEK



296 297

Myslíš si, že je ten obor místo,  
odkud člověk odchází se svým  
jedinečně rozvinutým tématem?  
Že byť obor směřuje ke komplexnosti,  
tak je každý absolvent unikátní v tom, 
jaké schopnosti si ze školy odnáší? 

Je to asi jako na každé škole. Ten obor je 
zajímavý v tom, že nabízí růst v obecném 
pojetí, takže máš ještě čas se v průběhu stu-
dia rozhodnout, na co se přesně zaměřit. Na 
druhou stranu je to i jeho nevýhoda, protože 
když z toho ateliéru po šesti letech vylezeš, 
tak tě může napadnout otázka, čeho jsi vlast-
ně odborníkem? Co je přesně to téma, které 
teda rozvíjíš? Myslím, že je to na jednotlivém 
člověku, je to prostě o jeho individuálním 
přístupu při studiu. Takže bych tu zodpověd-
nost nechal na každém jedinci. 

Máš pocit, že tě jako jednoho  
z prvních absolventů mladého oboru 
škola připravila na aktuální dobu? 
 

Škola nás nikdy nemůže připravit na realitu. 
Je ale pravda, že bych naší škole trochu 
vytknul absenci pragmatických znalostí, 
teď mám na mysli zcela základní obchodní 
dovednosti. Škola by měla studentům říct, 
jak si vést účetnictví, jak spravovat finance, 
jak držet cash flow studia, jak budovat P.R., 
jak marketingově působit na trhu, jak vůbec 
získat zakázku, jak ji vést, jak komunikovat 
s klientem, jak se účastnit veřejných soutěží. 
Pak znát zásadní inženýring – posloupnost 
jednotlivých kroků v získávání povolení, 
legislativu spojenou s projektováním, s nor-
mami. V tomto smyslu ve studentech liberec-
ká škola stále vychovává spíše zaměstnance 
než lídry vlastních podnikatelských záměrů. 
Chápu, že nestudujeme na ekonomické 
škole, ale designér či architekt je především 
také obchodník. 
 

Obdobný problém se řeší u architektů. 
Liberečtí absolventi architektury mají 
například oproti absolventům z ČVUTu 
výrazně slabší technické vzdělání.  
Existuje názor, že to není problém, pro-
tože tu techniku se velmi rychle naučíš 
v praxi, a že teď, v mládí, se máš zabývat 
jinými věcmi, než jaká je prostupnost 
páry skrz polystyren. Máš přemýšlet nad 

tím, jaký je smysl architektury, co myslel 
Corbusier, když támhle udělal sloup. 
 

Rozumím a obecně souhlasím. Na škole se 
pohybujeme na akademické půdě a nemu-
síme se ještě potýkat s realitou trhu. Škola 
utváří prostředí, kde dostaneš příležitost 
vyvíjet se a utvářet své postoje. Měl bys tu 
experimentovat, zkoušet a hledat. Určitě 
jsem pro, aby škola vychovávala vizionáře, 
ne kresliče. Tím nechci zlehčovat význam 
zdatnosti počítačových programů nebo 
technických vědomostí, to určitě ne. Na 
škole by mělo jít o hledání podstaty práce 
profese designéra, architekta, a to v celé šíři. 
Myslím, že v tomto ohledu je Fakulta umění 
a architektury v Liberci pro studenty přínos-
ná, učí totiž své studenty přemýšlet. 

Were you a community within  
the programme, a family? 

I think we were. Globally, you could say that 
the relationships were friendly. There has 
always been someone solo who didn’t com-
municate. That’s how it goes at art schools, 
you are more of an individuality, you are 
there for yourself because you want to be 
somehow different. 

Do you think this study programme  
is the place from where people leave  
with a truly developed theme? That al-
though the programmes aims for com-
plexity, every graduate has a unique set 
of skills he takes from the school? 

It is probably the same as at every other 
school. This programme is interesting 
because it offers you a general conception 
so you still have time during your studies to 
choose what to focus on. On the other hand, 
it is also its disadvantage because you can 
finish the studio after six years and you can 
ask yourself, what is actually your specializa-
tion? What is the theme you develop? I think 
it depends on each person and it is simply 
about his individual approach to his studies. 
So I think that the responsibility lies with 
every individual.

As one of the first graduates of a new 
study programme, do you feel like  
the school prepared you for the  
contemporary times? 

The school can never really prepare us for 
reality. But the fact is that I would reproach 
our school for not giving us any pragmatic 
knowledge whatsoever, I means really basic 
knowledge. The school should teach the 
students how to keep their accounts, manage 
finances, keep cash flow of their studies, 
build PR, how to manage marketing, how to 
actually get a commission, how to deal with 
it, how to communicate with a client, how 
to participate in public tenders. And also 
to give them the knowledge of basic engi-
neering – of the order of steps for getting 
a licence, of laws related to projecting, of 
norms. In this sense, the school still brings 
up rather employees than leaders of their 

own business plans. I understand we don’t 
study an economics school but a designer or 
an architect is also a businessman. 
 

Architects have a similar problem. Grad-
uates of Liberec architecture have much 
worse technical knowledge compared to 
people from for example CTU in Prague. 
There is the opinion that it isn’t a prob-
lem because you will catch up with the 
technical side in practice and that now, 
while young, students should occupy 
their minds with different things than 
permeability of steam through polysty-
rene. They should think about the pur-
pose of architecture and what Corbusier 
meant when he put a column there. 

I get it and I agree in general. We are in 
a university environment during our studies 
and we don’t have to deal with the reality of 
the market. The school forms an environ-
ment that gives you an opportunity to evolve 
and form your attitudes. You should exper-
iment, try and search. I absolutely agree 
that the school should bring up visionaries, 
not drawers. I don’t want to diminish the 
importance of proficiency with computer 
programs or technological knowledge, 
definitely not. The school should be about 
the essence of designer’s or architect’s work 
in this whole scope. I think that in this 
sense, the Faculty of Art and Architecture in 
Liberec is very useful for students because it 
teaches them how to think.

ENVIRONMENTAL DESIGN PETR SIEDLACZEK

• 
17

. 1
0.

 2
0

14
 •

 J
an

 S
ti

br
al

, P
et

r 
Lá

sk
a



2007 •
PAVEL HORÁČEK
Iluze neexistujících vesnic nad dolem ČSA
Illusion of non-existent villages above the mine CSA



2011 •
MIKULÁŠ HAPKA
Řešení brownfieldu Vojtešské huti v Kladně
Project for the brownfield at Vojtěšská huť in Kladno



302 303OSKAR STOLÍNENVIRONMENTAL DESIGN

Nejsme pod diktátem 
dočasných trendů.  

To mi přijde jako kvalita  
nesoucí se nad všemi třemi obory.

We are not dictated  
by temporary trends.  

I see this as a quality that goes across  
all three study programmes.

Rozhovor s Oskarem Stolínem  
(*1991, FUA 2011 – ) o flexibilitě a o nut-
nosti hledání si vlastního zadání.

Proč sis vybral obor Design prostředí 
a vůbec studium v Liberci?

Já jsem nikdy nechtěl studovat v Liberci. 
Byla to náhoda. Chtěl jsem studovat film 
a v záchvatu pubertálních výlevů jsem na 
filmovou školu nebyl přijat. Tak jsem se 
přihlásil do Liberce, bylo to jednoduché 
východisko z problému.  

Mohl bys charakterizovat obor  
Design prostředí? Čím je unikátní?

Je to volná platforma se třemi podobory, 
třemi ateliéry, kde každý ateliér má své 
zaměření. Unikum oboru vidím v tom, že 
je zde volné prostředí, kde si jedinec může 
vybrat vlastní cestu. Nemusí to být striktně 
průmyslový design. V případě naší školy 
rozpětí ateliérového zaměření sahá od malé 
architektury až k filmu. Člověk si může 
vybrat jednotlivou kategorii, ateliér, který 
ho přitom nesvazuje. Zaměření ateliérů jsou 

Interview with Oskar Stolín  
(*1991, FUA 2011 – ) about flexibility  
and the necessity to search for one’s  
own task.

Why did you choose the study  
programme of Environmental Design 
and to study in Liberec?

I actually never wanted to study in Liberec, 
it was an accident. I wanted to study film 
and because of my teenage outburst, they 
didn’t accept me. So I sent my application 
to Liberec, it was an easy way out of the 
problem.

Could you characterize  
Environmental Design?  
How is it unique?

It is a free platform with three sub-pro-
grammes, three studios and each studio 
focuses on something different. It is unique 
because it is very liberal, an individual can 
find their own way. It doesn’t necessarily 
have to be industrial design. The spectrum 
of what our school offers goes from small 
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svým způsobem volná a člověk se fakt může 
vyhranit něčím, co ho doopravdy zajímá. 
Zkoumat to systematicky a dlouhodobě. 
A po šesti letech pak vyjít s něčím, co má už 
opracované, osahané. 

Takže každý absolvent  
by měl být originál?

Ano. Z tohoto oboru mají vycházet silní 
jedinci, kteří si stanovili vlastní náplň studia. 
Na konci by měl mít každý svou vlastní 
zkušenost a dovednost. 

Je specifikováno, co by  
se měl student naučit?

Ne.

Naplnit toto schéma je jistě  
pedagogicky velmi náročné. Učitel  
musí být empatický, musí mít přehled, 
musí umět dobře komunikovat. Myslíš,  
že tací učitelé na škole jsou?

Určitě. Flexibilita vedoucích ateliéru je 
poměrně široká a sami mají zájem poznávat 
i jiné sféry, než je jejich oborová speciali-
zace. Takže jsou otevření a dobře se s nimi 
komunikuje. Umí ukázat alternativu. Nebo 
třeba když cítí, že už by studentovi nemuseli 
dobře poradit, tak ho často odkážou na další 
dva vedoucí, anebo úplně externě jinam. Což 
je zajímavé. 

Klíčová formulka oboru tedy je:  
student jako osobnost a pedagog  
jako partner v jeho rozvoji. 

Přesně tak. Vedoucího ateliéru nevyužívám, 
aby mi poradil, co a jak mám dělat. Spíš ho 
vnímám jako přirozeného kritika.

Kdo je tedy pro tebe učitel?  
Profesor, spolužák, nebo ty sám?

Mám učitele na teoretických přednáškách, 
ale ve skutečnosti je pro mě učitelem všech-
no. Když sedím u internetu, tak je to učitel, 
a když se bavím s vedoucím ateliéru, tak je to 
taky učitel. Když přemýšlím nad sebou, tak 
se neučím, ale taky se tím někam posouvám. 
Prostě jsou lidé, které respektuji víc, jsou 

lidé, které respektuji míň. Jsou lidé, jejichž 
slov si vážím a od kterých si možná beru víc, 
než je zdravé, a pak jsou lidé, od kterých si 
neberu absolutně nic. 

Mohl bys jednotlivé ateliéry blíže specifi-
kovat? Kde jsou jejich oborová těžiště?

U Jaroslava Brabce je nedesignovský přístup 
k věcem, hodně se tam řeší fotka a video. 
Potom je tu Leona Matějková, která se zabý-
vá enviromentem, prostorem. Ateliér Bořka 
Šípka pracuje s technologií, se stavěním, 
balancuje na hraně drobné architektury. 
Hodně se u něj řeší estetika.

Jaká zadání dostáváte v ateliéru?  
Jakým způsobem reflektují vyučující 
individuální cesty jednotlivých studentů?

Student má tři možnosti. Může přijít na 
začátku semestru a vybrat si podle tématu 
jeden ze tří ateliérů. Nebo si vybere na zákla-
dě vedoucího ateliéru. Když chce pracovat 
pod rukama Jaroslava Brabce, může praco-
vat pod rukama Jaroslava Brabce, chce-li 
být veden Šípkem, může být veden Šípkem. 

architecture to film. You can choose any 
individual category, studio, nothing binds 
you. The focuses of the studios are rather 
liberal so you can concentrate on something 
that really interests you, explore it systemat-
ically and in a long term. And after six years, 
you leave with something you have already 
worked with and you know it well.

So every graduate should be an original?

Yeah. Strong individuals should be gradu-
ating from this study programme, people 
who created their own contents of what they 
wanted to study. Each of them should have 
their own experience and skill when they 
come out.

Is it determined what  
a student should learn?

No.

Dealing with such a program is undoubt-
edly quite difficult for teachers. They 
have to be empathetic, they have to know 
their students and have great communi-
cation skills. Do you think there are  
such teachers at the school?

Definitely. The heads of studios are very 
flexible and they are also interested in 
exploring domains outside their special-
ization. They are very open and it’s easy to 
talk to them. They know how to show an 
alternative. Or, if they feel they aren’t able to 
give a student a good advice, they often send 
them to one of the two remaining heads of 
studios or to someone else. That’s interest-
ing.

So the key motto of the programme is: 
A student as a personality and a teacher 
as a partner in his development.

Exactly. I don’t see the head of my studio as 
someone who should tell me what and how 
I should do but rather as a natural critic.

So who is a teacher for you?  
A professor, a classmate or yourself?

There are teachers at the lectures of theory 

but in reality everything is a teacher to me. 
When I am on the internet, it’s my teacher, 
when I talk to the head of studio, he’s also 
my teacher. When I think about myself, 
I don’t teach myself but I still somehow 
move forward. There are simply people 
I respect more and people I respect less. 
There are people whose words I value and 
from whom I take maybe more than is 
healthy and there are people from whom 
I don’t take anything at all.

Could you specify the studios?  
What do they focus at?

The one of Jaroslav Brabec has a very 
non-design approach, it treats mostly 
photography and video. Then there is Leona 
Matějková who works with environment 
and space. The Bořek Šípek’s studio focuses 
at technology, architecture engineering, it 
almost crosser the border of small architec-
ture. He focuses at aesthetics a lot.
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A pak je tam ještě ta třetí možnost, kdy 
člověk může přijít a tvrdohlavě říct: „Já chci 
dělat tohle, na tom teďka budu pracovat 
a budu to dělat třeba u vás.“ 

Je to častý jev, že si student vybere  
vlastní téma, že se vydá vlastní cestou?

Ne. Ale dít se to začne. Myslím, že je to nej-
rozumnější cesta. Je to ta šance, jak z toho 
oboru vyjít a říct: „Ano, já prostě něco 
umím, něco znám a můžu něco nabídnout.“ 
Pokud tam člověk přežívá jen na úkolech, je 
to škoda. Úkoly prostě nejsou zdravé. Úkoly 
jsou pro děti na střední škole. Tam dostaneš 
úkol, ten zpracuješ, dají ti známku a jdeš 
domů. Tak to prostě na vysoké škole být 
nemá.

Jak tedy probíhají odevzdávky?  
Je to splnění úkolu, rutina,  
anebo je to něco víc? Rituál?

Podle mě odevzdávky nemusejí vůbec být. 
Není to rituál, je to prostě čistá formalita. 
Student vystoupí a má možnost odprezento-
vat svoji práci. Občas prezentuje i někomu, 
kdo jeho práci nezná, ale známku beztak 
dostane od vedoucího ateliéru, případně od 
komise, která bohužel tady u nás na škole 
nefunguje. Přijde mi hrozně vtipné, když při 
odevzdávkách dostávám kritiku od někoho, 
kdo celou dobu ví, co dělám. Přijde mi úplně 
absurdní, jak si najednou ten člověk formál-
ně sedne a formálně mě ohodnotí. Myslím, 
že by měla být postavená komise, která 
člověku může něco říct k tomu, co za ten 
semestr udělal. U nás má stále zásadní slovo 
vedoucí ateliéru. Stává se, že práce nedopad-
ne dobře, ale on řekne: „Pracuje, někam se 
to posouvá a já v tom cítím potenciál, tak mu 
dám prostě dvojku a nevyhodím ho.” To si 
myslím, že je škoda. 

Jak se obor Design prostředí spojuje 
s druhými dvěma obory školy?

Myslím, že Design je výsledkem evoluce 
školy. Byla tu architektura, pak přibyla vizu-
ální komunikace a jako zkomplexnění přibyl 
design prostředí. Dnes je to taková trojice, to 
mi přijde vlastně šikovné a správné. Archi-
tektura, umění, design, tím pokrýváš strašně 

širokou škálu. A přitom jsme zůstali malí, 
což je skvělé.

Tahle trojnožka stojí už 10 let,  
jaký vývoj podle tebe prodělal obor,  
který nyní studuješ?

Jeden z posunů je, že vedoucí ateliérů 
netráví ve škole takový čas jako dřív. Myslím 
si, že vedoucí nemusí nutně trávit čas přímo 
v ateliéru. Můžou tam být hodinu týdně, to 
vůbec nevadí, ale měli by fungovat na půdě 
školy. Měli by ve škole někde fyzicky být. To 
je hrozně důležité. Třeba když jsem byl na 
Slovensku, tak jsme měli konzultace dva-
krát týdně a ty byly třeba jen půlhodinové. 
Vedoucí přišel, řekl: „Nemám čas,“ a odešel. 
Neměl čas, tak se prostě nedá nic dělat. 
Vůbec to nevadilo, protože my studenti jsme 
věděli, že on tam prostě je, on v té škole 
fyzicky sedí o patro níž a může do ateliéru 
kdykoliv přijít. A to by byla taková ostuda, 
kdybychom tam seděli s pivem a on nás tam 
čtyřikrát za sebou načapal, jak nic neděláme. 
Nic by neřekl, ale bylo by to trapné. Tady 
vedoucí odjede a ty víš, že tam týden nepři-
jde. Nikdo tě nevidí, nikdo nemůže soudit 
tvoji aktivitu mimo konzultační hodiny. 
Myslím, že tohle bylo na začátku jiné.

Jak vnímáš roli Bořka Šípka?

Je to prostě Pan profesor. Je to ikona oboru. 
Přijde mi důležité, že člověk může studovat 
pod takovým jménem. Jen se trochu divím, 
proč dovolí nechat vystudovat takové lidi, 
kteří tam jsou, když se po ukončení studia 
budou odkazovat na jeho jméno. Asi mu je to 
jedno, protože už má dost zažito. Asi proto 
mu nevadí, když holčina v butiku bude říkat: 
„Já jsem MgA. od Šípka.“

A jak na škole Bořek Šípek působí?

Je to osobnost, která obor zaštiťuje a jestli 
tam je jednou týdně, nebo jednou měsíčně, 
nebo jednou za půl roku, myslím, že vůbec 
nemá vliv. On je tak vážený člověk, že kdyby 
tam jednou za semestr přijel, podíval se 
třeba jen na práce studentů, tak je to z jeho 
strany absolutně dostačující. On ani není 
v pozici, ve které by měl někoho učit. Spíš by 
měl přijímat už hotové věci a říct: „Dobrý“ 

What assignments do you get at the stu-
dio classes? How do the teachers reflect 
individual paths of their students?

A student has three options. They can come 
in the beginning of semester and choose one 
of the studios depending on their themes. 
Or depending on the head of studio. If you 
want to work under Jaroslav Brabec, you 
can, if you want to work under Šípek, you 
can. And then there is the third option, you 
can come and stubbornly say: “I want to do 
this and that’s what I’m going to work on. 
And I could do it in your class.”

Do students often come with their  
own themes and choose their own path?

No. But it will happen more often. I think 
it’s the most sensible way. It’s the chance 
to graduate and say: “Yes, I can do some-
thing I know and I have something to 
offer.” If you just go from one project to 
another, it’s a waste. Just getting assign-
ments is unhealthy. Those are for kids in 
high schools. They give you an assignment, 
you do it, they give you a grade and you go 
home. That’s not how it should be done at 
university.

What do hand-ins look like?  
Is it about finishing project, a routine  
or is it something more? A ritual?

I think there is nothing hand-ins should 
look like. It isn’t a ritual, it’s just a for-
mality. A student comes forward and can 
present his work. Sometimes he shows it 
to someone who doesn’t know his work but 
it is still the head of studio who gives him 
a grade or sometimes a committee, which 
unfortunately doesn’t work in our school. 
I think it’s really funny when I receive 
a critique from someone who has known the 
whole time what I was working on. It seems 
absolutely absurd to me that they sit down 
all formal and assesses my work in a formal 
way. I think there should be a committee 
that would be able to tell you something 
about what you did that year. But it is the 
head of studio who is the most important. 
Sometimes a project ends pretty badly but 
the head says: “Well, he works and he has 

a direction, I feel a potential in him so I will 
just give him B and won’t throw him out of 
school.” I think it’s a pity.

How is Environmental Design  
connected to the two remaining  
study programmes at the school?

I think design is the result of the evolution 
of the school. There was architecture, then 
visual communication and finally environ-
mental design as a more complex addition. 
It is a sort of a trio today, I think it’s handy 
and good. Architecture, art, design, it covers 
a really wide spectrum. And we remained 
small, which is amazing.

This tripod has been standing for  
10 years, how did the programme  
you study evolve?

One of the shifts is that the heads of studios 
don’t spend so much time at the school as 
before. I don’t think they necessarily have 
to be directly in the studio. They can come 
there for one hour a week, nothing wrong 
about it, but they should be at the school. 
They should be there physically. That’s real-
ly important. When I was in Slovakia, we 
had consultations two times a week, some-
times only for half an hour. The head of 
studio came, said: “I’m busy now,” and left. 
He didn’t have the time, nothing to do. It 
wasn’t a problem because we knew that he 
was there, that he sits one floor below us 
and he can come to the studio anytime. And 
it would be really embarrassing if we were 
sitting there drinking beer and he would 
catch us four times in row while we were 
doing nothing. He wouldn’t say anything but 
it would be embarrassing. Here the instruc-
tor leaves and you know he won’t be back for 
a week. No one sees you, no one can judge 
what you do out of consultation period. 
I think this was different in the beginning.

What do you think about  
the role of Bořek Šípek?

He is simply The Professor. He’s the leading 
personality of this study programme. I think 
it is important that people can study under 
such a name. I just don’t understand why he 
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nebo „Špatný“. Vedoucí ateliéru toho všední-
ho provozu by měl být asistent. Ten nás musí 
vychovat, protože jsme prostě ještě mladí 
a potřebujeme někoho, kdo nám řekne: „Ne, 
takhle to nedělej.“

Myslíš, že je na FUA nějaké červená  
linka, která se line napříč všemi obory? 
Je tu nějaký společný jmenovatel? 

Všichni jsme asi na této fakultě dost divní 
oproti ostatním strojařům a sestřičkám. Moc 
nás asi nechápou. To si myslím, že je hodně 
velké pojítko. Pak si myslím, že studium 
v Liberci je tak trochu studium v ústraní, 
mimo hlavní vývojové proudy. Nejsme pod 
diktátem dočasných trendů. To mi přijde 
jako kvalita, která se nese nad všemi třemi 
obory.

lets pass some people who will later refer to 
his name. I guess he doesn’t care because 
he has been through so much. It’s probably 
the reason why he doesn’t mind that a girl in 
a boutique will say: “I got my Master degree 
from Šípek.”

What does Bořek Šípek’s  
work at the school look like?

He’s the personality who shields the pro-
gramme and it absolutely doesn’t matter if 
he comes there once a week, once a month 
or once half a year. He’s so respected that if 
he came once in a semester and had a look 
at student projects, it would be absolutely 
sufficient. He even isn’t in a position to 
teach someone. He should rather just get 
completed work and say “good” or “bad.” 
It should be his assistant who takes care of 
everyday functioning of the department. He 
is the one who should bring us up because 
we are still young and we need someone to 
tell us: “No, don’t do it this way.”

Do you think the Faculty of Art and  
Architecture has some red thread that 
goes across all study programmes?  
That there is some common feature?

We all are pretty weird compared to other 
engineering students and nurses. They 
don’t understand us very well. I think this 
connects us. I also think that studying in 
Liberec means you study in a remote area, 
outside mainstream. We are not dictated by 
temporary trends. I see this as a quality that 
goes across all three study programmes.
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2010 •
JAN SALANSKÝ
Čtyři kříže
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2012 •
MARTIN HUŇAŘ
Vězeňské peníze (Bastøy fengsel)
Prison money (Bastøy fengsel)



2013 •
LUKÁŠ BARTOŇ
Pozitiv/negativ v současné fotografii
Positive/negative in contemporary photography



314 315

ŠKOLA 
SCHOOL 

ENVIRONMENTAL DESIGN



391 ŠKOLA  SCHOOL 317ŠKOLA  SCHOOL

SEZNAM 
ZAMĚSTNANCŮ
STAFF LIST

Ing. arch. Vladimír Balda
akad. mal. Václav Benda
Ing. akad. arch. 
Tomáš Bitnar
doc. Mgr. Jaroslav Brabec
Ing. arch. Jiří Buček
Ing. Vladislav Bureš
doc. Ing.  
Eva Burgetová, CSc.
Ing. arch. Ondřej Busta
Ing. František Čejka
Ing. arch. Jiří Číla, CSc.
Ing. arch. Jan Duda
Ing. arch. Marie Davidová
Ing. arch. Irena Fialová
prof. Ing. arch. 
Zdeněk Fránek
Ing. arch. Jiří Hakulín
doc. Ing. arch. 
Pavel Halík, CSc.
Pavel Hanuš
Bc. Jiří Hartl
Eva Hejtmánková
Ing. arch. akad. arch. 
Jan Hendrych
Peter Herdel
ak. sochař Aleš Hnízdil
Ing. arch. Filip Horatschke
doc. Ing. arch. 
Karel Hubáček, dr. h. c.
Mgr. Ivana Hubáčková
Mgr. Jiří Hulák
MUDr. Vladimír Chvála
Mgr. Ilona Chválová
Ing. Richard Charvát, Ph.D.
Ing. arch. Ing. 
Jiří Janďourek
Ing. arch. Dott. Ing. 
Petr Janoš
Ing. arch. 
František Jeřábek
MgA. Jiří Jindřich
Ing. arch. Zdeněk Jiran
Ing. arch. Helena Jiskrová
MgA. Aleš Jungmann
Kristina Klee – Horning
prof. Jan Kaňka
PhDr. Eva Kašparová
MgA. Barbora Klímová
Ing. arch. Akad arch. 
Jiří Klokočka
Milena Koblihová
doc. Ing. arch 
Radek Kolařík
Mgr. Michal Koleček
Eva Konopová
MgA. Pavel Kopřiva Ph.D.
Ing. Jana Košťálová
doc.Ing. arch. 
Roman Koucký
Ing. arch. Radim Kousal
Ing. akad. arch. 
Václav Králíček
doc. PhDr. 
Petr Kratochvíl, CSc.

prof. Ing. 
Jan Krňanský, CSc.
doc. ak. Mal. Eva Kubínová
Ing. Václav Kuneš, CSc.
PhDr. Ing. Pavel Liška
Ing. arch. Zdeněk Lukeš
Ing. Zdeňka Mandlová
Lenka Masaříková, DiS.
MgA. Leona Matějková
PhDr. Martin Matějů
doc. Miroslav Melena
Ing. arch. 
Monika Mitášová, PhD.
Mgr. Kamila Mizerová
MgA. Pavel Mrkus
doc. Ing. Jiří Muk, CSc.
Mgr. Kamil Nábělek
Ing. arch. Antonín Novák
Ing. Monika Ognarová
doc. Ing. 
Miloslav Pavlík, CSc.
Ing. Jaroslav Peterka, CSc.
Ing. Marta Petrová
Milena Petrová
JUDr. PhDr. Jiří Plos
PhDr. Alena Pomajzlová
RNDr. Václav Poštolka
Ing. arch. 
Marie Procházková
Naděžda Procházková
MgA. Jaroslav Prokeš
prof. Ing. arch. 
Martin Rajniš
Ing. arch. Milan Rak, Ph.D.
Ing. arch. Dana Raková
doc. PhDr. Petr Rezek
Ing. Jiří Rozkovec
Soňa Římánková, Msc.
Ing. arch. 
Radomíra Sedláková, CSc.
Ing. Stanislav Staněk, CSc.
doc. MgA. Jan Stolín
Ing. Jaromír Stránský
doc. Ing. arch.  
Ján Strcul’a, Ph.D.
Ing. Jan Suchánek
Ing. arch.  
Radek Suchánek, Ph.D.
MgA. Jan Suchomel
prof. Ing. arch. akad. arch. 
Jiří Suchomel
Ing. Ivan Sýkora
prof. Ing. arch.  
Jaroslav Šafer
Ing. arch. Martin Šaml
doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc.
prof. Dr. Ing. arch.  
Bořek Šípek
prof. Ing.  
Miroslav Škaloud,  
DrSc. h.c.
Ing. Petr Šmakal
Ing. arch. MgA.  
Petr Šmídek
Ing. arch. Vojtěch Šrut
Ing. arch.  
Petr Štěpánek, Ph. D.
Mgr. Zuzana 
Štěpanovičová
doc. PhDr. Josef Štulc

Ing. Kateřina Tomanová
Ing. arch. Randa Tomehová
Jaroslav Tomín
Ing. Hana Urešová
prof. Ing. 
Jiří Vaverka, DrSc.
prof. PhDr.  
Tomáš Vlček, DrSc.
Ing. Václav Voda
Kamila Vodičová
Ing. Marek Volejník
Martina Wohlmannová
MgA. Zděnka Němcová - 
Zedníčková, Ph.D.
doc. Stanislav Zippe
JUDr. Daniela Zlevská
Ing. arch. Jiří Žid

EXTERNISTÉ
EXTERNISTS

Ing. Jan Červenka
Mgr. Martin Dostál
prof. Miloš Drdácký
MgA. Jáchym Fleig
Ing. arch. Adam Gebrian
Mgr. Olaf Hanel
Ing. arch. Petr Kopal
Ing. arch. Mgr.  
Jan Lajksner
Bohumila Lamarová
Ing. Tomáš Lejsek
Mgr. Patrik Líbal, Ph.D.
Jan Měřička
Milada Mládková
Johanna Pauly
Jana Peterková
František Příhoda
Milena Slavická
PhDr. Jiří Šestka
Minoru Takeyama
Ing. arch. Karel Vlček
PhDr. Lenka Žižková 

LETNÍ ŠKOLA 
ARCHITEKTURY 
SUMMER SCHOOL  
OF ARCHITECTURE

Ing. arch.Petr Hájek
Ing. arch. Tomáš Hradečný
doc. Petr Hrůša
David Chisholm
doc. Ing. arch. Jan Jehlík
prof. Petr Keil
prof. Kingsbury Marzolf
akad. arch. Vít Máslo
Dipl. Ing. Ulrike Passe
prof. Ing. arch. Petr Pelčák
Ing. arch. Josef Pleskot
Katarina Ruedi Ph.D.
doc. Ing. arch. Petr Suske
Ing. akad. arch. Jan Šépka

VĚDECKÉ RADY
RESEARCH BOARD

1996 – 1998

Interní členové
Internal members

Ing. arch. Irena Fialová
doc. Ing, arch. 
Karel Hubáček,  dr. h. c.
doc. Ing. 
Vojtěch Konopa, CSc.
PhDr. Pavel Liška
doc. Ing. arch. akad. arch. 
Jiří Suchomel
prof. Ing. 
Miroslav Škaloud, 
DrSc., dr. h. c.
doc. Stanislav Zippe

Externí členové
External members

doc. Ing. arch. akad. arch. 
Ján Bahna
prof. Ing. arch. Mirko Baum
doc. Ing. arch.  
Jakub Cígler
prof. PhDr.  
Josef Hlaváček, Csc.
Ing. arch. Lev Lauermann
prof. akad. soch.  
Vratislav K. Novák
doc. Ing. arch.  
Alois Nový, CSc.
prof. Ing. arch. akad. arch. 
Emil Přikryl
prof. akad. mal. Jiří Sopko
prof. Ing. arch.  
Jaroslav Šafer
prof. Ing. arch.  
Vladimír Šlapets, DrSc.
PhDr. Jiří Švestka

1999 – 2000

Interní členové
Internal members

Ing. arch. Irena Fialová
prof. Ing.  
Vojtěch Konopa, CSc.
prof. Ing.  
Zdeněk Kovář, CSc.
doc. Ing.  
Miloslav Pavlík, CSc.
prof. Ing. arch. akad. arch. 
Jiří Suchomel
doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc.
prof. Ing.  
Miroslav Škaloud,  
DrSc., dr. h. c.
doc. Stanislav Zippe

Externí členové
External members

doc. Ing. arch. akad. arch. 
Ján Bahna
doc. Ing. arch.  
Jakub Cígler
doc. Ing. arch.  
Bohumil Fanta
prof. PhDr.  
Josef Hlaváček, CSc.
doc. Ing. arch.  
Karel Hubáček, dr. h. c.
PhDr. Pavel Liška
prof. akad. soch.  
Vratislav K. Novák
doc. Ing. arch.  
Alois Nový, CSc.
Prof. Ing. arch. akad. arch. 
Emil Přikryl
prof. akad. mal. Jiří Sopko
prof. Ing. arch.  
Jaroslav Šafer
prof. Ing. arch.  
Vladimír Šlapeta, DrSc.
PhDr. Jiří Švestka 

2001 – 2005

Interní členové
Internal members

prof. Ing. 
Vojtěch Konopa, CSc.
prof. Ing. 
Zdeněk Kovář, CSc.
Ing. arch. Zdeněk Lukeš
doc. Ing. 
Miroslav Pavlík, CSc.
prof. Ing. arch. akad. arch. 
Jiří Suchomel
doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc.
prof. Ing. 
Miroslav Škaloud, 
DrSc., dr. h. c.
prof. Ing. Jiří Vaverka
doc. Stanislav Zippe

Externí členové
External members

Mgr. Bohuslav Blažek
doc. Ing. arch. akad. arch. 
Ivan Gürtler
PhDr. Josef Holeček
prof. akad. mal.  
Marian Karel
akad. arch. Václav Králíček
Ing. arch. Petr Malinský
Ivan Medek
JUDr. PhDr. Jiří Plos
prof. Ing. arch.  
Martin Rajniš
prof. Pavel Štěcha
Ing. arch. akad. arch.  
Dana Zámečníková

1999 – 2000

Interní členové
Internal members

prof. Ing. arch. 
Bořek Šípek 
doc. PhDr. Petr Rezek 
doc. Ing. 
Jan Krňanský, Csc. 
prof. Ing. 
Miroslav Škaloud, 
DrSc., dr.h.c.
prof. Ing. arch. akad. arch. 
Jiří Suchomel 
doc. Stanislav Zippe

Externí členové
External members

prof. Michael Bielický
Mgr. Petr Volf 
Ing. arch. Radim Kousal

2009 – 2012

Interní členové
Internal members

prof. Ing. arch. 
Bořek Šípek
prof. Ing. arch. akad. arch. 
Jiří Suchomel
doc. Stanislav Zippe

Externí členové
External members

Mgr. Petr Volf
Jana Zielinski
Osamu Okamura
PhDr. Karel Srp, Ph.D.

2013 – dosud

Interní členové
Internal members

prof. Ing. arch. 
Zdeněk Fránek
prof. Ing. arch. akad. arch. 
Jiří Suchomel
prof. Dr. Ing. arch.  
Bořek Šípek
prof. PhDr. 
Tomáš Vlček, CSc.
doc. Stanislav Zippe

Externí členové
External members

prof. PhDr. 
Rostislav Švácha, CSc.
Mgr. Petr Volf
MgA. Federico Díaz
PhDr. Karel Srp, PhD.

STUDENTI
STUDENTS

B3501
ARCHITEKTURA  
A URBANISMUS
ARCHITECTURE  
AND URBANISM 

2003 

Gabriela Konopáčová

2005

Lenka Hájková 
Vladimír Chalupa
Josef Tlustý

2006

Pavel Dostál 
Marek Kopeć 
Lumír Mlčák 
Ondřej Tichý

2007

Vratislav Ansorge 
Martina Bílková 
Pavla Dvořáčková 
Jan Hamet
Pavlína Harazimová 
Miroslav Hujer 
Eliška Kosová 
Martin Krejčí 
Anežka Martínková 
Kateřina Richtrová 
Tomáš Rudolf
Pavel Šťastný 
Michaela Vítová 
Michaela Volfová

2008

Aneta Čermáková 
Daniela Černá 
Martin Havlík
Jan Heller
Petra Hušková 
Jan Krejčí
Jakub Křivan
Jiří Kučera
Petra Matuszková 
Jiří Němeček 
Miroslav Němeček 
Tereza Nová 
Tomáš Pfeifer 
Lucie Pistorová 
Jitka Pucandlová 
Dimitrios Sitis 
Bohuslav Strejc 
Ondřej Synek 
Josef Škůrek 
Anna Šlocarová  
Pavla Šumpichová  
Václav Toufar 
Radek Vaňáč 

Veronika Veselá 
Ilona Žitnáková

2009

Jakub Adamec 
Daniel Baudis 
Alena Brabcová 
Štěpán Braťka 
Jakub Čížek 
Tereza Dědková 
Tomáš Foltýn 
Tereza Galuszková 
Vojtěch Geryk 
Jana Hlavová 
Jana Holubová 
Vojtěch Hybler 
Jindřich Kejík 
Zuzana Koňasová 
Filip Kotlář
Matěj Křivan
Diana Kunešová 
Zdeněk Lachout
Filip Landa
Jiří Lasovský
Jan Luksík
Ludmila Malá
Roman Moravec 
Marie Pavlasová
Petr Pospíšil
Zuzana Procházková 
Lucie Senešiová 
Zuzana Štrosová 
Monika Švorcová 
Adam Trefil
Gabriela Trubačíková 
Monika Válková 
Vojtěch Valtr
Richard Zacpal
Lucie Zouharová
Vojtěch Žilka

2010

Šimon Brabec 
Michaela Dlouhá 
Josef Habersberger 
Václav Hájek
Eva Hofierková
Jan Hora
Vojtěch Chaloupka 
Hana Chytilová 
Markéta Jägerová 
Marie Janíčková  
Alena Javorská
Jan Jirásko
Jaroslav Kaiser  
Darya Khusnutdinova 
David Kovařík
Michal Krejčík  
Jiří Lužný
Josef Mrázek  
Tereza Musilová  
Jan Nálepa
Jan Nikendey
Jiří Nosek
Dana Nováková  
Helena Pasáčková  
Tomáš Petermann  
Hana Procházková  
Zuzana Růtová  
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Eliška Slámová  
Ondřej Soukup  
Kristýna Šenkýřová  
Lenka Švábková
Radka Tomašíková  
Andrea Tůmová  
Jan Tyrpekl  
Jan Veisser  
Prokop Vondruška  
Tomáš Zdvihal  
Eva Železná

2011

Pavel Barták
Marek Beneš
Marie Bydžovská  
Kateřina Fryzelková  
Jan Holub
Lukáš Holub 
Sandra Honsová  
Radka Končická  
Miroslav Kukrál  
Jana Lauermanová  
Jan Mastník
Jiří Mašek
Antonín Matějovský  
Věra Palánová  
Daniela Pápajová  
Jiří Pokorný  
Jindřich Ráftl  
Ondřej Štěpán  
Michal Vašek
Jan Vybíral

2012 

Veronika Benešová
Alice Boušková  
Petr Cejpek  
Vojtěch Drozden  
Martin Duba
Vít Forman
Ondřej Hejda  
Jakub Honzák
Jan Hostinský  
Marta Chaloupková  
Jakub Jirman  
Richard Kokeš  
Tereza Komárková  
Jan Kožnar  
Gabriela Králová  
Daniela Kupková  
Zdeněk Lacina  
Martin Lubas  
Vojtěch Malina  
Ondřej Michálek  
Lucie Němcová  
Barbora Obrtlíková  
Michal Papež  
Lenka Pechanová  
Anna Podroužková  
Ondřej Smetana  
Tamara Staňková  
Petra Stejskalová  
Jiří Šámal
Barbora Šímová  
Jana Tvarohová  
MgA. Aleš Valášek  
Aleš Vojkůvka

2013

Ota Černý
Šimon Dočekal  
Karolína Dvořáková  
Zuzana Ferencová  
Jiří Gulbis
Tereza Horáčková  
Barbora Jandová  
Monika Jasioková  
Radka Ježková  
Boris Kaňka  
Theresa Kjellberg  
Jaroslav Kaiser  
Adam Kössler
Táňa Kubiková  
Kateřina Kuchařová  
Jan Kurz
Štěpán Matoušek  
Libor Mládek  
Stanislav Pech  
Radek Pinkas  
Jakub Pleyer  
Andrea Pujmanová  
Petra Ross  
Dominika Rošetzká  
Tereza Scheibová  
Marek Svoboda  
Pavel Špringl  
Matyáš Švejdík  
Vendula Urbanová  
Jan Vranovský  
Tomáš Zavoral  
Martin Zíma 

2014 

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
Mgr. Adam Lacina  
Lucie Lorencová  
Ivo Louda
Jiří Lukáš
Lucia Macková  
Eliška Marčíková  
Štěpán Matějka  
Samuel Nekola  
Ondřej Novák  
Eliška Nováková  
Alnur Nurmakhanov  
Lucie Pavlištíková  
Marek Prchlík  
Eduard Seibert  
Vojtěch Stoklasa  
Libor Šenekel  
Roman Šumbera  
Jindřich Traugott  
Pavel Uličný

Kamila Vaníčková  
Lenka Vojtěchová 

B8206
VÝTVARNÁ UMĚNÍ
FINE ARTS

2007

Jana Bernartová  
Ondřej Horáček 

2008 

Richard Loskot  
Milan Šípek 

2009 
 
Kamila Pajerová 

2010 

Aleš Bělohradský
Jitka Čechová
Tereza Drahoňovská, DiS. 
Eva Kaniová
Petra Lelláková
Květa Mudruňková
David Šmíd
Jana Trávníčková 

2011 

Jiří Hořavka  
Jana Hübnerová  
Jan Kysela

2012 

Petra Dorotíková  
Andrea Huclová  
Iva Machková  
Hana Novotná  
Martin Szöllös  
Monika Šilhánová  
Jan Valenta 

2013 

Barbora Bímová  
Lenka Pavlíková
Marek Vysušil 

2014 

Martin Danda 

B8208
DESIGN
DESIGN

2009

Filip Albrecht  
Štěpán Gudev  
Jiří Chocholoušek  
Filip Kochan
BcA. Jan Liškutín  
Petr Siedlaczek 

2010 

Olga Gregorová 
Horáček Pavel  
Kačaba David  
Králíček Matouš 
Kratochvílová Jitka 
Mikulecký Jakub  
Nguyen An Trung  
Novák Vojtěch  
Ocilka Michal  
Vlášková Pavlína 

2011 

Zuzana Havrdová  
Max Hoffmeister  
Martina Jirků 

2012 

Marcela Hapalová  
Barbora Maštalířová 
Markéta Maštrlová  
Jakub Matějů  
Christian Proios
Zuzana Ragánová 
Jan Ramba
Renata Sehnoutková 
Zdeněk Urbánek 
Tomáš Votoček

2013

Michal Feuermann 
Mikuláš Hapka 
Martin Huňař
Iveta Kubelová 
Jan Salanský 
Josef Trakal
Jitka Třmínková 
Kristýna Vedralová 
David Wojaczek

2014

Lukáš Bartoň
Silvie Cifrincová 
Kateřina Čížková 
Julie Floriánová 
Andrea Havránková 
Theresa Kjelberg 
Anna Kopková 
Kateřina Kostková 
Natálie Loutková 

Adam Stratílek 
Veronika Stryalová 
Veronika Šrejmová 
Tomáš Zábranský

N3501
ARCHITEKTURA  
A URBANISMUS
ARCHITECTURE 
AND URBANISM

1997

Jiří Borovec  
Ludvík Fabián  
Petra Führerová  
Pavel Hicz
Petr Jandora  
Daniel Labuzík  
Michal Malysa  
Michal Mihalčík  
Helena Víšková  
Radek Zeman 

1998  
 
Luděk Obal  
 
2001

Helena Hlávková  
Martin Pour 

2002

Marek Focher  
Simona Galbavá  
David Jaroš  
Michaela Křelinová  
Nikola Netušilová  
Jan Seyček
Jiří Šafr
Vojtěch Šrut
Ondřej Teplý  
 
2003 

Daniela Čermáková  
David Charousek  
Veronika Kousalová  
Kristýna Loskotová  
Jan Magasanik  
Milan Malík
Pavel Mejtský
Kristýna Petroušková
Jiří Písek
Kateřina Vášová  
Kateřina Zemanová
2004
Silvie Bednaříková  
Ondřej Busta  
Robert Damec  
Luboš Kaplan  
Adéla Kopecká
Milena Kubizsová  
Vojtěch Pánek  

Filip Soukup
Eva Svatošová  
Milan Šuráň  
Daniel Zerzán  
Jiří Zhoř

2005 

Lukáš Bílek
Eva Hendrychová
Martin Hilpert
Martin Hrdina
Michaela Chvojková
Radek Jiránek
Jana Mlejnková
Gabriela Pojerová
Alena Řehová
Daniel Snižek
Martin Sviták
Regina Šeflová
Petr Štefek
Karel Trachta
Ondřej Volný

2006 

Tereza Ajmová  
Veronika Bartošová
Eva Bradáčová  
Lukáš Brom
Adam Gebrian  
Martin Hejl
Jakub Hlaváč  
Kateřina Juráková  
Jan Kadlas
David Kazický
Lenka Konopková
Petra Lochmanová
Pavel Nalezený
Veronika Nebesářová
Markéta Němcová
Josef Němeček
Aleš Novák
Kateřina Nováková
Michal Rosický
Mahulena Svobodová
Pavel Šefl  
Štěpán Tláskal  
Viktor Tonner 

2007 

Julie Bednaříková 
Zdeněk Beránek 
Petr Bouška
Kateřina Cyhelská  
Richard Héger  
Petra Hlaváčková  
Simona Honsková  
Ing. Jiří Janďourek 
Jan Koskan  
Barbora Kuncová  
Martin Mach
Alena Mičeková  
Marcela Pešková  
Tereza Petříčková  
Aleš Pokorný  
Radek Polívka  
Martin Prokeš  
Daniela Šteflová  

Zuzana Tomková
Lucie Waclawiecová  
 
2008 

Tereza Kilingerová  
Jakub Koníř
Šárka Habartová  
Zuzana Halfarová  
Matěj Hošek
Ing. Kateřina Krátká  
Lenka Leššová
Jan Mach
Radka Maximovičová  
Linda Novotná  
Tomáš Pecina
Tereza Poláková  
Irena Sádlová  
Kateřina Svobodová  
Hana Šindelářová  
Vincenc Ureš
Petr Vančura  
Barbora Vočková  
Jan Vondrák  
Kamila Wilk

2009 

Bc. Vratislav Ansorge  
Bc. Martina Bílková  
Jan Bittner
Markéta Burešová  
Tomáš Císař
Klára Comorková 
Bc. Pavel Dostál  
Georgios Georgiou  
Jakub Hendrych  
Zdena Hrbková 
Lucie Chytilová  
Petr Janoš
Zuzana Kosková  
Radek Liška
Petr Macho  
Ondřej Pleštil  
Ľudmila Roháľová

2011

Bc. Jakub Adamec
Bc. Aneta Čermáková
Bc. Petra Hušková
Bc. Eliška Janečková
Bc. Martin Krejčí
Bc. Matěj Křivan
Bc. Jiří Němeček
Bc. Miroslav Němeček
Bc. Tereza Nová
Bc. Marie Pavlasová
Bc. David Pavlišta
Bc. Jitka Pucandlová
Bc. Bohuslav Strejc  
Bc. Zuzana Štrosová  
Bc. Hana Tůmová  
Bc. Radek Vaňáč  
Bc. Veronika Veselá  
Bc. Richard Zacpal  
Bc. Ilona Žitnáková 

2012 

Bc. Daniel Baudis  
Bc. Štepán Braťka  
Bc. Jakub Čížek
Bc. Tereza Dědková  
Bc. Tomáš Foltýn
Bc. Tereza Galuszková
Bc. Jiří Chmelík
Bc. Jindřich Kejík
Bc. Zuzana Koňasová
Bc. Katsiaryna Kovaljova
Bc. Filip Landa
Bc. Jan Luksík
Bc. Ludmila Malá
Bc. Jiří Nosek
Bc. Zuzana Procházková
Daniel Rohan
Bc. Monika Švorcová
Bc. Gabriela Trubačíková
Bc. Vojtěch Valtr
Bc. Hana Vinklárková  
Bc. Tomáš Zdvihal  
Bc. Lucie Zouharová  
Bc. Vojtěch Žilka 

2013 

Bc. Václav Hájek  
Bc. Michaela Dlouhá  
Bc. Petr Fabík
Bc. Josef Habersberger
Bc. Jan Hora
Bc. Vojtěch Hybler
Bc. Alena Javorská
Bc. Michal Krejčík
Bc. Jiří Lasovský
Bc. Tereza Musilová
Bc. Jan Nikendey
Bc. Dana Nováková
Bc. Daniela Papájová
Bc. Helena Pasáčková
Bc. Tomáš Petermann
Bc. Hana Procházková
Bc. Zuzana Růtová
Bc. Kristýna Šenkýřová
Bc. Lenka Švábková 
Bc. Adam Trefil
Bc. Andrea Tůmová 
Bc. Jan Tyrpekl
Bc. Jan Veisser 
Bc. Eva Železná

2014

MgA. Filip Albrecht 
Bc. Pavel Barták
Bc. Sandra Beránková
Bc. Nela Gottvaldová
Bc. Eva Hofierková
Bc. Jan Jirásko
Bc. Miroslav Kukrál
Bc. Jana Lauermanová
Bc. Věra Palánová
Bc. Petr Pospíšil
Bc. Jindřich Ráftl
Bc. Petra Stejskalová
Bc. Ondřej Štěpán 
Bc. Zuzana Tomková
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N8206
VÝTVARNÁ UMĚNÍ
FINE ARTS

2011

BcA. Richard Loskot  
 
2013 

Bc. Andrea Pekárková 
BcA. David Šmíd
Bc. Lenka Tomšová

2014

BcA. Tereza Drahoňovská 
BcA. Jan Kysela

N8208
DESIGN
DESIGN

2011

BcA. Filip Albrecht

2012

BcA. Pavel Horáček 
BcA. Jakub Mikulecký  
BcA. Petr Siedlaczek

2013 

BcA. Zuzana Havrdová 
BcA. Jiří Chocholoušek 
BcA. Martina Jirků  
BcA. David Kačaba  
BcA. Eva Kaniová
BcA. Filip Kochan  
BcA. Anna Maltseva  
BcA. Pavlína Vlášková

2014

BcA. Marcela Hapalová 
BcA. Barbora Maštalířová 
BcA. Jakub Matějů
Bc. Jindřich Ráftl
BcA. Zuzana Ragánová 
Bc. Jana Tvarohová 
BcA. Zdeněk Urbánek
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The creative duo is connected not only by having 
studied architecture in Liberec together but also 
by their interest in designing jewels. They formed 
the studio 2D3D in 2010 which focuses on design-
ing jewels, mural objects and spatial installations. 
The architectural morphology they use in their de-
signs creates optical illusion and geometric game. 
Both authors also work as architects in Czech 
project studios.

Autorskou dvojici pojí krom společného studia 
architektury v Liberci také zájem o design šperku. 
Dohromady tvoří od roku 2010 studio 2D3D, kde se 
zabývají tvorbou šperku, nástěnných objektů a pro-
storových instalací. Architektonickým tvaroslovím, 
které ve svých návrzích používají, vytváří optický 
klam a geometrickou hru. Obě autorky souběžně 
působí jako architektky v českých projekčních 
kancelářích.

MARTINA BÍLKOVÁ (*1983)

2003 – 2009  FUA TUL   
2007 – 2008  Sint-Lucas School of Architecture, Gent, Belgie  Belgium   
2005 – externí spolupráce s Akad. arch. Davidem Vávrou  
external cooperation with Akad. arch. David Vávra  
2008  Fabrications, Amsterdam, Nizozemsko  Netherlands   
2009 – 2011  Prostor 008, Praha  Prague 
2010 -  studio 2D3D   
2011 – 2012  SHS architekti, Praha  Prague   
2012 -  Schindler Seko architekti, Praha  Prague

PETRA HLAVÁČKOVÁ (*1980)

2000 – 2007  FUA TUL    
2005  UMPRUM - Grafický design a vizuální komunikace   
Graphic Design and Visual Communication, Prague    
2002 – externí spolupráce s Písek Seyček Architekti, Praha   
external architect at Písek Seyček Architects, Prague    
2004  KPS, Birmingham, Alabama, USA   
2005 – 2012  4a architekti, Praha  Prague    
2010 -  studio 2D3D

2D3D

2014 • Tube

2014 • Re-cube

M
B

 •
   

M
ÍS

TO
  P

L
AC

E 
 Ž

iž
ko

v 
  V

ĚC
  T

H
IN

G
  v

zd
uc

ho
lo

ď
  a

ir
sh

ip
   

Č
LO

V
ĚK

  P
ER

SO
N

  D
av

id
 A

dj
ay

e 
  S

TA
V

EN
Í  

B
U

IL
D

IN
G

  t
er

m
ál

ní
 lá

zn
ě 

ve
 V

al
su

  T
he

rm
al

 S
p

a
 in

 V
al

s
PH

 •
  M

ÍS
TO

  P
L

AC
E 

 P
ra

ha
  P

ra
gu

e 
  V

ĚC
  T

H
IN

G
  b

lo
k 

a 
tu

žk
a 

 n
o

te
b

o
ok

 a
nd

 p
en

ci
l  

 Č
LO

V
ĚK

  P
ER

SO
N

  E
liš

ka
   

ST
AV

EN
Í  

B
U

IL
D

IN
G

  p
av

ilo
n 

B
ar

ce
lo

na
  B

ar
ce

lo
na

 P
a

vi
lio

n



349ABSOLVENTI  ALUMNI348 ABSOLVENTI  ALUMNI

Native of Liberec, an artist and a curator. She stu-
died in Brno, Bratislava and Liberec. She graduated 
from Visual Communication in 2007. Her work inc-
lines to clean and plain geometrical structure. She 
has made exhibitions since 2004. She works in the 
gallery Kvalitář which, as a commercial gallery, pre-
sents a wide range from the Czech contemporary 
art scene. She has worked as an expert assistant 
at the Visual Communication – Digital Media Studio 
at FUA TUL since 2013.

Liberecká rodačka, umělkyně a kurátorka. Studo-
vala v Brně, Bratislavě a Liberci. Zde roku 2007 ab-
solvovala obor Vizuální komunikace. Ve své tvorbě 
inklinuje k čisté a strohé geometrické struktuře. 
Vystavuje od roku 2004. Působí v galerii Kvalitář, 
která coby komereční galerie prezentuje průřez 
současnou českou uměleckou scénou. Od roku 
2013 působí jako odborný asistent v ateliéru Vizuál-
ní komunikace - digitální média na FUA TUL.

JANA BERNARTOVÁ (*1983)

2003 – 2007  FUA TUL - Vizuální komunikace – digitální média  Visual communication – digital media  
2006 – 2007  VŠVÚ - Fotografie a nové médiá, Bratislava  AFAD – Photography and New Media, Bratislava
2007  výstava Chyby, Galerie mladých, Brno  exibition Faults, Galerie Mladých, Brno   
2007 – 2009  FaVU VUT v Brně -  konceptuální tendence  FFA BUT - Fine Arts – Conceptual Tendencies   
2009  výstava Hibák, Magyar Műhely Galéria, Budapešť   exibition Hibák, Magyar Műhely Galéria, Budapest 
2010 – 2013  UMPRUM – Supermédia  Supermedia, Prague   
2013  výstava Turingův test v podmínkách imitační hry, Galerie Kvalitář, Praha  
exhibition The Turing Test under Conditions of The Imitation Game, Gallery Kvalitář, Prague

JANA BERNARTOVÁ

2007 • Chyby
MistakesJB
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Lukáš, David and Štěpán met during their studies 
at FUA TUL. Their co-operation in the field of 
architecture started already at the school. After 
they finished in 2006, they went through many 
established studios together or on their own. The 
collective work of the three friends from Libe-
rec was later established when they created The 
Builders Studio (2009). They designed for example 
modifications of the Roxy musical club in Prague 
(2010).

Lukáš, David a Štěpán se potkali při studiu archi-
tektury na FUA TUL. Jejich architektonická spo-
lupráce začala již během školy. Po jejím dokončení 
roku 2006 společně nebo každý na vlastní pěst 
prošli řadou etablovaných ateliérů. Společnou praxi 
třech přátel z Liberce později ustanovilo založe-
ní ateliéru The Builders (2009). Navrhli například 
úpravy pražského hudebního klubu Roxy (2010).

LUKÁŠ BROM (*1979)

2006  FUA TUL   
2003  KSA, Praha  Prague   
2006 – 2008  4A Architekti , Praha  Prague   
2008 – 2010  A69 Architekti, Praha  Prague   
2008 - The Builders

DAVID KAZICKÝ (*1979)

2006  FUA TUL  
2003  KSA, Praha  Prague   
2003 – 2004  Atelier 8000, Praha  Prague   
2007 – 2009  Studio Olgoj Chorchoj, Praha  Prague   
2008 - The Builders

ŠTEPÁN TLÁSKAL (*1979)

2006  FUA TUL   
2005 – 2007  4A Architekti   
2007 Joan Pascual i Argente, Barcelona, Španělsko  Spain
2008 – 2010  DaM, Praha  Prague   
2008 - The Builders

THE BUILDERS

2014 • Ateliér fotografa 
Photographer studio

2012 - 2014 • Modely k projektům
Project´s models
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Native of Zlín, a critic, a promoter and an archi-
tecture fan. He graduated from architecture in 
Liberec in 2006. Two years later, he finished the 
postgradual programme SCIFI at the SCI-Arc in 
Los Angeles thanks to Fulbright scholarship. He 
honoured the rules of Fulbright scholarship and 
after finishing his studies in the US, he stayed in 
the Czech Republic for two years to promote his 
discipline. He doesn’t work on projects but he 
tries to create conditions for more high-quality 
architecture through his work in media. He co-or-
ganizes exhibitions (2010 – Městské zásahy, 2011 – 
Anastomosis), he contributes to Czech media and 
sits in editorial committees. He lives in Prague with 
his wife Markéta.

Původem ze Zlína, kritik, propagátor a fanoušek 
architektury. V roce 2006 diplomoval na fakultě 
architektury v Liberci. O dva roky později díky 
Fulbrightovu stipendiu absolvoval také postgra-
duální program SCIFI na SCI-Arc v Los Angeles. 
Ctil pravidla Fulbrightova stipendia a po dokončení 
amerických studií na dva roky zakotvil v České re-
publice, aby popularizoval svůj obor. Neprojektuje, 
ale skrze své veřejné a mediální působení se snaží 
vytvářet podmínky pro vznik kvalitní architektury. 
Spoluorganizuje výstavy (2010 - Městské zásahy, 
2011 - Anastomosis), přispívá do předních českých 
medií, zasedá v edičních radách. Žije se svojí ženou 
Markétou v Praze.

ADAM GEBRIAN (*1979)

1998 – 2006  FUA TUL    
2002 – 2003  Academie van Bouwkunst, Amsterdam, Nizozemsko  Netherlands  
2006 – 2008  SCI-Arc, Los Angeles, USA    
2009 – moderátor pořadu Bourání na Radio Wave  radio host of Bourání show at Radio Wave
2009 – 2012   vedoucí ateliéru na FUA TUL  studio teacher at FUA TUL   
2010 – pravidelný přispěvatel do českých médií (Lidové noviny, Respekt, Echo24)  
regular contributor to various czech media

ADAM GEBRIAN

2014 • Článek AG v časopisu Respekt
An article of AG for the Respekt magazine

2010 • AG na obálce časopisu ERA21
AG on the cover of the ERA21 magazine

2013 • Plakát pořadu Bourání na Radiu Wave
The poster of the radio programme 
Bourání, Radio Wave
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After finishing his studies at FUA TUL, he started 
his practice in 2006 in Amsterdam. He also studied 
architectural design at Gerrit Rietveld Academy in 
Amsterdam alongside his Liberec studies. He works 
independently as an architect and a graphic de-
signer. After he moved to Brno in 2008, he started 
an intense work in the field of interior design and 
he became famous mostly for interiors of cafés 
(Café Tungsram, Café Alta, Café Art, Bistro Franz).

Svoji praxi zahájil v roce 2006 v Amsterdamu 
po dokončení studia architektury na FUA TUL. 
Souběžně s Libercem vystudoval architektonický 
design na Gerrit Rietveld Academie v Amsterda-
mu. Pracuje samostatně jako architekt a grafický 
designér. Po přestěhování do Brna v roce 2008 
se začal intenzivně věnovat návrhům interiérů, ve 
známost vešel především díky realizacím interiérů 
kaváren (Café Tungsram, Café Alfa, Café Art, Bistro 
Franz).

MARTIN HRDINA (*1978)

1997 – 2005  FUA TUL    
2001  VŠVU, Bratislava, Slovensko  AFAD, Bratislava, Slovakia   
2001 – 2004  Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam, Nizozemsko  Netherlands    
2002 – 2005  BOSCH Architects, Amsterdam, Nizozemsko  Netherlands   
2005 – 2006  Misteli Belevingscommunicatie, Amsterdam, Nizozemsko  Netherlands   
2007  Opera BV, Amsterdam, Nizozemsko  Netherlands   
2005 – 2008  freelancer, Amsterdam, Nizozemsko  Netherlands   
2009 – freelancer, Brno

MARTIN HRDINA

2008 • Café Tunsgram, Brno 2010 • Café Alfa, Brno

2011 • Bistro Franz, Brno
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He started his practice as a second year student 
of FUA TUL in the studio of Petr Stolín. He became 
independent in 1999 and started working freelance 
alongside studying, he worked on various projects 
for many studios in Bohemia (Jiran Kohout archi-
tekti, SHS architekti, Studio Artikl, Bořek Šípek and 
others). He also worked on his own architectural 
projects and smaller designs exploring the con-
temporary technological possibilities applied in 
architecture. He lives and works in Prague.

Svoji praxi zahájil jako student druhého ročníku FUA 
TUL v ateliéru Petra Stolína (1996). V roce 1999 se 
osamostatnil a začal pracovat při studiu jako free-
lance na různých projektech pro různé kanceláře 
v rámci Čech (Jiran Kohout architekti, SHS archi-
tekti, Studio Artikl, Bořek Šípek a další). Paralelně se 
věnoval vlastním architektonickým projektům a reali-
zacím menšího rozsahu, které zkoumají současné 
technické a technologické možnosti aplikovatelné 
v architektuře. Žije a pracuje v Praze.

MIROSLAV HUJER (*1975)

1995-2000 – FUA TUL
2002 – 2010 – FUA TUL
1999 - freelancer

MIROSLAV HUJER

2014 • Rodinný dům v Průhonicích
Family house in PrůhoniceM
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VOJTĚCH HYBLER (*1984)

2005 – 2013  FUA TUL   
2010 – 2011  RWTH Aachen, Německo  Germany   
2004 – 2007  spolupráce s EATELIER, Praha  cooperation with EATELIER, Prague   
2007 – 2009  spolupráce s Martinem Rajnišem, Praha  cooperation with Martin Rajniš, Prague   
2013  spolupráce s SGL Projekt, Praha  cooperation with SGL Projekt, Prague   
2014 - Archport, Praha  Prague

He spent many semesters in Jiří Suchomel’s studio 
and he also graduated from his studio in 2013. He 
had an internship at Mirko Baum’s studio during 
his studies in Liberec and he worked with Martin 
Rajniš. He loves technical details. He founded the 
studio ARCHPORT with David Dvořák in 2014. This 
harbour of creativity brings architecture to interi-
ors, family houses and city public spaces.

Na škole strávil nespočet semestrů v ateliéru Jiřího 
Suchomela, u nějž také v roce 2013 diplomoval. 
Během svých libereckých studií absolvoval stáž u 
Mirko Bauma, spolupracoval také s Martinem Raj-
nišem. Je milovníkem technických detailů. V roce 
2014 spolu s Davidem Dvořákem zakládá studio 
ARCHPORT. Tento kreativní přístav vnáší archi-
tekturu do interiérů, rodinných domů a veřejných 
městských prostranství.

VOJTĚCH HYBLER

2013 • Dům Babu
House Babu

2014 • Dům v Náletu
House in NáletV
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A Liberec patriot, musician, engineer and archi-
tect. He connected his work with the architecture 
faculty in Liberec where he has taught since his 
graduation. He founded the studio Atakarchitekti 
with Jana Medlíková in 2006. He realizes his pro-
jects in Liberec and its direct vicinity, for example 
the reconstruction of the new building of the mu-
nicipal authority or building G within the Technical 
University grounds. The renovation of the 
T. G. Masaryk’s Square in Frýdlant in Bohemia, 
which he designed in co-operation with Vladímír 
Balda and for which he was awarded by the Grand 
Prix of the Society of Czech Architects, also falls 
under this description. He is also involved in his 
specialization as a citizen. His passion is music and 
he has travelled all over the world with his band.

Liberecký patriot, hudebník, inženýr a architekt. 
Svoje působení spojil s libereckou fakultou archi-
tektury, kde od svého absolvovaní dodnes učí. Od 
roku 2006 spolu s Janou Medlíkovou založil ateliér 
Atakarchitekti. Své návrhy, například rekonstrukci 
budovy Nového magistrátu či budovu G v rámci 
kampusu Technické univerzity, realizuje především 
v Liberci a jeho bezprostředním okolí. Sem patří 
také v Grand Prix architektů oceněná rekonstrukce 
náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu v Čechách, 
zpracovaná spolu s Vladimírem Baldou. Ve svém 
oboru je také občansky aktivní. Jeho vášní je hud-
ba, se svou kapelou projel celý svět.

JIŘÍ JANĎOUREK (*1975)

1993 – 1998 FAST VUT v Brně  
BUT - Faculty of Civil Engineering, Brno   
2003 – 2006  FUA TUL 
2012 – FA VUT v Brně  BUT – Faculty of Architecture   
1997 – 2006  SIAL, Atelier David, Studio Artikl 
2006 – AR TUL  Architecture studio TUL   
2006 - Atakarchitekti, Liberec

JIŘÍ JANĎOUREK

2009 • Půdní byt v Liberci
Attic flat in Liberec

2006 • Rekostrukce Nového 
magistrátu v Liberci
Reconstruction of the New City 
Hall in Liberec

2011 • Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu (spolu s Vladimírem Baldou)
Reconstruction of the T. G. Masaryk square in Frydlant (with Vladimír Balda)
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The couple met in Liberec at the school of ar-
chitecture FUA TUL. They both have gained much 
experience with work abroad since they finished 
school, Martin in BIG and later in OMA, Lenka in BIG. 
They founded the international architectural studio 
Kolmo in 2008 during their internship abroad. 
They also founded the multimedia studio Loom on 
the Moon in 2011. Since their return to the Czech 
Republic in 2013, they have created a new design 
for News on Czech TV and the graphic identity of 
ČT24, ČT:D and ČT2 channels.  They represented 
the Czech Republic on the 14th Architecture Bi-
ennale in Venice with the exposition 2 x 100 mil. m2 
– Atomized Modernity. They both taught in Liberec, 
Martin later at ARCHIP. The married couple lives in 
Prague.

Partnerská dvojice se poznala v Liberci ve škole 
architektury FUA TUL. Oba od dokončení studií 
nabyli bohaté zahraniční pracovní zkušenosti, 
Martin v BIG a po té v OMA, Lenka v BIG. Již během 
své zahraniční praxe roku 2008 založili mezinárodní 
architektonické studio Kolmo. V roce 2011 dále 
založili multimediální studio Loom on the Moon. 
Od svého návratu zpět do Čech v roce 2013 stihli 
doposud navrnout redesign Událostí České televize 
a grafickou identitu kanálů ČT24, ČT:D, ČT2. V roce 
2014 prezentovali Českou republiku na 14. Bienále 
architektury v Benátkách expozicí 2 x 100 mil. m2 
- Atomized Modernity. Oba učili v Liberci, Martin 
poté na ARCHIP. Manželé žijí v Praze.

MARTIN HEJL (*1980)

2006  FUA TUL   
2004  VŠVU, Bratislava, Slovensko  AFAD Bratislava, Slovakia 
2003 - 2004  KSA, Praha  Prague 
2004 – 2005  FUA TUL – asistent ateliéru Šípek  studio Šípek assistant  
2007  Bjarke Ingles Group (BIG), Kodaň, Dánsko  Copenhagen, Denmark  
2008 – 2012  Office for Metropolitan Architecture (OMA), Rotterdam, Nizozemsko  Netherlands  
2011 - Kolmo  
2011 - Loom on the moon 

LENKA HEJLOVÁ (*1982)

2006  FUA TUL  
2007  Bjarke Ingles Group (BIG), Kodaň, Dánsko  Copenhagen, Denmark  
2011 – Kolmo  
2011 – Loom on the moon

KOLMO

2014 • Studio Události, Česká televize
Studio of Udalosti, Czech Television

2013 • Al Maa Al Har, Saudi Arabia
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He graduated from FUA TUL in 2009. He star-
ted working while studying and he worked in the 
studios Lasovský and OMICRON-K between 2006 
and 2008. He then went abroad and worked in the 
Dutch studio MVRDV until 2011. Among others, he 
co-operated on the project of the Chinese Comic 
and Animation Museum. He also started his co-ope-
ration with T?F (The Why Factory), an international 
think-tank and a research institute led by Winy Maas 
alongside with MVRDV and the TU in Delft. He was an 
assistant researcher there until 2012. He has been 
working in the Copenhagen studio 3XN since 2013. 
He co-founded Prague Activators in the same year, 
a voluntary organization whose goal is to refresh 
the Prague riverbank.

V roce 2009 absolvoval FUA TUL. Již během studia 
architektury pracoval v letech 2006 až 2008 
v ateliérech Lasovský a OMICRON-K. Poté se vydal 
do zahraničí, kde do roku 2011 působil v holand-
ské kanceláři MVRDV. Zde spolupracoval například 
na návrhu čínského Muzea komiksu a animace. 
V Holandsku začal spolupracoval s T?F (The Why 
Factory), mezinárodním think-tankem a výzkumným 
institutem vedeným Winym Maasem při MVRDV a TU 
v Delftu. Zde byl do roku 2012 pomocným výzkum-
níkem. Od roku 2013 pracuje v kodaňské kanceláři 
3XN. Téhož roku spoluzakládá Prague Activators, 
dobrovolnou organizaci, která cílí na osvěžení 
pražské náplavky.

JURÁŠ LASOVSKÝ (*1985)

2005 – 2013  FUA TUL  
2010 – 2011  Sint-Lucas School of Architecture, Gent, Belgie  Belgium 
2011  MVRDV, Rotterdam, Nizozemsko  Netherlands  
2012  T?F, Delft, Nizozemsko  Netherlands  
2013  3XN, Kodaň, Dánsko  Copenhagen, Denmark

JURÁŠ LASOVSKÝ

2014 • Tachovské náměstí, Praha
Tachovské square, Prague

2014 • Polyfunkční dům (3XN)
Polyfunction house (3XN)
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RICHARD LOSKOT (*1984)

2003 – 2011  FUA TUL - Vizuální komunikace – digitální média  Visual communication – digital media  
2007 – 2009  Akademie der Bildenden Künste München, Mnichov, Německo  Germany
2011  Podstata věcí, 4AM prostor pro architekturu a nová média, Brno  
The Essence of Things, 4AM space for architecture and the new media, Brno
2012  Jednoduchá věc, Galerie Hlavního města Prahy, Praha  
A Simple Thing, Prague City Gallery, Prague
2012  Jiné místo, Cena Jindřicha Chalupeckého, finalista
A Different Place, Jindřich Chalupecký Award, final nominee
2014  Barva je to, co není, Cena Jindřicha Chalupeckého, finalista
Color is what is not, Jindřich Chalupecký Award, final nominee

The first one to receive the Master degree from 
the Visual Communication – Digital Media stu-
dy programme in 2011 at FUA TUL. He’s an artist 
who confronts physical and virtual environment 
through technology. He started doing exhibitions 
as a student. He has done about fifty individual and 
group exhibitions until today. His exhibitions mainly 
take place in the Czech Republic but also abroad 
(Germany, Italy, Belgium). He has been nominated 
for Jindřich Chalupecký Award two times (2012, 
2014). He lives, teaches and creates in Ústí nad 
Labem. He participates with Tomáš Petterman on 
revitalization of the cinema Hraničář.

Jako první magistr oboru Vizuální Komunikace – 
Digitální média absolvoval na FUA TUL roku 2011. Je 
umělcem, který ve své tvorbě konfrontuje skrze 
technologii fyzické a virtuální prostředí. Již během 
studia začal vystavovat. K dnešnímu dni má za 
sebou přibližně padesát samostatných a kolektiv-
ních výstav. Vystavuje v především v Čechách, ale 
i v zahraničí (v Německu, Itálii, Belgii). Byl dva-
krát nominován na Cenu Jindřicha Chalupeckého 
(2012,2014). Žije, učí a tvoří v Ústí nad Labem. Zde 
se společně s Tomášem Pettermanem podílí na 
oživení kina Hraničář.

RICHARD LOSKOT

2013 • Neskutečnost
Unreality

2014 • Barva je to, co není
Color is what is not
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He graduated from architecture at FUA TUL in 
2003. He had internships at UMPRUM and AVU 
during his studies. As a student, he gathered 
experience at the studios 4A architekti and SIAL. 
Thanks to the co-operation with Bjarke Ingels on 
the new National Library in Prague, he got a job in 
the famous Danish studio BIG in 2006 where he still 
works. For example, he designed the Danish pavili-
on for EXPO in Shanghai (2010) or the extension of 
the St. Thomas Church in Copenhagen. He initiated 
the creation of the open-air gallery Deska in Ústí 
nad Labem with his wife Kristýna. Jan and Kristýna 
live alternately in Copenhagen and Ústí nad Labem.

Roku 2003 diplomoval v oboru architektura na 
FUA TUL. Během svého studia absolvoval stáže na 
UMPRUM a AVU. Jako student získal praxi v kancelá-
řích 4A architekti a SIAL. Díky spolupráci s Bjarkem 
Ingelsem na návrhu nové Národní knihovny v Praze 
se následně vydal pracovat do slavné dánské 
kanceláře BIG (2006), kde pracuje dodnes. Navrhl 
například dánský pavilon na EXPO v Šanghaii (2010), 
či návrh rozšíření kostela St. Thomase v Kodani. 
Se svou ženou Kristýnou inicioval v Ústí nad Labem 
vznik venkovní galerie Deska. Honza s Kristýnou žijí 
střídavě v Kodani a Ústí nad Labem.

JAN MAGASANIK (*1977)

1996 – 2003  FUA TUL  
1999  SIAL  
2000 – 2001  4A architekti, Praha  Prague  
1999  Akademie výtvarných umění v Praze – Nová média 
The Academy of Fine Arts in Prague – New media  
2002  UMPRUM – Architektura IV   Architecture IV, Prague  
2004 – 2006 DaM, Praha  Prague  
2006 – Bjarke Ingels Group (BIG), Kodaň, Dánsko  Copenhagen, Denmark

JAN MAGASANIK

2014 • Rozšíření kostela St. Thomas v Kodani, Dánsko (BIG)
Extension of St. Thomas Church, Copenhagen, Denmark (BIG)

2010 • Dánský pavilon pro Expo v Šanghaji (BIG)
Danish Pavilion, Shanghai Expo (BIG)
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He started working for various agencies on the ad-
vertisement and multimedia market after finishing 
his studies of architecture. He mastered new 
technologies and came to contact with European 
electronic scene. Milan worked on audio-visu-
al projects already as a student, his domain was 
combination of music, authorial video projection 
and mapping. He founded the group MIMO-TV with 
his classmate Jan Seyček and the graduate from 
AVU Daniel Špaček in 2000. Their originally purely 
visual performances gradually connected with 
their own music and also with A/V installations in 
2008. They travelled throughout Europe and Asia 
with MIMO-TV and participated in many festivals. 
Milan currently works for TV companies as an art 
director and an author of creative concepts. When 
he has the time, he works with publishing houses 
as a designer and illustrator of science fiction 
novels and detective stories.

Po dokončení studia architektury začal pracovat 
pro nejrůznější agentury na reklamním a multime-
diálním trhu. Osvojil si nové technologie a dostal 
se do kontaktu evropskou elektronickou scénou. 
Už při studiu se Milan začal věnovat audiovizuálním 
projektům, jeho doménou byla kombinace hudby, 
autorské videoprojekce a mappingu. V roce 2000 
zakládá se spolužákem Janem Seyčkem a absol-
ventem AVU Danielem Špačkem uskupení MIMO-TV.  
Původně čistě vizuální performance se postupně 
propojily s autorskou hudbou a po roce 2008 
s A/V instalacemi. S MIMO-TV procestovali Evropu 
a Asii a účastnili se mnohých festivalů.  V současné 
době pracuje Milan pro televizní společnosti, kde 
zastává pozici art directora a autora kreativních 
konceptů. Ve volných chvílích spolupracuje s kniž-
ními nakladatelstvími jako výtvarník a ilustrátor 
sci-fi knih a detektivek.

MILAN MALÍK  (*1975)

1995 – 2003  FUA TUL  
1999 – 2000 Projekt BASE  Project Base 
2000 – 2009  art director (iMachina, Ledoborec, MarkBBDO)  
2010  Shanghai World EXPO 2010, ICP – Koncept části instalace pro český pavilon 
ICP – Idea conception of part of the czech pavilion exhibition
2008 – 2015  senior art director / idea maker (CET21 - TV Nova, MTG - TV Prima)

MILAN MALÍK

2014 • Identita k dvacetiletému výročí TV Nova
20th anniversary identity of TV Nova

2014 • CH7 – Telka

M
M

 •
 M

ÍS
TO

  P
L

AC
E 

 K
oh

 P
ha

ng
an

  v
ýc

ho
dn

í p
ob

ře
ží

  e
as

t 
co

as
t 

  V
ĚC

  T
H

IN
G

  1
97

5
 M

er
ce

de
s 

B
en

z 
W

11
5

   
Č

LO
V

ĚK
  P

ER
SO

N
  l

id
é 

 p
eo

pl
e 

  S
TA

V
EN

Í  
B

U
IL

D
IN

G
  F

al
lin

gw
at

er



373ABSOLVENTI  ALUMNI372 ABSOLVENTI  ALUMNI

The studio was founded by a group of fresh gra-
duates from the Liberec architecture influenced by 
Martin Rajniš. They decided not to leave the town 
where they studied. They founded the studio Mjölk 
here in 2008. Even though the studio was created in 
the middle of the economic crisis, they have a stable 
studio now and several graduates from Liberec have 
worked there too. They have made many successful 
realizations in the environments of Liberec. Their 
work confirms the contemporary tendencies in 
society, i.e. interest in one’s own region.

Ateliér založila skupina čerstvých absolven-
tů liberecké architektury, které na škole ovlivnil 
Martin Rajniš. Rozhodli se, že neopustí město, kde 
studovali.  Zde v roce 2008 založili ateliér Mjölk. 
I když kancelář vznikla v době ekonomické krize, 
dnes vedou stabilní ateliér, kterým prošlo již několik 
dalších libereckých absolventů. V okolí Liberce mají 
řadu zdařilých realizací. Jejich tvorba potvrzuje sou-
časnou společenskou tendenci, tedy zájem o svůj 
region.

JAN VONDRÁK (*1981), JAN MACH (*1981), LUKÁŠ HOLUB (*1977), 
DANIEL BAUDIS (*1981), DANIEL ROHAN (*1982)

2008  Založení kanceláře v Liberci  Liberec office launched 
2010  Zřízení PR oddělení  PR department established 
2010  Městská sauna  Urban Sauna 
2011  Soutěž Room for London 2. – 4. Místo  Room for London competition – 2nd to 4th place 
2011  Soutěž Warming Huts, Winnipeg, Kanada  Warming Huts competition, Winnipeg, Canada
2012  Samostatná výstava v Domě Umění v ČB, spojená s instalací Week in Self   
Separate exhibition in House of Art, České Budějovice alongside the Week in Self installation 
2013  Samostatná výstava v Plovdivu, v rámci Sofia architecture week   
Separate exhibition in Plovdiv under the Sofia Architecture Week 
2014  Hello Wood, vedení mezinárodního studentského workshopu 
Hello Wood, workshop tutors at the international student workshop

MJÖLK

2014 • Dům pro Markétku
House for Markétka

2014 • Dům Uhlík
Carbon House

2014 • Palmovka Jihlava
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He started studying at the Liberec school of  
architecture in 2006. He changed his focus later 
and distanced himself from architecture. He stu-
died drawing at AVU in Prague and later painting. 
He finished his studies in the sculpture studio at 
UMPRUM (2014). He works as an artist, he had exhi-
bitions of his sculptures in Prague and Jerusalem. 
He is the finalist of the 333 NG Award for 2010.

Roku 2006 vystudoval libereckou školu architektu-
ry. Ve svých dalších studiích své zaměření posu-
nul a od architektury se vzdálil. Na pražské AVU 
nejprve studoval kresbu, později také malbu. Studia 
završil v ateliéru sochy na UMPRUM (2014). Dnes 
působí jako umělec, své sochy vystavoval například 
v Praze a Jeruzalémě. Je finalistou ceny 333 NG za 
rok 2010.

ALEŠ NOVÁK (*1979)

1998 - 2006  FUA TUL  
2000 – 2001  Akademie výtvarných umění v Praze – Ateliér kresby
The Academy of Fine Arts in Prague – Studio of drawing  
2008 – 2009  Akademie výtvarných umění v Praze – Ateliér malby
The Academy of Fine Arts in Prague – Studio of painting 
2007 – 2014  UMPRUM – Ateliér sochy  Studio of sculpture, Prague 
2012  Bezalel, University of Art Jerusalem, Izrael  Israel

ALEŠ NOVÁK

2012 • Retro-konstruktivismus
Retro-constructivism

2014 • O nestálosti srdce a o Bohu jako posledním cíly
About instability of God as the last aim
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The representatives of the youngest generation 
of Liberec students who graduated in 2013. They 
currently work in Znojmo with Barbora Zmeková in 
the studio ORA. In 2013, they received an honou-
rable recognition in Grand Prix from the Society of 
Czech Architects for one of his very first works, 
the reconstruction of the wine cellar U Modráka. 
Despite their short experience in the field of archi-
tecture, their studio has been asked to participate 
in tenders, for example for the design of the base 
of the Lasvit company. ORA creates, seeks and 
maps original regional architecture. They reside in 
Znojmo.

Zástupci nejmladší generace libereckých absolven-
tů, kteří diplomovali teprve v roce 2013. V součas-
nosti působí ve Znojmě spolu s Barborou Zmekovou 
v ateliéru ORA. V roce 2013 získali čestné uznání 
v Grand Prix obce architektů za jednu ze svých vů-
bec prvních realizací, rekonstrukci vinného sklepa 
U Modráka. I přes krátkou dobu své architektonické 
praxe začal být jejich ateliér vyzýván k soutěžím, 
například k návrhu základny firmy Lasvit. ORA tvoří, 
hledá a mapuje originální regionální architekturu. 
Sídlí ve Znojmě.

JAN VEISSER (*1986)

2006 – 2013  FUA TUL  
2010  Mimar Sinar University of Fine Arts, Istanbul, Turecko  Turkey  
2012 – 2014  Helen & Hard, Oslo, Norsko  Norway 

JAN HORA (*1987)

2006 – 2013  FUA TUL  
2010  Mimar Sinar University of Fine Arts, Istanbul, Turecko  Turkey  
2011  UMPRUM, Prague  
2012  Architectenbureau Marlies Rohmer, Amsterdam, Nizozemsko  Netherlands

ORA

2014 • Sídlo společnosti Lasvit, Nový Bor (soutěžní návrh)
Lasvit headquarters, Nový Bor (competition proposal)

2012 • Vinný sklep U Modráka, Vrbovec
Wine Cellar U Modráka, Vrbovec
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A native of Hořice who graduated from the Liberec 
faculty of architecture in 2005. She started her 
scholarship abroad in San Francisco already while 
studying. After she left the small school in Jizera 
Mountains, she left for China. She worked in se-
veral project studios in Shanghai. She has her own 
architecture studio in China today.

Hořická rodačka absolvovala libereckou fakultu 
architektury v roce 2005. Již během svého studia 
započala se zahraniční architektonickou praxí a to 
v San Franciscu. Po opuštění malé školy v Jizer-
ských horách se vydala do Číny. V Šanghai praco-
vala v několika projekčních kancelářích. Dnes má 
v Číně svoji vlastní architektonickou praxi.

EVA LE PEUTREC (*1980)

1998 – 2005  FUA TUL  
2002  Fact, Praha  Prague  
2002  Cee Architects, San Francisco, USA  
2005  UDG Šanghaj, Čína  Shanghai, China
2009  AAI Šanghaj, Čína  Shanghai, China  
2011  É-studio Šanghaj, Čína a Noumea Nová Kaledonie  
Shanghai, China and Noumea, New Caledonia

EVA LE PEUTREC

2011 • CSSIP Office, Suzhou, China

2011 • Agricultural Products 
Logistic center, Hangzhou, China

2012 • Tiandu Skyscraper, Suzhou, China
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An architect and a researcher focusing on bio- 
experiments on the borderline of art, technolo-
gy and science. He graduated from architecture 
and from the Master programme of Environmen-
tal Design in 2014 in Liberec. He built a school in 
Africa. He’s a Buddhist. He has been studying at 
the postgraduate programme under Miloš Florián 
at CTU in Prague since 2014. He founded the studio 
R/FRM in 2011 with Jan Tůma. Their collective work 
breaches into architecture, new media and stage 
design. They are preparing the installation Czech 
Forest for EXPO 2015 in Milan.

Architekt a výzkumník věnující se bioexperimentům 
na pomezí umění, technologie a vědy.
V Liberci roku 2014 absolvoval krom architektury 
také magisterský program Environmental design. 
Postavil školu v Africe. Je buddhistou. Od roku 
2014 je pod vedením Miloše Floriána doktorandem 
na pražské ČVUT. Roku 2011 zakládá s Janem Tůmou 
studio R/FRM. Svojí společnou tvorbou vstupují 
do oborů architektury, nových médií a scénogra-
fie. Pro nadcházející výstavu EXPO 2015 v Miláně 
připravují instalaci Český les.

JINDŘICH RÁFTL (*1987)

2008 – 2014  FUA TUL  
2009 - R/FRM  
2010 - Visual Terorrist

JINDŘICH RÁFTL

2015 • Instalace Laboratorium silencii (EXPO 2015, Milán)
Installation Laboratorium silencii (EXPO 2015, Milano)

2013 • Re:location od JR na obálce časopisu Architekt
Re:location by JR on the cover of the Architekt magazineJR
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Classmates Jan Mach, Pavel Nalezený and Jan 
Vondrák founded the studio Mjölk architekti in 
the beginning of 2008. In 2012, Pavel and another 
member of the studio, Jakub Adamec, tore away 
from the mother ship and took away with Raketo-
plán. After Jakub Adamec left for his own studio 
Anuk (with Andrea Tůmová), Radek Vaňáč and Pavel 
Nalezený became partners of the studio. In 2014, 
Raketoplán received the Grand Prix of the Society 
of Czech Architects for their realization of the 
reconstruction of Stodola in Benešov (2012). The 
studio is also a nominee for the prestigious Yakov 
Chernikov Prize 2014. The Liberec team Raketoplán 
has had a new base in Prague since 2014. They  
put their environment into motion, they offer good 
backgrounds to people for their life and dreams. 
Many students from Liberec flew through  
Raketoplán.

Na začátku roku 2008 založili v Liberci spolužáci 
Jan Mach, Pavel Nalezený a Jan Vondrák ateliér 
Mjölk architekti. V roce 2012 se Pavel společně 
s dalším členem kanceláře Jakubem Adamcem 
odpojili od mateřské lodi a vydali se Raketoplánem 
na vlastní cestu. Po odchodu Jakuba Adamce do 
svého vlastního ateliéru Anuk (s Andreou Tůmo-
vou) jsou nyní partneři studia Radek Vaňáč a Pavel 
Nalezený. V roce 2014 získal Raketopán za realizaci 
rekonstrukce Stodoly v Benešově (2012) oceně-
ní Grand Prix Obce architektů. Studio je rovněž 
nominantem prestižní ceny Yakov Chernikov Prize 
2014. Od podzimu 2014 má liberecký tým Raketo-
plánu novou základnu v Praze. Svými návrhy uvádí 
prostředí do pohybu, nabízí lidem dobré pozadí pro 
jejich život i jejich snění. Raketoplánem prolétla 
řada libereckých studentů.

PAVEL NALEZENÝ (*1979)

1998 – 2000  FA VUT v Brně  BUT – Faculty of Architecture, Brno  
2000 – 2002  FA ČVUT v Praze  CTU – Faculty of Architectue, Prague  
2002 – 2006  FUA TUL  
2001  Erick van Egeraat Associated Architects, Rotterdam, Nizozemsko  Netherlands 
2006  Jacobs UK Ltd., Aylesbury, Velká Británie  Great Britain 
2006 – 2007  Brooks/Murray, Londýn, Velká Británie  London, Great Britain  
2008 – 2012  Mjölk architekti, Liberec   
2012  Studio Raketoplán

RADEK VAŇÁČ (*1983)

2003 – 2005  FA ČVUT v Praze  CTU – Faculty of Architecture, Prague 
2005 – 2011  FUA TUL
2011-2012  Cuboid architekti, s.r.o., associated architects to Richard Meier & Partners LLP 
2013 – 2014  Dominique Perrault Architecture, Paříž, Francie  Paris, France  
2014  Atelier Jean Nouvel, Paříž, Francie  Paris, France 
2014  Studio Raketoplán

RAKETOPLÁN

2014 • Radniční sklípek v Liberci 
Town Hall Cellar in Liberec

2014 • Dům MBMB, Liberec
House MBMB, Liberec

2012 • Stodola, Benešov u Semil
Barn, Benešov near Semily
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He founded his own architectural studio in 2008, 
while still studying design at FUA TUL. He covers 
various disciplines so he works not only on archi-
tectural designs of buildings and spatial installa-
tions but also in the domains of product design 
or design of glass. He worked with FTV Prima 
between years 2007 and 2011 (Jak se staví sen,  
Jak se staví dům, Vrabec v hrsti – TV shows focu-
sed on building) and he co-operates with Bořek 
Šípek in a long term.

Již během studia designu na FUA TUL zakládá 
v roce 2008 vlastní studio. Je oborově široce 
rozkročen, zabývá se jak tvorbou architekto-
nických návrhů budov, prostorových instalací, 
tak navrhováním v oblasti produktového designu 
a designu skla. V letech 2007 až 2011 spolupracoval 
s FTV Prima (Jak se staví sen; Jak se staví dům; 
Vrabec v hrsti), dlouhodobě spolupracuje  
s Bořkem Šípkem.

PETR SIEDLACZEK (*1985)

2005 – 2012  FUA TUL – Environmental design  
2008 - Studio Siedlaczek 
2013 – spolupráce se Studiem Šípek  
collaboration with Studio Šípek

PETR SIEDLACZEK

2014 • Rekonstukce bytu, Praha
Flat recontruction, Prague

2012 • Imagines natura (skleněná dóza)
Imagines natura (glass dose)

2012 • In nomine ver (skleněná dóza)
In nomine ver (glass dose)
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Co-operation of the couple started in Liberec 
where they both studied architecture. Similarly to 
many other graduates from Liberec after finishing 
studies and gaining some experience with projects, 
they founded their own architectural studio in 
2008. Milena and Ondra have led the association 
Skvadra since 2008. Their work mostly focuses on 
high-quality reconstructions such as Octárna in 
Kutná Hora in 2008. Their portfolio also contains 
designs of interiors such as Room by Bastmatee 
in 2012 and many family houses. Their past work 
shows their honest approach to their instructions, 
the context of the place and its transformation 
into an amazing result.

Spolupráce partnerské dvojice započala již v Liber-
ci, kde oba vystudovali architekturu. Jako celá řada 
dalších libereckých absolventů si po dokončení 
studia a nabytí krátké projekční praxe založili roku 
2008 vlastní architektonický ateliér. Od roku 2008 
spolu Milena s Ondrou vedou sdružení Skvadra. 
V jejich realizacích dominuje řada kvalitních rekon-
strukcí jako například Octárna v Kutné Hoře v roce 
2008. V jejich portfoliu nechybí také návrhy interi-
érů jako Room by Bastmatee v roce 2012 a též řada 
rodinných domů. Z dosavadních realizací lze vyčíst 
poctivý přístup k zadání, ke kontextu místa a jeho 
přetavení ve výborný výsledek. 

MILENA KUBISZOVÁ (*1979)

1997 –2003  FUA TUL  
2003 – 2006  Akademie výtvarných umění v Praze - Škola architektury Emila Přikryl
The Academy of Fine Arts in Prague  - Emil Přikryl School  
2003 – 2004  ateliér Vyšehrad, Praha  Prague  
2005  Associated Architects Birmingham, Velká Británie  Great Britain  
2005 – 2007  Lennox, Praha  Prague  
2008 -  Skvadra

ONDŘEJ VOLNÝ (*1978)

1997 – 2004  FUA TUL 
2003 – 2004  4A Architekti, Praha  Prague  
2005 – 2007  Lennox, Praha  Prague  
2008  Skvadra

SKVADRA

2012 • Byt v Měcholupech
Flat in Měcholupy

2008 • Octárna, Kutná Hora
Vinegar plant, Kutná Hora

2013 • Rodinný dům v Dobříši
Family house in Dobříš
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He left Liberec in 2005 after his thesis project 
Terminal Hradec Králové which was heavily pub-
licized in media. Then he went to London where 
he worked in Sir Norman Foster’s studio. Among 
others, he participated on designs of the Queen 
Alia Airport in Amman or the concert hall New 
Holland in Petersburg. He later worked in another 
London studio Wilkinson Erye Architects. He still 
works in London in the studio HOK. Petr is a eu-
rocyclist. He co-founded the Combaz7 Gallery in 
Switzerland.

S Libercem se rozloučil roku 2005 diplomovým 
projektem Terminál Hradec Králové, který vzbudil 
značný mediální rozruch. Poté zamířil do Londý-
na, kde nejprve pracoval v kanceláři sira Norma-
na Fostera. Zde se například podílel na návrzích 
letiště Královny Alie v Ammánu nebo koncertního 
sálu New Holland v Petrohradě. Později pracoval 
v další londýnské kanceláři Wilkinson Erye Archi-
tects. V Londýně působí dodnes a to v kanceláři 
HOK. Petr je eurocyklista. Ve Švýcarsku spoluzaložil 
galerii Combaz7.

PETR ŠTEFEK (*1980)

1998 – 2005  FUA TUL 
2003 – 2004  Akademie výtvarných umění, Vídeň, Rakousko  
University of Applied Arts Vienna, Austria 
2004  X-architekten, Vídeň, Rakousko  Wien, Austria 
2005 - 2009  Foster + Partners, Londýn, Velká Británie  London, Great Britain 
2010 – 2011  Wilkinson Eyre, Londýn, Velká Británie  London, Great Britain   
2011 -  HOK, Londýn, Velká Británie  London, Great Britain

PETR ŠTEFEK

2008 • Koncertní sál New Holland Island, Petrohrad (Foster + Partners)
Concert hall at New Holland Island, St. Petersburg (Foster + Partners)

2013 • Bytový dům na Fisher Street, Londýn (HOK)
Apartment building in Fisher Street, London (HOK)
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He was one of the first graduates from the Liberec 
faculty of architecture in 2002. He then went back 
to his native town of Pardubice. He started his own 
architectural work there. He successively co-fou-
nded studios COO, C2XO and Mixage (1999) which 
still exists. He’s also an activist in his town. He ini-
tiated the project Officity in 2008 which shows ar-
chitecture and art as a natural part of environment 
to citizens of Pardubice. He’s involved in the project 
Architects in School. In 2013, he used the initiative 
Mlýny městu (Mills to Town) to start a discussion on 
the future of the valuable area of the automated 
mills in Pardubice.

Jako jeden z prvních absolventů liberecké fakulty 
architektury dokončil studium roku 2002. Po té se 
vrátil do svého rodného města Pardubic. Zde zahájil 
vlastní architektonickou praxi. Postupně spoluzalo-
žil studia COO, C2XO a roku 1999 dodnes fungující 
Mixage. Ve svém městě působí i jako aktivista. Roku 
2008 iniciuje vznik projektu Offcity, kde svými 
aktivitami přibližuje obyvatelům Pardubic archi-
tekturu a umění jako přirozenou součást životního 
prostředí. Je součástí projektu Architekti ve škole. 
Roku 2013 skrze inciativu Mlýny městu vyvolává 
diskuzi nad budoucností historicky cenného areálu 
Automatických mlýnů v Pardubicích.

ONDŘEJ TEPLÝ (*1975)

1994 - 1995  TUL - Fakulta strojní  
Faculty of Mechanical Engineering  
1995 - 2002 FUA TUL  
2003 – 2004 Roman Koucký a.k.
Roman Koucký Architecture Office
2004 COO
2006 C2XO
2009 - MIXAGE 
2008 - Offcity, Pardubice

ONDŘEJ TEPLÝ

2010 • Přednáška Romana Kouckého, 
realizovaná sdružením Offcity, Pardubice
Lecture of Roman Koucký, 
realis<ed by Offcity, Pardubice

2013 • Houpačka zrealizovaná v rámci akce 
Automatické kulturní mlýny, Pardubice
Seesaw realised in the frame of the action Automatic 
Cultural Mills, Pardubice

2013 • Den architektury v Pardubicích
Architecture Day in Pardubice
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During his studies, he worked in the Copenhagen-
-based studio BIG between years 2006 and 2007. 
He graduated in 2010 at FUA TUL and went abroad. 
He went to London after a short stop in Vienna 
in the studio CHALABI ARCHITECTS. He worked 
in the studio ACME at first and later in the studio 
Heatherwick where he has worked until today.

Již během studia architektury v Liberci pracoval 
v letech 2006–2007 v kodaňském BIG. V roce 
2010 absolvoval FUA TUL a vydal se do zahraničí. 
Po nedlouhé zastávce ve Vídni, v ateliéru CHALABI 
ARCHITECTS, zakotvil v Londýně. Nejprve pracoval 
v kanceláři ACME a poté v Heatherwick studiu, kde 
pracuje dodnes.

ONDŘEJ TICHÝ (*1981)

2003 – 2004  FA ČVUT v Praze  CTU in Prague – Faculty of Architecture  
2003 – 2010  FUA TUL  
2005 - 2008  Zástupce ČR v EASA  NC for Czech Republic at EASA 
2010  Chalabi Architecten, Vídeň, Rakousko  Wien, Austria  
2010 – 2012  ACME, Londýn, Velká Británe  London, Great Britain  
2012 – Heatherwick Studio, Londýn, Velká Británe  London, Great Britain

ONDŘEJ TICHÝ

2014 • Al Fayah Park, Abu Dhabi (Heatherwick Studio)

2012 • Superkilen, Kodaň, Dánsko (BIG)
Superkilen, Copenhagen, Denmark (BIG)

2014 • Zeitz Museum of Contemporary Art Africa, Kapské Město, JAR (Heatherwick Studio)
Zeitz Museum of Contemporary Art Africa, Cape Town, South Africa (Heatherwick Studio)
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Šimon s Eliškou se potkali v Liberci během svých 
studií architektury. Oba se vydali po dokončení 
bakalářského stupně na jiné pražské školy ar-
chitektury, Šimon na UMPRUM a Eliška na ČVUT. 
Zde dokončili svá magisterská studia. Roku 2010 
zakládají Tvurčí jednotku, ateliér, který se věnuje 
architektuře a produktovému designu. Roku 2013 
zakládájí značku Braasi, kde se snaží navrhovat 
výbavu pro městský život, cestování a jízdu na kole.

Šimon and Eliška met in Liberec during their stu-
dies of architecture. After finishing the Bachelor 
programme, they both went to other architectural 
schools in Prague, Šimon went to UMPRUM and 
Eliška to CTU. They received their Master degrees 
there. In 2010, they founded Tvůrčí jednotka, a stu-
dio focused on architecture and product design. 
They created the label Braasi in 2013 where they 
attempt to design equipment for city life, travelling 
and biking.

ŠIMON BRABEC (*1982)

2006 – 2010  FUA TUL 
2009 - Tvůrčí jednotka 
2010 – 2013  UMPRUM - Architektura IV   
Architecture IV, Prague
2013 - Braasi

ELIŠKA SLÁMOVÁ (*1987)

2006 – 2010  FUA TUL 
2009 - Tvůrčí jednotka 
2011  FADU Buenos Aires, Argentina  
2012 University of Seoul, Jižní Korea  South Korea  
2010 – 2013  FA ČVUT  CTU – Faculty of Architecture 
2013 – PřF UK Praha  Charles University in Prague 
– Faculty of Science, Prague
2013 - Braasi

TVŮRČÍ JEDNOTKA

2014 • Víkendový dům, Mnichovice
Weekend house, Mnichovice

2014 • Batoh Braasi
Braasi rolltop backpack

2014 • Batoh Braasi
Braasi backpack
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He graduated from DAMU (The Theatre Faculty 
of the Academy of Performing Arts) in Prague at 
the Department of Stage Design and from the 
study programme Costumes and Masks under J. 
Zbořilová. He studied at the London College of 
Fashion in 2006 within an internship abroad. In 
2007/2008, he also graduated there from the 
postgraduate programme Stage Design at the 
prestigious Motley Theatre Design Course led by 
the scenographer A. Chitty. In 2009, he was the 
final winner of the Linbury Prize for Stage Design 
held by the London National Theatre. Aleš co-ope-
rates with various theatres in the Czech Republic 
and abroad. He’s the author of stage designs and 
costumes for several dozens of productions. He 
has received numerous awards for his stage and 
costume designs. He graduated from the Bachelor 
programme in Liberec in 2011. He currently studies 
in the Master programme here.

Absolvoval na DAMU v Praze na katedře Scéno-
grafie v oboru Kostým a maska pod vedením J. 
Zbořilové. V roce 2006 studoval v rámci zahraniční 
stáže na London College of Fashion v Londýně. 
Zde také v roce 2007/2008 absolvoval postgradu-
álnímu studium scénografie na prestižním Motley 
Theatre Design Course vedeném scénografkou 
A. Chitty. V roce 2009 se stal absolutním vítězem 
scénografického bienále Linbury Prize for Stage 
Design pořádaného londýnským Národním divadlem. 
Aleš spolupracuje s různými divadly v Čechách 
a v zahraničí. Je autorem scénických a kostýmních 
výprav k několika desítkám inscenací. Za své návrhy 
scén a kostýmů byl mnohokrát oceněn. V roce 
2011 absolvoval bakalářské studium architektury 
v Liberci. Zde v současnosti dokončuje magisterské 
studium.

ALEŠ VALÁŠEK (*1981)

2001 - 2006  scénografie, DAMU, Praha  DAMU in Prague - Stage Design
2008-2015  FUA TUL
2007  Motley Theatre Design Course - scenography
2008  London College of Fashion

ALEŠ VALÁŠEK

2014 • Polská krev, Národní divadlo Brno
Polish Blood, National Theatre in BrnoAV
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He came to the first year class of the newly ope-
ned architecture school in Liberec in 1995. He was 
interested in destructivism and digital architecture 
during his studies. He worked with Federic Diaz in 
the newly created association E-Area during his 
studies from 2000. Ha has been working in his own 
studio since he graduated in 2004. He founded the 
studio Muon in 2008, it means silence, no-sound, in 
Japanese. Concentration of tension and space. He 
works creatively with the past, clears it and leaves 
what is important. He became famous mainly for 
interiors, for example for boutiques of the fashion 
designer Denisa Nová.

Roku 1995 nastoupil do prvního ročníku právě 
otevřené školy architektury v Liberci. Na studiu 
ho zajímal destruktivismus a digitální architektura. 
Během studia od roku 2000 spolupracoval s Fede-
ricem Diazem v právě založeném sdružení E-Area. 
Od svého absolvování v Liberci roku 2004 působí 
ve vlastní praxi. V roce 2008 zakládá ateliér Muon, 
což v japonštině znamená ticho, bezezvuk. Kon-
centrace a napětí v prostoru. Ve svých realizacích 
kreativně pracuje s minulostí, tu očišťuje a pone-
chává z ní to podstatné. Ve známost vešel přede-
vším tvorbou interiérů, například pro butiky oděvní 
návrhářky Denisy Nové.

JIŘÍ ZHOŘ (*1974)

1995 - 2004  FUA TUL  
2000  projektu E-Area s Federico Diazem  
co-work with Federico Diaz on E-Area project  
2008 -  Muon

JIŘÍ ZHOŘ

2014 • Showroom Sio2, Brno

2014 • Showroom Sio2, Brno

2012 • Showroom Chatty, Praha
Showroom Chatty, Prague
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