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Úvodníky/Editorials

Ano, letos slaví mezinárodní festival
architektury Architecture Week Praha
pět let. Za těch pět let jsme spolu
s naším hranatým áčkem prošli velký
kus cesty a je to, doufám, vidět.
Stal se z nás zatím největší a nejsilnější
festival architektury u nás a podle
některých ohlasů už prý šlapeme na paty
i těm zahraničním.
Při této příležitosti bych rád poděkoval
především společnosti Raiffeisen-leasing
Real Estate za to, že nás ani ve špatných
dobách neopustila a věřila nám
a podporovala nás od prvních nesmělých
začátků.
Mám velkou radost, že díky Správě
Pražského hradu můžeme své jubileum
oslavit v překrásných prostorách
Letohrádku královny Anny, který jsme
až po okraj naplnili maketami
a architektonickými a urbanistickými
projekty z celého světa. Architektonické
ateliéry a studia, která jsme se dříve
neodvážili ani oslovit, jsou již v letošním
roce součástí této velké přehlídky.
Festival Architecture Week patří
Pražanům a návštěvníkům naší
metropole a jsme nesmírně rádi,
že jsme dostali podporu a záštitu
od pana primátora Svobody a Útvaru
rozvoje hlavního města Prahy.
Dále věnuji svůj velký dík všem
zúčastněným velvyslanectvím, kulturním
institutům, asociacím a sdružením
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architektů a urbanistů, kteří přispěli
k takovému rozsahu a kvalitě tohoto
ročníku.
Nakonec bych rád poděkoval svému
(malému ale velmi šikovnému) týmu lidí,
kteří se mnou tráví šílené dny, únavné
večery a obvykle i bezesné noci, aby celý
festival proběhl v klidu a pohodě a hosté
i návštěvníci byli s pořádanými akcemi
spokojeni a těšili se i na ročníky příští,
kdy, jak doufám, bude tradice
mezinárodního festivalu architektury
Architecture Week zdárně a úspěšně
pokračovat.

Yes, this year, the international festival
of architecture Architecture Week Prague
will celebrate its fifth anniversary.
In those five years we have walked
a long way together with our angular
A and it is visible, I hope. We have
become the biggest and strongest
festival of architecture in CR and,
according to some responses, we are
even catching up with foreign ones too.
On this occasion, I would like to thank
mainly to Raiffeisen-leasing Real Estate
for not leaving us alone even in the hard
times and trusted us and supported
us from the first daring steps.
I am happy that thanks to the Prague
Castle Administration we can celebrate
our jubilee in the beautiful premises

Mgr. Jan Kalousek
předseda/chairman
Výbor pro zahraniční vztahy a cestovní ruch ZHMP
/External realtions and turism committee
Mariánské náměstí 2, Praha 1
Tel.: +420 236 002 492
E–mail.: jan.kalousek@cityofprague.cz
www.cityofprague.cz

of the Royal Summer Palace of Queen
Anne which we have filled up with
models of architectonic and urban
planning projects from all over the world.
Architectural studios, that we did not
dare to address before, are now a part
of this big show at last.
Festival Architecture Week is dedicated
to Prague citizens and visitors of the
metropolis and we are glad that we have
the support and patronage of Lord Mayor
of the City of Prague and City
Development Authority Prague.
Furthermore I greatly appreciate
the cooperation with all participating
embassies, cultural institutes,
associations and unions of architects
and urban planners, who all contributed
to such an extent and quality of this
year's festival.
Finally, I would like to thank to my (small
but very skilled) team for spending crazy
days, tiresome evenings and usually
even sleepless nights with me,
so that everything would run smoothly
and the guests and visitors would
be satisfied with the events and would
be looking forward the next years,
when hopefully the tradition
of the international festival
of architecture Architecture Week
will successfully continue.

Podstatná část mého života je svázána
s Prahou. Před 50 lety jsem se zde
narodil, mládí jsem prožil v Holešovicích
a později v Dejvicích na Hanspaulce.
Město pro mě nebylo jenom životním
prostorem, ale také nehasnoucím
zdrojem inspirace. Složil jsem zde
své první písně a napsal první texty.
Na konci 70. let jsem začal studovat
architekturu, ale kvůli emigraci v roce
1982 jsem její studia nedokončil.
Mým druhým domovem se mi stal
Montreal. Ze školy i z domova – můj
tatínek i dědeček byli oba architekti –
jsem si ale odnesl mimořádný osobní
vztah k architektuře a urbanismu.
Vždy mě bavilo sledovat město a jeho
proměny v čase. Praha se mění a těchto
proměn se za poslední desetiletí udála
celá řada.
Nyní stojí Praha na dalším rozcestí –
připravuje se nový územní plán, který
by měl vstoupit v platnost kolem roku
2015. Tento dokument bude formovat
naše město přinejmenším v následujícím
desetiletí. Proto podporuji diskuze
s odbornou veřejností ohledně směru,
kterým by se pražský urbanismus
měl ubírat.
Všechny naše snahy by měly směřovat
k tomu, aby si Praha spolu s dynamickým
rozvojem zachovala svou jedinečnou
atmosféru a Genius loci. Toto musíme
střežit obzvlášť pečlivě. Naše metropole
ale potřebuje moderní, unikátní
architekturu. Jen tak totiž může zůstat
živým a inspirativním místem, nikoliv
pouhým skanzenem.
Aby v nás město mohlo probouzet
inspiraci, musí nejprve jitřit emoce.
Kvalitní architektura takový dar má.
Historické prameny vyprávějí příběhy
řady unikátních staveb, které si teprve
postupem času vydobyly respekt a přízeň

Pražanů. Například Obecní dům
se po svém otevření 22. listopadu
1912 dočkal rozpačitých a kritických
komentářů. Stejně emotivní přijetí čekalo
o 84 let později i Tančící dům.
Pražané jsou velmi citliví na jakýkoli
zásadní architektonický počin. Moderní
architektura v Praze proto není
jen výrazem tvůrčí invence autora,
ale také znakem jeho odhodlání
a odvahy. Ostatně už Krištof Kolumbus
před mnoha staletími prohlásil:
„Nikdy se vám nepodaří přeplout oceán,
pokud v sobě nenajdete odvahu ztratit
z dohledu pevninu.“
Věřím, že nám tato odvaha při
prosazování invenčních architektonických
a urbanistických nápadů v Praze nebude
v budoucnu chybět.
A significant part of my life has been
bound up with Prague. I was born here
50 years ago, spending my childhood
in Holešovice before later living in Dejvice
at Hanspaulka. The city for me has never
been just a living space but also
an undying source of inspiration;
it was here that I wrote my first poems
and song lyrics.
At the end of the 1970´s I started
to study architecture, though because
of emigration in 1982 I never completed
my studies. Montreal became my second
home. Thanks to both school and home
(both my father and grandfather had
been architects) I developed a great
personal relationship to architecture
and urbanism. I have always enjoyed
watching the city, and how it undergoes
transformations over time. Prague too
is changing, and there have been many
such transformations in the last decade.
Prague now stands at a crossroads.
A new city plan is being prepared

which will come into effect around 2015.
This document will shape our city
at least in the following decade. For that
reason, I support discussion with experts
in the field on the direction that
Prague's urban form should take.
All our efforts should be aimed
at ensuring that Prague, as well
as developing in a dynamic manner,
preserves its unique atmosphere
and genius loci. This is something
we have to keep a very careful eye on.
At the same time, our metropolis needs
modern, unique architecture. Only in that
way can it remain a lively and inspiring
city, not a mere outdoor museum.
In order for the city to inspire us it must
first stir the emotions. High quality
architecture has that gift. The historical
records show that many unique buildings
have won the respect and affection
of Prague citizens only over time.
For instance, when the Municipal House
opened its doors on November 22, 1912
it was met with bafflement and criticism.
The same fate met the Dancing Building
84 years later.
The people of Prague are very sensitive
when it comes to architecture. For that
reason, modern architecture in the city
is not only a mark of the
designer's creativity but also of his
courage and resolve. As Christopher
Columbus said many centuries ago,
one will never succeed in crossing
the ocean if one does not have
the courage to lose sight of dry land.
I am sure that we will not lack such
courage when putting forward inventive
architectural and urbanistic ideas
for Prague in the future.
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info@architectureweek.cz
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Architektura je součástí našeho denního
života, proto je skoro zvláštní,
že osmnáct let po sametové revoluci
se nikdo v České republice nezabýval
architekturou komplexně v celé její šíři.
Z toho důvodu jsme v roce 2007 rozjeli
pilotní projekt festivalu moderní
a současné architektury Architecture
Week. Díky spolupráci s Národní galerií
v Praze jsme získali pro první ročník
objekt Schwarzenberského paláce
na Pražském hradě a expozice,
přednášky i prohlídky pokračovaly
po celé Praze. K české architektuře
se připojilo prvních osm zemí
a tak se festival stal hned napoprvé
mezinárodní přehlídkou. Získat
na začátku generálního partnera
Raiffeisen-leasing Real Estate nebylo
sice jednoduché, ale stoupající kvalita
festivalu ho přesvědčila zůstat s námi
dodnes. Děkujeme za svěřenou důvěru.

Úvodníky/Editorials

Díky zájmu ambasád a jejich kulturních
institucí se festival za pět let rozrostl
z osmi zemí na třicet dva států.
Jejich aktivní účast se neomezuje jen
na expozice zemí, měst, ale pořádají
i přednášky svých nejlepších architektů.
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Letošní ročník je vyvrcholením pětileté
práce celého našeho týmu a jsme rádi,
že můžeme navázat na úspěšnou
spolupráci se Správou Pražského hradu
a s Národní technickou knihovnou.
Jsme v Praze a nedílnou součástí
festivalu je tedy Hlavní město Praha,
jehož primátor letos uvítá ostatní

primátory z měst zemí Visegrádské
čtyřky, kteří prezentují rozvoj svých
metropolí.

the increasing quality of the festival
convinced him to stay until today.
We appreciate the trust.

Před prvním festivalem v roce 2007 jsme
se byli podívat na průběh Architecture
Week do Londýna a tam jsme byli tak
uchváceni architekturou, že nám uletělo
letadlo zpět. Pražský festival
Architecture Week se stal rovnocenným
partnerem ostatních věhlasných festivalů
architektury z mnoha evropských
metropolích.

Thanks to the interest of embassies
and cultural institutes the festival grew
from eight countries up to thirty two
during the five years. Their active
participation is not limited to expositions
of countries and cities, but they also
organize lectures by their best
architects.

Děkujeme všem za podporu a těšíme
se na architekturu budoucnosti.

Architecture is part of our everyday life.
It is almost peculiar that even eighteen
years after the Velvet Revolution nobody
was engaged in architecture
comprehensively in its whole.
Therefore we started a pilot project
of a festival of modern and contemporary
architecture Architecture Week in 2007.
Thanks to cooperation with the National
Gallery Prague we have acquired
a unique object of Schwarzenberk Palace
at the Prague Castle for the first year
and other expositions, lectures as well
as excursions went on all around Prague.
Czech architecture was completed
with eight other countries and thus
the festival became international
event right away. At the beginning
it wasn't easy to get a general partner
Raiffeisen-leasing Real Estate but

This year is a culmination of five-year
work of the whole team and we are glad
that we can continue with the successful
cooperation with the Prague Castle
Administration and National Technical
Library. We are in Prague and the City
of Prague is therefore inseparable part
of the festival, the Mayor will welcome
other mayors from Visegrad 4 cities who
will be presenting the development
of their metropolises.
Before the first festival in 2007 we went
to see Architecture Week to London and
we were so enchanted by the
architecture there, that we missed
the plane back. Prague's festival
Architecture Week has become
equivalent partner of other renowned
festivals of architecture from many
European countries.
We thank to everyone for their support
and look forward to the architecture
of the future.

5. výročí Architecture Week
Dle taoistické tradice existuje 5 prvků –
voda, oheň, země, dřevo a kov. V západní
tradici vyznáváme pouze čtyři prvky –
oheň, země, voda a vzduch. Aristoteles
k nim ještě jako pátý element počítal
éter – prvek, který propůjčuje věcem
život. Z toho vznikl pojem „kvintesence“,
přeloženo z latiny to páté, to podstatné,
to hlavní.......
Architecture Week slaví tedy svůj pátý
rok, a my věříme, vycházeje z Aristotela,
že se bude jednat o rok podstatný,
důležitý, dokonce možná nejdůležitější.
My, Raiffeisen–Leasing Real Estate,
podporujeme a doprovázíme Architecture
Week již pět let, tedy od úplného
začátku. Byli jsme při tom, když
Architecture Week slavil své 1. výročí
ve Schwarzenberském paláci, byli jsme
při tom, když na trhu s nemovitostmi
panovala napjatá atmosféra, byli jsme
při tom, když se trh s nemovitostmi
nacházel v krizi a doprovázíme
Architecture Week také v tomto roce,
ve kterém všichni začínají opatrně věřit,
že se trh s nemovitostmi zase pomalu
vrací k normálu.
Krátce k heslu „krize na trhu
s nemovitostmi“. Jedná se vlastně
o finanční krizi, jejímž spouštěčem,
nikoli však příčinou, byla situace na trhu
s nemovitostmi, svými dopady na
hospodářství se stala krizí hospodářskou
a tím zpětně opět zasáhla trh
s nemovitostmi. Tato krize však ukazuje
dnes, vedle mnoha negativních dopadů,
také pozitivní důsledky.
Z trhu zmizela spousta společností,
které bych označil za zlatokopy, většina

subjektů na dnešním trhu s nemovitostmi
jsou zkušené společnosti se solidním
finančním zázemím. Nemovitosti,
nabízené v současné době, mají vesměs
lepší kvalitu za příznivější ceny, než tomu
bylo před krizí. V Praze je např.
cca. 7.000 neprodaných bytů, velká část
z nich pak pochází z projektů před
finanční krizí a je prakticky neprodejná.
Oproti tomu kvalitativně výše ceněné
nemovitosti z doby po krizi prodejné
jsou.
Věříme proto, že 5. rok Architecture
Week bude také zároveň rokem jedna
po finanční krizi, rokem jedna po očištění
trhu směrem k větší serióznosti a kvalitě
– rok podstatný, hlavní – plně v duchu
Aristotelova učení.

5th Annual Architecture
Week
According to Taoist tradition, there
are 5 elements – water, fire, earth,
wood and metal. In Western tradition,
we recognize only four elements – fire,
earth, water and air. Aristotle added
ether as a fifth one – an element that
brings life to things. That resulted
in a word quintessence, meaning
the fifth, the important, the main…
Architecture Week is in its fifth year
and we believe, together with Aristotle,
that it will be important year, maybe
the most important ever.
We, Raiffeisen Leasing Real Estate,
have been supporting and accompanying
Architecture Week already for five years
that is from the very beginning. We were

there when Architecture Week celebrated
its first anniversary in Schwarzenberk
Palace, we were there when the real
estate market was really tense, we were
there when the real estate market was
in crisis and we are accompanying
Architecture Week this year when
everybody starts to believe that the real
estate market is slowly getting back
to normal.
Just briefly about „real estate market
crisis“. It is actually a financial crisis that
was triggered, not caused, by
the situation on real estate market,
and that became an economic crisis
through its impact on the economy
and thus retrospectively hit the real
estate market again. However this crisis
today shows even some positive impacts
besides the negative ones.
Many companies, I would dare to call
them gold diggers, disappeared from
the market, the majority of subjects
on today's real estate market
are experienced companies with solid
financial background. Realities offered
today are largely of better quality and
for better price than before the crisis.
For example in Prague there is over
7,000 unsold flats, many of them come
from the times before the crisis and are
practically unsalable. On the other side,
qualitatively higher realities from
the times after the crisis are salable
quite well.
We therefore believe that the 5th
Architecture Week will be a first year
after the financial crisis, first year after
the market purification towards greater
respectability and quality – an important
year, the main one – exactly according
to Aristotle's teaching.
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Australský institut architektů (AIA)
/The Australian Institute of Architects

Výstava/Exhibition: Arch Cities
Termín konání/Date: 10. – 23. 10. 2011

Od svého vzniku v roce 1930 se
Australský institut architektů (AIA)
vyvinul do dynamické a progresivní
organizace nabízející celou řadu
zacílených programů, které vycházejí
vstříc potřebám našich členů, a zároveň
pěstuje silné vztahy se spřízněnými
orgány, vládou a poskytuje informačně

strong relationships with associated
bodies, government and providing
informed and balanced policy positions
for the industry and community.
The Institute of Architects currently
has approximately 11,000 members
located in all Australian states/territories
and overseas.

Místo konání/Place:
Letohrádek královny Anny
/Royal Summer Palace of Queen Anne
Organizátor/Organizer:
Czech Architecture Week, Správa
Pražského hradu/Prague Castle
Administration

Spoluorganizátor/Co–organizer:
Hlavní město Praha, URM Praha
/Capital City of Prague, The City
Development Authority Prague

bienále architektury je hlavním projektem
AIA. Kreativní ředitelé Ivan Rijavec
a John Gollings pojali výstavu tak,
že vybrali tři nejzajímavější urbanistické
regiony v Austrálii a ukázali je tak,
jak vypadají nyní a následně
v dramatické vizualizaci, jak by mohly
vypadat, až se dostaneme do roku 2050
a dále. Výstava fungovala jako
katalyzátor pro debatu o budoucnosti
našich měst, zahrnující aktuální témata
jako je udržitelnost, hustota osídlení
a migrace.

in 3D. Australia's exhibition at the Venice
architecture Biennale is a major project
of the Australian Institute of Architects.
Co–Creative directors, Ivan Rijavec and
John Gollings conceived NOW + WHEN
Australian Urbanism, highlighting three
of Australia's most interesting urban
regions as they are NOW, before
dramatically representing futuristic urban
environments as they may be WHEN
we reach 2050+. The exhibition acted
as a catalyst for debate on the future
a ukazuje výběr oceněných australských
architektonických projektů. Končená
výroba tohoto snímku byla dokončena
v květnu roku 2010 a většina
představených projektů byla oceněna
v národních soutěžích během roku 2009.
AIA vybírá, oslavuje a oceňuje mimořádné
úspěchy a excelentní architekturu
a design.

The NOW + WHEN Australian Urbanism
exhibition represented Australia
at the 2010 Venice Architecture
Biennale. Presented film
is a 2D 'highlight' version of the film that
showed in Venice; the original exhibition
is projected on a he screen and viewed
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1, 2 – Centrum recitálu Melbourne & Divadlo
MTC/Melbourne Recital Centre & MTC Theatre
Project. Návrh/Project: Ashton Raggatt
McDougall. Foto/Photo: John Gollings
3 – Plážový dům velryba/Whale Beach House
Návrh/Project: Neeson Murcutt Architects.
Foto/Photo: Brett Boardman

Hosté/Guests

of our cities, engaging in timely issues
including sustainability, urban
sprawl/density, and immigration.

8/9

přínosné a vyvážené poradenství
pro průmysl i společnost. AIA má
v současnosti zhruba 11.000 členů
po celé Austrálii i v zámoří.

NYNÍ & AŽ, Australský
urbanismus/NOW & WHEN,
Australian Urbanism

Since incorporation in 1930,
the Australian Institute of Architects
has evolved into a dynamic & progressive
organization offering a range of targeted
programs to best meet our
member's needs, while also fostering

Výstava NYNÍ & AŽ, Australský
urbanismus reprezentovala Austrálii
na Benátském bienále architektury v roce
2010. Prezentovaný film je 2D verze
toho nejlepšího z původního snímku,
promítaného v Benátkách ve 3D.
Australská expozice na Benátském

Australská mozaika: Vstupy
& vlivy v australské
architektuře a její globální
pozice/The Australian
Mosaic: Insights &
Influences in Australian
Architecture & its global
relevance
Tento film se zabývá významem
australské architektury na globálním trhu

This film discusses the relevance
of Australian architecture in the global
market, while showcasing a selection
of award winning Australian architecture.
The final production of this video
was completed during May 2010,
and the majority of the architecture
in the film are the top national award
winners from 2009. The Australian
Institute of Architects recognises,
celebrates and awards outstanding
achievements and excellence in
architecture and design.
V roce 2009 soupeřil o národní ceny AIA
rekordní počet projektů přesahující 800,
přičemž 144 z nich získalo nějaké
ocenění. Z nich pak bylo 32 projektů

a kanceláří oceněno Národní cenou za
architekturu nebo získalo čestné uznání.
In 2009, a record 800–plus projects
vied for Australian Institute of Architects
state and territory Architecture Awards,
with 144 rewarded. Of these, 32 projects
and practices have been awarded 2009
National Architecture Awards
or Commendations.

4
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4 – Plážový dům velryba/Whale Beach House
Návrh/Project: Neeson Murcutt Architects.
Foto/Photo: Brett Boardman
5 – Sydney, Nový Jižní Wales/New South
Wales. Foto/Photo: John Gollings – z filmu
Nyní & Až, Australský urbanismus/this image
is from Now and When Australian Urbanism
exhibition
6 – Oceánské město/The Oceanic City
Foto/Photo: Arup – z filmu Nyní & Až,
Australský urbanismus/this image is from Now
and When Australian Urbanism exhibition
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Výstava/Exhibition: Arch Cities
Termín konání/Date: 10. – 23. 10. 2011
Místo konání/Place: Letohrádek královny Anny/Royal Summer Palace of Queen Anne
Organizátor/Organizer: Czech Architecture Week, Správa Pražského hradu
/Prague Castle Administration
Spoluorganizátor/Co–organizer: Hlavní město Praha, URM Praha
/Capital City of Prague, The City Development Authority Prague

Teatro Oficina + Lidová
univerzita + Lesní dílna
+ Divadelní stadion

Hosté/Guests

„Náš každodenní rituál komunikace
s publikem má cenu zlata, je to cenná
věc, luxus, protože naše divadlo směřuje
k budoucnosti s utopickou ambicí, že se
umění, podobně jako fotbal, stane
sportem pro masy.“
(José Celso Martinez Corre^ a)

10/11

Teatro Oficina je hnacím motorem
odvážné a provokativní investice:
urbanisticko–architektonického projektu
předjímajícího výstavbu nového
kulturního komplexu. Vychází
z idealizovaného plánu, který vytvořil
divadelní ředitel José Celso Martinez
Corre^ a (Zé Celso), a má zabrat velkou
část bloku, v němž Teatro Oficina sídlí.
Projekt vznikl v roce 2004, jeho autory
jsou Joa~ o Batista Martinez
Corre^ a a Beatriz Pimenta
Corre^ a (ředitelův bratr a neteř). Původně
navrhl ideální projekt. Podnikavost
tvůrce myšlenky však projekt kulturního
komplexu posunula dál, až
k pojmenování Teatro Oficina + Lidová
univerzita + Lesní dílna + Divadelní
stadion, jenž naznačuje přeměnu
městského prostoru v součást veřejného
života.
Architektonický projekt Teatro Oficina,
pod nímž jsou podepsáni Lina Bo Bardi
a Edson Elito, vznikl v roce 1984 a byl
dokončen v roce 1995, přičemž v roce
1999 obdržel ocenění v rámci Pražského
Quadriennale. Divadlo tvoří 50 metrový
trakt ohraničený tribunami, se
skleněnými stěnami a stahovacím
stropem, uvnitř 13 metrů vysoké

konstrukce. Prostor kombinuje přírodní
prvky (vodní fontány, stromy) s moderní
konstrukcí.

Projekt
Lidová univerzita je součástí komplexu,
má obsahovat pokoje, víceúčelové
prostory, ateliéry, divadelní, výtvarné
a počítačové kurzy nebo knihovnu. Uvnitř
budovy o rozloze 38.180 m2 budou
zasazená čtyři patra (využitelné úrovně)
organických, křivolakých tvarů.
Uspořádání umožňuje vytvořit zvýšené
chodníky s hustou vegetací. Vnější
a vnitřní prostory nebudou nijak
odlišené: zahrada bude okupovat vnitřní
prostor, chodníky budou okupovat vnitřní
prostor, otáčivé skleněné plochy, kývavé
dveře (lítačky) a další architektonické
prvky zajistí komunikaci mezi
jednotlivými prostory tak, že splynou
v jeden celek. Uvnitř budou společné
prostory určené k pohybu, s rampami,
schody, výtahy a službami jako jsou
toalety, restaurace nebo kavárny, to vše
osvětlené denním světlem rozvedeným
nejmodernějšími technologiemi do všech
prostor.
Cílem nového projektu je obnova
komunikace mezi přiléhajícími ulicemi,
zvýšení jejich průchodnosti a přilákání
lidí. Kromě toho zlepší prostředí v celé
čtvrti: větrání, kvalitnější izolace
a obnova vegetace. Proto má projekt
i ekologickou stránku – vchody
a východy (dveře, okna a terasy) jsou
navržené podle pohybu slunce a směru
větru, což zajistí stálý přísun denního
světla bez nadměrného přehřívání,
kterému zabraňují venkovní žaluzie,
umělé světlo napájejí fotovoltaické

články, dále je zde systém zadržování
dešťové vody, čištění vody a alternativní
technologie ohřívání vody.
Záměrem je vytvořit prostor, který
umělecké touhy uspokojí, zformuluje,
prozkoumá a prodiskutuje. Místo, které
bude odrážet všechny dojmy z celého
kulturního komplexu.
Kromě zmíněných ekologických opatření
počítá projekt i s úpravami okolí,
využívajícími lokální rostliny, především
ovocné stromy, které přilákají a nakrmí
ptáky. Projekt počítá i s odvodňovacími
plochami, jako jsou zahrady, trávníky
a speciální typ chodníku s propustným
povrchem.
Krajinné úpravy se zaměří na jedinečný
projekt Lesní dílny, prostoru o rozloze
716,84 m2. Díky endemickým druhům
to bude pestrá plocha, která se stane
místem nejrůznějších uměleckých
projevů.
Lesní dílna bude umístěna na terase
tvořící strop Lidové univerzity, bude to
travnatá plocha sloužící jako venkovní
amfiteátr, kde se mohou konat výstavy,
filmová, taneční nebo divadelní
představení a bude z ní výhled na město.
Visutá zahrada obydlená umělci poskytne
přímý kontakt s přírodou, na který lidé
žijící v městském chaosu často
zapomínají.
Divadelní stadion, inspirovaný řeckou
architekturou, celý komplex uzavírá.
Odkazuje k řadě asociací od poezie
Oswalda de Andradese po fotbal –
„divadlo pro lidské touhy a emoce“,
s kapacitou až 3.500 diváků. Úpravou
lokální geografie vznikne místo pro
setkávání lidí, tribuny budou kopírovat
zakřivení místní krajiny. Tato
charakteristika má pro historii skupiny
symbolický význam. Během procesu,
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1–3 – Teatro Oficina / Teatro Oficina

thing and a luxury, because our theatre
points to the future with the utopian
ambition that art, like soccer, will
become a sport of crowds.“
(José Celso Martinez Corre^ a)

který trval sedm let (2000–2007),
rozšířila Oficina pohled na společenské
a vzdělávací problémy, urbanismus
a komunikaci. V roce 2002 se zrodilo
hnutí Bixiga~ o zaměřené na uměleckou
činnost rozvíjenou s dětmi a mládeží
z rizikových rodin ve čtvrti Bixiga, kde se
také nachází Oficina.
Divadelní představení mohou podle
potřeby využívat ulici jako jeviště, stejně
jako části tribun a prázdné prostory
u vchodu. Divadelní stadion, o ploše asi
2.400 m2 a ve výšce 22 metrů, bude mít
místo stropu dutou kovovou strukturu,
umožňující, kromě kvalitní akustiky,
přirozenou cirkulaci vzduchu i přívod
denního světla. Ve vrchních patrech bude
také uložené technické vybavení.
Tento kulturní a vzdělávací komplex má
za cíl vyvolat společenskou diskuzi
o divadle a o uspořádání divadelního
prostoru, který komunikuje s městským
prostředím. Realizace projektu vyžaduje
právní ošetření vlastnictví prostor
a především dlouhodobé investice –
proto není možné odhadnout termín
stavby.
Koncept výstavy architektury vyzdvihuje
důležitost pátrání po dopadech divadelní
architektury na okolní prostor. A zároveň,
jak může okolí formovat divadlo
samotné. Existence napětí mezi
prostorem uměleckého projevu

a společností je příčinou moderní reflexe
divadla jako způsobu vedení dialogu
s městem.
(Text pochází z katalogu Pražského
Quadriennale scénografie a divadelního
prostoru 2011.)

Teatro Oficina + Popular
University + Forest
Workshop + Stadium
Theater
„Our daily ritual of communion with the
audience shall be seen as gold, a rare

Teatro Oficina is the propeller of an
audacious and polemic investment: the
urban architectonic project that foresees
the construction of a cultural complex.
Idealized from a necessities programme
created by the theatre director José
Celso Martinez Corre^ a (Zé Celso), the
purpose of the project is to occupy
a great part of the block where the
Teatro Oficina is. The project was created
in 2004, by the architects Joa~ o Batista
Martinez Corre^ a and Beatriz Pimenta
Corre^ a (the director's brother and niece).
They initially created an ideal project.
The entrepreneurship of the idealizer,
however, is what moved the project of
the cultural complex forward and in its
development it was called Teatro Oficina
+ Popular University + Forest Workshop
+ Stadium Theatre, which suggests
the transformation of the city's space
making it part of its inhabitant´s life.
The architectonic project of the Teatro
Oficina, signed by Lina Bo Bardi and
Edson Elito, started in 1984 and was
opened in 1995, having received an
award during the Prague Quadrennial in
1999. The theatre offers a 50 meters
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long track, bordered by bleachers, with
glass walls and a removable ceiling
inside a 13 meters high construction.
The space unites elements of nature
(water fountains, trees) and
a high–technology structure.

Hosté/Guests

The Project

12/13

The Popular University is part of the
complex its purpose is to shelter rooms,
spaces for multiple purposes, studios,
theatre, music, visual arts, computer
technology workshops and libraries.
Inside the 38,180 square meters of the
building, four floors (utilization levels)
are meant to be constructed in an
organic, curvilinear and phased form.
This arrangement allows the creation of
elevated sidewalks with intense
vegetation. There will be no distinction
between internal and external areas: the
garden will „invade“ the internal space;
the pavement will „invade“ the internal
space; pivoting glass planes, swing doors
and other architectonic resources will
guarantee the communication between
the spaces in order to integrate them
and make them merge into one complex
whole. The spaces will also have
common internal areas for circulation,
with ramps, stairs, elevators, facilities
like restrooms, restaurants, cafes; and
service areas, in their interior; will be
profusely illuminated by natural light –
and with the help of technological
devices of light propagation and
reflection.
The new project's purpose is to
re–establish the communication between
the streets involved, increase their
permeability and promote a greater flow
of people. Besides that, it will improve
the environment conditions of the entire
neighbourhood: air circulation, better
isolation conditions and recovery of the

vegetation. In order to do that, the
project has environmental policies –
entrances and exits of the project
(doors, windows and terraces) designed
according to the movement of the sun
and the direction of the winds – which
ensures constant exposure to sunlight
without getting excessively hot; the use
Brise Soleil in places where the
exposure to sunlight can be damaging;
natural lighting; rationalized use of
artificial lighting which uses photovoltaic
cells; impounding of rain water systems;
refused water systems; and alternative
technologies of water heating.
The idea is to create a space where
artistic yearnings can be approached,
formulated, discussed and experimented.
A place, in which all of the other
impressions of the projects are the part
of the cultural complex reverberate.
Besides the mentioned environment
policies, the cultural complex has
a landscaping project designed with the
activities that will happen there. In order
to do that, plants of the local flora will
be used, preferably fruit trees which can
attract and feed the birds. The project
will also consider the need for draining
surfaces: planted gardens, grass
surfaces and a specific kind of pavement
will ensure the permeability of the
ground.
This landscaping will be the focus of an
unique project, always renewed: the
Forest Workshop, a space with 716,84
square meters. Exuberant because of the
use of endemic species, the area will
ennoble the vegetation and become
a space that is open to the most varied
artistic manifestation.
The Forest Workshop will be placed in
the „ceiling–terrace“ of the Popular
University, a grassed area with the
purpose of becoming a big outdoors
amphitheatre, both for the exhibition

of films, dance, music and theatre
performances and for the observation
of the city. An elevated garden inhabited
by artists and which provides direct
contact with nature, an aspect often
unexplored by a man who was raised
inside the contemporary urban chaos.
The Stadium Theatre, inspired
by the Greek architecture, completes
the cultural complex. Its references
go from Oswald de Andrades's poetry
to soccer – „a theatre for
people's desires and emotions“,
with the capacity to receive 3,500 people.
The local geography receives a new
configuration and the relief of the area
will be reinvented to meet the needs
of the space, which will allow the
creation of bleachers that simulate the
contour curves of the region of Canudos.
This characteristic holds an emblematic
meaning in the group's history. During
a process which lasted seven years
(2000–2007), Oficina broadened the
perspectives of social and educational
issues, urbanism and communication.
At that time, in 2002, the Bixiga~ o
Movement was born, with artistic works
developed with children and youngsters
in social risk situation from the Bixiga
neighbourhood, where the Oficina is.

The theatrical action of the new
architectonic space can use – depending
on the intention – the street as a stage,
as well as parts of the bleachers and
empty places near the entrances. With
an area of approximately 2,400 square
meters and which is 22 meters high, the
stadium Theatre will have a big „hollow“
of metallic structure as its ceiling, which
will allow natural air circulation and
lighting, besides the proper acoustics for
the internal performances and
preservation of the neighbourhood. In its
higher level, the ceiling will also shelter
modern equipments.
In the presentation of this cultural and
educational complex, Brazil's purpose
is to bring up the social discussion
of theatre and of the configuration
of the scenic space which interacts and
interferes in the urban space. The task
of materializing the project involves legal
issues for the appropriation of the
spaces and, mainly, a high long term
investment – reason why there isn't yet
a prediction for the construction.
The Brazilian curatory of the
Architecture Exhibition points out the
importance of questioning the
interference that theatrical architecture
causes in a space. And also, on the other
hand, of how the surroundings can
determine theatrical characteristics.
The existence of the friction between
the space of the artistic manifestation
and society results in a modern and
important reflection about theatre
as a way to create new dialogues
with the city.
(Text was taken from the catalogue
of Prague Quadrienal of Performance
Design and Space, 2011).
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José Celso Martinez Corre^ a
(*1937, Araraquara)
Vedoucí souboru Teatro Oficina, jeden
z nejvýznamnějších divadelních režisérů
v Brazílii. Je to drzý, svéhlavý, revoluční
a kreativní organizátor, který nezná
hranic. Repertoár divadla je mimořádně
různorodý, používá různé úhly pohledu.
/Commander of the Teatro Oficina and
known as one of the most important
theatre directors of Brazil. He is
irreverent, polemic and revolutionary,
a creative instigator with no limits.
The group's repertory is extremely varied,
having adopted different points of view
in each formation and historical moment.

Joa~ o Batista Martinez
Corre^ a
(*1942, Araraquara)
Architekt, vystudoval Mackenzie
University (SP). Účastnil se Bienále
architektury v letech 1984, 1997
a 2000. Získal první cenu v ideové
soutěži na nové centrum Sa~ o Paula
v roce 1998. V roce 2001 založil vlastní
kancelář JBMC Arquitetura e Urbanismo.
/Architect graduated from the Mackenzie
University (SP). He participated in the
Biennial of International Architecture in
1984, 1997 and 2000. Achieved the 1st
place in the National Concourse of Ideas
for Sa~ o Paulo's New Downtown, in 1998.
In 2001, he opened his own office,
the JBMC Arquitetura e Urbanismo.

Beatriz Corre^ a
(*1970, Sa~ o Paulo)
Architektka, vystudovala Mackenzie
University (SP). Postgraduálně studovala
energetickou úspornost a ochranu
životního prostředí na Škole architektury
a urbanismu (USP). Pracuje v kanceláři
JBMC Arquitetura e Urbanismo.
/Architect graduated from the Mackenzie
University (SP). Postgraduate in energy
Conservation and Environment Comfort
at the Architecture and Urbanism School
(USP). Corre^ a works at the JBMC
Arquitetura e Urbanismo office.
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Galina Todorova
plecharnafactory@seznam.cz – 604 246 360
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Galina Todorova
Ředitelka/Director
Bulharský kulturní institut/Bulgarian Cultural Institute
Klimentská 6, Praha 1/Prague 1
Tel.: +420 233 326 862
E-mail: bki@bki.cz
www.bki.cz

Bulharský kulturní institut se již tradičně
účastní Architecture week a přijímá tuto
možnost k představení znalostí a výkonů
současných bulharských tvůrců.
Ale kulturní život není jen současnost
a budoucnost, je to i minulost. Výstava
Klenoty bulharských ikon XV. – XIX.
století, která byla před týdnem zahájena
na Pražském hradě, svým posláním
odkazuje na harmonii a duchovní blízkost
mezi evropskými národy, které mají
společné kulturní kořeny a tradice.
Bulharsko stojí, po Itálii a Řecku,
na třetím místě v počtu
kulturně–historických památek. Naší
zodpovědností je chránit toto bohatství
doslova nevyčíslitelné hodnoty, ale
zároveň ho všem zpřístupnit. Doufám,
že všichni zastáváme stejný názor,
že evropská města jsou bohatá svou
individualitou, díky zachování městských
cenností z minulých věků. (Není lepší
příklad než hlavní město České republiky
– Praha.) Jejich zapojování do
současného životního tempa bylo pro
autory vždy lákavé. Proto i BKI otevírá
dokořán své dveře k výstavě Bulharský
model – Architektura krize, architekta
Jasena Markova a kurátora Jovo
Pančeva. Dalším bulharským zástupcem,
rovněž provokujícím naši mysl a naše
postoje, je Nikola Ivanov s výstavou
fotografií Anonymní zóny. Kritéria
co největší účelovosti a užitnosti
průmyslové zástavby významně potlačují
jakékoliv umělecké a architektonické
ambice a nevyhnutelně vedou
ke globalizaci a anonymnosti. A když
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kolem tzv. kulatého stolu v Bulharském
kulturním institutu v Praze diskutují
odborníci na problematiku
archeologického a architektonického
dědictví ze Sofie (Bulharsko), Záhřebu
(Chorvatsko), rakouského Štýrského
Hradce, tureckého Drinopolu a jiných
zemí, jsme opět svědky toho, že sdílené
zkušenosti a užitečné praktiky účinně
utužují profesionální spolupráci.
Představuji vám pouze malou část
programu velkého festivalu Architecture
Week Praha. A dveře Bulharského
kulturního institutu v Praze zůstanou
stále dokořán otevřeny všem autorům
a milovníkům bulharské kultury,
propagátorům česko–bulharské
vzájemnosti.

Bulgarian Cultural Institute traditionally
takes part in Architecture Week festival
and welcomes the opportunity to present
knowledge and works of contemporary
Bulgarian authors. But cultural life is not
just presence and future, its past too.
The exhibition Bulgarian Icon Gems
of the XV. – XIX. century, opened
at the Prague Castle a week ago,
refers to harmony and spiritual closeness
among European nations that have
common cultural roots and traditions.
Bulgaria stands on the third place,
after Italy and Greece, in the number
of cultural–historical monuments.
Our responsibility is to protect this
heritage of priceless value but
at the same make it accessible

for everyone. I hope we all agree that
European cities are rich with their
individuality, thanks to preserved urban
heritage from the past ages. (There's
no better example than Prague)
Its implementation into contemporary
lifestyle was always an attractive
challenge for the authors. Therefore
BCI opens its door wide for the
exhibition Bulgarian Model – Architecture
of Crisis by architect Jasen Markov
and curator Jovo Pančev. Another
Bulgarian representative, also provoking
our minds and attitudes, is Nikola Ivanov
and his photographic exhibition
Anonymous Zones. Criteria of as much
usefulness and effectiveness of
industrial development as possible
significantly suppress any artistic
or architectonic ambitions and inevitably
lead to globalization and anonymity.
And when experts on archeological
and architectonic heritage from Sofia
(Bulgaria), Zagreb (Croatia), Graz
(Austria), Drinopol (Turkey) or other,
discuss at a round table in Bulgarian
Cultural Institute in Prague, we are
witnessing the process of strengthening
professional cooperation through shared
experiences and useful practice.
I have introduced only a small part
of the program of the festival
Architecture Week Prague. And the doors
of Bulgarian Cultural Institute in Prague
are still wide open for all authors
and fans of Bulgarian culture, promoters
of Czech–Bulgarian solidarity.
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Výstava/Exhibition: Arch Cities
Termín konání/Date: 10. – 23. 10. 2011
Místo konání/Place: Letohrádek královny Anny/Royal Summer Palace of Queen Anne
Organizátor/Organizer: Czech Architecture Week, Správa Pražského hradu
/Prague Castle Administration
Spoluorganizátor/Co–organizer: Hlavní město Praha, URM Praha
/Capital City of Prague, The City Development Authority Prague

Sofie/City of Sofia

Hosté/Guests

Sofie, hlavní město Bulharska, je městem
s minulostí bohatou na historické
události a archeologické dědictví. Vzniklo
na křižovatce důležitých cest spojujících
západní Evropu s Malou Asií a Střední
východ a Balt s Egejským mořem
(transevropské koridory E–80 a F–79).
Město s horkým minerálním pramenem
ve svém středu bylo svědkem období
klidu a prosperity a období
společenských převratů. V Sofii jsou
tři historické cesty datované zpět
do starověku, které spojují Jaderské
moře a střední Evropu s Černým mořem
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a Egejským mořem. Historie Sofie
jako města začíná v prvním miléniu
př. Kr. Dobře zachované městské hradby
se datují zpět do 7. stol. př. Kr.,
kdy Thrákové založili město v blízkosti
důležitého minerálního pramene, který
zde vyvěrá dodnes. Po roce 500 př. Kr.
obývaly území na krátkou dobu různé
kmeny a to až do 4. století př. Kr.,
kdy město spadlo pod nadvládu Filipa
Makedonského a jeho syna Alexandra
Velikého. V 1. století bylo město dobyto
Římany. Pod římskou nadvládou byla
Serdika středně velkým městem
s typickým urbanismem a architekturou.
V roce 447 bylo město zničeno Huny,
ale bylo znovu vystavěno Byzantinci,
kteří jej měli v područí do roku 809,
kdy město dobyl bulharský chán Krum.
Bulhaři o něj opět přišli roku 1018, kdy
se dostalo pod nadvládu Byzance. Zpět
vládu nad městem získali roku 1193 pod
vládou Assena I. V jejich rukou město
zůstalo až do roku 1382, kdy bylo
porobeno Osmanskou říší. Osmanská
nadvláda trvala do roku 1878, kdy byli
Osmané poraženi v Ruskoturecké válce
v letech 1877–1878. Sofie se v roce
1879 stala hlavním městem
autonomního Bulharského knížectví
a následně pak v roce 1908 hlavním
městem Bulharského království. I přes
veškeré složité okolnosti si město
uchovalo své historické centrum až
do dnešních dnů – stalo se tak svědkem
tisícileté historie, čímž se může pyšnit
pouze několik málo evropských měst.
Na mnoha místech v centru je možné
vidět velmi dobře zachovalé
archeologické památky z dob Římanů.
Zapadají do vize moderního evropského
města s mnoha památkami a nově
postavenými moderními budovami.
Heslem Sofie je: „Růst, ale nikdy
nezestárnout.“
Sofia, the capital of Bulgaria is a city
that enjoys rich past full of historical
events and archaeological heritage.
It came into being at the intersection
of vital roads linking Western Europe
with Asia Minor and the Middle East

and the Baltic with the Aegean Sea
(Trans–European corridors E–80
and F–79); with a hot mineral spring
at its center, the city has witnessed
periods of calm and prosperity
and periods of historical upheaval.
In Sofia there are three historical routes
dating back to antiquity which connect
the Adriatic Sea and Central Europe with
the Black Sea and the Aegean Sea.
The history of Sofia as a city began
in the 1st millennium BC.
The well–preserved city walls date back
before the 7th century BC when the
Thracians established the town near
the important hot mineral spring that
runs even to this day. After about
500 BC several tribes inhabited
the territory for a short time until
in the 4th century BC when the town
fell under the rule of Philip of Macedonia
and his son Alexander the Great.
In the 1st century the town was
conquered by the Romans. Under Roman
rule, Serdica was a medium–sized
town with typical urban planning
and architecture. In 447 the town
was destroyed by the Huns but it was
rebuilt once again by the Byzantines,
who held the town until 809 when
the Bulgarian khan Krum conquered
the town. The Bulgarians lost the town
again and it came into the possession
of Byzantium in 1018 and returned their
rule over the town again in 1193 during
the reign of Assen I. The town remained
in their hands until it was conquered
by the Ottoman Empire in 1382.
The Ottoman rule lasted until 1878
when the Ottomans were defeated
in the Russian–Turkish War
of 1877–1878. Sofia became the capital
of the autonomous Principality
of Bulgaria after 1879 and subsequently
it became capital of the Kingdom
of Bulgaria in 1908. Despite the
historical vicissitudes it has preserved
even today its historic city center –
evidencing the presence of millennia
which only a few European cities may
be proud of. In many places in the city
center may be seen well preserved

archaeological monuments from Roman
time. They fit in the modern European
vision of the city with many newly
constructed modern buildings
and monuments. The motto of Sofia
is „Grows, but never grows old.“

Largo
Nový projekt Largo odhaluje pozůstatky
antické Serdiky v podobě podzemního
města, které může být konečně spatřeno
obyvateli a návštěvníky Sofie. Na hlavní
římské cestě Via Principalis (byla
ústřední cestou v dobách Thráků před
rokem 300) budou kavárny, obchody,
butiky a restaurace. Podzemní město
bude začínat Východní branou Serdiky,
pokračovat ke stávajícímu kostelu
St. Petka Samardzhiiska a bude napojeno
na stanice podzemní dráhy. Před Hlavním
obchodním centrem bude také propojení
na objevené starověké kostely, hrobky
a části ulic a bude zde vytvořena
příjemná pěší zóna. Centrální prostor
starověké Serdiky se stane náměstím
s jevištěm pro pořádání koncertů. Umístí
zde také velký model, který nastíní, jak
celé starověké hlavní město vypadalo.
Další fáze projektu zahrnuje odhalení
a vystavení Západní brány
a archeologických nálezů poblíž náměstí
St. Nedelya. Ambiciózním projektem
je i přízemní podlaží. Předpokládá zakrytí

1

2
3

1 – Sofie, mapa náměstí/Sofia, maps of the
square
2 – King Long, Blvd. Lyulin, Sofie/King Long,
Blvd. Lyulin – Sofia
3 – Projekt Largo/Project Largo

centrální části skleněnou klenbou,
která bude měřit 22–65 metrů a bude
instalována nad otevřenými částmi
Serdiky. Skleněný ostrov bude obklopen
vegetací, cestami a lavičkami. Hlavní
město mělo také římské lázně. Mezi
Hlavním obchodním centrem a mešitou
Banya Bashi, jsou skryty římské lázně,
které budou také vystaveny
návštěvníkům.
The new project Largo provides that
the remains of the ancient town
of Serdika are shaped as an
underground city and finally these
can be seen by the citizens and
the guests of the city. On the main
Roman road Via Principalis (it was
the central road during Thracian times
before 3000) there will be cafes, shops,
boutiques and restaurants.
The underground town will start from
the East Gate of Serdica, it will continue

to the existing church St. Petka
Samardzhiiska and it will be connected
to the stations of the subway. There will
also be connection will the discovered
ancient churches, tombs and parts
of streets in front of the Central
Department Store where a nice
pedestrian zone will be shaped.
The central place of ancient Serdika will
be a square with a scene which will host
concerts. There will be a large model
that will give an idea of the vision
of the entire ancient capital city. The next
stage of the project involves uncovering
and displaying to visitors of the West
Gate and the archeological findings near
St. Nedelya Square. The ground level
of the Largo is also an ambitious project.
It envisages that the central part
is covered with a glass dome, measuring
22 to 65 meters, which will be installed
over the open part of Serdica. The glass
island will be surrounded by vegetation,
paths and benches. The capital hides
some Roman baths as well. In the city
core just between the Central
Department Store and the Banya Bashi
Mosque some ancient Roman baths
are hidden, which will also be displayed
to visitors.
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King Long Bulgaria
Rozšíření Blvd. Lyulin, Sofie, Bulharsko/
Blvd. Lyulin – extension, Sofia, Bulgaria
Typ/Functional type: Administrativní,
komerční a hotelový komplex
/Administrative, commercial and hotel
complex
Rok/Year: 2008
Stav/Status: Fáze návrhu/Design stage

Hosté/Guests

Výstavba obsahuje administrativní,
obchodní a hotelové budovy, podzemní
parkovací místa, venkovní parkování
a opravnu automobilů. Projekt umožňuje
volnou výstavbu sestávající z budov
rozdílných výšek i umístění výstavních
prostor o výšce dvou podlaží do přední
části pozemku. V administrativní
a hotelové části je zdůrazněna
vertikalita. Architektonické řešení bylo
inspirováno prvky dekonstruktivismu.
Při pohledu z různých míst je tvar
dynamický a variabilní. Výsledek
této kompozice je možné spíše cítit
než rozumově obsáhnout. Výsledkem
je budova, která je zároveň sochou.
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The development deals with buildings
having administrative, commercial and
hotel functions, underground parking
lots and outdoor parking lot, automobile
repair center. The project allows free
construction consisting of buildings
with different height, separation
of exhibition area to the front
of the land with the height of 2 levels.
The administrative and hotel parts put
a vertical accent. The architect's decision
has been inspired by the trend
of deconstructivism. The shape
is dynamic and variable when viewed
from different viewpoints. The decision

of the composition is to a great extend
felt rather than reasonably achieved.
The result is a building which is also
a sculpture.

Bistrica, Sofie/Bistrica,
Sofia
Typ/Functional type: Rodinné domy
s garážemi/Family homes with garages
Rok/Year: 2011
Stav/Status: Fáze návrhu/Design stage
Tento projekt umožňuje volnou výstavbu
dvou samostatně stojících rodinných
domů rozdílných výšek na jednom
pozemku. Architektovo řešení kombinuje
možnosti, které nabízí pozemek,
které si přeje investor a vizi architekta,
zahrnující estetiku a funkčnost.
Formy vycházejí z funkcí a jsou
zjednodušené a dynamické. Řešení
objemu a kompozice bylo dosaženo
logicky jako výsledku funkčních
propojení. Finálním výsledkem
jsou moderní, pohodlné budovy
s jednoduchými tvary a liniemi.
The project allows free construction
of two detached family houses
of different height in one property.
The decision of the architect combines
the possibilities offered by the plot,

the investor's wishes and the vision
of the architect concerning aesthetics
and utility. Forms have been derived
from the functions and they are both
simplified and dynamic. The decisions
of volume and composition have been
achieved logically as a result of the
functional connections. The final
outcome is modern and comfortable
buildings with simplified shapes
and lines.

Razlog
Typ/Functional type: Apartmánový
hotel/Apartment hotel
Rok/Year: 2007
Stav/Status: Fáze návrhu/Design stage
Apartmánový hotel je umístěn u hlavní
silnice do města Razlog. Tato oblast
se honosí malebnou scenérií a výhledy
na Pirinské hory a na jeden z nejvyšších
bulharských vrcholů, Vihren. Unikátní
design celého komplexu je konzistentní
s hornatým rázem území. Tvary jsou
v kontrastu se skalnatými horami
a působí smířlivě a nevtíravě. Jakékoliv
těžké objemy byly vynechány, zatímco
každá z fasád byla tvarována pomocí
čistých detailů, přírodních materiálů
a panoramatických oken. Budova sestává
ze dvou částí propojených komunikačním
jádrem.
The apartment hotel has been located
on the main road to the town of Razlog.
The area boasts picturesque scenery
and views overlooking the Pirin Mountain
and one of the highest Bulgarian
summits, Vihren. The unique design
of the entire complex is consistent with

the mountainous character of the area.
The shapes are in contrast to the Rocky
Mountains and bring peace and
unobtrusiveness. Any heavy volumes
have been avoided, while each façade
surface has been shaped by means
of clear details, natural materials
and panoramic windows. The building
consists of two sections connected
by a communication core.

Dianabad
Bozhurishte, Sofie/Bozhurishte, Sofia
Typ/Functional Type: Kancelářské
středisko/Office Center
Rok/Year: 2008
Stav/Status: Fáze návrhu/Design stage
Kancelářská budova je umístěna poblíž
Světového obchodního centra Interpred
ve čtvrti Dianabad v Sofii. Ústřední
komunikační jednotkou je rozdělena
do dvou částí. Zajímavostí je, že místo
přízemí je budova vyzdvižena na sloupy
a vzniklý prostor je využit jako parkovací
stání pro návštěvníky, zatímco
zaměstnanci využívají podzemní
parkoviště. Celkové pojetí tvaru, barev
a funkčnosti budovy odhaluje současné
a moderní řešení pro budovy této
kategorie.
4

6

5

7

4 – Rodinné domy s garážemi Bistrica,
Sofie/Family homes with garages, Bistrica,
Sofia
5 – Apartmánový hotel Razlog/Apartment
hotel Razlog
6 – Kancelářské středisko Dianabad/Office
Center Dianabad
7 – Čtvrť Mladost II, obytná budova,
Sofie/Mladost II District, Residential building,
Sofia

The office building has been located
near Interpred World Trade Center
in Dianabad District, Sofia. It has been
divided into two parts by means
of a central communication unit.
It is interesting that instead of a ground
floor, the building has been raised
on columns and the space is used
as parking lot by visitors, while
employees use the underground parking.
The overall perception of the
building's shape, colors and functionality
reveal a contemporary and modern
solution for buildings of this class.

Čtvrť Mladost II, Sofie
/Mladost II District, Sofia
Typ/Functional type: Obytná
budova/Residential building
Rok/Year: 2006
Stav/Status: Dokončeno/Completed
Tento projekt tvoří přirozenou spojnici
s již postavenými stavbami a uzavírá
tak celkovou architektonickou sestavu
tohoto území. Budovy jsou pěti
a třípodlažní a každá z nich má

individuální průjezd pro automobily.
Před budovami jsou přídavná parkovací
místa pro hosty a zaměstnance.
Budovy na sebe kompozičně (objemově
i architektonicky) navazují, jsou zasazeny
do zeleně a mají moderní vzhled
při použití nenápadných barev
a materiálů. Celkové architektonické
řešení představuje vynikající výsledek
kombinující vnější projev a vnitřní
organizaci budov, v kontextu
se současnými požadavky.
This project provides a natural
combination with the already constructed
buildings and thus completes the entire
architectural assembly in the area.
The buildings are of 5 and 3 floors,
each building having an individual car
passage. In front of the buildings there
are additional parking spaces for guests
or employees. In respect of architecture
and volumes, the buildings are
compositionally connected sites located
among vegetation, having modern look
with unobtrusive use of colors and
materials. The overall architectural
solution has provided an excellent result
being a combination of external
expression and internal organization
of the premises in the context
of contemporary views and requirements.

Kontakt/Contact
www.studioatm.com
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Městské dědictví a současné město

Doc. Dr. Arch. Svobodna Vrančeva

Beseda u kulatého stolu/Round table discussion:
Městské dědictví a současné město/Urban Heritage and Contemporary City

Vedoucí magisterského programu Kulturně–historické dědictví v současném prostředí
a vedoucí projektu Moderní město a zachování národní identity/Head of
master's degree program Cultural–Historical Heritage in Contemporary Environment
and head of Modern City and National Identity Preservation project
Katedra Kulturně historického dědictví UNIBIT/Department of Cultural–Historical
Heritage at UNIBIT
Blvd. Tsarigradsko Road No 119, Sofie, Bulharsko/Sofia, Bulgaria

Městské dědictví
a současné město
V rámci každoročního festivalu
Architecture Week Praha organizují
Bulharský kulturní institut v Praze
a Univerzita knihovnictví a informačních
technologií v Sofii (UNIBIT) besedu
u kulatého stolu na téma Městské
dědictví a současné město. Setkání
proběhne 19. a 20. 10. 2011.
UNIBIT rozvíjí vzdělávací a vědeckou
činnost v oblasti kulturně–historického

1

2

Hosté/Guests

3
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1 – Ve dvoře prezidentské kanceláře je
nejstarší plně zachovalá stavba – rotunda
svatého Jiří – stejně jako pozůstatky
starověkých budov a komplexů./In the
Presidence's Office courtyard are located
the oldest entirely preserved building
– St. George's Rotund – as well as remnants
of ancient buildings and complexes.
2 – Odhalení a socializaci sofijského
starověkého centra Serdika umožnila stavba
metra. Podle projektu bude veřejnosti
odhalena ústřední římská ulice./The exposure
and socialization of Sofia's ancient centre
Serdika was rendered possible during the
constructions of Sofia central metro lines.
According to the project plan, the central
Roman street of Serdika will be exposed
to the public.
3 – Pohled na Sofii z hory Vitoša./View
on Sofia from the Vitosha Mountain.

dědictví a to v rámci stejnojmenné
katedry a nově založeného Institutu
pro výzkum a ochranu
kulturně–historického dědictví. Projekty
v této oblasti jsou rozpracovávány
předními odborníky, přednášejícími
i studenty. Jedním z projektů je Moderní
město a zachování národní identity,
financovaný z fondu Vědeckého výzkumu
Ministerstva vzdělávání, mládeže a vědy.
V průběhu příprav projektu byla
navázána celá řada kontaktů se
specialisty ze sousedních i jiných
evropských zemí. Proběhla spousta
besed u kulatého stolu, kde si zúčastnění
mohli vyměňovat své zkušenosti
s ochranou městského dědictví
v kontextu moderního rozvoje města.
Besedy probíhaly za velké účasti
odborníků z různých oblastí kultury,
městského dědictví a jeho socializace.
Nadcházející jednání u kulatého stolu
si dává za cíl rozšířit profesionální
spolupráci na základě sdílené zkušenosti
– s užitečnými praktikami a metodami
používanými v evropských městech,
bohatých svou individualitou právě díky
zachování městských cenností minulých
věků a rovněž díky jejich začlenění
do současného životního tempa. Mezi
pozvanými jsou přednášející z UNIBITu,
odborníci v oblasti archeologického
a architekturního dědictví Sofie, naši
partneři z francouzského Ministerstva
kultury a komunikace, inspektoři ochrany
kulturního dědictví z univerzity
a magistrátu města Záhřeb (Chorvatsko),
Štýrský Hradec (Rakousko), Drinopol
(Turecko) aj. Těšíme se, že se seznámíme
s ochranou památek Prahy a jiných měst

České republiky. Velké archeologické
nálezy v Sofii, jež byly objeveny díky
ražení nových linek metra, nadcházející
revitalizace centrálních městských čtvrtí,
vzniklé polemiky o jejich ochraně
a začlenění do současných městských
funkcí, vyvolávají zasloužený zájem nejen
mezi profesionály, ale i mezi širokou
veřejností, která se stále aktivněji
zapojuje do řešení budoucnosti svého
města a jeho bohaté a dlouhé historie.

Urban Heritage
and Contemporary City
Bulgarian Cultural Institute in Prague
and University of Librarianship and
Information Technologies in Sophia
(UNIBIT) organize a round table
discussion called Urban Heritage
and Contemporary City within the annual
festival Architecture Week Prague.

Kdy/When: 19. 10. 2011
Čas/Time: 10.30 – 13.00 a 15.00 – 17.30 hodin/10.30 am – 1pm and 3 pm – 5.30 pm
Kdy/When: 20. 10. 2011
Čas/Time: 10.30 – 13.00 hodin/10.30 am – 1 pm
Kde/Where: Bulharský kulturní institut, Klimentská 6, Praha 1
/Bulgarian Cultural Institute, Klimentská 6, Praha 1/Prague 1
Organizátor/Organizer: Bulharský kulturní institut/Bulgarian Cultural Institute
The meeting will take place
on October 19 and 20, 2011.
UNIBIT develops educational and
scientific activities on the field
of cultural–historical heritage within
homonymous department and newly
founded Institute for Research and
Conservation of Cultural–Historical
Heritage. Projects in this field are
processed by renowned experts,
lecturers and students. One of the
projects is Modern City and National
Identity Preservation financed
by scientific research fund of Ministry
of Education, Youth and Science.
During the preparation of the project
many contacts with experts from other
European countries were established.
There was several round table
discussions allowing the participants
to exchange their experiences with
preservation of urban heritage in the
context of modern city development.
The discussions hosted many experts
specialized in culture, urban heritage
and its socialization.
The upcoming round table discussion
aims to broaden professional
cooperation on the basis of shared
experience – with useful practices
and methods used in European cities rich
with their individuality thanks to

preserved urban valuables from past
ages as well as thanks to their
incorporation in today's lifestyle.
The presenters include teachers from
UNIBIT, experts on archeological and
architectonic heritage from Sophia, our
partners from French Ministry of Culture
and Communication, inspectors of
cultural heritage preservation from
Zagreb, Graz, Drinopol and others.

We are looking forward to being
acquainted with the heritage
preservation in Prague and other
Czech cities. Large archeological
discoveries in Sophia, that were found
during construction of new metro lines,
forthcoming revitalization of city center,
emerging argues about their
conservation and incorporation
in present city functions, rise deserved
interest both among professionals and
general public that more and more
actively participates in the discussions
about the future of their city and its rich
history.

4
5
4 – Nedávno obnovená budova minerálních
lázní bude sloužit jako moderní lázeňské
centrum a muzeum Sofie./The recently
restored building of the Mineral Baths will
function as a modern spa centre and Museum
of Sofia.
5 – Památky v centru Sofie svědčí o bohaté
historii města./Monuments in the city centre
of Sofia bear important witness to the
city's rich history.
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Anonymní zóny 2008–2010
2008–201
Anonymous zones 2008–2010

Bulharský model/Bulgarian model

Arch. Jasen Markov a Jovo Pančev
destilují a krystalizují univerzální
repertoár strategií a kombinací designu
v architektuře, a to díky studiu
výrazného architektonického dědictví,
zejména posledních dvaceti let. To je
Bulharský Model. Tato konstrukce
designu je vhodná pro jakékoliv území,
v jakémkoliv rozměru a pro jakýkoliv
úsek dějin.
Výstava představuje pilotní projekty
Bulharského Modelu – sny a představy –
vytvořené zcela proti definovaným
pravidlům designu a vizuální normy.
Na základě videorozhovorů s několika
nejvlivnějšími a populárními bulharskými
osobnostmi, vytváří Jasen Markov
individuální architektonické projekty pro
každého z dotázaných a to tak, že
materializuje jejich sny, preference
a vkus. Výstava zahrnuje 20 vizualizací,
z nichž vychází najevo autentický
Bulharský Model.
Výstava Bulharský Model je projektem
Goethe–Institutu Sofie a byla zahrnuta
také do Sofia Design Week.
V době ekonomické, energetické
a ekologické krize, kdy je architektura
postavena před stavební stop stav,
nalézáme Bulharský Model: divoké
architektonické zvíře v krvavém souboji
s různými klišé a normami, během jeho
triumfálního pochodu k autarchii. Ani
jeden architekt nedokáže kreslit rychleji,
ani jeden podnikatel nedokáže stavět
rychleji, všichni, dokonce i Krize, byli
vystaveni porážce Bulharským Modelem.
Výstava Bulharský Model je pokladnice
plná strategií pro adekvátní chování
v krizových situacích, stavech nebo
během krizových projevů architekta.
Stopy, které za sebou Bulharský Model
zanechává, jsou velkolepé. Jsou to
architektury melodicko–popisného
charakteru, ozdoby života s nenucenou
a originální expresívností.
Proces studia se dá popsat jako hledání,
mapování a kategorizování poznatků
(detailů, fragmentů, společných tendencí
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Výstava Bulharský Model. Architektura krize.
/Bulgarian model Exhibition. Architecture of crise.

Výstava Nikola Ivanov: Anonymní zóny 2008–2010
/Nikola Ivanov: Anonymous zones 2008–2010

Termín konání/Date: 10. – 31. 10. 2011
Vernisáž výstavy/Exhibition opening: 11. 10. 2011 v 18.00 hodin/at 6 pm
Otevírací doba/Opening hours: po–pá: 10.00–18.00 hodin/Mo–Fri: 10 am – 6 pm
Místo konání/Place: Bulharský kulturní institut, Klimentská 6, Praha 1
/Bulgarian Cultural Institute, Klimentská 6, Praha 1/Prague 1
Organizátor/Organizer: Bulharský kulturní institut/Bulgarian Cultural Institute

Termín konání/Date: 10. 10. – 10. 11. 2011
Otevírací doba/Opening hours: po–pá 10.00–18.00 hodin/Mo–Fri: 10 am – 6 pm
Místo konání/Place: Bulharský kulturní institut, Klimentská 6, Praha 1
Vernisáž výstavy/Exhibition opening: 19. 10. 2011 v 18.00 hodin/at 6 pm
Organizátor/Organizer: Bulharský kulturní institut/Bulgarian Cultural Institute

a architektury). Skládají se do
historických přímek a velmi záhy
vyvstává otázka původu Bulharského
Modelu. Poté, co jsou definovány
symptomy, je nutno nalézt i příčiny
vzniku tohoto autochtoního mechanismu.
Podle arch. Markova jde o vznik
nezávislé vizuálně–popisné architektury,
která se rodí ze state of emergency –
výjimečného stavu – vlastního každé
krizi. Udržitelný rozvoj, jistota, vztah
k okolnímu prostředí, racionálnost, to
jsou důležitá témata pro projekt a model
jako celek. Je to tak, jelikož architektura
Bulharského Modelu je synchronizována
s nestabilní sociálně–politickou situací
a v kreativním dialogu s ní hledá řešení
a východiska pro aktuální problémy.
Místo recese a zoufalství, nachází teorie
architektury v Bulharském Modelu nový
horizont divů. Protože, když do něj
vnikneme, nalezneme architekturu bez
architektů, ale se silnou politickou
vrstvou, rafinovanou přes strukturovaný
sociální, ekonomický a antropologický
operační systém.

of strategies for adequate behavior in
crisis situations, conditions or during
critical acts of an architect.
Traces that Bulgarian Model leaves
behind are magnificent. They are
architectures of melodic–descriptive
character, ornaments of life with casual
and original expressivity.
The process of studying can be
described as searching, mapping and
categorizing of information (details,
fragments, common tendencies and
architecture). They comprise into
historical lines and soon enough
a question about the Bulgarian Model
origin emerges. As soon as the
symptoms are defined it is necessary
to find causes of the emergence of this
autochthonous mechanism. According
to architect Markov it is an emergency
of visual–descriptive architecture that
is born from the state of emergency
characteristic for every crisis.
Sustainable development, certainty,
relationship to surrounding environment,
rationality, these are important topics
for project and model as a whole.
It is so because the architecture
of Bulgarian Model is synchronized with
unstable social–political situation and
in creative dialogue with it looks for
solution of current problems. Instead
of recession and despair the theory
of architecture in Bulgarian Model finds
new horizon of wonders. Because when
we enter it we will find architecture
without architects but with strong
political layer refined through structured
social, economical and anthropological
operation system.

Arch. Yasen Markov and Yovo Panchev
distil and crystallize universal repertoire
of strategies and combinations of design
in architecture, by studying exceptional

architectonic heritage, mainly of the last
twenty years. That is Bulgarian Model.
This construction of design is suitable
for any land, in any scale and in anytime.
The exhibition presents pilot projects
of Bulgarian Model – dreams and visions
– created completely against the defined
rules of design and visual norm.
On the basis of video interviews with
several influential and popular Bulgarian
personalities Yasen Markov cerrates
individual architectonic projects for each
one of the respondents, he materializes
their dreams, preferences and tastes.
The exhibition contains 20 visualizations
that outline authentic Bulgarian Model.
The exhibition Bulgarian Model is
a project of Goethe–Institute Sofia and
was part of Sofia Design Week.
In times of economic, energetic and
ecological crisis, when architecture
is been given a stop sign, we find
the Bulgarian Model: wild architectonic
animal in bloody fight with various
clichés and norms, during its triumphant
march towards autarchy. No architect
can draw faster, no entrepreneur can
build faster, everyone of them, even
the Crisis, were exposed to defeat
by Bulgarian Model. The exhibition
Bulgarian Model is a treasury full

jakýchkoliv prostorových omezení.
Závislý pouze na infrastruktuře byl
koncipován tedy v okolí dálnic a hlavních
silnic. Již od začátku byla hlavním
kritériem co největší účelovost a užitnost
zástavby, čímž byly automaticky
potlačeny jakékoliv umělecké
a architektonické ambice. Právě zde lze
vystopovat původ hanlivého označení
„krabice na okrajích“. Nicméně tento
model výstavby byl ekonomicky velmi
výhodný a stal se univerzálním
prototypem, aplikovaným při realizaci
podobných míst po celém světě.
A nejzajímavější mi připadá právě
aspekt unifikace a sterility zón bez
vazby na regionální kontext dané oblasti.
Při práci na fotografickém souboru
Anonymní zóny bylo mým cílem zachytit
pouze ta místa, která nejeví žádné
známky specifičnosti a nelze je tedy
geograficky jakkoliv zařadit. Snímky
vznikly na periferii Prahy, Paříže, Berlína
i Varny, to však nebylo pro můj záměr
vůbec důležité. Naopak jsem se snažil
poukázat na fakt, že daná místa se
mohou nacházet absolutně kdekoliv
na světě. Pro diváka je proto nemožné
identifikovat, na kterém z okrajů větších
měst této planety fotografie vznikly,
protože tato místa jsou všude podobná.
Kombinace noci a umělého osvětlení
blesku mi umožnila vytrhnout místo
z okolního prostředí a pomohla
soustředit se v tomto novém kontextu
na samotnou podstatu místa, navozující
často pocit odosobnění a chladu,
podobně jako je nám prezentována
představa míst budoucnosti
v (anti)utopických dílech.
(Nikola Ivanov)

Anonymní zóny
S technickým a hospodářským pokrokem
20. století vyvstala v celé západní
civilizaci otázka, kam urbanisticky
směřovat již kapacitně nedostačující
průmyslové a nákupní prostory z center
velkých měst. Logicky padla volba na
nezastavěné parcely na okrajích,
takzvané zelené louky, kde mohl
stavební rozvoj vypuknout bez

1

3

2
1 – Svetlio, majitel Butcher’s Bar/owner
of Butcher’s Bar
2 – Viktor Ilieff, dirigent
3 – Anonymní zóny 2008–2010/Anonymous
zones 2008–2010

Anonymous zones
With the technical and economical
development of the 20th century
a question appeared where should
industrial and commercial spaces –
already lacking capacity – in the city
centers move to. Logical choice, were
free lots at peripheries, so called green
fields, where the building development
could start without any spatial
limitations. It was situated near
highways and main roads. From
the beginning the main criteria was
usefulness of the construction, which
automatically suppressed any artistic
and architectonic ambitions. It is here
where the pejorative label „boxes on
peripheries“ comes from. Nevertheless
this model of construction was
economically efficient and became
a universal prototype, applied in similar
places all over the world.
The most interesting for me is the aspect
of unification and sterility of the zones
without any relation to regional context
of the given location. Working on the
photographic collection Anonymous
zones, I aimed to depict only places that
showed no specificity and were
impossible to geographically identify.
The photos were taken on the
peripheries of Prague, Paris, Berlin
and Varna, but that wasn't important
for my intention. I tried to point out that
these places can be absolutely anywhere
in the world. Therefore it is impossible
for the viewer to identify in which city
the photos were taken. Combination
of night time and artificial lighting
of the flash enabled me to extract the
place from the surrounding environment
and helped me to focus on the very core
of the place, often evoking
depersonalization and cold, similar
to the presentation of the vision of future
in (anti)utopian works.
(Nikola Ivanov)
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Jana Vaněčková

Mgr. Jana Vaněčková
ředitelka/Director
Útvar rozvoje hlavního města Prahy/The City Development Authority Prague
Vyšehradská 57, Praha 2/Prague 2
Tel.: +420 236 001 111
E–mail: inforozvoj@cityofprague.cz
www.urm.cz

Praha má velmi dlouhou tradici územního
plánování, díky které se podařilo uchovat
největší městskou památkovou rezervaci
svého druhu na světě – její historické
centrum. To bylo pro svou jedinečnost
zapsáno na seznam světového kulturního
dědictví UNESCO. Také dnes se město
snaží chránit své hodnoty a vytvářet
kvalitní a příjemné místo pro život svým
obyvatelům.
Praha v posledních dvaceti letech
významně změnila charakter svého
rozvoje. Od kvantitativního růstu (novou
výstavbou zabírané plochy) k růstu
intenzity a kvality využití stávajících
objektů a pozemků. Od monofunkčních
zón obytné výstavby sídlišť a výrobních
či skladových areálů k větší pestrosti
a smíšenosti funkcí.
Pro všechny evropské metropole
je aktuální prioritou respektování
pravidel dlouhodobě udržitelného
rozvoje. A ani Praha není výjimkou.
Útvar rozvoje hlavního města Prahy
je zahrnul do přípravy konceptu nového
územního plánu. Ten dává přednost
výstavbě v již zastavěných lokalitách,
a to zejména s ohledem na nutnost
podpořit vyvážený růst města, ochranu
volné krajiny i omezení dopravních
problémů a znečišťování ovzduší
způsobené zbytečným masivním
pohybem obyvatel v automobilech.
Koncept také podporuje proměnu
a oživení doposud přehlížených
a zanedbaných území, která potřebují
zvelebit a jimž je třeba vtisknout
plnohodnotný městský ráz. Tato
transformační území, jako bývalé tovární
areály či nádraží, patří k hlavnímu
potenciálu vnitřního kompaktního města
a představují možnosti pro vznik nových
center městských částí s podílem
celoměstských funkcí.
Důležitou součástí nového územního
plánu je také ochrana zeleně. Plán proto
v návaznosti na koncepci ochrany přírody
jasně vymezuje nezastavitelná území,

motivuje k rozvoji rekreačních ploch
a výsadbě nových lesů. Vytváří
předpoklady pro vznik tzv. zeleného pásu
kolem Prahy jako limitu růstu města
i jako zdroje zlepšení ovzduší a možností
rekreace obyvatel. V konceptu nového
územního plánu je také nově
formulovaná prostorová a výšková
regulace, která mimo jiné jednoznačně
zakáže výškové a rozměrné stavby
v historickém centru Prahy a stanoví
režim výškové regulace. Nový územní
plán rovněž určí nepřekročitelné podíly
bydlení, které v centru města musí být
zachovány, aby se střed Prahy nestal
jen mrtvou historickou kulisou.
Pevně věřím, že se nový územní plán
stane plnohodnotným nástrojem
pro aktivní rozvojovou politiku města
a pro realizaci hlavních priorit
dlouhodobě udržitelného rozvoje jednoho
z nejkrásnějších měst na světě – naší
Prahy.
Prague has a very long tradition
of territorial development planning
thanks to which we have the largest
heritage reserve of its kind in the world
– the historical center. It is a part
of UNESCO world heritage list for
its uniqueness. The city tries to protect
its values even today and wants
to create quality and pleasant living
environment for its inhabitants.
In the last twenty years Prague has
radically changed the character of its
development. From quantitative growth
(areas taken by new construction)
to increased intensity and quality
of using existing objects and plots.
From mono–functional zones of
residential housing estates and
production or storage areas towards
diversity and multi–functionality.
The current priority of all European
capitals is respecting the rules of long
term sustainable development.
And Prague is no exception. The City

Development Authority Prague has
included them in the concept of the new
territorial plan. The plan prefers the
construction in already built–up areas,
with the consideration of the necessary
support of balanced development of the
city, preservation of landscape as well
as reduction of traffic issues and air
pollution caused by redundant
transportation of citizens in cars.
This concept also supports change
and stimulation of so far overlooked
and ignored territories that need
to be uplifted and that need to get urban
character. This transformative zones,
such as industrial areas or stations,
create the main potential of the inner
compact city and represent the options
for emergence of new suburban centers
with urban functions.
An important part of the new territorial
plan is the preservation of greenery.
The plan therefore clearly defines
construction free areas, encourages
the development of recreational areas
and plantation of new forests. It creates
conditions for the green belt around
Prague as a delimitation of the urban
growth as well as a resource of better
climate and leisure opportunities.
In the new territorial plan concept
there is also newly formulated spatial
and height regulation that forbids the
construction of high–rise and large scale
buildings in the historical center of
Prague and defines the system of height
regulation. The new territorial plan also
defines inviolable shares of housing that
has to be preserved in the city center
in order to avoid it becoming a dead
historical background.
I believe that the new territorial plan
will become a tool of active municipal
development politics and realization
of the main priorities of the long term
sustainable development of one
of the most beautiful cities in the world
– our Prague.
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Hradec Králové/City of Hradec Králové

Výstava: Architektura a urbanismus V 4
Termín konání: 10. – 23. 10. 2011
Místo konání:
Letohrádek královny Anny
Organizátor: Czech Architecture Week,
Správa Pražského hradu
Spoluorganizátor:
Hlavní město Praha, URM Praha

Brno

Hosté/Guests

Tradice moderní brněnské architektury
získala své základy v meziválečném
období, kdy se Brno proměnilo v baštu
středoevropského funkcionalismu.
Příznivé brněnské klima nakloněné
modernitě a experimentům a také velký
rozhled tehdejší brněnské finanční
a kulturní elity umožnily Ludwigu Miesovi
van der Rohe postavit zde pro manžele
Tugendhatovy vilu, která se stala jednou
z jeho nejdůležitějších realizací a perlou
světové architektury, zařazenou do
světového kulturního dědictví UNESCO.
Brno chce tento architektonický poklad
právě probíhající nákladnou rekonstrukcí
uchovat pro budoucí generace v co
nejvěrnější podobě.
V návaznosti na období funkcionalismu
rozvíjí Brno svůj osobitý výraz. Stává se
univerzálním, tedy všestranným životním
prostorem, který dobře slouží svým
obyvatelům a vyhovuje tuzemským
a zahraničním vědcům, podnikatelům
a firmám. Díky pětimiliardové dotaci
z evropských fondů budou do tří let
v kampusu Masarykovy univerzity
v Bohunicích a v kampusu Vysokého
učení technického pod Palackého vrchem
vybudovány obří laboratoře
Středoevropského technologického
institutu CEITEC; v těsném sousedství
tohoto kampusu vyrůstá Český
technologický park Brno, který nabízí
smíšené prostory pro kanceláře, výzkum
a lehký průmysl společně s prostorami
pro odpočinkové aktivity a služby;

26/27

v areálu Fakultní nemocnice U sv. Anny
se rodí Mezinárodní centrum klinického
výzkumu ICRC. Tato nová vědecká centra
činí z města „mozek Evropy“.
Nově budovaná městská část Jižní
centrum, s výškovými budovami
a mrakodrapy, včetně budoucí nejvyšší
stavby v Česku, AZ Toweru, se stane
obchodním srdcem města. Studentům
ulehčil život nedávno dokončený
univerzitní kampus v Bohunicích, moderní
multivizuální centrum – přírodovědné
exploratorium – vznikající při přestavbě
Hvězdárny a planetária Brno jistě potěší
zvídavé děti i dospělé.
(Bc. Roman Onderka, MBA, primátor
města Brna)

Brno
The tradition of modern architecture
in Brno gained its solid foundations
in the interwar period when Brno became
the bulwark of Central European
functionalism. The climate in Brno
at the time, which was favourable
to modernity and experimentation,
and also the open–mindedness
of the Brno financial and cultural élite,
enabled Ludwig Mies van der Rohe
to build a villa for the Tugendhat couple
which became one of the crucial projects
and a pearl of world architecture; today
it is listed as a UNESCO World Heritage
site. Brno wishes to preserve this
architectural masterpiece in a form which
is as close to the original as possible for
the future generations through a costly
renovation project which is currently

under way. Following up on the golden
period of functionalism Brno continues
to develop its original style today.
It is becoming a universal living space
providing a good service to its citizens
and a suitable environment to Czech
and international researchers, business
people and companies. Thanks to the
five–billion euro subsidy from the
European Funds, over the next three
years three CEITEC (Central European
Technology Institute) laboratories will
be built at the Masaryk University
campus in Bohunice and the Brno
University of Technology campus at Pod
Palackého vrchem; the Technology Park
Brno is situated adjacent to this campus
offering renowned companies mixed
areas for offices, research and light
industry as well as recreation activities
and services; ICRC (International Clinical
Research Centre) is under construction
at the St. Ann's University Hospital.
These new research centres render
the city the „brain of Europe“. The newly
developed South Centre full of high–rise
buildings and skyscrapers, including the
AZ Tower – which will be the tallest
building in the Czech Republic, will
become the commercial heart of the city.
The recently completed university
campus in Bohunice will make life easier
for students. The exploratorium of
natural science built as part of the Brno
observatory and planetarium will
undoubtedly please inquisitive children
as well as adults.
(Roman Onderka, Mayor of Brno)

Architektura a urbanismus
Hradce Králové v éře
Ulrichova starostování
Systematické územní plánování Hradce
Králové má více než dvousetletou tradici.
V letech 1887–1890 byl vypracován
J. Zámečníkem první závazný dokument
regulující výstavbu města, v němž byla
postavena vůbec první moderní budova
v českých zemích, Obchodní akademie
(1897) od H. Gessnera a O. Béma. Díky
zájmu Františka Ulricha, starosty města,
o aktuální dění na poli stavební kultury,
mohl v Hradci Králové realizovat svá díla
Jan Kotěra – secesní Okresní dům
(1904), hotel Grand (1911) a Městské
muzeum (1913). Pro rozvoj města měl
zásadní význam plán na regulaci Labské
a Orliční kotliny. Vypracováním
definitivního plánu byli pověřeni
královéhradečtí architekti Oldřich Liska
a Václav Rejchl, ml. Jejich studie již
počítala jak s pozdějším Ulrichovým
náměstím, tak s okružní komunikací.
1924 vypsalo město soutěž na regulaci
části pravostranné labské kotliny. Vítězný
návrh Josefa Gočára navázal na Liskovo
a Rejchlovo schéma. Dalším územním
plánováním byl pověřen Gočár. Hradec
Králové se měl stát městem, do něhož
vstupuje okolní krajina. Zeleň, v podobě
zelených pásů podél obou říčních toků,
městem doslova prorůstá. V r. 1925
přišel Gočár s koncepcí rozdělit nový
městský celek na pět satelitů,
obepínajících historické centrum
a navzájem oddělených pásy zeleně.
Sektory, propojené okružní komunikací,
vyplnil různými typy zástavby. V letech
1926–1928 rozpracoval úpravu Eliščina
nábřeží a okolí Kotěrova muzea. Navrhl
nábřeží prodloužit a umístit zde
městskou galerii, sokolovnu a městské
lázně (1933) podle Liskova projektu.
V roce 1922 navrhl Josef Gočár
rondokubistickou administrativní
Anglobanku a zúčastnil se soutěže
na Koželužskou školu. 1925 zpracoval
studii komplexu obecných, měšťanských
a mateřských škol, kde využil propojení
interiéru s exteriérem – tělocvična
oddělená skleněnou otevíratelnou stěnou

navazuje na sportovní areál v zeleni,
do jehož středu navrhl umístit plavecký
bazén. Novum v tehdejší architektuře
školních budov představovaly obytné
střechy, vůbec první u nás. Součástí
areálu je i již čistě funkcionalistická
mateřská škola (1927). Posledním
Gočárovým dílem je Ambrožův sbor
– fara, sídlo biskupa, kostel
a kolumbárium Církve československé
husitské (1926–1927). Kvalitní
architektuře, kterou navrhovali i další
architekti, např. O. Liska, B. Waigant,
V. Fultner, J. Rejchl nebo F. Bartoš,
se v Hradci Králové dařilo i po starostově
abdikaci v roce 1929 a s Gočárovými
stavbami, provedenými v červeném
neomítaném zdivu (demokratické cihle),
se město ztotožnilo a přijalo je za své.
(Jakub Potůček)

Architecture and Urban
design of Hradec Králové
in the era of the Ulrich
mayoralty
The systematic town planning of Hradec
Králové has a history of more than two
hundred years. From 1887 to 1890 the
first legal document which regulates city
development was created by J. Zámečník.
It involved the construction of the very
first modern building in the Czech lands,
the Business College (1897) by
H. Gessner and O. Bém.
Thanks to the interest of the city mayor
František Ulrich in the current
development of the building culture,
it was possible for Jan Kotěra to realise
his masterpieces – the Art Nouveau style
District building (1904), the hotel Grand
(1911) and the City Museum (1913).
The plan for the regulation of the Elbe
and Orlice basins had a major impact
on the development of the city. Architects
from Hradec Králové, Oldřich Liska
and Václav Rejchl junior were assigned
to elaborate the final plan. Their study
took into account the later Ulrich square
and also the ring road. In 1924 the city
set up a competition for the regulation
of the right side of the Elbe basin.

The winning design by Josef Gočár
developed on the Liska and Rejchl
scheme. Gočár was appointed
to continue urban designing. Hradec
Králové was meant to become a city
to which the surrounding landscape
enters. Greenery, in the shape of the
green belts along both waterways,
literally grows through the city.
In the 1925 Gočár came up with
the concept of dividing the new city unit
into five satellites, which would encircle
the historic centre and which would
be separated from each other by green
belts. He filled sectors connected
by the ring road with different types
of development. During the years 1926
to 1928 he worked on the repair
of Eliška's embankment and on the
surroundings of the Kotěra museum.
His design was to lengthen the
embankment and to place there the city
gallery, the Sokol house and the city spa
(1933), in accordance with Liska's plan.
In the year 1922 Josef Gočár designed
the rondocubist administrative Anglobank
and he participated in the competition for
Tanner school. In 1925 he worked on
a study of a complex of general, town
and nursery schools where he created
a connection between the interior and
exterior – a gym hall separated by
a glass opening wall from a landscaped
sports area, at the centre of which he
placed a swimming pool. A new concept
in the architecture of schools at that time
was inhabitable roofs, the first ones in
the country. Part of the complex is also
a purely functionalist nursery school
(1927). The last of Gočár's work is the
Ambrož Congregation – a rectory,
a residency of the Bishop, a church and
a columbarium of the Czechoslovakian
Hussite Church (1926–1927). High
quality architecture, which was also
designed by other architects, for example
O. Liska, B. Waigant, V. Fultner, J. Rejchl
or F. Bartoš, was successful in Hradec
Králové even after Mayor's abdication
in 1929 and the city identified itself with
Gočár's buildings executed in unplastered
red brickwork (democratic brick).
(Jakub Potůček)
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Ostrava/City of Ostrava

Exhibition:
Architecture and Urbanism of V 4
Date: 10. – 23. 10. 2011
Place:
Royal Summer Palace of Queen Anne
Organizer: Prague Castle Administration
Co–organizer: Capital City of Prague,
The City Development Authority Prague

Kutná Hora

Hosté/Guests

Jméno Kutná Hora je spjato se
středověkou slávou, kterou městu
přineslo přírodní stříbrné bohatství.
Zlomovým obdobím vývoje Kutné Hory
bylo 19. století. Zboření hradeb a bran
znamenalo překročení hranic. Během
20. století se zvýšil počet obyvatel
a došlo k rozsáhlé suburbánní zástavbě.
V meziválečném období se podařilo mimo
jádro města vybudovat několik institucí,
jež dávají nově zastavovaným územím
řád. Potřeba nových bytů vedla
v poválečném období k rozsáhlé,
monofunkční výstavbě. Plochy výroby
a průmyslu, obepínající město, narušily
historické vazby s krajinou. To vše mělo
vliv na infrastrukturu, zejména na
dopravu, která pak formovala urbanismus
konce 20. století.
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Současnost přináší nový pohled na
urbanismus a architekturu. Město
velikosti a kompaktnosti Kutné Hory
nepotřebuje převratné urbanistické
strategie. Městská struktura je dána
a zásadním způsobem se měnit nebude.
Je třeba ji pružně regulovat a vstupovat
do ní přiměřenými, reagujícími na
aktuální potřeby města, které už není
neměnnou modernistickou skladbou
funkčních zón. Představované městské
projekty doplňují racionální strategie
územního plánu, ovlivňují rozvoj a život
lokality, přinášejí nové impulzy, vytvářejí
nebo obnovují zpřetrhané vazby v rámci
místa. Některé projekty hledají vztah
mezi historickou částí a „novým“ městem.
K zásadním městským projektům patří

nová Městská knihovna, umístěná
na stávající autobusové nádraží, dále
projekt dostavby sportovně rekreačního
areálu Klimeška, který zahrnuje
rekonstrukci zimního stadionu a letního
amfiteátru. Areál je doplněn o návrh
víceúčelové sportovní haly. Projekt
revitalizace parku pod Vlašským dvorem
je součástí rehabilitace ploch veřejné
zeleně uvnitř památkové rezervace.
Jedinečným přínosem je využití objektu
barokní Jezuitské koleje Galerií
středočeského kraje GASK. V návaznosti
je připravena obnova kolejních zahrad.
Nabídku volnočasových aktivit doplňuje
wellness centrum v objektu bývalé
octárny. Na rozhraní vilové čtvrti a centra
města je umístěn dům s pečovatelskou
službou, který dotváří nezastavěné
území.
(Martin Kremla, architekt)

Kutná Hora
Kutná Hora is linked with its medieval
glory brought by the natural resources
of sliver. The 19th century symbolizes
a break point of the development of
Kutná Hora. Fortifications and gates
were knocked down which meant gradual
crossing the borders. The number
of inhabitants increased dramatically
during the 20th century, simultaneously,
vast sub–urban built–up areas emerged.
In the inter–war period, several
institutions were established that give
a certain order to newly built–up areas.
The need of huge number of new flats
leads in the after–war time to vast area
and mono–function buildings.
Manufacture and industrial facilities,

surrounding the town, disturb the
historical bounds with the nature.
All this affects the necessary
infrastructure, especially traffic,
which forms urbanism of the end
of the 20th century.
Stabile present brings the possibility
of new perspective on urbanism and
architecture. A town like Kutná Hora
with its size and compactness does
not require radical urban strategies.
The town´s structure is given and won´t
change in any radical way. It is necessary
to regulate it flexibly and to enter into
it with adequate deeds reflecting
the needs of a city that is no longer
unchangeable modernistic composition
of functional zones. The presented
projects complete rational strategies
of the urban plan, influence the
development and life of the location,
bring impulses, create new or renew
ruptured bounds within the town. Some
of the significant projects search for
relation between the historical and the
new parts of the town. To the important
town projects belongs the project of
a new municipal library located at the
area of current bus stations, or the
project of completing the construction
of a sports and free time centre Klimeška
that includes reconstruction of a stadium
and summer amphitheatre.
A multifunctional sports hall is another
item of the grounds. The project of
revitalization of the park under the
Italian court is a part of the revitalization
of vast green spaces within the
municipal preserve. The unique
contribution to the town is the usage
of the historical building of Jesuit College
by the Gallery of Centre Bohemia Region
GASK. In succession, the revitalization
of the college gardens is prepared, too.
The wellness centre in the building
of a former vinegar factory tops
up the offer of free–time activities.
At the interface between residential area
and town centre, there is a community
care service home that completes the
undeveloped area.
(Martin Kremla, architect)

Ostrava
Ostrava má již několik let ve svém
oficiálním logu tři vykřičníky – symbol
apelu, výzvy a dynamiky oslovující
a adresované všem, kdo hledají nevšední
a nečekané zážitky. Vyjadřují vztah
obyvatel ke svému městu, jeho kulturní
historii a bohaté současnosti a jsou
současně vzkazem pro ostatní,
že Ostrava je připravena důstojně
a profesionálně přivítat každého,
kdo do regionu s hornickou a železářskou
historií přijíždí.
Ostrava své záměry vždy myslela a myslí
vážně a hodlá je realizovat. Proto
se nezastavila práce na přípravě
realizace kulturního klastru Černá louka,
byť s úpravou rozsahu původně
plánovaných investic a prodloužením
doby realizace akce, a na přípravě
projektu nejmodernější koncertní haly.
Pokračuje výstavba největšího projektu
tohoto typu v České republice, ostravské
Nové Karoliny společnosti Multi
Development, je připravována realizace
polyfunkčního domu na jednom
z nejexponovanějších pozemků centra
města náměstí Dr. E. Beneše, nezastavila
se ani výstavba průmyslových zón.
Potvrzuje se oživení zájmu investorů
o realizaci projektů „office buildings“,
rozšiřují se plochy stávajících obchodních
center. Samotné město se může
pochlubit zejména úspěšně pokračujícím
projektem Revitalizace řeky Ostravice
spojujícím funkční i estetické využití
prvku řeky a jejího okolí v prostředí

města. Zajímavým kulturním projektem
je bezesporu realizace alternativní
přístavby Divadla loutek s unikátním
orlojem. Ostrava je stále zajímavým
městem pro investory.
(Simona Piperková, náměstkyně
primátora Statutárního města Ostrava)

Ostrava
Ostrava has had three exclamation
marks in its logo for a few years now
– a symbol of appeal, proclamation and
dynamics addressing everyone looking
for extraordinary and unexpected
experiences. They represent the
relationship of the inhabitants with their
city, its cultural history and rich presence
and they are a message for the others
that Ostrava is ready to welcome

professionally and with dignity everyone,
who is coming to the region with mining
and metallurgical industry history.
Ostrava has always meant its intentions
seriously and is ready to realize them.
Therefore we can confirm that the
preparations of cultural complex Černá
louka are still in progress, even though
with adjusted investment range and
extended term of realization, as well
as the project of the state of the art
concert hall. Construction of the biggest
project of its kind in CR, Nová Karolina
by Multi Development company, is going
on, new multi–purpose house in the city
center is being prepared, and the
development of industrial zones is also
in operation. The investors are again
interested in projects of office buildings,
shopping centers are being extended.
The city itself can be mainly proud
of the successfully proceeding project
Revitalization of Ostravice River
connecting functional and aesthetic
utilization of the river and its
surroundings within the urban
environment. Interesting cultural project
is alternative extension of the Puppet
Theatre with original astronomical clock.
I am pleased to confirm that Ostrava
is still an interesting city
for the investors.
(Simona Piperková, Deputy Mayor,
Statutory City of Ostrava)
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Zlín/City of Zlín

Hosté/Guests

Zlín – město funkcionalismu
(Praha 2011)
Nebývalým rozvojem obuvnického
průmyslu ve Zlíně v první třetině
minulého století vzniklo na území
Československa první skutečné
funkcionalistické město na světě,
jeden z památníků moderní architektury
a urbanismu, dílo mezinárodního
významu. Stalo se prototypem
pro satelitní města zakládaná firmou
Baťa po celém světě.
Vzniklo zásluhou Tomáše Bati a po jeho
smrti pak J. A. Bati a spolupracovníků,
kteří si přizvali ke spolupráci vynikající
architekty a stavitele. Společným
produktem bylo zahradní průmyslové
město se stavbami vysoké užitkové,
ekonomické a estetické hodnoty,
charakteristické cihelnou architekturou.
Město s pozoruhodným urbanistickým
konceptem, ve kterém se uplatnila teorie
měst pásových a lineárních. Unikátní
městský celek, s řadou solitérních
objektů je významnou součástí
kulturního a historického dědictví naší
země, od roku 1990 je chráněn statutem
městské památkové zóny. Od roku 1964
byla řada objektů zapsána do státního
Seznamu kulturních památek. V roce
2000 se stal Zlín v anketě Stavba století
vítězem jako průmyslové město století
a v roce 2009 Baťův Zlín získal od EU
značku evropského dědictví
Největším úkolem v blízké budoucnosti
bude obnova východní části továrního
areálu a jeho využití pro novou funkci,
a to městskou. Objekty jsou postupně
využívány jako prodejny, kanceláře,
služby, v budoucnu i loftové byty.
Západní část areálu zůstává stále
výrobní. V současné době je rozpracován
regulační plán na centrum města, který
má ochránit unikátní urbanismus

a konstruktivistickou architekturu,
jejímž základem je standardizovaný
železobetonový skelet o půdorysném
modulu 6,15 x 6,15 m s cihelným
výplňovým zdivem, jenž díky variabilitě
dispozice vyhovuje i dnešním potřebám.
Jeho tvůrcem byl architekt F. L. Gahura
a tento modulový systém byl firmou Baťa
použit i na všechny tehdejší objekty
občanské vybavenosti – školy, internáty,
obchodní dům, hotel a dokonce
na Památník T. Bati.
Genius loci Zlína je i po mnoha letech
neopakovatelný, naší prioritou je jeho
obnova a citlivá dostavba. Slavné Baťovo
město přes všechny problémy, které
po rozpadu nosného průmyslu řeší,
má všechny předpoklady dobře sloužit
i nadále svým obyvatelům
i návštěvníkům.
(Dagmar Nová, architektka)

Zlín – City of Functionalism
(Prague 2011)
Through unprecedented development
of the shoe industry in Zlín in the early
decades of the 20th century,
the world's first true functionalist city
arose in Czechoslovakia. Zlín remains
a monument to modern architecture
and town planning and a work
of international magnitude. It became
the prototype for satellite cities founded
by the Bata Company worldwide.
This was the work of the shoe
company's founder Tomas Bata,
of his successor after his death,
Jan Antonin Bata, and of other
co–workers. They succeeded in attracting
the great architects and builders
of the day to come and help build Zlín.
Their common work was a green, yet
industrial city with structures of high
utility, economic and aesthetic value,

and featuring characteristic brick
architecture. It was a city with
a fascinating town planning concept,
employing the theory of belt and linear
cities.
The unique city as a whole, with its many
remarkable, solitary buildings,
is an important part of the cultural
and historical heritage of our country,
and has enjoyed the status of an Urban
Monument Zone since 1990. A series
of buildings have been listed since 1964
as National Cultural Monuments. In 2000,
Zlin was named Industrial City of the
Century in the national contest Building
of the Century, and in 2009, Bata's Zlin
was named a city of European Heritage
by the EU.
The greatest challenge in the near future
will be renewal of the eastern part of the
factory complex. Its intended new civic
function stems from Zlín's 1998
development plan. Buildings are
gradually re–emerging to hold shops,
offices, and service centres. Spaces may
also see future use as loft apartments.
The western part of the complex will
continue to serve a manufacturing role.
A regulatory plan currently elaborated
for the city centre also resolves this part
of the locality. It is to protect the unique
town planning and constructivist
architecture. This is based on
a standardized reinforced concrete
skeleton with a spatial module
6.15 x 6.15 m in size with brick masonry
infill, whose modularity also satisfies
contemporary needs. Created by
architect F. L. Gahura, the Bata company
applied this modular system to all
of its civic buildings as well – schools,
dorms, the department store, hotel
and even the T. Bata Monument.
The genius loci of Zlín is still unseen
elsewhere after all these years, and
its renewal and sensitive development
is our priority. Despite all the problems
that come when a city's main industry
collapses, the famous Bata city of Zlín
has every expectation of continuing to
do right by its citizens and visitors.
(Dagmar Nová, Architect)

ProCeram PRAHA
Řevnická 4
Praha-Zličín

Otevírací doba
PO–NE: 10–19 hod.
Centrum klientských změn
developerských projektů
PO–PÁ: 9–18 hod.

www.proceram.cz

ProCeram PLZEŇ
Jateční 32
Plzeň

Otevírací doba
PO–PÁ: 8–18 hod.
SO:
9–13 hod.

www.proceram-shop.cz
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Yu Guodi

Ma Yansong

Přednáška/Lecture: MAD Works
Přednášející/Lecturer: Ma Yansong

Yu Guodi
Kulturní atašé/Cultural Counsellor
Velvyslanectví Číny v ČR/Embassy of China in the Czech Republic
Pelléova 18, Praha 6/Prague 6
E-mail: chinaembassy@hotmail.com

Hosté/Guests

Před 33 lety přijala Čína reformní
a otevřenou politiku a byla svědkem
udržitelného a rychlého hospodářského
růstu a velkých změn v městských
i vesnických oblastech. Nová veřejná
architektura a obytné budovy rostly jako
houby po dešti. Náročný stavební trh
a nelítostná konkurence se staly hnací
silou rozvoje architektonického průmyslu
a vedly k jeho dlouhodobému rozkvětu.
V tomto kontextu šťastně vyrostla nová
generace čínských architektů – protože
se narodili ve správný čas a využívají
své vědomosti při práci po celém světě,
protože čerpají z bohaté čínské historie
a tradiční kultury, ale zároveň si berou
inspiraci a znalosti z nových trendů
ve světové architektuře a urbanismu.
Architektonická díla z Číny se poprvé
představila na mezinárodním festivalu
architektury a urbanismu organizovaném
společností Czech Architecture Week
již loni. I tento rok představuje čínská
expozice vynikající práce současných
architektů. Na těchto dílech nové
generace architektů můžeme vidět
nejen dědictví tradiční čínské kultury,
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ale i jejich snahu zachytit a přijmout
myšlenky světové architektury a nové
technologie. Doufám, že jejich účast
na výstavě podpoří kulturní výměnu
a vzájemné pochopení.
Cením si práce organizátorů festivalu
Architecture Week, který pomáhá
vytvářet lepší budoucnost.
It has been 33 years since China
adopted the reform and opening-up
policy, and she witnessed sustained
and rapid economic growth and great
changes in urban and rural areas.
New public architecture and residential
buildings sprang up like mushrooms.
High-demand construction market
and fierce competition have become
a strong impetus to the development
of architectural design industry, and have
made it flourish lastingly. In this context,
China's new generation of architects
grew up luckily. Because they were born
at the right time, and their learning has
been used in the vast world to display
their abilities; because they not only
absorb nutrition from China's long

history and rich traditional culture,
but also gain inspiration and knowledge
from the new trend of world architecture
and urban development.
The architecture design works from
China began to participate in the
International Festival of Architecture
and Urbanism organized by the Czech
Architecture Week last year. This year,
the Chinese exhibits are all outstanding
works of contemporary architectural
design, and fairly representative. From
these works of the new generation
architects, we can see not only their
inheriting and promoting of traditional
Chinese culture, but also their grasping
and applying of international
architectural thoughts and new
technologies. I hope that through their
participation, cultural exchanges and
mutual understanding will be
strengthened.
I appreciate it very much that the Czech
Architecture Week organize this festival,
which will help make a better tomorrow
for us.

Kdy/When: 11. 10. 2011 ve 20.00 hodin/11. 10. 2011 at 8 pm
Kde/Where: Národní technická knihovna/National Technical Library,
Technická 6, Praha 6/Prague 6
Organizátoři/Organizers: Velvyslanectví Číny v ČR
/Embassy of China in the Czech Republic

Ma Yansong,
Founding Principle
Architekt Ma Yansong, narozený
v Pekingu, je uznávaný jako přední
představitel nové generace architektů.
Jeho práce jsou publikovány
a vystavovány od založení kanceláře
MAD v roce 2004. Vystudoval pekingský
Institut stavebního inženýrství
a architektury, architekturu na univerzitě
v Yale a vyučoval architekturu na
Ústřední akademii umění v Pekingu. Před
založením MAD pracoval jako projektový
designér v kanceláři Zahy Hadid
v Londýně.
V roce 2001 získal Ma Yansong
stipendium American Institute of
Architects a v roce 2006 vyhrál
Architecture League Young Architects
Award. V roce 2008 jej časopis ICON
vybral jako jednoho z dvaceti
nejvlivnějších mladých architektů a Fast
Company jej jmenovala jednou z deseti
nejkreativnějších osobností
v architektuře za rok 2009. V roce 2010
se jako první čínský architekt stal členem
RIBA.
Prezidentka RIBA Ruth Reedová o něm
řekla: „Ma Yansong je mladý čínský
architekt, jenž architektonicky dospívá
v době, kdy jeho země začíná uvolňovat
svobodu projevu, pro umělce tolik
potřebnou, stejně jako svobodné
hospodářství, které umožňuje jeho
nápady realizovat. Jeho práce vyjadřuje
napětí mezi osobitou fantazií
a potřebami společnosti jako celku.“
Beijing born architect Ma Yansong has
been recognized as a important voice of
a new generation of architects. His
works are widely published and
exhibited since the founding MAD in
2004. He studied at Beijing Institute of
Civil Engineering and Architecture, holds
a master degree in Architecture from
Yale University and taught Architecture
at the Central Academy of Fine arts in
Beijing. Prior to founding MAD, Ma
Yansong worked as a project designer
with Zaha Hadid Architects in London.

Ma Yansong received the American
Institute of Architects Scholarship for
Advanced Architecture Research in 2001
and won the 2006 Architecture League
Young Architects Award. In 2008 he was
selected as one of the twenty most
influential young architects today by
ICON magazine while Fast Company
named him one of the ten most creative
people in architecture in 2009. In 2010
he became the first architect from China
to receive a RIBA fellowship.
In her RIBA fellowship jury report RIBA
President Ruth Reed declared: „Ma
Yansong is a young Chinese architect
who has come to architectural maturity
at a time when his country is beginning
to allow the freedom of expression so
vital to the artist and sufficient freedom
to the economy to allow his ideas to be
realized as buildings. His work expresses
the tension between the individual
imagination and the needs of society as
a whole.“

O MAD/About MAD
MAD pracuje v progresivním prostředí,
rozvíjí futuristickou architekturu
založenou na současné interpretaci
východního ducha přírody. Všechny
projekty MAD, od obytných souborů,
pracovních prostor po muzea a kulturní
centra – chtějí ochraňovat smysl pro
komunitu a zaměření na přírodu, nabízejí
lidem svobodu rozvoje vlastní zkušenosti.
Kancelář, založená Ma Yansongem v roce
2004, si získala mezinárodní pozornost
v roce 2006, kdy dostala zakázku na dva
obytné věžáky poblíž Toronta, čímž se
stala první čínskou architektonickou
kanceláří s mezinárodní realizací.
MAD works in forward looking
environments, developing futuristic
architecture based on contemporary
interpretation of the eastern spirit of
nature. All of MAD's projects – from
residential complexes, the workplace to
museums and cultural centres – desire to
protect the sense of community and
orientation toward nature, offering

people the freedom to develop their own
experience. Founded in 2004 by Ma
Yansong, the office gained international
attention in 2006 when it was
commissioned to design two residential
towers near Toronto, Canada, effectively
becoming the first architecture office
from China to build internationally.

Vybrané výstavy
/Selected Exhibitions:
2010 Feels Are Facts, Olafur
Eliasson+Ma Yansong, Ullens
Center for Contemporary Art
(UCCA), Peking, Čína/Beijing,
China
2009 State Fair Guggenheim,
Contemplating the Void:
Interventions in the Guggenheim
Museum, New York, USA
2008 Super Star, A Mobile China Town,
Uneternal City, 11th Venice
Architecture Exhibition, Benátky,
Itálie/Venice, Italy
2008 China Design Now, Victoria and
Albert Museum, Londýn,
Anglie/London, UK
2007 MAD IN CHINA, samostatná
výstava, Danish Architecture
Center (DAC), Kodaň,
Dánsko/Copenhagen, Denmark
2006 MAD IN CHINA, samostatná
výstava, Diocesi Museum, Benátky,
Itálie/Venice, Italy
2006 Shanghai Art Biennale, Šanghaj,
Čína/Shanghai, China
2004 1st Architecture Biennial Beijing,
National Art Museum of China,
Peking, Čína/Beijing, China

Vybraná ocenění
/Selected Awards:
2010 RIBA international Fellowship
2006 Architectural League Young
Architects Award

Kontakt/Contact:
www.i–mad.com
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Výstava/Exhibition: Arch Cities
Termín konání/Date: 10. – 23. 10. 2011
Místo konání/Place: Letohrádek královny Anny/Royal Summer Palace of Queen Anne
Organizátor/Organizer: Czech Architecture Week, Správa Pražského hradu
/Prague Castle Administration
Spoluorganizátor/Co–organizer: Hlavní město Praha, URM Praha
/Capital City of Prague, The City Development Authority Prague

Absolute Towers
Mississauga, Kanada/Canada,
2006–2011
1. cena v mezinárodní soutěži/1st Prize
in International Competition
Typ/Type: Obytná budova/Residential
Apartments
Věž A/Tower A: 45.000 m2, 56 pater,
170 m/45,000 sqm, 56 stories, 170 m
Věž B/Tower B: 40.000 m2, 50 pater,
150 m/40,000 sqm, 50 stories, 150 m

Hosté/Guests

Autor/Associate Architects:
BURKA Architects INC.
Konstrukce/Structural Engineer:
SIGMUND, SOUDACK & ASSOCIATES INC.
Mechanika/Mechanical Engineer:
ECE Group
Elektrifikace/Electrical Engineer:
ECE Group
Krajinná architektura/Landscape
Architect: NAK Design
Interiér/Interior Designer: ESQAPE
Design
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Modernismus má slavné motto: Dům je
stroj na bydlení. Věk strojů už je však
dávno za námi a tak se ptáme: Jaké
poselství by měla přinášet architektura?
K čemu je dům?
Stejně jako ostatní rychle se rozvíjející
předměstí v Severní Americe,
i Mississauga hledá novou identitu.
Je to příležitost vyhovět potřebám
rozrůstajícího se města, vytvořit
svébytnou stavbu, která přesahuje
prostou praktičnost a je emocionálně
propojená se svými obyvateli.
Na místo jednoduché, funkční logiky
modernismu vyjadřuje náš návrh složité
a mnohonásobné potřeby současné

společnosti. Navzdory své
nepřehlédnutelnosti, není výška budovy
tím nejdůležitějším. Celá stavba se otáčí
pod různými úhly na různých úrovních
v souladu s okolní scenérií a vytváří
proměnlivý, nejistý profil. Průběžný
balkón obklopuje každé podlaží
a eliminuje vertikální bariéry tradičně
používané u výškových budov, současně
poskytuje 360° výhled do okolí, který má
v obyvatelích znovu probudit zájem
o přírodu, dopřát jim zážitek ze slunce
a z větru.
Tento dům je víc než jen fungujícím
strojem: reaguje na svou polohu na
křižovatce dvou hlavních ulic a stává se
významným bodem v krajině, bránou,
jenž označuje vstup do města. Jeho
forma je sochařská, krásná, připomínající
lidské tělo.
Modernism has a famous motto: A house
is a machine for living in. However, as we
increasingly leave the machine age
behind, we are left with a question: what
message should architecture convey?
What is a house for now?
Like other fast developing suburbs in
North America, Mississauga is seeking
a new identity. This is an opportunity

to respond to the needs of an expanding
city, to create a residential landmark that
moves beyond simple efficiency to
provide an emotional connection for
the people who live there.
In place of the simple, functional logic
of modernism, our design expresses
the complex and multiple needs
of contemporary society. Despite its
landmark status, the emphasis is not
solely on height. The entire building
rotates by different degrees at different
levels, corresponding with the
surrounding scenery, and creating
a changing, uncertain profile.
A continuous balcony surrounds each
floor, eliminating the vertical barriers
that are traditionally used in high–rise
architecture, and providing 360 degree
views to re–awaken the city
dweller’s appreciation of nature, to get
them in touch with the sunlight and the
wind.
This building is more than just
a functional machine: it responds to its
location at the junction of two main
streets to become a landmark, a gateway
that signifies entrance to a city. The form
is sculptural, beautiful, and redolent of
the human body.

Muzeum Erdos/Erdos
Museum
Erdos, Čína/China, 2005–2010
Typ/Type: Muzeum/Museum
Celková plocha/Site Area:
27.760 m2/27,760 sqm
Zastavěná plocha/Building Area:
41.227 m2/41,227 sqm
Výška budovy/Building Height: 40 m
Spolupráce/Associate Engineers: Čínský
stavební institut/China Institute of
Building
Mechanika/Mechanical Engineer: Institut
Architektury a výzkumu Shanxi/The
Institute of Shanxi Architectural Design
and Research
Fasáda, obklady/Façade, cladding
Consultants: SuP Ingenieure GmbH,
Zhuhai King Glass Engineering CO.LTD,
Melendez & Dickinson Architects
Generální dodavatel/General Contractors:
Huhehaote construction Co., Ltd
Další poradci/Other Consultants: Beijing
Yutong Shengshi Lighting Consultant Co.,
Ltd, Shanghai Yihe Decoration Material
Co. Ltd, Zhejiang Jinggong Steel
Structure Co. Ltd
Vrchní ředitelé/Director in Charge:
Ma Yansong, Yosuke Hayano, Dang Qun
Tým/Design Team: Shang Li, Andrew
C. Bryant, Howard Jiho Kim, Matthias
Helmreich, Linda Stannieder, Zheng Tao,
Qin Lichao, Sun Jieming, Yin Zhao,
Du Zhijian, Yuan Zhongwei, Yuan Ta,
Xie Xinyu, Liu Weiwei, Felipe Escudero,
Sophia Tang, Diego Perez, Art terry,
Jtravis B Russett, Dustin Harris

Muzeum Erdos stojí v novém centru
města Erdos. Vedení města, povzbuzené
vzkvétající ekonomikou, bylo odhodláno
vytvořit nové město, desítky kilometrů od
stávajícího, na místě, kde donedávna byla
jen poušť Gobi. Územní plán města má
podobu symbolického, ale prázdného
obrazu „Slunce vycházejícího nad
pastvinami“: přísná a precizní řada
městských krajin rozbíhajících se
z centrálního náměstí. Tento pravidelný
plán naplnil přání úředníků, ale nebral
žádné ohledy na skutečné potřeby
obyvatel města.
Muzeum bylo pojato jako reakce na plán
města. Má podobu přírodní, nepravidelné
molekuly kontrastující s přísnou
geometrií územního plánu. Konstrukce je
obalená leštěnými kovovými žaluziemi,
jež odrážejí a rozptylují obraz
plánovaného okolí. Plášť obepíná nový
interiér, úplně odtržený od městské
reality.
Interiér je rozdělený do několika
výstavních sálů, vymezených křivolakými
zdmi, které se všechny otevírají do
společného veřejného prostoru
procházejícího celým muzeem. Skleněná
střecha bude zajišťovat přívod světla,
které bude rozvedeno po celé budově
luminiscenčními stěnami, zatímco žaluzie
budou fungovat jako přirozená ventilace.
Světlé, tiché a plynulé prostředí nabídne
návštěvníkům úplně jinou atmosféru, než
okolní město.
Erdos Museum is located in the new city
centre of Erdos. Driven by a booming
economy, the Municipal Government of
Erdos were determined to create this

new city, dozens of kilometers away from
the current city, on a site that until
recently was nothing but the Gobi
Desert. The urban masterplan drew
a symbolic but empty image of „the Ever
Rising Sun on the Grassland“: a rigid and
precise series of urban landscapes
radiating from a central plaza. This
ordered plan fulfilled the wishes of the
government, but showed no real
consideration for the city's residents.
The museum was conceived as
a reaction to this city plan. It takes the
form of a natural, irregular nucleus in
contrast with the strict geometry of the
masterplan. The structure is wrapped in
polished metal louvers to reflect and
dissolve the planned surroundings. This
shell will enclose a new interior, totally
separate from the urban reality.
The interior is divided into several
exhibition halls, defined by continuous
curvilinear walls, all opening onto the
shared public space that runs through
the museum. The glazed roof will draw
light into this environment, which is then
channeled through the building by the
luminescent walls, whilst the louvers will
allow natural ventilation. The bright,
tranquil and fluid environment of this
new space will provide visitors with
a completely different atmosphere to
that which they experience in the city
outside.
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SUPER STAR: Mobilní
Čínská čtvrť/SUPER STAR:
A Mobile China Town

Hosté/Guests

2008
Pomíjivé město, 11. Benátské bienále
architektury/Uneternal City, 11th Venice
Architecture Biennale
Typ/Type: Urbanistická koncepce/Urban
Concept
Vrchní ředitelé/Director in Charge:
Ma Yansong, Dang Qun, Yosuke Hayano
Tým/Design Team: Fu Changrui,
Zhengtao, Fernie Lai, Chen Shuyu, David
William Nightingale, Matthias Werner
Helmreich, Bryan Alan Oknyansky, Zach
Hines
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S nákupními centry, benzínovými
stanicemi a pobočkami McDonalda, je
stará Čínská čtvrť nudná a stejná jako
všechny ostatní. Jsou to jen ulice plné
restaurací a falešné tradiční domy,
reprezentující kýčovitý obraz současné
Číny postrádající skutečný život. Je to
historický zábavní park zamořující
městský prostor. Tuto situaci vyléčí jen
terapie šokem.
Superstar: Mobilní Čínská čtvrť je
odpovědí studia MAD na nadbytečnou
a stále zastaralejší povahu současné
Čínské čtvrti. Místo chaotické mozaiky
špatné architektury a nostalgie
představuje Superstar plně integrovanou,
koherentní a především moderní verzi
Čínské čtvrti z 20. století. Je to místo,
kde si můžete vychutnat čínské jídlo,
kvalitní zboží a kulturní události, místo
kreativity a produkce, kde mohou
obyvatelé města navštívit workshop, učit
se a realizovat své nápady.
Jak tato komunita funguje, je stejně
důležité, jako co zahrnuje. Superstar:
Mobilní Čínská čtvrť je laskavý virus
uvolňující neznámou energii mezi
bezzásadovými změnami a zásadovou
neměnností. Může přistát kdekoli na
světě, všude si bude vyměňovat novou
čínskou energii s okolním prostředím.
Je soběstačná: pěstuje vlastní jídlo,
nepotřebuje žádné zdroje z hostujícího
města a recykluje všechen svůj odpad.

Je to živoucí místo s autentickou čínskou
atmosférou, s lázněmi, sportovními kluby
a pitnou vodou, dokonce s digitálním
hřbitovem k uctění mrtvých. Je to
pojízdná olympijská vesnička, která může
každé čtyři roky přesídlit do jiného
pořadatelského města. Superstar je sen,
který je domovem pro 15.000 lidí. Žádná
hierarchie, podřazenost, jenom splynutí
technologie a přírody, budoucnosti
a humanity. První destinací Superstar
bude periferie Říma. Superstar přinese
nečekanou, neustále se měnící
budoucnost zakotvenou ve věčné
minulosti.
Vítejte v Superstar, Čínské čtvrti dneška.
Along with shopping malls, petrol
stations and branches of McDonalds,
the old Chinatown renders all cities
boring and alike. It is nothing more than
restaurant streets and fake traditional
buildings, representing a kitsch image
of contemporary China with no real life
inside. It is a historical theme park that
poisons the urban space. There must be
a shock therapy to remedy this situation.
Superstar: A Mobile China Town is
MAD's response to the redundant and
increasingly out–of–date nature of the
contemporary Chinatown. Rather than
a sloppy patchwork of poor construction
and nostalgia, the Superstar is a fully
integrated, coherent, and above all
modern upgrade of the 20th century

Chinatown model. It's a place to enjoy
Chinese food, quality goods and cultural
events; a place to create and produce,
where citizens can use workshops to
study, design and realize their ideas.
Equally important to what this
neo–community contains is how it
operates. Superstar: A Mobile China
Town is a benevolent virus that releases
unknown energy in between unprincipled
changes and principled steadiness. It can
land at every corner of the world,
exchanging the new Chinese energy with
the environment where it stays.
It's self–sustaining: it grows its own
food, requires no resources from the
host city, and recycles all of its waste.
It's a living place, with authentic Chinese
nature and health resorts, sports
facilities and drinkable reservoirs, even
a digital cemetery to remember the
deceased. It's a travelling Olympic party
that can journey to the host city every
four years. The Superstar is a dream
that's home to 15,000 people. No
hierarchy, no hyponymy, only a fusion
of technology and nature, future
and humanity.
The Superstar's first destination will
be the periphery of Rome. The Superstar
will provide an unexpected,
ever–changing future embedded
in the Eternal past.
Welcome to the Superstar, the Chinatown
of today.

Městský les/Urban Forest
Chongqing, Čína/China, 2009–
Typ/Type: Komerční a kancelářské
prostory, hotel/Commercial, office, hotel
Plocha/Site Area: 7.700 m2
Zastavěná plocha/Building Area:
216.000 m2
Výška budovy/Building Height: 385 m
Návrh/Architectural Design: MAD Ltd
Konstrukce/Structural Design: ARUP
Group Ltd
Vrchní ředitelé/Director in Charge:
Ma Yansong, Dang Qun
Tým/Design Team: Yu Kui, Diego Perez,
Zhao Wei, Chie Fuyuki, Fu Changrui,
Jtravis B Russett, Dai Pu, Irmgard Reiter,
Rasmus Palmqvist, Qin Lichao, Xie Xinyu
Chongqing, nejmladší obec v Číně,
má velký potenciál v oblasti územního
plánování a výstavby a může se stát
nejživějším městem, městem s příjemným
prostředím, bez dopravních zácep,
městem, jenž ústí do dokonalého
městského lesa. Vitální město s ambicemi
bude odvážné i při plánování své velké
budoucnosti.
(Bo Xilai, tajemník městského výboru,
Chongqing)
Na konci roku 2009 dokončilo studio
MAD koncepci návrhu 385 metrů vysoké
budovy metropolitního kulturního centra
v Chonqingu s názvem Městský les. Je to
třetí mrakodrap od firmy MAD, po
Absolute Towers v Torontu a Sinosteel
International Plaza v Tianjinu v Číně. MAD
navrhuje nový architektonický koncept
městského plánování v Číně – realizace
udržitelné výškové budovy v rámci

nejmladšího čínského města, kde se
příroda v blízké budoucnosti začlení do
hustě zastavěného městského prostředí,
aby v lidech znovu probudila vztah
k přírodě kdysi ztracený v orientálním
starobylém světě.
V roce 1997 se Chongqing stalo čtvrtou
otevřenou obcí v Číně. Jako významný
pilíř rostoucí ekonomiky v západní Číně
má město dvakrát větší rozlohu než
Peking, Šanghaj a Tianjin dohromady.
Urbanizace v tak velkém měřítku by měla
nejen posilovat ekonomický růst
a materiální prosperitu, ale měla by
i podporovat kulturní podstatu města.
Čínská města prošla procesem, od
začátků z ničeho až po dnešní kopírování
západních urbanistických vzorců. Celková
ekonomická infrastruktura nasměrovala
budoucí vývoj do čínského vnitrozemí.
Jaká je budoucnost měst? Jak by se měla
pojmout koncepce vznikajících čínských
měst v kontextu malebných míst jako je
Chongqing? Jak vést diskuzi o budoucí
architektuře čínských měst na základě
západní přírodovědné perspektivy
a v novém kontextu čínské ekonomiky,
společenského prostředí a globalizace?
Jak propojit obyvatele města se
zkušeností z přírody, když se její
přítomnost vytrácí tváří v tvář rostoucí
betonové džungli?
V průběhu současné západní urbanizace
byly mrakodrapy symbolem technologické
soutěživosti, předních metropolí
a formálního zotročení mocných
a bohatých. Udržitelná ekologie se stala
požadavkem pohodlí, zatímco touha po
návratu k přírodě zůstala bez povšimnutí.
Městský les vychází z pohledu východní
filozofie na přírodu a lidské tvoření

a spojuje městský život s přirozenou
zkušeností z života v divočině. Tvar
architektury napodobuje horský hřeben,
mění se v dynamickém a přitom
holistickém rytmu a stává se
pokračováním přírody. Na rozdíl svých
předchozích protějšků nezdůrazňuje
Městský les vertikální sílu, ale soustředí
se na vícerozměrný vztah s komplexními
antropomorfními prostory: mnohovrstvé
nebeské zahrady, vznášející se nádvoří
a minimalistická, dobře osvětlená hnízda,
architektonická forma se vytrácí
v proměnlivých prostorových pohybech
mezi vzduchem, větrem a světlem.
V tomto prostředí se lidé setkávají
s přírodou plnou nečekaných překvapení.
Spojení východního ducha humanismu
a městských veřejných prostorů vedlo
ke vzniku jedinečného udržitelného
vícerozměrného města – Městský les
se nestane průměrnou urbanistickou
mašinérií, ale umělým orgánem, který žije
a vdechuje nový život do města plného
ocele a betonu.
V říjnu 2009 byl Městský les představen
na výstavě Heart Made v rámci Europalia
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2009 v Číně. Představuje nejodvážnější
sen současné čínské architektury –
urbanistickou dominantu vyrůstající
z náklonnosti k přírodě. Už to není
statická ikona, ale organická forma,
jež se mění spolu s lidským vnímáním.
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Chongqing, the youngest municipality in
China, holds great potential in its urban
planning and construction and has the
capability to be built into a most livable
city, a city of pleasant environments,
a traffic–jam–free city, even into a city
that runs into a complete urban forest.
A city with aspiration and vitality shall be
courageous in envisioning and designing
its great future.
(Bo Xilai, Secretary Municipal Committee
of the CPC, Chongqing)
By the end of 2009, MAD has completed
the concept design of a 385 meter high
metropolitan cultural complex in the city
center of Chongqing – The Urban Forest.
This is the third skyscraper designed by
MAD following the Absolute Towers in
Toronto and the Sinosteel International
Plaza in Tianjin, China. MAD proposes
a new architectural concept for the
course of Chinese urban development
– to actualize a sustainable
multidimensional high–rise within
China's youngest municipality, where
nature reincorporates into the
high–density urban environment in the

near future, to evoke the affection for
nature once lost in the oriental ancient
world and bring to the modern city
dwellers.
In the year of 1997, Chongqing became
the fourth direct municipality in China.
As an important pole of the growing
economy in western China, the city area
of Chongqing is more than twice of those
of Beijing, Shanghai and Tianjin
combined. Such macro–scale
urbanization should not only pushes
economic growth and material prosperity,
but also foster the evolution of the
city's cultural essence. Chinese cities
have gone through the process of once
starting from nothing, to following
contemporary Western civilization urban
pattern. Now, the overall economic
infrastructure has oriented the direction
of future development towards inland
China.
What lies in the future of cities? How
should one grasp the concept of
emerging high–density cities of China
in the context of a scenic town such
as Chongqing? How does one discuss
the future of architecture in Chinese
cities on the base of Eastern Naturalist
perspective and in the new context
of China's unique economic, social
environment and globalization
background? How to engage the city
dwellers with an experience of nature
when its presence of steadily diminishes

in the face of the ever intensifying
concrete jungle.
Throughout the process of contemporary
Western urbanization, skyscrapers were
the symbol of technological competitions,
prime capitals and the formal
enslavement of the powerful and the
rich. Sustainable ecology became more
of a demand for comfort; while the
yearning of a return to nature was left
ignored. The Urban Forest draws
inspiration from the perspective of
nature and the man–made in Eastern
Philosophy, and ties the urban city life
with the natural outdoor experiences.
The shape of the architecture mimics
mountain range, shifting in a dynamic
and yet holistic rhythm, and becomes
a continuation of nature. Unlike its
preceding counterparts, The Urban
Forest no longer emphasizes on vertical
force, instead it concentrates on the
multidimensional relationships within
complex anthropomorphic spaces:
multilayer sky gardens, floating patios
and minimal and yet well lit nesting
spaces, the architectural form dissolves
into the fluid spatial movements between
air, wind, and light. In this environment,
people encounter nature filled with
unexpected surprises.
The fusion between Eastern humanism
spirit and urban public spaces pioneers
in the making of a sustainable
multidimensional city.
The Urban Forest will not be a piece of
mediocre urban machinery, but an
artificial organ that lives and breathes
new life in the steel–and–concrete–filled
city center.
In October 2009, The Urban Forest from
MAD debuted in the Heart–Made,
Europalia exhibition at the 2009
Europalia China. It represents the most
challenging dream of the contemporary
Chinese architecture – a type of urban
landmark that rises from the affection
for nature. It is no longer a static icon
but an organic form that changes all the
time with people's perception.

Interstuhl / židle Silver
Design: Hadi Teherani

Židle, která svojí kvalitou, křivkami
a propracovanými detaily působí opravdový
rozruch. Původně byla navržena pouze jako
manažerské křeslo, ale nyní má ucelená řada
Silver bezpočet provedení a materiálových
variant, které skvěle doplní i soukromé interiéry.

LINSTRAM s.r.o. / Švehlova 10, CZ-106 00 PRAHA 106, Czech Republic / tel.: +420 271 020 411, fax: +420 271 020 412 / e-mail: linstram@linstram.cz / www.linstram.cz
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Lembit Ui bo

Hosté/Guests

Pro letošní rok byl Tallinn vybrán jako
Evropské hlavní město kultury. Tato
událost určitě hlavní město Estonska,
ve kterém žije téměř třetina obyvatel,
změnila a otevřela jeho dosud skrytá
místa efektním a odvážným způsobem.
Se statusem hlavního města kultury jsou
spojeny povinnosti, možnosti a výzvy,
které podnítily diskuse a výměny názorů
– jakým směrem jít dál, jak vytvářet
městské prostředí, aby bylo k lidem
přátelštější, jak zohlednit různá přání
a zájmy, jak pokud možno organicky
vzájemně propojit město a moře.
V sovětských dobách byla přímořská
oblast prohlášena za pohraniční zónu,
kde platil zvláštní režim – některé části
pobřeží byly pro běžného občana
hermeticky uzavřeny a pokud se
v zakázané zóně nacházely nějaké
kulturně historické objekty, tak se o nich
člověk dozvěděl jen z vyprávění
prarodičů.
Na řadě míst u moře (po celém
Estonsku) se i dnes nalézají pochmurně
tiché, opuštěné a nepotřebné vojenské
objekty. I když je Estonsko s mořem
od nepaměti bytostně spojeno, i když
je moře něčím, co po celá staletí hluboce
ovlivňovalo život lidí, kulturu a obživu
(někdy i přežití), neměli dosud obyvatelé
Tallinnu možnost se s ním plně sžít.
Na mnoha místech není možné se k moři
dostat nebo je to velmi složité
a nepohodlné. Jedním z cílů programu
hlavního města kultury bylo přiblížit
město k moři – a město moři více otevřít.
Červenou nití je vyprávění příběhů
o životě na mořském pobřeží.
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Lembit Uibo
Velvyslanec/Ambassador

Výstava/Exhibition: Arch Cities
Termín konání/Date: 10. – 23. 10. 2011

Velvyslanectví Estonské republiky v Praze/Estonian Embassy in Prague
Na Kampě 1, Praha 1/Prague 1
Tel.: +420 257 011 180
E-mail: embassy.prague@estemb.cz
www.estemb.cz

Místo konání/Place: Letohrádek královny Anny/Royal Summer Palace of Queen Anne
Organizátor/Organizer: Czech Architecture Week, Správa Pražského hradu
/Prague Castle Administration
Spoluorganizátor/Co–organizer: Hlavní město Praha, URM Praha
/Capital City of Prague, The City Development Authority Prague

To znamená jak vyprávění příběhů o moři,
tak vyprávění příběhů u moře. Místa, kde
se dosud vyráběla elektřina, jezdily vlaky,
byli drženi vězni, kde byly umístěny
jednotky sovětské Baltské flotily nebo se
přestavovaly pancéřované torpédoborce,
se otevřela a mění se přitažlivé objekty –
muzea, koncertní sály, stezky pro pěší,
centra interdisciplinárních umění atd.
Dalo by se říci, že se město vrací
ke svému vlastnímu rytmu. Pro proces,
který byl bezesporu nevyhnutelný,
se projekt hlavního města kultury stal
svým způsobem katalyzátorem.
Na pražském Týdnu architektury
Estonsko představuje projekt realizovaný
v rámci programu Tallinn 2011 hlavní
město kultury, v jehož rámci jsou lidé
zváni do zapomenutých míst nalézajících
se nedaleko od pobřeží, ale současně
mimo hlavní dopravní trasy. Jedná
se o zajímavý a několik různých
historicko–kulturních vrstev spojující
nápad: Slaměné divadlo (Po~ huteater)
podle návrhu architektonického studia
Salto pro divadlo NO99. V místech,
kde teď působí Slaměné divadlo, se
nacházel v sovětských dobách zábavní
a oddechový park pro důstojníky Rudé
armády, kam běžný občan neměl přístup.
Po odchodu cizích vojsk zůstalo místo,
stejně jako předtím, stranou zájmu.
Ale jak se zdá, bohatý a pestrý program
Slaměného divadla spolu s divadelní
budovou ze slámy mu vdechl nový život.
Ve změti různých dob a vlivů je sláma
jako stavební materiál něčím
nadčasovým, něčím, co k Estonsku
odjakživa patří.

discussions and an exchange of ideas –
how to proceed, how to shape the urban
environment to bring it closer to people
and be more social, how to consider
different wishes while maintaining
a balance and how the city and sea can
be merged as organically as possible?
The land along the coast was considered
a border zone during the Soviet period
and was therefore subject to special
requirements, as well as testing
people's imagination – several sections
of the coastline remained strictly closed
to ordinary people and one could only
listen to stories told by grandparents
about different cultural and historical
objects that were once located there.
Military objects that are gloomy, silent,
abandoned and without a purpose can
even be found today along the seashore
(all over Estonia). Although the sea
is something inherently characteristic
of Estonia, something that has deeply
affected people, culture and the
economic activities of the people (maybe
even their survival) for thousands of
years, today's inhabitants of Tallinn have
never had a chance to 'tie the knot' with
the sea. In some places, it is impossible
to access the sea – and where
it's possible, it involves lots of trouble
and efforts. One of the purposes of the
Capital of Culture is to bring the city and
sea closer to each other again – to open
the city up to the sea. Telling stories
about areas along the coastline is the
thread through the cultural programme
of the Capital of Culture. This will mean
telling stories in different forms and also

Velká část estonských dětí tráví léto
na venkově u prarodičů, kde se chovají
slepice a ovce a někdy i krávy. Kolem
domu je zahrada s jabloněmi
a bobulovitými keři, o kousek dál pole,
na kterém se pěstují brambory a obilí.
Po podzimní sklizni zůstávají na polích
role nebo balíky slámy různých tvarů
a velikostí. Po nich se dá lézt a skákat,
to je něco, co děti, které žijí na venkově
nebo jezdí na venkov k příbuzným, moc
dobře znají. Sláma je pro estonskou
venkovskou kulturu typickým
a svébytným materiálem. Teď se ale tahle
sláma ocitla ve městě a nabízí místním
obyvatelům možnost zažít divadlo
v jedinečné formě. Slaměné divadlo
je bohužel, ve své fyzické podobě pouze
dočasným objektem, který bude koncem
roku 2011 demontován. (Zajímalo by mě,
co se asi se slámou stane?) Je to stejné
jako s divadelním představením –
odehrává se tady a teď, je to intenzivní
a blízko a potom už to není. Ale na
pražském Týdnu architektury si můžete
Slaměného divadla užívat až do samého
konce!
This year, Tallinn has been chosen to
bear the title of European Capital of
Culture. This has definitely changed
the capital of Estonia, where
approximately a third of
Estonia's population total reside,
by revealing powerfully and boldly some
of the features that were hidden until
now. The duties, opportunities and
challenges that accompany the status
of a capital of culture have ignited

telling different stories (still using
different formats) about the sea.
The places where electricity was once
manufactured, where trains used to go,
prisoners were kept, the units of the
Baltic Red Flag fleet were located and
armoured torpedo boats were
reconstructed are now open again
and becoming popular sites – museums,
concert halls, walking trails,
interdisciplinary art centres, etc. In other
words, we can say that the city is
returning to its regular and inherent
rhythm. The process is certainly
inevitable, but quite probably everything
linked with the Capital of Culture has
worked as a catalyst.
Estonia is represented at the
Architecture Week Prague 2011 with
a project that was carried out within
the framework of Tallinn – Capital
of Culture 2011 – which invites people
back to a place that is not located very
far from the coastline, but is one that
is not a part of regular routes and is,
therefore, almost forgotten. This is
an exciting venture that brings together
a number of very different historical
and cultural layers – the Straw Theatre,
which was designed by Salto
Architectural Bureau for NO99 Theatre.
The place where the Straw Theatre
is now located was an entertainment
and recreation park for Soviet Army
officers during the Soviet period,
and common people had no access
to this place. Once the occupational
armies left Estonia, the place remained
remote and unused. But now it seems

that the diversified and colourful
programme of the Straw Theatre with
the theatre itself, which is built of straw,
has breathed new life into this place.
As a building material, straw seems
to bring together different times and
periods in this fusion of different eras
and influencing agents, and it represents
something that has been a part
of Estonia since ancient times.
A large number of Estonian children still
spend their summers in the countryside,
on the farms of their grandfathers and
grandmothers, where chicken, sheep and
often cows live. The country houses are
surrounded in orchards and berry
gardens, and potato and grain crop
fields can be seen in the distance.
The autumn harvest leaves straw bales
or stacks of different sizes and shapes
behind in the fields. Children who either
live in the countryside or visit their
relatives there know well how to climb
bales and have fun. Straw is a material
that is very common and inherent
in Estonian agricultural traditions.
Now, straw has come to town, by offering
the urban population the opportunity
to enjoy a unique type of theatre.
Unfortunately, the Straw Theatre as
a physical object is short–lived and will
be taken down at the end of summer
2011 (I wonder what will happen with
the straw?). Just like a stage play –
it happens here and now, it is intense
and close, but inevitably it just has
to disappear. But the Straw Theatre will
be at Architecture Week Prague 2011 –
until the very end!
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Carl–Dag Lige

Hosté/Guests

Stavební boom v Estonsku od konce
90. let do roku 2008 umožnil vznik
komerční zástavby, nových veřejných
budov a obytných projektů nejen
v metropoli Tallinnu, ale i v menších
městech. Navzdory urbanistickým
problémům, vyprodukovaly tyto plodné
roky řadu kvalitní architektury v různých
částech Estonska.
Carl–Dag ve své přednášce představí
práce z poslední doby od estonských
architektů, jež přistupují k architektuře
jako ke „kulturní praxi“ (Kipnis) –
promluví o práci architektů, kteří pracují
s nápady, koncepty a strategiemi, na
rozdíl od těch, kteří využívají formální
strategie orientované na zisk a kvantitu.
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Architecture professor Jeffrey Kipnis has
made a distinction between three kinds
of models of architectural knowledge:
(1) architecture as a service driven
by commercial and business interests,
(2) architecture as an applied science
driven by building norms, reproducibility
and quantitative strategies,

and (3) architecture as a cultural
practice driven by humane discourse
and conceptual thinking. Every building
reflects a particular balance between
those components.
The building–boom in Estonia from
the end of 1990's to 2008 gave rise
to commercial developments, new public
buildings and housing projects not only
in the capital Tallinn, but also in smaller
towns. Despite the problems in urban
planning, the boom–years produced
diverse high–quality architecture
in several parts of Estonia.
Carl–Dag's lecture introduces the recent
work of some of those Estonian
architects who approach architecture as
a 'cultural practice' (Kipnis) – he will
speak about the works of those
architects who work with ideas, concepts
and discourse–driven strategies rather
than of those who use profit oriented
and quantitative formal strategies.

CV Carl–Dag Lige
(*1982)
Carl–Dag Lige je historik a kritik
architektury. Působil jako výzkumný
pracovník v Estonském muzeu
architektury a jako manažer vzdělávání
u dánské kanceláře BIG (Bjarke Ingels
Group). Carl–Dag pravidelně přispívá
do estonského kulturního týdeníku Sirp
a architektonického magazínu Maja.
V současné době pracuje jako project
manager v Estonském centru
architektury (ECA).
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Salto Architects

Carl–Dag Lige
Přednáška/Lecture: Současná estonská architektura. Vybraná témata/Contemporary
Architecture in Estonia. Selected Themes.
Přednášející/Lecturer: Carl–Dag Lige
Kdy/When: čt 20. 10. 2011 od 19.00 hodin/Thu 20. 10. 2011 at 7 pm
Kde/Where: Národní technická knihovna/National Technical Library,
Technická 6, Praha 6
Organizátoři/Organizers: Estonian Centre of Architecture (ECA)/Estonian Centre
of Architecture (ECA), Velvyslanectví Estonské republiky/Estonian Embassy
Partner/Partner: European Union Regional Development Fund
Téma/Topic: Profesor architektury Jeffrey
Kipnis rozlišuje tři různé modely
architektonické tvorby: 1. architektura
jako služba poháněná komerčními
a obchodními zájmy, 2. architektura jako
aplikovaná věda poháněná stavebními
normami, reprodukovatelností
a kvantitativními strategiemi
a 3. architektura jako kulturní praxe
poháněná lidským faktorem
a konceptuálním myšlením. Každá
budova odráží specifickou rovnováhu
mezi těmito složkami.

30.9.2011

Carl–Dag Lige (*1982) is an architecture
historian and critic. His experience
includes working as a researcher at the
Estonian Architecture Museum and as
a knowledge–manager at BIG Bjarke
Ingels Group (DEN). Carl–Dag writes
regularly for the Estonian cultural weekly
Sirp and for the Estonian architectural
review Maja. He currently works
as a project manager at the Estonian
Centre of Architecture.

Estonské centrum
architektury/Estonian
Centre of Architecture
Estonské centrum architektury (ECA)
bylo založeno v roce 2008. Soustředí
se na rozvíjení architektonické kultury
v Estonsku a propagaci současné
estonské architektury v zahraničí.
ECA je nezisková organizace, momentálně
zaměstnává šest osob.
Estonian Centre of Architecture (ECA)
was established in 2008. ECA's activities
focus on developing architectural culture
in Estonia and promoting contemporary
Estonian architecture abroad. ECA is
a non–profit institution, currently with
a staff of six persons.

Kontakt/Contact
www.arhitektuurikeskus.ee

Přednáška/Lecture: Slaměné divadlo a další/The Straw Theatre and Beyond
Přednášející/Lecturers: Salto Architects (Maarja Kask, Ralf Lo~ oke, Karli Luik)
Kdy/When: čt 20. 10. 2011 od 18.00 hodin/Thu 20. 10. 2011 at 6 pm
Kde/Where: Národní technická knihovna/National Technical Library,
Technická 6, Praha 6/Prague 6
Organizátoři/Organizers: Estonian Centre of Architecture (ECA)/Estonian Centre
of Architecture (ECA), Velvyslanectví Estonské republiky/Estonian Embassy
Partner/Partner: European Union Regional Development Fund

Téma/Topic: Přednáška se zaměřuje na
projekt Slaměného divadla, který bude
prezentován na výstavě Arch Cities
v rámci festivalu Architecture Week
2011. Kromě Slaměného divadla
představí architekti další projekty
z nedávné doby v Estonsku i v zahraničí.
Salto: „NO99 Slaměné divadlo je objekt
na pomezí mezi čistě funkční stavbou
na jedné straně a uměleckou instalací
na druhé. Slaměné divadlo vzniklo při
příležitosti jmenování Tallinnu Evropským
městem kultury, pro speciální letní
program divadla NO99 probíhající
od května do října 2011. Je to současná
stavba, fungující půl roku, postavená
pro konkrétní účel, funkci a místo.“
Salto's lecture focuses on the Straw
Theatre project, which will be exhibited
at the 'Arch Cities' exhibition during
the Architecture Week Prague 2011.
In addition to the Straw Theatre,
the architects give an overview of their
recent projects in Estonia and abroad.
Salto: 'NO99 Straw Theatre is an object
standing on the verge of being a pure

functional container on the one hand,
and an art installation on the other.
The Straw Theatre is built on the
occasion of Tallinn being the European
Capital of Culture, to house a special
summer season programme of theatre
NO99, lasting from May to October 2011.
Thus it is a temporary building,
operating for half a year, built
for a specific purpose, programme
and location.'

Salto Architects
Maarja Kask (*1979), Ralf Lo~ oke
(*1978) a Karli Luik (*1977) založili
studio Salto v Tallinnu v roce 2004.
Firma se zaměřuje na architektonickou
praxi od interiérového designu po
umělecké projekty, urbanismus nebo
krajinářství. V posledních letech získalo
Salto ocenění ve více než čtyřiceti
architektonických soutěžích v Estonsku
i v zahraničí.
Maarja Kask (*1979), Ralf Lo~ oke
(*1978) and Karli Luik (*1977) founded
Salto in Tallinn, Estonia in 2004. It is an

office devoted to architectural practices
from interior design and art projects
to landscape architecture and urban
planning projects. In recent years
Salto has gained prizes in over
40 architectural competitions in Estonia
and abroad.

Kontakt/Contact
www.salto.ee
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Estonská architektura/Estonian architecture

proto není nijak odizolovaná a nabízí
zážitek ze surového materiálu, který
klade důraz na symbolickou rovinu
životního cyklu tohoto ekologického
materiálu.

NO99 Slaměné divadlo
/NO99 Straw Theatre
Skoone Bastion, Tallinn,
Estonsko/Estonia

Hosté/Guests

Architekti/Architects: Salto AB
Plocha/Area: 440 m2
Autoři/Credits: Maarja Kask, Karli Luik,
Ralf Lo~ oke, Pelle–Sten Viiburg
Návrh/Project year: 2010–2011
Foto/Photographs: Martin Siplane,
Paul Aguraiuja, Karli Luik/Martin Siplane,
Paul Aguraiuja, Karli Luik
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NO99 Slaměné divadlo je objekt
na pomezí mezi čistě funkční stavbou
a uměleckou instalací. Slaměné divadlo
vzniklo při příležitosti jmenování Tallinnu
Evropským městem kultury, pro speciální
letní program divadla NO99 probíhající od
května do října 2011. Je to současná
stavba, fungující půl roku, postavená
pro konkrétní účel, funkci a místo.
Slaměné divadlo stojí v centru Tallinnu,
na místě bývalé bašty Skoone, jednoho
z nejlépe zachovaných barokních
opevnění v Tallinnu. Na počátku
20. století fungovala bašta jako veřejná
zahrada a během sovětské nadvlády
to byla více méně uzavřená rekreační
oblast pro sovětské námořníky,
s dřevěným pódiem letního divadla
a parkem. Poté, co letní divadlo shořelo,
a sovětské jednotky odešly, zůstala
bašta na dvacet let opuštěným
a zanedbávaným místem v centru města
s nevyjasněnou vlastnickou strukturou
a neuskutečněnými developerskými
plány. V tomto kontextu je Slaměné
divadlo pokusem místo vyzdvihnout
a dočasně oživit, vyzkoušet jeho
potenciál a začít jej znovu využívat,

to vše s ohledem na jeho historické
pozadí.
Hlavní pravoúhlá hmota divadla stojí
na stejném místě, kde bývala vojenská
letní scéna, přičemž jedno křídlo
svažujícího se schodiště slouží jako
zakrytý přístup do samotného divadla.
Stavba je obklopená různými zábavnými
prvky, jako jsou obří šachy, stolní tenis,
houpačky nebo pec.
Dramatický vzhled budovy vychází
z jejího umístění a z její černé,
nekompromisní hlavní hmoty kontrastující
s ustupujícím „ocasem s artikulovanou
hranatou střechou. Kromě toho nelze
vynechat materiálový efekt – odhalené
balíky slámy nastříkané černou barvou.
Slaměné divadlo je jedinečným příkladem
využití slámy na stavbu velké veřejné
budovy s vytříbenou architektonickou
formou. Slaměné zdi jsou zajištěné
příhradovými vazníky, díky čemuž vznikla
ojedinělá konstrukce. Budova je dočasná,

NO99 Straw Theatre is an object
standing on the verge of being a pure
functional container on one hand, and
an art installation on the other.
The Straw Theatre is built on the
occasion of Tallinn being the European
Capital of Culture, to house a special
summer season programme of theatre
NO99, lasting from May to October 2011.
Thus it is a temporary building,
operating for half a year, built for
a specific purpose, programme and
location.
The Straw Theatre is built in central
Tallinn, on top of the former Skoone
bastion, one of the best preserved
baroque fortifications of Tallinn.
At the beginning of the 20th century,
the bastion worked as a public garden,
and during the Soviet era it was more
or less restricted recreational area
for the Soviet navy with a wooden
summer theatre and a park on top.
With the summer theatre having burnt
down and the Soviet troops gone,

for the last 20 years the bastion
has remained a closed and neglected
spot in the centre of town with real
estate controversies and several failed
large–scale development plans. In such
a context, the Straw Theatre is an
attempt to acknowledge and temporarily
reactivate the location, test its potential
and bring it back to use, doing all this
with equally due respect to all historical
layers of the site.
The rectangular main volume of the
theatre is situated exactly on the same
spot as the navy summer theatre, and
one descending flight of stairs of the
latter is used as a covered walkway
and entrance area to the Straw Theatre.
The building is surrounded by various
outdoor recreational functions including
an oversized chess board, table tennis,
swings, and a baking oven, all with
a non–commercial and pleasantly
low–key feel.

1

3
2

4
5

1 – 5 – No99 Slaměné divadlo, Salto
Architects/ No99 Straw Theatre, Salto
Architects

The dramatic appeal of the building
stems from its contextual setting
on the site and its black,
uncompromisingly mute main volume
contrasting with a descending „tail“
with an articulate angular roof.
And of course one cannot escape
the effect of the material – uncovered
straw bales, spraypainted black.
The Straw Theatre is a unique occasion
where straw has been used for
a large public building and adjusted

to a refined architectural form.
For reinforcement purposes, the straw
walls have been secured with trusses,
which is a type of construction
previously unused. As the building
is temporary, it has not been insulated
as normal straw construction would
require but has been kept open
to experience the raw tactile qualities
of the material and accentuate
the symbolic level of the life cycle
of this sustainable material.

kompletní řešení pro moderní kancelář

skandinávský design

certiﬁkovaná kvalita
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Päivi Hi ltunen–Toivio

Päivi Hiltunen–Toivio
Velvyslankyně/Ambassador

Hosté/Guests

Velvyslanectví Finska Praha/Embassy of Finnland Prague
Hellichova 1, Praha 1/Prague 1
Tel.: +420 251 177 251
E–mail: sanomat.pra@formin.fi
www.finland.cz
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Finská ambasáda v Praze má řadu
různých úkolů a jedním z nejdůležitějších
a nejpříjemnějších je propagace finské
kultury. Prostřednictvím projektů
z oblasti umění, literatury, architektury
a designu představujeme v České
republice to nejlepší z Finska. Jsme rádi,
že vám můžeme ukázat kousek Finska
i na pátém ročníku festivalu Architecture
Week Praha.
My, Finové, jsme národ s dlouhou historií
a bohatým dědictvím v oblasti designu
a architektury. Finsko bylo doslova
vystavěno ve 20. století. Zdejší stavby
patří k nejmladším v Evropě, proto se
přirozeně stalo příkladnou zemí moderní
architektury. Díky tomu mají architekti
jedinečnou možnost sebevyjádření.
Moderní finská architektura si zachovává
pragmatismus funkčnosti, ke kterému
přidává myšlenky udržitelnosti
a ekologie. Vyzařuje jedinečného
severského ducha a krásu. Tyto
neodmyslitelné vlastnosti symbolizuje
třeba funkcionalistická řeč Alvara Aalta.
Ryzí vztah k přírodě je samozřejmě
jedním z důležitých faktorů, proč se
Finsko stalo světovou architektonickou
velmocí.
Jsem ráda, že si cestu do Prahy našly
práce Toma Cederqvista. Jeho projekty
od Finska po Rusko, Lotyšsko a Singapur
jsou vysoce ceněné. Tom Cederqvist
vytváří vysoce kvalitní architekturu
s důrazem na design. Chce přinášet
řešení úzce spjatá s funkcí a kontextem,
stejně jako krásná a praktická.
Chtěla bych poblahopřát organizátorům
festivalu Architecture Week. Tato akce
přesně zapadá do stylu, jakým chce naše
ambasáda přispívat ke kulturní
spolupráci mezi oběma zeměmi ve všech
oborech. Finští architekti všech věkových
skupin aktivně vyhledávají nové zdroje
inspirace a často se zúčastňují
mezinárodních akcí. Díky mezinárodním

kontaktům a výměně myšlenek
a kulturních vlivů si lidé mohou skutečně
užít svou rozdílnost a navzájem se lépe
pochopit.
Architektura je jedním z viditelných
způsobů komunikace s naším okolím
a těžko bychom hledali lepší místo
pro konání takové akce, než je krásné
historické centrum Prahy, kulturního
centra České republiky. Pražský hrad,
kde se bude výstava konat, je ideálním
místem a my jsme velice rádi, že nám
otevřel své dveře.
Přeji festivalu Architecture Week i vám
všem přínosné zážitky a mnoho úspěchů.

The Finnish Embassy in Prague has
multitude of tasks and one of the most
important and pleasant ones is the
promotion of Finnish culture. Through
different projects in the field of art,
literature, architecture and design we
are presenting Finnish expertise
to Czech public and professionals.
We are happy to bring a piece of Finland
to you also on the fifth annual
Architecture Week in Prague.
We Finns are a nation with a long history
and a strong heritage in design and
architecture. Finland was quite literally
built in the twentieth century.
Its buildings are among the youngest
in Europe, so it has naturally become
a model country for modern architecture.
This has given a unique opportunity
for the architects to express themselves.
The modern Finnish architecture keeps
the pragmatism of functionality and adds
to it the ideas of sustainability and
ecologic building materials. It also
radiates a unique northern spirit
and beauty. The functionalist language
of Alvar Aalto, in particular,
has symbolized these inherent

characteristics. Indeed, a genuine
relationship with nature has been
regarded as an important factor when
analyzing why Finland is a leading
country in the world of architecture.
I am happy that the works of Mr. Tom
Cederqvist have found their way to
Prague and to Czech Republic. From
Finland to Russia, Latvia and Singapore
many of his designs have been highly
acclaimed. Mr. Cederqvist is committed
to providing high–quality architecture
and his process is driven by design
intent. He wants to create solutions that
have an intimate contact to function
and context, as well as high level
of beauty and practicality.
I would like to congratulate the
representatives of the Architecture Week
for organising this event. This exhibition
fits very well in the approach that we are
promoting in the Embassy and which
intends towards closer cultural
cooperation in all fields. Finnish
architects of all ages actively seek new
influences and frequently participate
in international arenas. Through
international connections and sharing
of cultures and ideas people can truly
enjoy the differences around them
and come to understand each other
Architecture is one on the more visible
ways in communicating with the
surroundings and there hardly would
be a better place for this event than
the historical and beautiful city
of Prague, the cultural centre of Czech
Republic. The Prague Castle chosen
for the exhibition is an ideal place
and we are very pleased that it has
opened its doors to accommodate
the event.
I wish the Architecture Week and all
of you most exciting and inspiring days
and the best of success.
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Tom Cederqvist

Tom Cederqvist
Partner, Cederqvist & Jäntti architects
Přednáška/Lecture: Nedávné projekty – velké i menší/Recent works – large and small
Přednášející/Lecturer: Tom Cederqvist, Finsko/Finland
Termín konání/Date: čtvrtek 13. 10. 2011 v 18.00 hodin
/Thursday 13. 10. 2011 at 6 pm
Místo konání/Place: Národní technická knihovna/National Technical Library,
Technická 6, Praha 6
Organizátor/Organizer: Velvyslanectví Finska/Embassy of Finnland

Téma přednášky/Lecture
description
Tom bude mluvit o projektech
ze současné doby, o soutěžích
a o konceptech, na kterých C&J pracuje.
Projekty zahrnují architekturu všech
rozměrů a typů. Prostřednictvím těchto
projektů představí také systém práce
studia, zvaný BIM (Building Information
Modeling), a jak pomáhá udržovat kvalitu
a rychlost tvorby.
Tom will be speaking about current
projects, competitions and concepts that
are being developed at C&J. The projects
include all sizes and fields of
architecture. Through these cases he will
also highlight different aspects of their
BIM–system and how it helps the office
to gain optimal quality and speed.

CV Tom Cederqvist
Tom vystudoval Technickou univerzitu
v Helsinkách v roce 2001 a v roce 2004
založil s Vesou Jänttim C&J Architects.
Současný tým tvoří 20 profesionálů.
Tom vyhrál několik architektonických
soutěží, jak samostatně, tak se svým
týmem. Mezi lety 2009 a 2011 vyhráli
s Vesou první cenu v soutěžích na sídlo
společnosti Konecranes, sídlo
společnosti Luhta a obytný komplex
Kruunuvuorenranta. Také získali druhou
cenu v ideové soutěži Koivusaari
a čestné uznání za dům v Angelholmu
ve Švédsku.
Mezi jejich poslední projekty patří:
koncepce přístavní čtvrti v Turku,
ekologická stanice metra Siilitie; obytný
dům Kavaljeeri; La Marsa (Tunisko);
Nordic Plaza (Rusko); několik luxusních
soukromých domů ve Finsku.
Přednášel na různých setkáních
a institutech ve Finsku, Švédsku, Dánsku,

Anglii, Maďarsku, Slovensku, Česku,
Slovinsku, Polsku, Rumunsku,
v Singapuru, na Maltě a v Dubaji.
Tom gained his Masters Degree from
the Technical University of Helsinki
in 2001 and founded C&J Architects Ltd.
together with Vesa Jäntti in 2004.
The current team consists of 20
professionals who apply
a comprehensive BIM–approach to all
stages of design.
He has won prizes in several
architectural competitions both
personally and as team–member.
Between 2009–2011 he and Vesa Jäntti
have been awarded 1st prizes from
Konecranes Headquarters competition,
Luhta Headquarters competition and
Kruunuvuorenranta Housing competition.
From Koivusaari international ideas
competition they got a 2nd prize and
from Ängelholm Bath–house competition
(Sweden) a honorary mention.
Recent projects include Turku Harbour
Area Concept; Siilitie Ecological Metro
Station; Kavaljeeri Apartment Housing;
La Marsa mixed development (Tunisia);
Nordic Plaza mixed development

(Russia); And some high end private
villas in the Finnish Archipelago.
He has been lecturing at various
conventions and institutes in Finland,
Sweden, Denmark, United Kingdom,
Hungary, Slovenia, Czech Republic,
Slovenia, Poland, Romania, Singapore,
Malta and Dubai.

Kontakt/Contact:
www.cej.fi

1
1 – Lázeňský dům Rockan, Ängelholm, vstup,
mezinárodní soutěž, čestné uznání,
2009/Rockan Bath, Ängelholm, entrance view,
international competition, honorary mention,
2009
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Finská architektura/Finnish architecture

Cederqvist & Jäntti
Architects

Hosté/Guests

Kancelář se zaměřuje na kvalitní design
a pragmatická řešení. Její práce je
motivována touhou vytvářet architekturu,
která je v úzkém kontaktu s funkcí
a kontextem a zároveň je krásná
a praktická. Cederqvist & Jäntti
Architects mají zkušenosti ze všech
oblastí architektury. V současné době
pracují na projektech ve Finsku, Rusku,
Estonsku, Litvě, Lotyšsku a Ukrajině.
Od svého založení v roce 2004 se
zúčastnili mnoha národních
i mezinárodních soutěží a získali osm
prvních a několik dalších cen. Tým tvoří
20 profesionálů, kteří pracují systémem
BIM (Building Information Modelling).

54/55

The office is committed to providing
high–quality design with pragmatic
solutions. The process is driven by a will
to create architecture that has an
intimate contact to function and context,
as well as a high level of both beauty
and practicality.
The office is experienced in all fields
of architecture. Current work includes
projects in Finland, Russia, Estonia,
Lithuania, Latvia and Ukraine. Since its
foundation in 2004 the office has taken
part in national and international
competitions resulting in 8 first prizes
and several awards.
The team consists of 20 professionals
who apply a comprehensive
BIM–approach to all stages of design.

Tom Cederqvist (Partner)
Tom založil kancelář C&J Architects Ltd.
spolu s Vesou Jänttim v roce 2004.
Předtím pracoval sedm let u Helin & Co
Architects, kde se podílel na projektech,
jako jsou sídlo společnosti Nokia,

dostavba finského parlamentu nebo
územní plán čtvrti Fornebu v Oslu. Získal
několik cen v architektonických
soutěžích jako samostatná osoba i jako
člen týmu, nejnovější je 1. cena v soutěži
na sídlo Konecranes (Finsko, listopad
2009), čestné uznání v soutěži na
lázeňský dům Ängelholm (Švédsko,
březen 2009) a 2. cena z mezinárodní
ideové soutěže Koivusaari (Finsko, únor
2009).
Mezi nejnovější projekty patří ekologický
kancelářský komplex Econia s fasádou ze
solárních panelů (34.000 m2, Finsko),
zelené město Henna (1,700.000 m2,
Finsko), Kulturní stan Helsinky
(3.200 m2, Finsko), obytný dům
Kavaljeeri (5.200 m2, Finsko), servisní
centrum Vuosaari (3.500 m2, Finsko),
rekonstrukce a dostavba kanceláří
Asemamies (15.000 m2, Finsko), obnova
města Vineeri (40.000 m2, Estonsko),
hotel a kanceláře Borispol (40.000 m2,
Ukraine), plán zahradního města Gulbinai
(148.000 m2, Litva), obytná čtvrť
Beloostrov (16.000 m2, Rusko) a několik
luxusních soukromých obydlí ve Finsku.

Výstava: Arch Cities
Termín konání: 10. – 23. 10. 2011

Exhibition: Arch Cities
Date: 10. – 23. 10. 2011

Místo konání: Letohrádek královny Anny
Organizátor: Czech Architecture Week,
Správa Pražského hradu
Spoluorganizátor:
Hlavní město Praha, URM Praha

Place: Royal Summer Palace of Queen
Anne
Organizer: Czech Architecture Week,
Prague Castle Administration
Co–organizer: Capital City of Prague,
The City Development Authority Prague

Tom vystudoval Technickou univerzitu
v Helsinkách v roce 2001. Přednášel
o architektuře a o konceptu BIM na
různých konferencích a institucích ve
Finsku, Švédsku, Dánsku, Británii,
Maďarsku, Singapuru, na Maltě,
v Rumunsku a v Dubaji.

Finland; Asemamies office renovation &
extension 15.000 m2 Finland; Vineeri
urban renewal 40.000 m2 Estonia;
Borispol hotel and offices 40,000 m2
Ukraine; Gulbinai Garden City plan
148,000 m2 Lithuania; Beloostrov
residential area 16,000 m2 Russia; And
some high end private villas in the
Finnish Archipelago.
Tom gained his Masters Degree from the
Technical University of Helsinki in 2001.
He has been lecturing about architecture
and virtual BIM concepts at various
conventions and institutes in Finland,
Sweden, Denmark, United Kingdom,
Hungary, Singapore, Malta, Romania
and Dubai.

Tom founded C&J Architects Ltd.
together with Vesa Jäntti in 2004.
Before that he worked for seven years
at Helin & Co Architects participating
in designing projects such as the Nokia
World Headquarters, the extension of
the Finnish Parliament and the general
plan of the Fornebu area in Oslo.
He has won prizes in several
architectural competitions both
personally and as team–member,
the latest three being 1st prize from
Konecranes Head Quarters competition
(Finland November 2009), honorary
mention from Ängelholm Bath–house
competition (Sweden March 2009) and
2nd prize from Koivusaari international
ideas competition (Finland February
2009).
Recent projects include Econia
sustainable office park with solar
facades 34,000 m2 Finland; Henna Green
City Plan 1.700,000 m2 Finland; Helsinki
Culture Tent 3,200 m2 Finland; Kavaljeeri
Apartment Housing 5,200 m2 Finland;
Vuosaari service center office 3,500 m2

Vesa Jäntti (Partner)
Vesa založil kancelář C&J Architects Ltd.
spolu s Tomem Cederqvistem v roce
2004. Před tím pracoval pro Esa Piironen
Architects, Häkli Architects, Löfström
Architects a v letech 1999–2004 u Helin
& Co Architects. Tam řídil projekt
multifunkční zástavby v Kamppi v centru
Helsinek. Také se podílel na projektu
kanceláří Finnforest a obchodního centra
Sello v Espoo. Vesa získal několik cen
v architektonických soutěžích jako
samostatná osoba i jako člen týmu, mezi
nejnovější patří 1. cena v soutěži na
sídlo Konecranes (Finsko, listopad 2009),

čestné uznání v soutěži na lázeňský dům
Ängelholm (Švédsko, březen 2009)
a 2. cena z mezinárodní ideové soutěže
Koivusaari (Finsko, únor 2009).
Projekty z poslední doby zahrnují:
16 patrový obytný dům Sello (14.000 m2,
Finsko), renovace bytů v Neitsytpolku
(4.400 m2, Finsko), územní plán okolí
nádraží v Turku (70.000 m2, Finsko),
nákupní centrum Nuijalantie (74.000 m2,
Finsko), služební bydlení Tunaberg
(2.200 m2, Finsko), víceúčelový prostor
Porvoo Art Factory (4.800 m2, Finsko),
obchodní pavilon Petail (106.000 m2,
Finsko), sportovní a rekreační park
Espoo (20.000 m2), zábavní a nákupní
centrum Tallink City (162.000 m2,
Estonsko), územní plán Vaivara Futura
(583.000 m2, Estonsko), obytný komplex
Bajorai (71.000 m2, Litva), obytné
a nákupní centrum Harkov (240.000 m2,
Ukrajina), územní plán Mežapark
(1,200.000 m2, Lotyšsko),
administrativní budova Lučavsala
(26.000 m2, Lotyšsko) nebo
kancelářský komplex Finieris (1.500 m2,
Lotyšsko).

Vesa founded C&J Architects Ltd.
together with Tom Cederqvist in 2004.
Before that he has worked for Esa
Piironen Architects, Häkli Architects,
Löfström Architects and 1999–2004
at Helin & Co Architects. At Helin he was
the project director of the Kamppi Mixed
Use Development in central Helsinki.
He also participated in the Finnforest
wooden offices project and the Sello
Shopping Center project in Espoo.
Vesa has won prizes in several
architectural competitions both
personally and as team–member,
the latest three being 1st prize from
Konecranes Head Quarters competition
(Finland November 2009), honorary
mention from Ängelholm Bath–house
competition (Sweden March 2009) and
2nd prize from Koivusaari international
ideas competition (Finland February
2009).
Recent projects include Sello 16 storey
apartment tower 14,000 m2 Finland;
Neitsytpolku refurbished apartments
4,400 m2 Finland; Turku Station area
urban planning 70,000 m2 Finland;
Nuijalantie Shopping Center 74,000 m2
2

4

3

5

2 – Interiér ekologické stanice metra Siilitie,
Helsinky, 2011/Siilitie ecological metro
station, Helsinky, interior view, 2011
3 – Exteriér ekologické stanice metra Siilitie,
Helsinky, 2011/Siilitie ecological metro
station, Helsinky, exterior view, 2011
4 – Interiér Kvartetti, městského bloku,
Kauiniainen, 2011/Kvartetti City Block,
Kauniainen, interior view, 2011
5 – Exteriér Kvartetti, městského bloku,
Kauiniainen, 2011/Kvartetti City Block,
Kauniainen, exterior view, 2011
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Finland; Tunaberg Servicehousing
2,200 m2 Finland; Porvoo Art Factory
multifunctional space 4,800 m2 Finland;
Petail Retail Pavilion 106,000 m2
Finland; Espoo Sports and recreational
Park 20,000 m2; Tallink City
entertainment and shopping center
162,000 m2 Estonia; Vaivara Futura
Urban Plan 583,000 m2 Estonia, Bajorai
housing area, 71,000 m2 Lithuania;
Harkov Housing & Shopping Center
240,000 m2 Ukraine; Mežapark area
planning 1 200,000 m2 Latvia; Lučavsala
Office Buildings 26,000 m2 Latvia; and
Finieris Wooden Office Building 1,500 m2
Latvia.

Hosté/Guests

Leena Brooke (Projektová
ředitelka/Project Director)

za koordinaci týmu a realizaci Kamppi
Centra v Helsinkách. V roce 2006 přišla
do C & J Architects, kde je projektovou
ředitelkou administrativní budovy Econia,
nákupního centra IsoKristiina
a kancelářské budovy Kaunianen.
Byla vedoucí vítězného projektu
v mezinárodní ideové soutěži Koivusaari.
Její další projekty zahrnují kancelářské
budovy, vývoj stavebních produktů
a bydlení. V roce 2007 získala kvalifikaci
FISE třídy AA Head Designer
in New Buildings and Renovations.
Leena studied at Helsinki University
of Technology and completed her Masters
Degree in Architecture in 1986.
She has gained extensive experience

in wide range of projects being employed
in Finland as well as in Canada.
After returning to Finland in 1999
she rejoined Helin & Co Architects
and among other projects
was responsible for the coordination
of the Design Team and the Construction
Site of Kamppi Center in Helsinki.Leena
joined C&J Architects in 2006
and is currently the Project Director
for Econia Office Building, IsoKristiina
Shopping Center and Kaunianen Wooden
Office Pavilion. She was also a project
leader in the award winning competition
proposal for Koivusaari International
Ideas Competition. Other current projects
include office buildings, construction
product development and housing.
In 2007 she gained FISE qualification
for Class AA Head Designer
in New Buildings and Renovations.

Leena Brooke vystudovala architekturu
na Technické univerzitě v Helsinkách
v roce 1986. Získala mnoho zkušeností
při práci ve Finsku a v Kanadě. V roce
1999 se vrátila do Finska a začala
pracovat u Helin & Co Architects,
kde byla mimo jiné zodpovědná

BE EMBRACED BY FAVN™

6
7

FAVN™ je výsledkem kreativního dialogu
mezi designérem Jaime Hayónem
a společností Fritz Hansen.

6 – Vila Archipellago, Porvoo,
2011/Archipellago Villa, Porvoo, 2011
7 – Víceúčelový developerský projekt v okolí
staré továrny, letecký pohled, Petrohrad,
2011/Multipurpose development around
old factory, aerial view, St Petersburg, 2011

SÁZAVSKÁ 32, PRAHA 2
T/ +420 286 017 556
E/ stockist.sazavska@activa.cz
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uzavřenému okruhu vybraných 11 000 klientů, a nedostanete
jej nikde ve volném prodeji.

ARCHITECTURE
LIVING STYLE
ENTERTAINMENT
ART & DESIGN
DISTANT TRAVEL

ARCHITECTURE
LIVING STYLE
ENTERTAINMENT
ART&DESIGN
DISTANT TRAVEL
VSTUPENKA DO SVĚTA ŽIVOTNÍHO STYLU | ČTVRTLETNÍK | N 05 | LÉTO 2011 | 100 Kč
O

INSPIRUJÍCÍ
REZIDENCE

CENTRAL PARK PRAHA / CRESCON /
FIM GROUP / REFLECTA DEVELOPMENT /
SATPO / SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ /
SOGEPROM ČR / TTS DEVELOPMENT

LIGNE ROSET
NESTÁRNOUCÍ KRÁSA
SEDLÁK INTERIÉR
MÁ VYTŘÍBENÝ STYL

19,050 sqm
Under Construction – Delivery 2Q 2012
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Nechte se inspirovat luxusním bydlením a zařízením bytů promyšleným do posledního
detailu; odpočiňte si při rozhovorech s málo známými, ale o to zajímavějšími lidmi; vydejte
se s námi na prohlídku galerií i na cestu až na druhý konec světa; ochutnejte netradiční
jídla, nápoje i doutníky; odpočiňte si na místech, která pohladí po těle i na duši.

PRIME LOCATION
BY VLTAVA RIVER
Institutional A-Class standard, green building
certificate, energy efficient, 2 representative
entrances, flexible layouts, modern building
design and up-to-date technology.

text Jan Dušek vizualizace Crescon

•
•
•
•

text Jiří Vašek foto Eggersmann

Rodinnou vilu
v Procházkově ulici mezi
okolní zástavbou určitě
nepřehlédnete.

dotek
GÉNIA
JMÉNO JOSEFA PLESKOTA JE V SOUČASNÉ DOBĚ
EKVIVALENTEM NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ KVALITY. ŘADA GRAND
PRIX OBCE ARCHITEKTŮ HOVOŘÍ SAMA ZA SEBE,
STEJNĚ JAKO NOMINACE NA PRESTIŽNÍ CENU MIESE
VAN DER ROHE ZA PRŮCHOD VALEM JELENÍHO PŘÍKOPU
– JEDINÉHO TUNELU NA SVĚTĚ, KDE SE NEMUSÍTE BÁT
TÍSNIVÉHO POCITU.

+420 22 1442500

T

o vše je samozřejmě notoricky známé, ale portfolio Pleskotových prací je mnohem širší. Najdete v něm povedené rekonstrukce továrních objektů, včetně legendární továrny na vodoměry jeho prastrýce Adolfa Pleskota v Holešovicích, která dnes
slouží za sídlo atelieru AP, rodinnou vilu ve Vraném nad Vltavou
pro nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, přestavbu litomyšlského pivovaru, vinařský dům Sonberk, budovu ČSOB v pražských
Radlicích, plány na velkorysý projekt revitalizace Vítkovických
železáren včetně využití obřího plynojemu jako ojedinělé koncertní síně, náročnou přestavbu gotického dominikánského kláštera
v Husově ulici a také dvě originální rezidenční vily – v ulicích Vápencová a Procházkova v podolském svahu nad Vltavou – jedné
z nejžádanějších pražských lokalit. Zatímco druhý zmíněný projekt charakterizovaný dvěma betonovými tubusy, připomínajícími
tak trochu strážní věže či majáky, existuje pouze v působivých
vizuálech, ve Vápencové ulici nad podolskou plovárnou už stojí
hrubá stavba poutající pozornost především štíhlými piloty, na
kterých stojí dům, působící při pohledu shora tak trochu jako
otevřený šuplík. Rukopis Josefa Pleskota a jeho ateliéru je sa-

6|

mít svůj styl
ROVNÉ LINIE S HRANAMI, KTERÉ SE BLÝSKAJÍ JAKO
OSTŘÍ NOŽE. POVRCH, NA NĚMŽ NEJSOU VIDĚT OTISKY
PRSTŮ A KTERÝ ODOLÁ POŠKRÁBÁNÍ. NEREZ, MRAMOR,
ŽULA, BŘIDLICE, DŘEVĚNÉ DÝHY ČI LAKY. CELISTVÉ
PLOCHY BEZ VÝSTUPKŮ, KTERÝCH SE STAČÍ DOTKNOUT,
A OTEVŘOU SE JAKO BRÁNA DO ZEMĚ ČARODĚJE OZ.
TO JE KUCHYNĚ UNIQUE NĚMECKÉ FIRMY EGGERSMANN.

|7

e-mail: info@choice-magazine.cz

V

íce než sto let vývoje dospělo k bodu, kdy značka Eggersmann odbočila z univerzálního směru konkurentů. Nechce
oslovit davy, chce jednotlivce. Individualitu. Výjimečného člověka, který nedělá kompromisy a za nejvyšší kvalitu je ochotný
(i schopný) zaplatit často téměř astronomickou částku. Dobře
ví, že minimalistické pojetí funkčního designu přetrvalo věky
a nezestárne ani u něj doma – jasné a přímo nadefinované tvary zůstanou vždy nadřazené kudrlinkám a zdobným detailům.
Dvířka, bočnice, pracovní plocha, dřezy, úchytky i obložení zdí,
to všechno má u kuchyní nejvyšší řady Eggersmann UNIQUE
jednotný ráz. Podtrhují ho jen detaily v přechodech mezi pracovní
deskou a dvířky či bočnicemi jednotlivých skříněk. Kámen a kov
se potkávají s odrazem ve skle. Vlastní technika a geniálně vymyšlené odkládací plochy se skrývají kdesi za posuvnými dveřmi
kuchyně, nejmodernější spotřebiče nemusíte mít na očích, stačí

vědět, že vám jsou k dispozici a je na ně stoprocentní spolehnutí. Podobně jako na kování a mechanismy vysouvání šuplíků
a otevírání dvířek.
Odstranění všeho nepodstatného umožňuje intenzivnější vnímání tvaru kuchyně a dominanty jejího „ostrova“ posazeného
doprostřed místnosti. I proto jsou kuchyně UNIQUE oblíbené
mezi architekty, kteří ve svých návrzích vycházejí z široké palety
nabídek, z poctivosti i netradičních materiálů. A v neposlední
řadě pak z individuálního přístupu k zákazníkovi, který si přeje
atypickou zakázkovou výrobu. Uniformita je pro davy, kuchyně
Eggersmann UNIQUE, které prodává kuchyňské studio SEDLÁK
INTERIER v Praze na Vinohradské 10, jsou unikáty v tom nejryzejším slova smyslu. A tak není divu, že i jejich ceny kalkuluje
výrobce až na základě projektu a specifikace provedení. 
Viz: www.sedlakinterier.cz
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17,800 sqm offices
800 sqm retail
450 sqm storage
1,800 sqm to 3,000 sqm floorplates
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Olivier Jacquot

Přednáška/Lecture: Zrození metropole 21. století. Paříž jde příkladem.
/Making the 21st Century Metropolis, How Paris is showing the way.
Přednášející/Lecturer: Bertrand Lemoine

Francouzský institut v Praze/Institut Français de Prague
Štěpánská 35, Praha 1/Prague 1
Tel.: +420 221 401 007
www.ifp.cz

in Europe. Initiated by the French
Government, the Grand Paris project
aims to transform the Paris metropolitan
area progressively into a great
metropolis of the 21st century.
This includes, in particular, to builds
a sustainable city while rethinking
its organisation. One of the major
challenges of the Grand Paris project
is to move away from the
dehumanisation of the urban
environment. Transport and mobility,
green spaces, housing, public amenities,
public space, employment – the research
axes for the development
of the metropolis are multiple.

Francouzský institut pozval Bertranda
Lemoina, aby projekt Grand Paris
představil. Jako inženýr a architekt,
absolvent dvou nejprestižnějších
francouzských technických škol (Ecole
Polytechnique a Ecole Nationale des
Ponts et Chaussées), byl v roce 2010
jmenován ředitelem Mezinárodního
atelieru projektu Grand Paris.
Je zodpovědný za koordinaci deseti
mezinárodních týmů sdružujících
architekty, inženýry, geografy, sociology,
ale i filozofy, podílející se na
implementaci tohoto jedinečného
urbanistického a územně–rozvojového
projektu.

To introduce the urban projects
of the Grand Paris, the Institut Français
invited Bertrand Lemoine as this
year's lecturer. Being an engineer

Hosté/Guests

Přeji si, aby francouzská účast
na festivalu věnovanému architektuře
a urbanismu, přispěla k diskuzi
o tématech, jež jsou nám všem společná.

60/61

In a context where globalization affects
all aspects of urbanism, the choice
of the Paris Region is to consolidate
its position of an attractive urban centre

and architect and a graduate of the two
most prestigious French technical
schools (Ecole Polytechnique and Ecole
Nationale des Ponts et Chaussées),
he was appointed director of the Atelier
International of Grand Paris in 2010.
As such, he is responsible for
coordinating ten international teams
associating architects, engineers,
geographers, sociologists but also
philosophers involved in the
implementation of this exceptional
urbanistic and urban planning project
of the capital city.
It is my wish that the French
participation at the Week dedicated
to architecture and urbanism makes
a useful contribution to the deliberations
on the topics that are now common
to us all.

Kdy/When: 19. 10. 2011 od 17.00 hodin/19. 10. 2011 at 5 pm
Kde/Where: Francouzský institut v Praze/Institut Français de Prague,
Kino 35, Štěpánská 35, Praha 1/Prague 1
Organizátor/Organizer: Francouzský institut v Praze/Institut Français de Prague

Téma/Topic:
Bertrand Lemoine popíše a zanalyzuje
poradní proces na projektu Grand Paris,
jeho cíle a výzvy. Haussmannovská
renovace z roku 1850 transformovala
Paříž na moderní město s širokými
bulváry a uspořádanými čtvrtěmi,
ale s omezenou výškou výstavby.
V 50. a 60. letech 20. století vznikla
mimo jiné obchodní čtvrť La Défense
s novými pravidly výstavby. V 70. letech
bylo kolem Paříže postaveno pět nových
měst, která měla zamezit rozlévání
města. Dnes urbanisté přemýšlejí,
co udělat s Ile–de–France v roce 2030
a dále. Na základě iniciativy prezidenta
Sarkozyho bylo osloveno deset
mezinárodních architektonických skupin,
aby vypracovaly doporučení vhodných
řešení. Dnešní problémy jsou nové
a nelze je řešit jinak, než mezinárodní
soutěží. Projekt musí najít řešení
vyhovující otázkám společenské
solidarity, respektu k životnímu prostředí
a udržitelného vývoje a současně přinést
politicky přijatelná řešení pro
francouzský stát, region Ile–de–France,
jeho 11 okrsků, 1.071 obcí
a 11,5 miliónu lidí, kteří zde žijí.
Bertrand Lemoine will describe
and analyze Le Grand Paris consultation
process, its aims and the challenges
it faces. The 1850´s Haussmannian
Renovation transformed Paris into
a modern city with wide avenues
and organised districts, yet with
limited building height.
The 1950´s – 1960´s Paris Region
developments led to the creation
of the business district of La Défense
where new buildings rules applied.
In 1970´s five new towns were
established around the city, in order
to limit Paris urban 'sprawl'. Nowadays,

1
2
1 – Patrick Blanc, Hotel Pershing Hall,
Paříž/Paris
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Bertrand Lemoine

Olivier Jacquot
Ředitel/Director

V době, kdy globalizace ovlivňuje
všechny aspekty urbanismu, se Pařížský
region rozhodl upevnit svou pozici
atraktivního městského centra v Evropě.
Projekt Grand Paris, iniciovaný
francouzskou vládou, má za cíl přeměnit
centrální část Paříže na velkolepou
metropoli 21. století. To zejména
znamená postavit udržitelné město
a přehodnotit jeho organizaci. Jednou
z hlavních výzev projektu Grand Paris
je odklon od dehumanizace městského
prostředí. Doprava a mobilita, zelené
prostory, bydlení, služby, veřejný prostor,
zaměstnanost – výzkumné osy rozvoje
metropole jsou početné.

10:00

2 – Grand Paris

urban planners are concerned about
Ile–de–France developments for 2030
and beyond. Following the initiative
taken by President Sarkozy,
10 international architect groups were
requested to provide ideas and
appropriate solutions. Today´s issues
are different and one cannot avoid
international competition. The project
has to meet the current challenges
of social solidarity, environmental
responsibility and sustainable
development while proposing politically
acceptable solutions for the French
state, the Ile–de–France Region and
its 11 departments, 1.071 municipalities
and 11,5 million inhabitants.

CV Bertrand Lemoine
(*1951)
Bertrand Lemoine je francouzský inženýr
a architekt. Je absolventem Ecole
Polytechnique a Ecole Nationale des
Ponts et Chaussées. Zabývá se historií
a moderní architekturou, zvláště stavební
technikou, použitím kovových materiálů,
památkami a konceptem města

v 19. a 20. století. Je autorem zhruba
40 knih a redaktorem architektonického
magazínu ACIER (Ocel). Jeho práce byla
prezentována na více než 30 výstavách.
Od roku 2010 je ředitelem Atelier
du Grand Paris, workshopu jehož cílem
je přehodnotit budoucí urbanistický
rozvoj Paříže a jejího okolí.
Bertrand Lemoine is a French engineer
and architect. He graduated from
the Ecole Polytechnique and the Ecole
Nationale des Ponts et Chaussées.
He is specialized in history and modern
architecture, especially in buildings
construction, in the use of metal
material, and in the 19th and 20th
centuries city concept and heritage.
He is the author of some 40 books
and the editor of the architectural
magazine ACIER (STEEL). His work
has been presented in more than thirty
exhibitions. Bertrand Lemoine
is the Head of the Atelier du Grand Paris
since its creation in 2010, which aims
to rethink Paris and its region future
urban developments.
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Francouzská architektura/French architecture

Výstava/Exhibition: Arch Cities
Termín konání/Date: 10. – 23. 10. 2011
Místo konání/Place: Letohrádek královny Anny/Royal Summer Palace of Queen Anne
Organizátor/Organizer: Czech Architecture Week, Správa Pražského hradu
/Prague Castle Administration
Spoluorganizátor/Co–organizer: Hlavní město Praha, URM Praha
/Capital City of Prague, The City Development Authority Prague

Hosté/Guests

Zrození metropole
21. století. Paříž
jde příkladem/Making
the 21st Century Metropolis,
How Paris is showing
the way

62/63

Projekty pro Grand Paris prezentované
architekty a urbanisty vykazují vůli
vymyslet novou regionální identitu,
stejně jako vnímají potřebu zlepšit
kontakt mezi hlavním městem a jeho
předměstími.
Pro Christiana de Portzamparc je první
a nejdůležitější otázkou boj s izolací.
Centra musejí být propojená, s obchody,
kancelářemi a bydlením smíchaným
dohromady. Navrhuje rychlou nadzemní
dráhu vedoucí nad městskými radiálami.
Také počítá s výstavbou nového hlavního
nádraží, jež by nahradilo Gare du Nord
a Gare de l'Est a sloužilo ke spojení
s hlavními městy v severní Evropě.
Jean Nouvel navrhl výškové budovy
a terasy, které by interpretovaly
historické památky v méně zastavěných
oblastech jako je Gennevillier
s přístavem, La Courneuve s parkem…
„Proměna věku, kterou procházíme,
je spojená se změnou modelu rozvoje,“
říká. Pro zdůraznění kouzla Paříže
navrhuje stavět na tom, co již existuje,
okrášlit to a začlenit do živoucího
světa. Naproti tomu Roland Castro
se domnívá, že Paříž vděčí za svou
přitažlivost především své kráse.
Následkem toho by rád zkrášlil
její předměstí, postavil operní dům
v přístavu Gennevilliers a obchodní
čtvrť na umělém ostrově ve Vitry.
Přetváří metropoli na obří květinu
s osmi okvětními plátky, se symbolickými
místy míšení, kultury a vědy.
Antoine Grumbach si představuje
městský prostor sahající až k Le Havru,
tvořící údolí řeky Seiny. Zdůrazňuje,
že „Paříž se musí přizpůsobit globalizaci,
její páteří je námořní doprava. Všechna
důležitá hlavní města jsou přístavní.

Hustota města musí odpovídat blízkosti
přírody.“
Ani zahraniční projekty nezůstaly pozadu.
Holandský architekt Winy Maas
podporuje změnu zaměření města,
umístění solárních panelů na střechy,
rozšíření Roissy a vysázení nových lesů.
Německá kancelář Finna Geipela střídá
„intenzivní“ město s hustou zástavbou
a dostatkem služeb a „lehké“ flexibilní
město. Italští architekti Bernardo Secchi
a Paola Vigano chtějí „porézní“ město
poskytující dostatek prostoru říční síti.
Britský architekt Richard Rogers zakládá
svou myšlenku na restrukturalizaci
Ile–de–France s harmonickými distrikty
a vyváženou kombinací bohatství
a chudoby. „Za deset let bychom mohli
mít město bez aut znečišťujících životní
prostředí,“ říká architekt, jenž si přeje
„začlenit přírodu“ do města pomocí
využití 400 km2 střech jako zelených
prostor.
Among the ten Grand Paris projects
presented by architects and urban
planners, there is a clear willingness
to imagine a new regional identity,
as well as a perception of the need
to improve the flow between the capital
and its outer suburbs.
For Christian de Portzamparc, it is first
and foremost a question of fighting
isolation. The centres need to be
interconnected, with shops, offices
and residential accommodation mingled
together. He is proposing a fast, light
elevated railway running above the
city's ring roads. He also envisages
the building of a new main railway
station to replace the Gare du Nord
and the Gare de l'Est in order to serve
the major cities of northern Europe.
For his part, Jean Nouvel is proposing
high–rise buildings and terraces which
would be interpretations of historic
monuments, in less built–up areas such
as Gennevilliers with its port,
La Courneuve and its park…
„The change of era we are going through
is accompanied by a change

of development model,“ he points out.
To further highlight the charm of Paris,
he proposes building upon what
is already there, embellishing
it and integrating into it the living world.
Roland Castro, on the other hand,
considers that Paris owes its worldwide
appeal most particularly to its beauty.
As a consequence, he wishes to beautify
its suburbs, create an opera house at
the port of Gennevilliers and a business
district in Vitry, on an artificial island.
He turns the metropolis into an immense
eight–petalled flower, with symbolic
places for mingling, culture and sciences.
Antoine Grumbach imagines an urban
area that extends as far as Le Havre,
creating a valley of the Seine.
He emphasises that „Paris has to project
itself into the large scale of globalisation,
the backbone of which is maritime
transport. All the major international
metropolises are port cities. Urban
intensity needs to be reconciled with
the proximity of nature“.
Foreign projects are not to be outdone.
The Dutch architect Winy Maas
advocates a refocusing of the capital,
placing solar panels on the roofs,
enlarging Roissy and surrounding
it with forests. The German agency
of Finn Geipel alternates an „intense“
city, highly dense and with full amenities,
and a „light“ and flexible city. The Italian
architects Bernardo Secchi and Paola
Vigano want a „porous“ city which makes
plenty of room for the river network.
The British architect Richard Rogers
bases his idea on restructuring
the governance of Ile–de–France,
with balanced districts, and a good
mix between rich and poor. „In ten years'
time, we could have a city without
polluting cars,“ observes the architect,
who wishes to „integrate nature“
into the city by using the 400 km2
of rooftops as green spaces.

Kontakt/Contact:
www.ateliergrandparis.com
www.bertrandlemoine.com
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Rossana Ruggiero

Přednáška/Lecture: Palladiovské vily – Benátská krajina ve znamení Carlo Scarpy
/The Palladio´s Villas – the Veneto landscape under the sign of Carlo Scarpa
Kdy/When: 19. 10. 2011 v 18.00 hodin/19. 10. 2011 at 6 pm
Kde/Where: Národní technická knihovna/National Technical Library,
Technická 6, Praha 6/Prague 6
Organizátor/Organizer: Italský kulturní institut/Italian Cultural Institute

Italský kulturní institut/Italian Cultural Institute
Šporkova 14, Praha 1/Prague 1
Tel.: +420 257 090 681
E-mail: iicpraga@esteri.it
www.iicpraga.esteri.it

Hosté/Guests
64/65

Carlo Scarpa byl předním italským
architektem, proslulým svou
architektonickou zručností
a bezchybnými detaily, jeho architektura
byla citlivá na změny v čase, od ročních
období po dějiny, a byla zakotvena
ve smyslové materiálové představivosti.
Nečekaná řešení, hravost, formální
elegance, to jsou součásti Scarpova
inovativního přístupu k proměně –
přístupu, jenž mu umožnil vytvořit jeden
z nejoriginálnějších dekorativních stylů
20. století. Nedávné kritické zhodnocení
práce tohoto benátského architekta jej
zařadilo mezi moderní mistry, zvláště
díky jeho práci s detailem, vybavením
a dekoracemi. Scarpa kombinoval úlomky
vzpomínek a lidové výrazivo, a tak
vytvářel smyslovou architekturu v době,
kdy dominoval minimalismus. Fascinace
hrou světla, vzduchu, vody a země,
lehkost, se kterou čerpal z literatury
a z umění, přenášení těchto zdrojů
inspirace do trámů a sloupů, vazníků
a říms, instalací a nábytku, to jsou
zásadní aspekty jeho umělecké produkce.

Miloval hru vody, i díky tomu, že sám
pocházel z Benátek. Dále jej inspirovala
záliba v japonských zenových zahradách,
jednoduchost a detaily v těsném
sousedství svěží zelené trávy
a harmonicky uspořádaných oblázků.
Hřbitov Brionových je monumentální
hrobka pro rodinu Brionových,
zakladatelů společnosti Brionvega.
Na tomto hřbitově je pohřben i Scarpa,
na dobře ukrytém místě mezi zdmi
starého a nového hřbitova. Je zde i malá
kaple se zvláštním vstupem pro rakve.
Na hřbitově je řada propracovaných
designových detailů. Obvodové zdi jsou
stejně vysoké jako okolní lány obilí,
což snižuje význam hřbitova. Na hřbitově
je i ostrůvek, na který nelze vstoupit
(pravděpodobně metafora posmrtného
života).

The Italian Cultural Institute in Prague
is an official branch of the Italian Ministry
of Foreign Affairs, dedicated to the
promotion of Italian language and culture
through the organization of cultural
events and activities. Its goal is to foster
understanding and cultural cooperation
between Italy and the Czech Republic
and facilitate the mutual cooperation.
It is a great pleasure to present the work
of one of our most outstanding
architects, Carlo Scarpa, in the charming
location of the Royal Summer Palace
of Queen Ann at the Prague Castle, being
part of the project Arch Cities, within
the 5th International Festival
of Architecture and Urbanism
Architecture Week 2011, one of the
most relevant appointments in the
panorama of Prague's events, excellent
opportunity for stimulating discussions
and exchange of experiences on the
topics of modern architecture, urban
development and design, green building
and public space.
Carlo Scarpa was a prominent Italian
architect; known for his architectural
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Elena Svalduz

Rossana Ruggiero
Zastupující ředitelka/Acting Director

Italský kulturní institut v Praze spadá
pod italské Ministerstvo zahraničních
věcí a má za úkol propagovat italský
jazyk a kulturu prostřednictvím
kulturních událostí a aktivit. Jeho cílem
je pěstovat vzájemné pochopení
a kulturní spolupráci mezi Itálií a Českou
republikou a podporovat vzájemnou
spolupráci.
Je nám ctí představit práci jednoho
z nejvýznamnějších italských architektů,
Carla Scarpy, v okouzlujícím prostředí
Letohrádku královny Anny na Pražském
hradě, v rámci výstavy Arch Cities, která
je součástí pátého mezinárodního
festivalu architektury a urbanismu
Architecture Week 2011. Je to jedna
z nejdůležitějších událostí v Praze,
mimořádná příležitost k podnětným
diskuzím a výměně zkušeností na téma
moderní architektury, územního rozvoje
a plánování, ekologických staveb
a veřejného prostoru.
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craftmanship and immaculate attention
to details, his architecture was deeply
sensitive to the changes of time, from
seasons to history, rooted in a sensuous
material imagination.
Unexpected solutions, playfulness,
a formal elegance are all part of Carlo
Scarpa's richly inventive approach to
transforming sources – an approach that
allowed him to create one of the most
original decorative styles of XXth century.
Recent critical appraisals of this
Venetian architect have established him
as one of the modern masters,
particularly in his handling of detail,
furnishings, and ornament.
Scarpa, combined evocative fragments
and vernacular expressions to produce
an architecture of sensuality during
a time when the style was minimalism,
his fascination with the play of light, air,
water, and earth, the ease with which
he drew from literature and art, and
his translation of these widely varied
sources into beams and pillars, joints
and molding, fixtures and furniture
are the distintive aspects of his artistic
production.
He profoundly loved the play of water,
being himself a Venetian architect –
a city above flood tide. His love for
Japanese Zen garden inspired him,
simplicity and details juxtaposed within
lush greenery of grass through harmonic
organization of pebbles.
The Brion Cemetery is a monumental
tomb designed for the Brion family,
founder of the Brionvega group. Scarpa
himself is buried in this cemetery in
a well hidden spot, within the interstitial
space created by the walls of the old
and new cemeteries. The site also
includes a small chapel with a special
entrance for caskets. The cemetery
includes many design features.
The perimeter walls are the same height
as the surrounding corn, which
deemphasizes the cemetery. It also
includes an island which the visitor
cannot access (arguably a metaphor
for the afterlife).

CV Elena Svalduz
Získala doktorský titul na Dipartimento
di Storia dell'Architettura na Istituto
Universitario di Architettura v Benátkách;
pomocná profesorka Mezinárodní
univerzitě v Benátkách a na Istituto
Universitario di Architettura di Venezia
(Fakulta plánování a architektury).
V současnosti působí jako pomocná
profesorka na Univerzitě v Padově
(Fakulta inženýrství, literatury
a filozofie).
Kromě článků o italské architektuře
a urbanismu rané moderny napsala
Da castello a „città“: Carpi e Alberto Pio
(Řím: Officina, 2001);
(editor) L'ambizione di essere città.
Piccoli, grandi centri nell'Italia
rinascimentale (Benátky: Istituto Veneto
di Scienze, Lettere ed Arti, 2004);
(co–editor) Il palazzo dei Pio a Carpi.
Sette secoli di architettura e arte,
Benátky, Marsilio, 2008; Il borgo delle
Muneghe a Mestre. Storia di un sito
per la città, Benátky, Marsilio, 2010
s Donatellou Calabi a (co–editor)
Il Rinascimento italiano e l'Europa,
vol. VI, Luoghi, spazi, architetture,
Treviso–Costabissara, Angelo Colla
editore, 2010.

1
1 – Andrea Palladio, Villa Poiana, Poiana
Maggiore, návrh asi 1548 (?) Palladio
nepoužívá žádné sloupy ani pilastry; kromě
římsy jsou všechny detaily
zjednodušené/designed c. 1548 (?) Palladio
uses no columns or pilasters; apart from the
cornice, details are simplified

Obtained the PhD at the Dipartimento
di Storia dell'Architettura of Istituto
Universitario di Architettura of Venice;
adjunt Professor at the Venice
International University and at the
Istituto Universitario di Architettura
di Venezia (Faculty of Pianificazione
and Faculty of Architettura). Actually
is adjunt Professor at University
of Padua (Faculty of Ingegneria
and Lettere e Filosofia).
Besides articles on the Italian
architectural and urban history
of the early modern times, she published
Da castello a “città“: Carpi e Alberto
Pio (Rome: Officina, 2001);
(editor) L'ambizione di essere città.
Piccoli, grandi centri nell'Italia
rinascimentale (Venice: Istituto Veneto
di Scienze, Lettere ed Arti, 2004);
(co–editor) Il palazzo dei Pio a Carpi.

Sette secoli di architettura e arte,
Venezia, Marsilio, 2008; Il borgo delle
Muneghe a Mestre. Storia di un sito
per la città, Venezia, Marsilio, 2010
with Donatella Calabi and (co–editor)
Il Rinascimento italiano e l'Europa,
vol. VI, Luoghi, spazi, architetture,
Treviso–Costabissara, Angelo Colla
editore, 2010.

Kontakt/Contact
e-mail: elena.svalduz@unipd.it
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Palladiovské vily:
Benátská krajina
ve znamení Carlo Scarpy
Vila není jen obyčejný dům, je to klíčový
prvek civilizace charakterizující krajinu
Benátska. V době italské renesance byla
tato oblast centrem politické
i hospodářské moci a podobu zdejších
obydlí jasně určil Andrea Palladio.
Uspořádal všechny prvky (dům majitele,
kryté sloupořadí, kde se skladovalo
nářadí a úroda, holubníky i stáje)
do nové architektonické formy založené
na římské architektuře.
Nové palladiovské vily se z Benátska
šířily dále do celé Evropy i do Ameriky.
Nedávná výstava Palladio a jeho odkaz,

Hosté/Guests

2
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uspořádaná RIBA ve spolupráci
s Mezinárodním centrem
architektonických studií Andrey Palladia,
ukázala, jak benátské vily více než čtyři
sta let pomáhaly formovat evropské
a americké stavby. V benátském regionu
se palladiovské vily neustále dokola
kopírovaly po celá staletí, od
venkovských paláců z 18. století, přes
menší městské domy, až do současnosti,
kdy inspirovaly Carlo Scarpu. V polovině
70. let, kdy již byl mezinárodně známý,
navrhl několik architektonických objektů
kolem vily mecenáše ze 17. století
il Palazzetto v Monselice a organickou
strukturu Ottolenghi House v Bardolinu.
Tato přednáška má za cíl analyzovat
rozvoj vesnických rezidencí v Itálii během
renesance a vznik benátské vily jako
architektonické formy. Zvyšující se
bezpečnost po roce 1520 povzbudila
výstavbu, stejně jako výhodné investice
do zemědělství. V Benátském regionu
byly domy majitelů půdy často poničeny
v obdobích války, nové stavby vznikající
na zakoupených nebo zrekultivovaných
pozemcích znamenaly další oživení
výstavby. Zaměříme se na podobu

Palladiových vesnických domů a na jeho
schopnost vystihnout podstatu a také
na jeho rozvoj racionálních kompozičních
schémat a procesů.
Pokud je vila, jakkoli je její forma
a funkce variabilní, jedním
z nejdůležitějších architektonických
a kulturních výtvorů moderní doby
v Evropě, jak dokazuje Howard Burns
ve své nedávné eseji, pak benátské vily
od dob Palladia jsou jedním ze zásadních
vyjadřovacích prostředků Benátského
regionu.
(Elena Svalduz,
Università degli Studi di Padova)

The Palladio's Villas:
the Veneto landscape under
the sign of Carlo Scarpa
The villa is not a simply house:
it is the key element of a civilization
which designed the Veneto landscape.
Production firms and center of political
power, starting from the Forty years
of the Cinquecento the structure
of the Veneto villas was completely

changed by the genius of Andrea
Palladio. The architect arranged all the
elements together (the owner's house;
the porticoes called „barchesse“
in Veneto where the tools and
agricultural products were stored;
the dovecot towers and the stables)
in a new architectural form, based
on ancient Roman architecture.
The „new“ Palladian villas from Veneto
were exported in all of Europe and the
United States. The recent exhibition
concerning Palladio and his legacy,
organized by the Royal Institute
of British Architects in association
with Centro Internazionale di Studi
di Architettura Andrea Palladio,
as the exhibitions dedicated to the
„Cinquecentenario“, showed how
the villas designed in the Veneto around
Venice have helped to shape European
and American buildings for more than
four hundred years. In fact, in the Veneto
territory the Palladian villas were copied
again and again for centuries, from

3
2 – Andrea Palladio, Dvacet alternativních
návrhů modernizace domu Camilla Volpeho,
Vicenza, pozdní 60. léta 16. století, Londýn,
RIBA XI/22r/Andrea Palladio, Twenty
alternative plans for modernising the house
of Camillo Volpe, Vicenza, Late 1560s,
London, RIBA XI/22r
3 – Andrea Palladio, Villa Saraceno, závěr,
návrh asi 1545, z větší části dokončeno
1555/Finale, designed c. 1545 and largely
finished by 1555

1
4 – Andrea Palladio, Villa Almerico
(La Rotonda), Vicenza, návrh 1566–1567
/Vicenza, designed 1566–1567
5 – Andrea Previtali (?), Pohled na „cortivo“
s balustrádou, 1500–1505, Berlín, Staatliche
Museen zu Berlin/Andrea Previtali (?), View
of a „cortivo“ with „Barchesse“, 1500–1505,
Berlin, Staatliche Museen zu Berlin

eighteenth century country palaces
to small Liberty town houses, and finally
they inspire the work of Carlo Scarpa.
By the mid of the Seventies, while
the international dimension of his work
was well established, he designed
various architectural objects around
the patron's seventeenth–century villa
„il Palazzetto“ at Monselice and the
'organic' structure of Ottolenghi House
at Bardolino.
This paper aims at analyzing the
development of country residences
in Italy during the „long“ Renaissance

and the emergence of the Veneto Villa
as an architectural form. Increasing
security after the 1520´s encouraged
building, as did better prospects for
agricultural investment. In the Veneto
landowner's houses had often been
destroyed or damaged in periods of
warfare; the acquisition of new estates
through purchase or land reclamation
could create the need for new houses.
The paper will focus on the
Palladio's country house designs and
on his ability as a designer of substantial
but not enormous houses; finally on his
development of rational compositional
schemes and procedures.
If the villa, though its forms and
functions varied considerably, is one
of the most important architectural and
cultural creations of the Early Modern
period in Europe, as Howard Burns
demonstrates in a recent essay,
the Veneto Villa from Palladio's time
onwards became one of the principal
vehicles of self–expression of the Veneto
territory.
(Elena Svalduz,
Università degli Studi di Padova)
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Carlo Scarpa (Benátky 1906 – Sendai,
Japonsko 1978) je uznáván jako jeden
z nejvýznamnějších architektů 20. století.
Jeho umělecké formování se odehrávalo
především v Benátkách, kde byl součástí
skupiny umělců a intelektuálů spojených
s Benátským bienále a Akademií
výtvarného umění (Accademia di Belle
Arti), kde v roce 1926 získal titul
z architektonického kreslení.
Od roku 1933 do roku 1947 byl Scarpa
uměleckým poradcem u Veniniho,
slavného benátského skláře. Scarpovo
nápadité použití tradičních muránských
technik vedlo ke vzniku jedněch
z nejoriginálnějších skleněných výrobků
v historii designu. V tomto prostředí se
také zrodila Scarpova náklonnost
k Orientu a k dekorativnímu užitému
umění, zejména pak k počátečnímu
období vídeňské secese (Hoffmann, Loos,
Wagner), která se pojila s celoživotním
zájmem o organickou architekturu
Franka Lloyda Wrighta.
Po čase stráveném v ateliéru profesora
Guida Cirilliho začal Scarpa vyučovat
na benátském Istituto Universitario
di Architettura, kde následně od roku
1972 do roku 1974 působil jako ředitel.
V roce 1948 zahájil Scarpa dlouhodobou
spolupráci s Benátským bienále, počínaje
designem výstavy Paula Klee. Jeho cit
pro umění a jedinečná schopnost
přetvářet prostory pomocí originálních
materiálů, chromatických vztahů
a světelných efektů z něj udělaly mistra
výstavních instalací. Za svou činnost
na tomto poli získal v roce 1956
Olivetti Prize.
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Archiv Carla Scarpy v (Trevignanu)
obsahuje více než 20.000 nákresů
svědčících o autorově plodnosti
i mimořádných úspěších. Mezi Scarpovy
nejvýznamnější projekty, mezi nimiž
najdeme rodinné domy, zásahy do
historických center měst i krajinné
úpravy, patří: obchod Olivetti
v Benátkách (1957–1958); vila Veritti
v Udine (1955–1961); dům Ottolenghi
v Bardolinu (1974–1978); sídlo Banca
Popolare ve Veroně (1973–1978)

a hřbitov Brion v San Vito di Altivole
(1969–1978). Navzdory pověsti
i úspěchům, trvalo mnoho let, než mu byl
udělen čestný akademický titul za
architekturu (1978). Ten samý rok
zemřel při banální nehodě v Japonsku.
Muzea Carla Scarpy patří k italskému
poválečnému architektonickému
panoramatu a mají své místo v oblasti
renovace a složitých vztahů mezi starým
a novým, tradicí a modernitou. Jeho
zvláštní schopnost skloubit historické
struktury se současnými prvky odráží
hlubokou znalost a respekt k historii,
mající kořeny v jeho vzdělání. Pro vývoj
Scarpova originálního a jedinečného
architektonického jazyka byl zásadní vliv
orientálního umění spolu s prvky
holandského neoplasticismu, moderny
a organické architektury.
Řada jeho výstavních instalací později
ovlivnila projekty obnovy některých
italských muzeí. Nejvýznamnější z nich
jsou: Muzeum Correr v Benátkách
(1957–1960); Galerie Akademie
v Benátkách (1944–1949); instalace
a reorganizace Regionální galerie
Palazzo Abatellis v Palermu
(1953–1954); instalace první místnosti
a studovny tisků a kreseb v galerii Uffizi,
Florencie (1954–1956/1957–1960);
rozšíření galerie Canova v Passagnu
(1955–1957); přestavba přízemí
a zahrad Nadace Querini Stampalia,
Benátky (1961–1963); obnova
a instalace Muzea Castelvecchio
ve Veroně (1958–1964), a Muzeum
zbraní na hradě v Brescii (1971).

Carlo Scarpa (Venice 1906 – Sendai,
Japan 1978) is recognised as one
of the most important architects
of the 20th century. His artistic formation
took place above all in Venice, where
he was part of a circle of artists and
intellectuals associated with the Venice
Biennale and the Fine Arts Academy
(Accademia di Belle Arti) from which
he was awarded a diploma as professor
of architectural drawing in 1926.
From 1933 to 1947 Scarpa was
the artistic consultant to Venini,
the great Venetian glass manufacturer.
Scarpa's highly inventive use
of traditional Murano techniques resulted
in some of the most original glass works
in the history of design. It was in this
environment that Scarpa's attraction
to the orient, and the decorative and
applied arts began, with particular
attention in an initial period to the
Viennese Secessionists (Hoffmann, Loos,
Wagner) followed by a life–long interest
in the organic architecture of Frank Lloyd
Wright.
After a period spent in the office
of Professor Guido Cirilli, Scarpa began
teaching at Venice's Istituto Universitario
di Architettura where he remained on the
faculty through 1976, acting as director
from 1972 to 1974. In 1948, with the
design of a Paul Klee exhibition, Scarpa
began a long collaboration with the
Venice Biennale. His sensitivity to works
of art and unique ability to transform
spaces using highly original materials,
chromatic relationships, and lighting

effects made him a master of exhibition
design. Scarpa was awarded the Olivetti
Prize in 1956 in recognition of his
achievements in this field.
The Carlo Scarpa Archive at Trevignano
(Treviso) houses more than 20,000
drawings, testimony to the
architect's prolific and extraordinary
achievement. Among Scarpa's most
significant projects in a career that
included designs for single houses, urban
interventions in historic town centres,
and landscape solutions we can cite:
the Olivetti store in Venice (1957–1958);
the Veritti villa in Udine (1955–1961);
the Ottolenghi house in Bardolino
(1974–1978); the headquarters of the
Banca Popolare in Verona (1973–1978),
and the Brion cemetery at San Vito
di Altivole (1969–1978). In spite of his
reputation and singular achievements,
decades passed before Scarpa was
awarded an honorary degree in
architecture (1978). He died the same
year in a banal accident in Japan.
Carlo Scarpa's museum projects belong
to the post–war Italian architectural
panorama, and take their place within
the context of renovation and the
complex relationship between old and
new, tradition and modernity. His special
ability to integrate historical structures
and contemporary innovations reflects
a deep knowledge and respect for
history, traceable to his formative
education. Essential to the development
of Scarpa's highly original and
unprecedented architectural language
are the influence of oriental art
combined with elements from Dutch
neoplasticism, the modern movement
and organic architecture.
Several of Scarpa's exhibition
installations led to his later projects
for the renovation of some Italy's most
important museums. Most notable among
these are: the Correr Museum in Venice
(1957–1960); the Accademia Galleries
in Venice (1944–1949); the installation

and reorganisation of the Regional
Gallery of Palazzo Abatellis in Palermo
(1953–1954); the installation of the first
room and the print and drawing study
room at the Uffizi Gallery, Florence
(1954–1956/1957–1960); the
enlargement of the Canova plaster cast
gallery in Passagno (1955–1957);
the reorganisation of the ground floor
and gardens of the Querini Stampalia
Foundation, Venice (1961–1963);
the renovation and installation
of Castelvecchio Museum in Verona
(1958–1964), and the Museum of Arms
at Brescia's castle (1971).

Brion
Brion, monumentální komplex, který
v S. Vito di Altivole vytvořil Carlo Scarpa.
Benátský architekt Carlo Scarpa
projektoval a realizoval tento komplex,
rozkládající se na ploše přibližně
2.000 m2, na objednávku Onoriny Brion
Tomasin, která chtěla uctít památku
zesnulého milovaného manžela Giuseppa
Briona, zakladatele a majitele podniku
Brionvega, a uložit tam jeho i své vlastní
ostatky a také ostatky některých
příbuzných. Komplex byl budován od roku
1970 do roku 1978, kdy Carlo Scarpa
zemřel v Japonsku. Dílo bylo tedy
dokončeno podle projektu architekta,
který v něm navíc nalezl také místo
posledního odpočinku.
Komplex zahrnuje kromě řady budov,
rozsáhlých záhonů a vodních nádržek
také zahradu, která je vkusně a podle
přesných projektových plánů zasazena
mezi jednotlivé stavby. Pro velkou
rozlohu objektu a pro svobodu, s jakou
měl Carlo Scarpa příležitost ho
projektovat, je monumentální komplex
rodiny Brionů, který se navíc řízením
osudu stal jeho posledním konkrétním
architektonickým počinem před smrtí,
považován za jedno z vrcholných děl
tohoto benátského architekta. Velké
ekonomické možnosti objednavatelky
a rozsáhlý pozemek, na kterém se dříve
nevyskytovaly vůbec žádné budovy
a který se nachází daleko od historických

center či jiných urbanizovaných oblastí,
daly vzniknout jednomu z nejšťastnějších
spojení Scarpovy vybroušené schopnosti
kombinovat různorodé materiály a jeho
stylistické originality.
Brion, monumental complex, was created
by Carlo Scarpa in S. Vito di Altivole.
Venetian architect Carlo Scarpa designed
and built this 2,000 m2 complex on the
commission for Onorina Brion Tomasin,
who wanted to honor the memory of her
beloved husband Guiseppe Brion,
founder and owner of Brionvega, and
bury there his and her remains as well
as some relatives'. The complex was
being constructed from 1970 till 1978
when Scarpa died in Japan. The project
was finished according to his plans and
also served for him as a cemetery.
Besides many buildings, large flowerbeds
and water tanks, the complex includes
also garden that is decently set among
the buildings according to detailed
plans. For the large extend of the lot
and the freedom Scarpa had while
designing it, the monumental Brion
complex – that by a stroke of fate
became his last architectonic project
before death – is considered to be one
of the best works of this Venetian
architect. Extensive financial possibilities
of the client and a vast lot with no
previous development, located far away
from historical centers or other
urbanized areas, gave birth to one
of the luckiest fusions of Scarpa's fine
ability to combine various materials
and his stylistic originality.
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CV Renzo Piano
Renzo Piano se narodil v Janově v roce
1937 do rodiny stavebníků. Získal
k historickému městu s přístavem silný
vztah, stejně jako k otcově profesi.
Během studií na polytechnice v Miláně
pracoval v kanceláři Franca Albiniho.
Po absolvování školy v roce 1964 začal
experimentovat se světlem, pohybem,
dočasnými strukturami. Mezi lety 1965
a 1970 vyjížděl za poznáním do Velké
Británie a do Spojených států. V roce
1971 založil v Londýně spolu
s Richardem Rogersem kancelář Piano
& Rogers, s ní vyhrál soutěž na Centre
Pompidou, v důsledku čehož se
přestěhoval do Paříže. Od 70. do 90. let
pracoval s inženýrem Peterem Ricem,
s nímž měl od roku 1977 do roku 1981
ateliér Piano & Rice. V roce 1981 vznikl
Renzo Piano Building Workshop se 150
zaměstnanci a kancelářemi v Paříži,
Janově a New Yorku.
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Renzo Piano was born in Genoa in 1937
into a family of builders. He developed
strong attachments with this historic city
and port and with his father's profession.
While studying at Politecnico of Milan
University, he worked in the office of
Franco Albini. After graduating in 1964,
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he started experimenting with light,
mobile, temporary structures. Between
1965 and 1970, he went on a number
of trips to discover Great Britain
and the United States. In 1971,
he set up the Piano & Rogers office
in London together with Richard Rogers,
with whom he won the competition for
the Centre Pompidou. He subsequently
moved to Paris. From the early
1970´s to the 1990´s, he worked with
the engineer Peter Rice, sharing the
Atelier Piano & Rice from 1977 to 1981.
In 1981, the Renzo Piano Building
Workshop was established, with
150 staff and offices in Paris, Genoa,
and New York.
The Renzo Piano Building Workshop
Renzo Piano Building Workshop (RPBW)
byl založen v roce 1981 Renzem Pianem
s pobočkami v Janově a v Paříži. Od té
doby expandoval a nyní funguje i v New
Yorku. Workshop natrvalo zaměstnává
asi 100 architektů spolu s dalšími
30 lidmi dalších profesí, jako jsou
CAD technici, modeláři, archiváři,
administrativní a kancelářští pracovníci.
Architekti jsou různých národností a jsou
vybíráni na základně jejich zkušeností,
entusiasmu a kvalit. Zaměstnanci mají
bohaté zkušenosti s prací

celou řadu projektů po celém světě.
Mezi hlavní momentálně probíhající
projekty patří: rozšíření Muzea Fogg
v Cambridge, Massachusetts; nový
projekt Manhattanville Whitney Muzea
a Kolumbijské univerzity v New Yorku;
London Bridge Tower v Londýně; Kulturní
centrum Stavros Niarchos v Athénách;
rozšíření Kimbell Art Museum;
a přestavba bývalého areálu Falck
v Miláně.

v multidisciplinárních týmech
na projektech ve Francii, Itálii i jinde.
Jako architekti obvykle poskytujeme
kompletní architektonický servis
a poradenství ve všech fázích výstavby.
Kromě navrhování nabízíme i služby
interiérového designu, městského
plánování a urbanismu, krajinářství
a výstavnictví. Společnost má licenci
na provozování architektonické praxe
ve Francii, Renzo Piano sám je
autorizovaným architektem ve Francii
a v Itálii. Workshop úspěšně zrealizoval

1
2

3

4

1 – London Bridge Quarter/London Bridge
Quarter
2 – Kalifornská akademie věd v San Franciscu
/California Academy of Sciences in San
Francisco
3 – Parco della Musica Auditorium/Parco della
Musica Auditorium
4 – Beyeler Foundation Museum
v Basileji/Beyeler Foundation Museum in Basel

Hlavní již dokončené projekty zahrnují:
Centre Georges Pompidou v Paříži;
Beyeler Foundation Museum v Basileji;
Římské Auditorium; rekonstrukce
Potsdamer Platz v Berlíně; Menil
Collection v Houstonu v Texasu; budova
New York Times v New York; Terminál
Kansal̈ International Airport v Ósace;
Kulturní centrum Kanak v Nouméa,
Nová Kaledonie; Kalifornská akademie
věd v San Franciscu; přístavba Chicago
Art Institute, Chicago, Illinois; a další
po celém světě.
Výstavy prací Renza Piana a RPBW
se konaly v mnoha městech po celém
světě, včetně velké retrospektivy
v roce 2007 na Milánském Triennále.
The Renzo Piano Building Workshop
(RPBW) was established in 1981 by
Renzo Piano with offices in Genoa, Italy
and Paris, France. The Workshop has

since expanded and now also operates
from New York.
The Workshop permanently employs
about 100 architects together with
a further 30 support staff including
CAD operators, model makers, archivers,
administrative and secretarial staff.
Architects are of many nationalities
and each is selected for his or her
experience, enthusiasm and calibre.
Staff has a wide experience of working
in multi–disciplinary teams on building
projects in France, Italy and abroad.
As architects, we usually provide
full architectural design services
and consultancy services during
the construction phase. Our design skills
also include interior design services,
town planning and urban design
services, landscape design services
and exhibition design services.

The firm is licensed to practice
architecture in France. Renzo Piano
personally is registered as an architect
in France and Italy. The Workshop has
successfully undertaken and completed
projects around the world. Currently,
the main projects in progress are:
the Fogg Museum expansion
in Cambridge, Massachusetts;
the new Whitney Museum and Columbia
University's Manhattanville development
project in New York City; the London
Bridge Tower in London; the Stavros
Niarchos Cultural Center in Athens;
the Kimbell Art Museum expansion;
and the requalification of the ex–Falck
area in Milan. Major projects already
completed by RPBW include: the Centre
Georges Pompidou in Paris; the Beyeler
Foundation Museum in Basel; the Rome
Auditorium; the reconstruction of the
Potsdamer Platz area in Berlin; the Menil
Collection in Houston, Texas; the New
York Times Building in New York;
the Kansal̈ International Airport Terminal
Building in Osaka; the Kanak Cultural
Center in Nouméa, New Caledonia;
the California Academy of Sciences
in San Francisco; the Chicago Art
Institute expansion in Chicago, Illinois;
and others throughout the world.
Exhibitions of Renzo Piano and the
Building Workshop's works have been
held in many cities worldwide, including
a major retrospective exhibition in 2007
at the Milan Triennale.
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Atelier Bow-Wow

Hosté/Guests

Atelier Bow–Wow je společnost se sídlem
v Tokiu založená v roce 1992 Yošiharu
Tsukamotem a Momojo Kaidžimou. Věnují
se širokému spektru oblastí od
architektury po urbanistický průzkum
a tvorbu veřejných uměleckých děl.
Dvojice navrhla a postavila přes
20 domů, muzeí i komerčních budov
převážně v Tokiu. V minulých letech
rozšířili své působiště i do zahraničí,
mj. do Francie, Dánska a USA.
Pet Architecture Guidebook a Made
in Tokyo z roku 2001 patří mezi početné
urbanistické studie týkající se
experimentálního projektu „veřejný
mikro–prostor“, což je nový koncept
veřejného prostoru, který byl
prezentován po celém světě na akcích
jako bylo bienále v Sao Paulu,
Benátkách, v Istanbulu nebo Liverpoolu.

74/75

Atelier Bow–Wow is a Tokyo–based firm
founded by Yoshiharu Tsukamoto
and Momoyo Kaijima in 1992.
The pair's interest lies in diverse fields
ranging from architectural design
to urban research and the creation
of public artworks.
The practice has designed and built over
20 houses, public museums and
commercial buildings mainly in Tokyo.
In recent years it has expanded its works
internationally including France, Denmark
and the USA. Pet Architecture Guidebook
and Made In Tokyo published in 2001
were amongst many urban research
studies that lead to experimental project
micro–public–space, a new concept
of the public space, which has been
exhibited across the world at events
such as Biennales in Sao Paolo, Venice,
Istanbul and Liverpool.
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Japonská architektura/Japan architecture

1987 Absolvent Tokijského institutu
techniky
1987–88 Hostující student na L'ecole
d'architecture, Paříž, Bellville (U. P. 8)
1994 Absolvent postgraduálního studia
na Tokijském institutu techniky
2000~ Pomocný profesor na Tokijském
institutu techniky
2003, 07 Hostování na Harvardu
GSD 2007, 08 Hostující pomocný
profesor na UCLA

Hlavní díla/Main Works
2003 Dům Gae, Tokio, Japonsko
/Gae House, Tokyo, Japan
2005 Kulturní centrum Hanamidori,
Tokio, Japonsko/Hanamidori Cultural
Center, Tokyo, Japan
Dům & Atelier Bow–Wow, Tokio,
Japonsko/House & Atelier Bow–Wow,
Tokyo, Japan
2006 Mado Building, Tokio,
Japonsko/Tokyo, Japan
2008 Kývající dům, Tokio,
Japonsko/Sway House, Tokyo, Japan
Dvojitý komín, Karuizawa,
Japonsko/Double Chimney, Karuizawa,
Japan
Knihovna Ikušima, Tokio,
Japonsko/Ikushima Library, Tokyo, Japan
Pony Garden, Kanagawa,
Japonsko/Japan
Penzion Machiya, Kanazawa,
Japonsko/Machiya Guesthouse,
Kanazawa, Japan
Horský dům, Kalifornia, USA/Mountain
House, California, USA
2009 Four Boxes Gallery, Skeive,
Dánsko/Denmark
2010 Věž Machiya, Tokio,
Japonsko/Tower Machiya, Tokyo, Japan
Globální centrum, Aiči, Japonsko/Global
Center, Aichi, Japan
Split Machiya, Tokio, Japonsko/Tokyo,
Japan
2011 Park Miyašita/Miyashita Park
BMW Guggenheim Lab (NY, USA)

1.10.2011

Současné práce
/Current Works
Rue Rebiere, Paříž, Francie/Paris, France
Byt v ulici Kerameikou, Athény,
Řecko/Kerameikou Street Apartment,
Athens, Greek

Associate professor of Tokyo Institute
of Technology, Dr. Eng.
1987 Graduate from Tokyo Institute
of Technology
1987–88 Guest Student of L'ecole
d'architecture, Paris, Bellville (U. P. 8)
1994 Graduate from Post–graduate
school of Tokyo Institute of Technology
2000~
Associate professor of Tokyo Institute
of Technology
2003, 07 Visiting faculty of Harvard
GSD 2007, 08 Visiting associate
professor of UCLA

CV Momoyo Kaijima
Pomocná profesorka na Univerzitě
v Tsukubě, M. Eng.
1991 Absolventka Japonské ženské
univerzity

1994 Absolventka Tokijského institutu
techniky
1996–97 Hostující studentka
na E. T. H v Curychu
1999 Absolventka postgraduálního
studia na Tokijském institutu techniky
2000–09 Pomocná profesorka na
Univerzitě v Tsukubě
2003 Hostování na Harvardu GSD
2005–07 Hostující profesorka
na E. T. H. Curych
2009 Pomocná profesorka na Univerzitě
v Tsukubě

1999 Graduate from Post–graduate
school of Tokyo Institute of Technology
2000–09 Assistant professor
of University of Tsukuba
2003 Visiting faculty of Harvard GSD
2005–07 Visiting professor of E.T.H.
Zurich
2009– Associate professor of University
of Tsukuba

Associate professor of University
of Tsukuba, M. Eng.
1991 Graduate from Japan
Women's University
1994 Graduate from Graduate school
of Tokyo Institute of Technology
1996–97 Guest student of E.T.H

CV Yoshiharu Tsukamoto
Pomocný profesor na Tokijském institutu
techniky, Dr. Eng.
1
3

2

4
5

6

1 – BMW Guggenheim Lab © Solomon
R. Guggenheim Foundation Foto/Photo: Kristopher
McKay
2 – Penzion Machiya, Kanazava/Machyia
Guesthouse, Kanazava, foto/photo © Manuel Oka
3, 4 – Dům & Atelier Bow–Wow, Tokio/House
& Atelier Bow–Wow, Tokyo
5 – Park Miyašita/Miyashita Park, BMW
Guggenheim Lab © Solomon R. Guggenheim
Foundation Foto/Photo: Kristopher McKay
6 – Four Boxes Gallery, Skeive, Dánsko/Denmark
© Anders Sune Berg
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Masao Koizumi

Exhibition: Arch Cities
Date: 10. – 23. 10. 2011
Place:
Royal Summer Palace of Queen Anne
Organizer: Czech Architecture Week,
Prague Castle Administration
Co–organizer: Capital City of Prague,
The City Development Authority Prague

CV Masao Koizumi

Hlavní ocenění/Main Awards

Profesor na Tokijské metropolitní
univerzitě, Dr. Eng/Professor at Tokyo
Metropolitan University, Dr. Eng (Atelier
Koizumi and partners)
1986 Coelacanth Architects Partner
1988 Magisterský titul, Katedra
architektury, Fakulta inženýrství,
Univerzita Tokio/Master degree,
Department of Architecture,
Faculty of Engineering,
the University of Tokyo
2001 Pomocný profesor na Tokijské
metropolitní univerzitě/Associate
professor at Tokyo Metropolitan
University
2005 Založil Koizumi Atelier
/Established Koizumi Atelier
2010 Profesor na Tokijské metropolitní
univerzitě, Dr. Eng./Professor
at Tokyo Metropolitan University,
Dr. Eng.

BCS Awards, základní škola
Kibikogen/BCS Awards Kibikogen
elementary school

Hosté/Guests

Hlavní projekty/Main
Projects

76/77

2000 Posluchárna Clea Kounosu
/Auditorium Clea Kounosu
2003 Římsový dům/Molding house
2004 Dům s otevřeným koncem/Open
ended house
2005 Základní škola Ašihara/Ashihara
elementary school
2007 Centrum zdraví a pohody
a kulturní sál Mihama,
Chiba/Chiba city Mihama health
& welfare center Culture hall
Dům ornitologa/Bird-watchers
house
Dům ENEOS SOENE/ENEOS SOENE
House
2009 ZOU-NO-HANA Park,
ZOU-NO-HANA Terasa YOKOHAMA
/ZOU-NO-HANA Park,
ZOU-NO-HANA Terrace Crane
YOKOHAMA
2011 LCCM (Life Cycle Carbon Minus)
ukázkový dům/LCCM (Life Cycle
Carbon Minus) Demonstration
House

koncem/Architecture of the year,
Architectural Institute of Japan, Open
ended house

Architektura roku, Japonský institut
architektury, základní škola
Kibikogen/Architecture of the year,
Architectural Institute of Japan,
Kibikogen elementary school

Cena Japonského spolku architektů
a stavebních inženýrů, základní škola
Ašihara/Incentive Prize, Japan
Federation of Architects and Building
Engineers Award, Ashihara elementary
School

Architektura roku, Japonský institut
architektury, posluchárna Clea
Kounosu/Architecture of the year,
Architectural Institute of Japan,
Auditorium Clea Kounosu

Ocenění Vynikající, The 55th Kanagawa
Architecture Competition Awards, ZO-NOHANA Terasa/Excellence Prize, The 55th
Kanagawa Architecture Competition
Awards, ZO-NO-HANA Terrace

Nejvyšší ocenění, The 6th Warm Living
Space Design Competition, Římsový
dům/Highest Awards, The 6th Warm
Living Space Design Competition,
Molding House
Cena předsedy, Excellent Facilities
in Public School, základní škola
Ašihara/Chairman Prize, Excellent
Facilities in Public School, Ashihara
elementary School
Cena MLIT, Cena za udržitelný dům, Dům
s otevřeným koncem/The Prize of MLIT,
Sustainable House Award, Open ended
house
2007 Architektura roku, Japonský
institut architektury, Dům s otevřeným

Atelier Koizumi
and partners
Atelier Koizumi byl založen v roce 2005
architektem Masao Koizumim. Hlavní část
jeho práce tvoří školní budovy, sály,
ekologické domy, ale i celá řada dalších
projektů od soukromých domů po veřejné
budovy, náměstí i urbanismus.
Koizumi Atelier was established in 2005
by architect Masao Koizumi. Major part
of works is School building, Hall,
Environmental Conscious House, but also
we've worked on extensively, ranging
from private house to public buildings,
plaza and urban design (creating
a town).

1
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7

1 – Centrum zdraví a pohody a kulturní sál,
pohled na východní fasádu/Chiba City Mihama
Health & Welfare Center Culture Hall,
view of the east facade
2 – Park ZO–NO–HANA, Světelné panely kolem
vnitřní zátoky v Jokohamě/ZO–NO–HANA Park,
Lights of screen panel surrounding inner bay
in Yokohama
3 – Dům s otevřeným koncem, obývací pokoj
/Open Ended House, Living Room
4 – Římsový dům, pohled na východní vstup
přes západní kuchyně/Molding house, view
to the eastern entranceq through the western
kitchen
5 – Základní škola Ašihara, letecký pohled
od severovýchodu/Ashihara Elementary
School, Bird’s view from the northern east
6 – Ashihara Elementary School, Special class
rooms and work space/Ashihara Elementary
School, Special class rooms and work space
7 – Posluchárna Clea Kounosu, hlavní hala
/Auditorium Clea Kounosu, Main hall
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Tadao Ando

Hosté/Guests
78/79
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Japonská architektura/Japan architecture

Mezi mnoha oceněními, jež obdržel,
najdeme například Zlatou medaili
za architekturu, Académie d'Architecture
(Francouzská akademie architektury)
1989; Pritzkerovu cenu za architekturu
1995; Zlatou medaili Amerického
institutu architektů (AIA) 2002; Zlatou
medaili Union Internationale des
Architectes 2005 a Japonský řád kultury
2010.
Tadao Ando je čestným členem
Amerického institutu architektů,
Americké akademie umění a literatury
i Královské akademie umění v Londýně.
Působil jako hostující profesor na
Tadao Ando, narozený v roce 1941,
je jedním z nejznámějších japonských
architektů. Jeho tvorbu charakterizují
rozlehlé plochy nezdobeného betonu,
zdi kombinované s dřevěnými nebo
kamennými podlahami a velká okna.
Aktivní přírodní prvky, jako slunce, déšť
a vítr jsou typickou součástí jeho stylu.
Navrhl řadu pozoruhodných staveb,
včetně takových jako je Row House
v Sumijoši v Ósace 1976, který mu
vynesl Výroční cenu Japonského
architektonického institutu za rok 1979;
Kostel světla v Ósace, 1989; Pulitzerova
nadace pro umění; St. Louis, 2001;
Divadlo Armani, Miláno, 2001; Moderní
muzeum umění Fort Worth, 2002;
21_21 DESIGN SIGHT Tokio, 2007.
Mezi nedávno dokončené projekty patří
Punta Della Dogana v Benátkách, 2009
a Muzeum kamenosochařství v Bad
Münster am Stein, Německo, 2011.
Řada z jeho projektů je mezinárodní
a zahrnují práce jak v asijských zemích
jako je Čína, Korea nebo Taiwan,
tak v Evropě a Americe.

1.10.2011

2001; Modern Art Museum of Fort Worth,
2002; 21_21 DESIGN SIGHT in Tokyo,
2007. His recently completed projects
include Punta Della Dogana, Venice, Italy,
2009 and Stone Sculpture Museum,
Bad Münster am Stein, Germany, 2011.
Many of his ongoing projects
are interational, including works in Asian
countries such as China, Korea or Taiwan;
Europe and America.

Among many awards he has received
are; Gold Medal of Architecture,
Académie d'Architecture (Frech Academy
of Architecture) in 1989; the Pritzker
Architectural Prize in 1995; Gold Medal
of the American Institute of Architects
in 2002; Gold Medal of Union
Internationale des Architectes in 2005
and the Japanese Order of Culture
in 2010.

univerzitách v Yale, Columbii, UC Berkley
a na Harvardu.
Tadao Ando, born in 1941 is one
of the most renowned contemporary
Japanese architects. Characteristics
of his work include large expanses
of unadorned architectural concrete,
walls combined with wooden or stone
floors and large windows. Active natural
elements, like sun, rain, and wind
are a distinctive inclusion to his style.
He has designed many notable buildings,
including Row House in Sumiyoshi,
Osaka 1976, which gave him the Annual
Prize of Architectural Institute of Japan
in 1979; Church of the Light, Osaka,
1989; Pulitzer Foundation for the Arts;
St. Louis, 2001; Armani Teatro, Milan,
Ando is an honorary member
of the American Institute of Architects,
the American Academy of Arts
and Letters, as well as the Royal
Academy of Arts in London. He was also
a visiting professor at Yale, Columbia,
UC Barkley, and Harvard Univesities.
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1
2
1 – Muzeum umění Chichu/Chichu Art
Museum, Naoshima, foto/photo: Tadao Ando
2 – Centrum současného umění Punta Della
Dogana v Benátkách/Contemporary Art Centre
Punta Della Dogana, Venice, Italy © Palazzo
Grassi S.p.A. ORCH orsegnigo chemollo

3 – Kostel světla v Ósace/Church of the Light,
Osaka, foto/photo: Mitsuo Matsuoka
4 – 21_21 DESIGN SIGHT, Tokio
/21_21 DESIGN SIGHT in Tokyo,
foto/photo: Mitsuo Matsuoka
5 – Muzeum moderního umění, Fort Worth
/Modern Art Museum of Fort Worth,
foto/photo: Mitsuo Matsuoka

WHERE
IS THE
GRAPHIC
8 grafických designérů. 1 tendr.
Výstava v galerii CZECHDESIGN.CZ
27. 9. — 28. 10.
vernisáž / opening 26. 9., 18 h
večírek / party 7. 10., 20 h

POUL KJÆRHOLM
COLLECTION
SÁZAVSKÁ 32
PRAHA 2
T/ +420 286 017 556
E/ stockist.sazavska@activa.cz

GALERIE CZECHDESIGN.CZ
Vojtěšská 3, Praha 1
út — pá, 11 — 18 h
czechdesign.cz
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Ji hoafrická republi ka

Jihoafrický institut cementu
a betonu/The Cement and
Concrete Institute of South
Africa
C&CI je nezisková organizace, založená
v roce 1938, jejímž posláním je
poskytovat informace, technickou,
výzkumnou a vzdělávací pomoc
i regulační služby jak uživatelům,
tak autoritám činným ve stavebním řízení.
Je uznávaný jako nestranný činitel
ve věcech týkajících se použití betonu
a cementu, a přímo přispívá ke zvyšování
povědomí o architektuře v zemi. Institut
podporuje tvůrčí a ekologické použití
architektonického betonu a cementových
produktů.
Město nic nezapomíná. Každá jeho
vráska obsahuje příběh z jeho historie.

Hosté/Guests

The C&CI is a non–profit organization
established in 1938 whose mission
is to provide information; technical,
research and educational assistance,
as well as regulatory services to both
users and decision makers in the built
environment. It is recognized as the
impartial authority on all matters
pertaining to concrete and cement
usage, and contributes directly towards
raising an awareness of architecture in
our country. The Institute encourages
the creative and environmentally
responsible applications of architectural
concrete and cementitious products.
A city forgets nothing. Its every line
contains the story of its history.

82/83

Kontakt/Contact

a byty, ve kterých žijete, dopravní
prostředky, silnice, které každý den
používáme, a tak dále. Na stavbě těchto
ohromujících budov tvrdě pracují dělníci,
za svou námahu však nesklízejí žádný
vděk. Tento dokument vyzývá odpovědné
autority, aby uctily dělníky tak, že jim
na stavbě vyhradí část betonu,
do kterého mohou navždy otisknout své
dlaně. Ty budou sloužit jako připomínka
těch, kteří se podíleli na stavbě
velkolepých měst, v nichž žijeme.
Look around you, the well built
infrastructure, beautiful malls where
you shop, the outstanding stadiums
where you enjoy your sport, homes and
the apartments you live in, the transport
facilities, the roads that we use every
day, the list goes on. The construction
workers work hard to produce these
outstanding structures yet they are
not acknowledged for their hard labor.
This documentary will put a challenge
to the higher authorities to pay tribute
to the workers by reserving a space
for them to immortalize their hands
on the concrete constructions as
a symbol of appreciation. This will serve
as a reminder that they were involved
in the creation of the magnificent cities
that we live in.
Tým/Team: Speelman Mabena, Mthokozisi
Lembethe, Ntsikelelo Mavata, Gqabi
Njokweni

Kontakt/Contact
Big Fish School of Digital Film Making
E-mail: mosegedic@bigfish.org.za
bondg@bigfish.org.za

www.cnci.org.za

Film Země bez rukou
/No Hands Land Film
Podívejte se kolem sebe, na fungující
infrastrukturu, krásné obchodní domy,
kde nakupujete, pozoruhodné stadiony,
kde si užíváte sportovní utkání, domy

Pretoria Philadelphia
/Pretoria Philadelphia
Malé děvčátko si samo hraje na starém
opuštěném hřišti. Houpe se a přitom
si vybavuje záblesky opuštěné,
rozpadající se Pretorie – záblesky
nefunkčního města, studeného

a rozrušeného. Přestane se houpat
a ohne se k zemi, aby zvedla hrst
rozdrobeného cementu, odpadlého
ze soklu houpačky. Zvedne se, zavře oči
a rozfouká cementový prach do vzduchu.
Tím rozproudí kouzelný proces proměny
a oživení města: Znovu navštěvuje
ty samé nefunkční prostory, ale tentokrát
jsou zaplněné lidmi, plné očekávání
a dychtivé závanu změny. Město ovládne
organický rytmus. Lidé i domy pulzují
do rytmu. Mapu města pokryje zárodečná
matrice společenských vazeb a město
se promění. Na oslavu vypustí domy
jeden po druhém organické prvky ze své
konstrukce – betonové čepy a obruče,
cementové koule a okruží plují k nebi
a zaplňují pozdně odpolední oblohu
oslňujícím fantastickým tancem. Dívenka
teď leží na zemi a hledí spokojeně
k nebi.
The little girl swings alone in an old,
deserted playground. As she swings,
she recalls glimpses of an abandoned,
decaying Pretoria – flashes
of a dysfunctional city, cold
and disconnected. She stops swinging
and bends down to pick up a handful
of crumbled cement, chipped from
the edge of the slab the swing
is attached to. She rises, closes her eyes
and blows the cement dust into the air.
In doing so, she instigates a magical
process of change and rejuvenation
in the city: We revisit the same
dysfunctional spaces as before, but now
they are populated, expectant and eager
for the breath of change. An organic
rhythm possesses the city. Buildings
and humans alike, pulse to this beat.
A matrix of community networks spread
across the map of Pretoria and the city
is transformed. In celebration, one after
another, the buildings release organic
components of their structure – concrete
cogs and wheels, cement spheres
and rings float into the heavens and fill
the late afternoon sky with a dazzling
and fantastical dance. The little girl
now lies on the ground and gazes
up at the sky wit satisfaction.

Filmografie/Filmography:
Loraine Beaton – režie
a produkce/director and producer
(The Open Window)
Kevin Van Den Oever – 3D animace
a produkce/3D animator and on–set
producer (The Open Window)
Stephanus Van Vuuren – 3D animation
and cinematography/3D animace
a kamery (The Open Window)
Jacob Israel – zvuk/Professional sound
design (Chrisus Records)

Litshe le Golide, Beton
ze zlata/Concrete from Gold
Litshe le Golide (Beton ze zlata)
je etnografické hudební video popisující
příběh betonové metropole vyrostlé
na hornickém odkazu. Rozlehlé hornické
skládky jako pouštní pyramidy uctívají
bohatou historii segregace, vykořisťování
a zrození Johannesburgu. Příběh
je vyprávěn formou básně popisující
lásku i nenávist k městu mnoha
protikladů i krás.
Litshe le Golide (Concrete from Gold)
is an ethnographic music video that
describes the story of a concrete
metropolis manifested from a mining
heritage. Large mine dumps like desert
pyramids worship a rich history
of segregation, exploitation, and the
birth and palimpsest of Johannesburg.
The story is narrated through the words
of a poem describing both a love and
a hate for a city of many contradictions
and beauties.

Hledání Pancha/Looking
for Pancho
A Procura de Pancho (Hledání Pancha),
odehrávající se převážně v Maputu,
sleduje nečekané putování osamělého
studenta, jenž přišel do města zkoumat
dílo Pancha Guedese. Kromě
architektonického přínosu pomáhal
Pancho vytvářet živoucí, kreativní
Maputo. Zprostředkovával setkání

tvůrčích osobností a měl zásadní vliv
na kulturní život města. Tento film chce
zkoumat jeho myšlenky prostřednictvím
jeho díla a pokusit se odhalit vitalitu,
spontaneitu a jemnost uvnitř našich
městských prostorů. Pomocí příběhu
chceme znovu objevit města Maputo
a Johannesburg a to, co leží za jejich
betonovými formami – na druhé straně
jejich snů. Uvědomujeme si, že Panchovy
myšlenky jsou živé a že nežijí jen
v budovách, které stvořily, ale i v mysli
každého, kdo se někdy setkal s jeho
prací.
Set predominantly in Maputo, A Procura
de Pancho (Looking for Pancho) follows
the unexpected journey of a solitary
student who has come to the city
to explore the work of Pancho Guedes.
Beyond his architectural contributions
to the city, Pancho was instrumental
in the making of a vibrant, creative
Maputo. He facilitated connections
between creative's and was a major
influence on the city's cultural life.
The film intends to explore these ideas
through his work, in an attempt to reveal
the underlying vibrancy, spontaneity,
and urbanity that exist within our city
spaces. Through story – telling we intend
to reread the cities of Maputo and
Johannesburg through what lies beyond
and within their concrete forms – on the
other side of [their] dreams. We realise
that Pancho's ideas are alive, and that
they live not only in the buildings that
they created, but also in the minds
of anyone who's ever been exposed
to his work.

Co když je město, o kterém
jste si mysleli, že ho znáte,
jen jedním příběhem
v nekonečném propletenci
fikcí?/What if the city you
thought you knew were only
one tale in an infinite tangle
of fictions of a place?

Co když je město příběhem o pohledu
přesahujícím mapu města z ptačí
perspektivy a o ponoření se do podivné
poetiky ulic? Ve čtyřech krátkých
medailonech ukazuje film, jak lze všední
místa, objekty a akce městského života
vidět novýma očima. Starý královský
hotel se stává fantastickým městem
ve městě, buldozery a jeřáby, jež zdobí
město v neustálé výstavbě, se stávají
hračkami v dětské hře. Ve městě viděném
zblízka není nic statické. Je živé a mění
se před očima.
What if the City is a story about looking
beyond the bird's eye view of the city
map and immersing yourself in
the strange poem of the streets?
Narrated in four short vignettes, this film
shows how the everyday places, objects
and actions of urban life can be seen
with new eyes. An old, regal hotel
becomes a fantastical city within a city;
the bulldozers and swinging cranes that
decorate a city always under construction
become toys in a child's game. Nothing
is static in the city seen up close.
It's alive and changing before your eyes.

02_Vystavy 2.qxd

1.10.2011

10:03

StrÆnka 85

Gediminas Kazlauskas

Gediminas Kazlauskas
Ministr životního prostředí Litvy/Minister of Environment of Lithuania
Ministerstvo životního prostředí Republiky Litva
/Ministry of Environment of the Republic of Lithuania
A. Jakšto 4/9, Vilnius
Litva/Lithuania
E-mail: info@am.lt
www.am.lt

Tento rok se Litva poprvé zúčastní
festivalu Architecture Week v Praze,
rozsáhlé a uznávané akce.
I když máme možnost ukázat jen malou
část úspěchů našich architektů, myslím,
že litevská expozice představí hlavní
estetické a umělecké kvality, trendy
a vývoj naší národní architektury.
Architektura je jedním z nejdůležitějších
a nejtrvalejších výsledků lidské kulturní
činnosti, která odráží estetický,
umělecký, společenský, ekonomický,
vědecko-technický a politicko-ideologický
rozvoj lidské společnosti. Proto chápu
Architecture Week nejen jako šanci
ukázat práci architektů různých
národností a poznat úspěchy jejich zemí,
ale i jako příležitost představit naši zemi
a kulturu.
Litevskou architekturu se snažíme
formovat s ohledem na architekturu
evropskou i světovou. To se odrazilo
i v dokumentu Trendy v politice
architektury v Litvě, schváleném vládou
před šesti lety. Tento dokument má
zásadní význam pro rozvoj naší
architektury, protože určuje postupy
pro implementaci těchto pravidel
ve státní správě, vzdělávání a vědě,
pro rozvoj společnosti a architektonické
praxe.
Profesionální a tvůrčí dovednosti
architektů mají hlavní vliv na to,
jak budou naše města a vesnice vypadat
v budoucnu. Aby podpořilo tvůrčí aktivitu
domácích architektů, založilo
Ministerstvo životního prostředí Cenu
za úspěchy v oblasti urbanismu
a architektury udělovanou jednou
za dva roky. Cena hodnotí význam,
který má architektonické dílo

ve společenském a tvůrčím životě
naší země.
Tato výstava představuje veřejné budovy,
několik obytných a rodinných domů,
rekreační zařízení, náměstí a sportovní
arény, z nichž některé obdržely cenu
Ministerstva životního prostředí.
Mezi tyto oceněné projekty patří
například Veřejná knihovna v Uteně
a sportovní aréna Šiauliai od ateliéru
A & M Miškinis.
Doufám, že tyto a další objekty z litevské
expozice vzbudí zájem profesionálů
stejně jako laické veřejnosti a možná
je přimějí k návštěvě naší země,
aby si je prohlédli naživo.

This year Lithuania will, for the first
time, participate in the Architecture
Week in Prague, an extensive
and recognised event. Even though
we can only show a small share
of the achievements of our architects,
I think that the Lithuanian exposition
will demonstrate the key aesthetic
and artistic characteristics, development
trends and progress of the national
architecture.
Architecture is one of the most important
and enduring results of the cultural
activities of the man reflecting aesthetic,
artistic, social, economic,
scientific–technical and
political–ideological development
of human societies. Therefore, I see the
Architecture Week not only as a chance
to display works of national architects
and get to know the achievements
of other countries, but also as an
opportunity to introduce our country
and its culture.

We try to shape the Lithuanian policy
on architecture with the view to the
greatest architectural achievements
in Europe and worldwide. Such attitude
is reflected in the description
of the Architectural Policy Trends
in the Republic of Lithuania approved
by the Government six years ago.
This document is also of major
importance for the development of our
architecture, as it provides the priority
guidelines for the implementation
of these policies in state management,
education and science, development
of the society and architectural practice.
Professional and creative skills of
architects have a major influence on how
the cities and towns will look like in
future. To encourage the creative activity
of national architects the Ministry
of Environment has established
a biennial Prize for Achievements
in Urban Design and Architecture.
This prize values the importance that
the architectural work has in the social
and creative life of our country.
This exhibition presents public buildings,
multiple dwelling buildings and
one–family houses, recreational
buildings, squares and sports arenas
some of which received the prize
of the Ministry of Environment.
Such prize–winning objects are
A. & M. Miškinis Public Library in Utena
and Šiauliai Sports Arena.
I hope that these and other objects
of the Lithuanian exposition will trigger
the interest of the professionals as well
as of the public at large, and maybe will
encourage them to visit our country
and see these objects by themselves.
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Přednáška/Lecture: Na pokraji víru/Spiralling at the edge of vortex
.
Přednášející/Lecturer: Rüta Leitanaite
Kdy/When: 12. 10. 2011 od 20.00 hodin/12. 10. 2011 at 8 pm
Kde/Where: Ballingův sál, Národní technická knihovna/Balling Hall,
National Technical Library, Technická 6, Praha 6
Organizátor/Organizer: Sdružení architektů Litvy (AAL)
/Architects Association of Lithuania

Téma/Topic:
Litevská architektura v uplynulé dekádě:
cíle, objevy, vystřízlivění a výzvy ve světle
globálních trendů./Lithuanian
architecture in recent decade: ambitions,
discoveries, disillusionments and
challenges in the light of global trends.

.
CV Rüta Leitanaite
Kritička architektury a pedagožka.
Přispívá do litevských i mezinárodních
architektonických časopisů, pracuje jako
kreativní ředitelka ve Sdružení architektů
Litvy (AAL), je redaktorkou webu AAL
a kurátorkou architektonických akcí
(výstavy, konference, workshopy,
soutěže).
An architecture critic and lecturer.
She contributes to Lithuanian and
international architectural magazines,
also works as a creative director at
Architects Association of Lithuania,
the editor of the website of the AAL
and curator of architectural events
(exhibitions, conferences, workshops,
competitions).

Kontakt/Contact

Hosté/Guests

www.architektusajunga.lt
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Na pokraji víru/Spiralling
at the edge of vortex
Litevská architektura v uplynulé dekádě:
cíle, objevy, vystřízlivění a výzvy ve světle
globálních trendů./Lithuanian
architecture in recent decade: ambitions,
discoveries, disillusionments and
challenges in the light of global trends.
Ekonomický rozkvět na počátku nového
tisíciletí měl ambivalentní dopad na
rozvoj a architekturu litevských měst.
Rozsáhlé investice do realit, dosažitelné
technické vymoženosti a stavební
materiály, rostoucí počet městských
obyvatel (díky přistěhovalcům) byly
příčinou překotného růstu měst
a diverzifikace moderní litevské
architektury. Města však při takovém
tempu nestíhala držet krok. Absence
vhodných plánovacích nebo zákonných
nástrojů ke kontrole rozvoje způsobila
nerovnováhu mezi veřejnými
a obchodními zájmy, vedla
k urbanistickým chybám a nepatřičným
zásahům do jedinečných městských
panoramat.

Rozsáhlé plochy příměstské obytné
zástavby rozrůstající se neuvěřitelným
tempem kolem měst přitáhly zástupy
dřívějších obyvatel městských center.
Uprchli s vidinou vysněného života
ve vlastním domě a dnes čelí odvrácené
straně idylky: absolutní podřízenost autu,
nedostatek služeb, problematické
zapojení do společenského a kulturního
života. A naopak, centra měst se po
skončení pracovní doby vylidňují a lidé
trčí v nezvladatelných dopravních
zácpách.
Snadný přístup k půjčkám a vstřícný
trh s nemovitostmi vyvolal nebývalý
rozmach obytného bydlení. Ačkoli mají
centra litevských měst pro obyvatele
velký potenciál, nová výstavba zabírá
nedotčenou (a levnější) půdu na okrajích.
Rozmanitá poptávka a nehorázná honba
za ziskem vedla k zanedbání kvality
životního prostoru, města byla zaplavena
urbanistickým brakem.
Panorama města nahrazují nové
architektonické monumenty odrážející
určité procesy, hodnoty a ekonomické
a společenské vzorce dané doby.
Monumenty litevských měst z posledního

desetiletí, převážně postavené ze
soukromých peněz – kancelářské,
obchodní a obytné budovy – jasně
vypovídají o hierarchii moci řídící rozvoj
měst.
Část z nich, hlavně kanceláře, jsou
příkladem symbolické architektury,
vyjadřují bohatství, moc a ambice.
Kvůli viditelnosti, sémantické podstatě
a financím byla typologie výškových
budov plně vyčerpána. Ve snaze
nesmyslný růst vertikál ve městech
zastavit vznikla řada představ, jak
umístění výškových budov regulovat.
Nové centrum Vilniusu na pravém břehu
řeky Neris vzniklo jako centrum obchodu
a komerce, kde se koncentrují výškové
2
1

3

1 – Pavilon výstavního a konferenčního centra
Litexpo citlivě kombinuje mezinárodní styl
s nadčasovými prvky./Pavilion in exhibition
and conference centre Litexpo is carefully
combining the international style with
timeless architectural values. Vilnius, Palekas
ARCH studio. Foto/Photo: R. Urbakavičius
2 – Obytný dům ve Vilniusu od A. Trimonise.
Elegantní – nebo odvážné – budovy jsou
příklady výjimečných obytných prostor.
/Residential house, Vilnius, arch. A. Trimonis.
Elegant – or daring – buildings are the
specimens presenting exceptional living
environment. Foto/Photo: F. Damgaard
3 – Nové centrum Vilniusu na pravém břehu
řeky Neris./New Vilnius city centre on the
right bank of Neris river. Foto/Photo:
.
R. Leitanaite

budovy a je to místo, kde chtějí mít sídlo
všechny přední společnosti.
Územní rozvojový plán zahrnuje funkční
a dopravní nařízení, definuje prostorové
uspořádání celé kompozice: výškové
budovy, s nejvyšší Europou (Audrius
Ambrasas architekti) uprostřed, by se
měly směrem k okrajům vyměřené zóny
postupně snižovat.
Někteří nové centrum města odsuzují,
protože dramaticky změnilo panorama
Vilniusu: leží přímo naproti starému
městu, zapsanému na seznamu UNESCO,
a tak je kompozice skleněných
a ocelových vertikál viditelná z většiny
pohledů. Díky vhodné vzdálenosti
a geomorfologickému prvku uprostřed –
řece – jsou však staré město a nové
centrum vnímány jako odlišné městské
struktury, utvářející obraz Vilniusu
s viditelnými nánosy času.
Z širšího pohledu neznamenala
architektura monumentů, postavených
v Litvě v posledních desetiletích, žádný
estetický ani technologický převrat.
Většina z nich napodobuje mezinárodní
styl; ty úspěšnější jej kombinují
s nadčasovými prvky, jako je citlivý
přístup ke stávajícímu prostředí,
vyvážené proporce a vhodnost
architektonických prostředků.
Více kreativity a větší propracovanost,
využívající symbolické kvality, obrací
pozornost k individuálnímu bydlení.
Elegantní – nebo odvážné – budovy jsou
příklady představující výjimečné obytné
prostory pro většinu lidí obvykle jen
těžko dosažitelné.

Zatímco tvář litevských měst
poznamenaly monumenty postavené
ze soukromých prostředků, veřejný
sektor je podstatně méně aktivní.
Rekonstrukce Národní galerie ve Vilniusu
by mohla sloužit jako kulturní ikona.
Sebevědomá, osobitá, na první pohled
současná architektura nové přístavby
dává zdvořile přednost staré budově;
její přítomnost a variabilní obsah
významným způsobem přispívá
k sémantickým, kulturním
a společenským modelům města.
Existují sice touhy postavit více
ikonických veřejných budov, v naději
že k sobě přitáhnou veřejný život
a budou katalyzátorem dalšího rozvoje
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města. Řada takových projektů, včetně
stadionu Milénium nebo muzea
Ermitáž–Guggenheim ve Vilniusu
(Zaha Hadid Architects), však stále leží
v šuplíku, kvůli finančním a politickým
problémům.
Útlum ve stavebnictví v posledních letech
vedl k odložení většiny projektů
i v soukromém sektoru.
Říká se, že finanční krize je šancí pro
architekty beze spěchu se podívat na
nedávnou minulost a zodpovědět si
některé otázky. Znamená kus výjimečné
architektury na pozemku i kvalitní
bydlení? Stačí jméno slavného architekta
a šokující design jedné budovy na to,
aby město ožilo? Je nejvyšší skleněný
mrakodrap, jehož výstavba a provoz stojí
majlant, zárukou prosperity společnosti?
Je nezbytné stanovit nové cíle a trendy
v architektuře a přijít s inovativními
nápady, neboť požadavky uživatelů
i města jako takového – individua
i společnosti – jsou v postkrizové Litvě
mnohem náročnější. Do popředí se
dostává kvalita obytného a pracovního
prostředí. To zahrnuje nejen pohodlí
uvnitř budovy, udržitelnost a efektivitu,
ale i dopad na místní společenství
a přístup ke všemu, co město nabízí –
služby, kultura, společenský život.
Doufejme, že probíhající projekty
zaměřené na obnovu průmyslových
oblastí v centrech litevských měst
přispějí k vytvoření přitažlivého
a udržitelného městského prostředí.
Projekty veřejných budov a prostor,
financované z evropských fondů, slibují
zlepšení kvality života nejen ve velkých

městech, ale i mimo ně. Veřejné budovy
v menších městech, jako knihovny nebo
kulturní centra, vytvářejí půdu pro vznik
dalších občanských aktivit. Byrokratický
přístup a úzkoprsý pohled úřadů na
zlepšování městského prostředí může
vést, a někdy i vede, k nekoncepčnímu
vydláždění náměstí nebo osazení nových
laviček: stojí to peníze, ale bez jakékoli
prostorové nebo společenské vize
nepředstavují pro dané místo žádnou
podstatnou změnu.
Jedním z nejlepších počinů ve veřejné
oblasti v Litvě je obnova náměstí
v Šiluvě. Náměstí získalo požadované
parametry a reprezentativní, moderní

vzhled vhodný k pořádání národních
náboženských festivalů a zároveň
se stalo oblíbeným veřejným prostorem
pro každý den. Místo vybudování nového
monumentu zvýrazňuje nové náměstí
ty stávající a vytváří hierarchii městské
prostorové struktury.
Téma „umístěnosti“ v architektuře,
zahrnující citlivý přístup k městskému
i přírodnímu kontextu a identitu
současné litevské architektury, zkoumají
návrhy různých typů budov, včetně
obytných nebo rekreačních. Doufejme,
že se tento trend bude nadále rozvíjet,
protože původní projektové zásady,
stavební techniky, materiály i estetika
odpovídající litevské mentalitě
a přírodním podmínkám, použité novým
způsobem, by mohly vést ke vzniku
udržitelného a přitom atraktivního
prostředí.
The economic heyday at the beginning
of the new millennium had ambiguous
effects on urban development and
architecture of Lithuanian cities.
Huge investments into real estate sector,
attainable new technological inventions
and construction materials, growing

number of cities' inhabitants (due to
incomers) resulted in rapid urban growth
and diversification of modern Lithuanian
architecture.
However, the cities were not ready
to keep up with such pace of change.
No sufficient planning or juridical tools
to control the development caused
a misbalance of public and business
interests, urban mistakes and jarring
architectural interventions into valuable
panoramas.
Large tracts of suburban residential
development, sprawling around cities
at a cracking pace pulled hordes
of former city centre dwellers. Ran away
with a dream to live in an individual
house, today they face the dark side
of the idyll: absolute subjection to a car,
lack of public services, patchy
participation in social, cultural life.
Accordingly, the city centres suffer from

4

6

5

7

4 – Rekonstrukce Národní galerie, Vilnius,
A. Bučas, G. Kuginys/Reconstruction
of National Art Gallery, Vilnius, arch.
A. Bučas, G. Kuginys. Foto/Photo:
R. Urbakavičius
5 – Rekonstrukce náměstí
v Šiluvě, G. Natkevičius ir partneriai.
/Reconstruction of Šiluva town
square, G. Natkevičius ir partneriai.
Foto/Photo: G. Česonis
6, 7 – Rekreační centrum poblíž jezera
Lavysas, Arches./Recreational centre near
Lavysas lake, Arches. Foto/Photo: M. Ežerskis

inanimation after working hours, and
everybody – from traffic jams, that
are intractable problem thus far.
Easy access to loans and specs in real
estate market evoked unprecedented
boom of apartment housing. Though
central parts of Lithuanian cities have
huge potential to be densified, new
housing estates occupied pristine (and
cheaper) lands at the edges. Omnivorous
demand and exorbitant sought for
a profit made the quality of the living
environment unkept; cities were deluged
by urban dross.
A cityscape is constantly altered by new
architectural landmarks, reflecting
certain processes, values and
economical, social patterns of the times.
The landmarks of the last decade in

Lithuanian cities, mostly built by private
capital – office, retail and residential
buildings – speak volumes for the
hierarchy of powers, staging cities'
development.
Part of them, mainly offices, rank as
examples of iconic architecture, used
as a tool to express wealth, power and
ambitions. Because of the visibility,
semantic substance and financial reasons
the typology of a high–rise was exploited
eagerly. In order to stop incongruous
sprouting up of the verticals in the cities,
various visions regulating the location
of high–rise buildings were created.
the new downtown of Vilnius on the right
bank of Neris river, developed as a hub
for business and commerce, is the area
of concentrated high–rise buildings and,
herewith, the must–have–headquarters
–here zone for every self–respecting
company.
the territory's development plan includes
functional, traffic infrastructure
regulations, defines the spatial structure
of the whole composition: the high–rises,
reaching the top altitude with Europa
business tower (Audrius Ambrasas
architects) in the centre, should
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Výstava/Exhibition: Arch Cities
Termín konání/Date: 10. – 23. 10. 2011
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/Prague Castle Administration
Spoluorganizátor/Co–organizer: Hlavní město Praha, URM Praha
/Capital City of Prague, The City Development Authority Prague

Hosté/Guests

gradually decrease in height when
approaching the borders of the zone.
the new city centre is censured by some
because of dramatic alteration of Vilnius
cityscape: being on the opposite bank
as the UNESCO protected Old town,
the composition of glass and steel
verticals is visible in most of panoramas.
However due to the decent distance
and geomorphologic element in between
– the river – the Old town and the new
centre are perceived as distinct urban
structures, constituting the image
of Vilnius with every time–layer apparent.
From wider perspective the architecture
of landmarks in Lithuania, built in recent
decades, was not any aesthetical
or technological innovation. Most of them
are emulations of international style;
the most successful ones are combining
it with timeless architectural values:
careful approach to existing urban
and natural environment, balanced
proportions and appropriateness
of architectural means.
Perhaps more creativity and
consummation, exploiting iconic
qualities, one could find analyzing
the individual housing. Elegant –
or daring – buildings are the specimens
presenting exceptional living

90/91

environment that is usually far from
being affordable to everyone.
While landmarks built with private
money dotted Lithuanian cities,
the public sector was far less active.
the reconstruction of National Art Gallery

in Vilnius could be specified as a prime
cultural icon. Poised, yet distinctive,
clearly contemporary architecture
of the new addition respectfully gives
the precedence to the old building

in the panoramas; the presence and
multifaceted content of the building
makes significant contribution to city's'
semantic, cultural and social patterns.
However, there are ambitions to erect
more iconic public buildings, hoping they

would act like magnets for public life,
catalysts to further city's development.
Yet many of such projects, including
Millennium stadium or Hermitage
–Guggenheim museum in Vilnius (Z. Hadid
architects) – still rest in the drawers
because of financial and political obstacles.
In recent years the halt of construction
market made the private sector to lay
aside most projects as well.
They say the financial crisis is a good
chance for architects, free from hustle,
to reflect on recent past and answer
some questions. Does a piece of
exceptional architecture in your plot
equal quality of living? is a name of
famous architect and striking design
of one building enough to make the city
alive? Does a tallest glass tower, costing
a fortune to build and to maintain, make
a company prosperous?
To reestablish new aims and trends for
architecture and come up with innovative

ideas is indispensable, as the task, given
by the user of the buildings and the city
as a whole – an individual and society
– is much more complex in post–crisis
Lithuania. the quality of living and
working environment is starting to
be given the priority. It includes not only
comfort inside the building, sustainability
and efficiency, but also the impact
on local societies and access to every
quality that a city provides – services,
culture, social life.
Hopefully the ongoing implementation
of projects that deal with urban renewal
of industrial territories in central areas
would contribute to attractive and
sustainable urban environment
in Lithuanian cities.
the projects of public buildings and
spaces, supported by European funds,
are promising the enhancement
of the quality of daily environment
not only in the main cities, but also
in the outposts. Public buildings such
as libraries or culture centers create

8
9

10

11
12

8 – Rekonstrukce náměstí
v Šiluvě, G. Natkevičius ir partneriai.
/Reconstruction of Šiluva town square,
G. Natkevičius ir partneriai.
Foto/Photo: G. Česonis
9 – Obytná čtvrť Kriviu, namai, Vilnius,
T. Balčiu- nas, V. Biekša/Residential quarter
Kriviu, namai, Vilnius, T. Balčiu- nas, V. Biekša.
Foto/Photo: R. Urbakavičius
10 – Bytový dům, Vilnius, Paleko ARCH
studio./Apartment house, Vilnius, Paleko
ARCH studio. Foto/Photo: Paleko ARCH studio
11 – Sídlo banky Swedbank, Vilnius, Audrius
Ambrasas architects./Headquarters of bank
Swedbank, Vilnius, Audrius Ambrasas
architects. Foto/Photo: R. Urbakavičius
12 – Kancelář prokurátora,
K. Lupeikis./Prosecutors' office, K. Lupeikis.
Foto/Photo: R. Urbakavičius

the seedbed for public activities
in smaller towns. However,
the bureaucratic approach and narrow
view of the officials towards
the improvement of city's environment
can, and sometimes does, result in just
seamless paving of the square or buying
new benches: the things that cost but,
without serving any spatial and social
vision, don't bring any significant change
to a place regarding civic life.
One of the clearest statements
for the public realm in Lithuania
is a revamped Šiluva town square.
The square obtained required parameters
and presentable, contemporary image
for national religious festivals and,
at the same time, has become a popular
welcoming public space for
town's everyday's life. Instead of building
a new landmark, the new square is
enhancing the existing ones, establishing
hierarchy of town's spatial structure.
The theme of „placeness“ of architecture,
embracing sensitive approach to urban
and natural context and identity
of contemporary Lithuanian architecture
is explored designing various types
of buildings, including residential
or recreational. Hopefully this trend

develops further, as the indigenous
planning principles, building techniques,
materials and aesthetics, corresponding
to the Lithuanian mentality and natural
conditions, applied in a new way, could
generate sustainable yet attractive
environment.
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Aurelia Frick

o architektuře víc!
Dr. Aurelia Frick
ministryně kultury/Minister of Culture
Lichtenštejnské knížectví/The Principality of Lichtenstein

Lichtenštejnsko přijalo s velkou radostí
pozvání k účasti na 5. ročníku
mezinárodního festivalu architektury
a urbanismu Architecture Week v Praze,
neboť festival umožňuje
zainteresovanému publiku nahlédnout
do současné architektonické tvorby
v Lichtenštejnsku.
Konkrétně můžeme představit dva
významné projekty. Prvním z nich
je vládní čtvrť ve Vaduzu, která
se po dlouhé fázi plánování a stavebních
opatření představuje jako působivý
soubor historických budov a nových
stavebních objektů. Druhým z nich jsou
přesvědčivé výsledky první mezinárodní
soutěže Konstruktiv. Vláda
Lichtenštejnského knížectví vyhlásila
architektonickou soutěž dotovanou
50.000 EUR poprvé na jaře 2010
a vyzvala účastníky z celé alpské oblasti,
aby předložili projekty udržitelné
výstavby a sanace. Tímto projektem,
který přesahuje hranice jednotlivých
zemí, se snažíme působit na všechny
složky z oboru stavebnictví, aby výstavbu
v oblasti Alp prováděli odpovědně
a s ohledem na její budoucí využití.
Jsem potěšena, že i Architecture Week
v Praze je zaměřen mezinárodně,
a tím podporuje vzájemnou spolupráci
přesahující hranice. Koneckonců
jde přece o zodpovědné uspořádání
společného životního prostoru nás všech.

Živě s redakcí ERA21 na www.era21.cz/facebook

era21-210x310-VIII2011.indd 1

11.8.2011 15:58:58

Pořadatelům 5. ročníku festivalu
architektury a urbanismu děkuji
za pozvání. Přeji jim mnoho úspěchů
a nadšené publikum. Návštěvnicím
a návštěvníkům přeji na festivalu
podnětné chvíle.

The Principality of Lichtenstein
was pleased to receive the invitation
to participate in 5th international festival
of architecture and urbanism
Architecture Week in Prague, because
it enables the public to take a look inside
contemporary architectonic work
of Liechtenstein.
We are going to present two particular
projects. First of them is the
governmental quarter in Vaduz,
that is after a long period of planning
and construction precautions
representing impressive complex
of historical buildings and new objects.
The second one are convincing results
of the first international competition
Constructive. The government of the
Principality of Liechtenstein announced
this architectural competition subsidized
with 50,000 EUR in spring 2010 for
the first time and invited participants
from the whole Alpine region to submit

projects of sustainable buildings
and reconstruction. With this project,
exceeding borders of individual
countries, we try to influence all
components of construction field
to execute construction in the Alpine
region responsibly and with
consideration to its future usage.
I am pleased that Architecture Week
in Prague is also focused internationally
and thus supports mutual cooperation
exceeding borders. After all, it is about
responsible arrangement of the living
environment of us all.
I thank the organizers of this
year's festival of architecture and
urbanism for the invitation. I wish them
many success and satisfied audience.
I also wish the visitors inspiring
moments.
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Slunce, vítr a počasí

96/97

Tato slova popisují udržitelnost. Porota
hodnotila projekty na základě kritérií
jako je ekologie, ekonomičnost,
společenské aspekty a architektura.
Když jsem se připravoval na zasedání
v porotě, vzal jsem z knihovny Meze
růstu a přečetl si krátkou, ale výstižnou
kapitolu Zpráva Římského klubu o stavu
lidstva z roku 1972. Byl jsem překvapen,
s jakou přesností popsali tři ženští
a čtrnáct mužských autorů základní
teoretická a ideologická pravidla pro
citlivé posuzování projektů. Vytvářejí
udržitelnou architekturu, která se hodí
pro budoucnost? Nechápu, proč trvalo
skoro čtyřicet let, než si Lichtenštejnská
cena všimla řady staveb po celých
Alpách, od Lublaně po Nice, které
reprezentují alpskou udržitelnou
výstavbu a přestavbu. Nač ta dlouhá
mezera mezi teorií a praxí? Možná je to
dáno tím, jak dlouho trvá, než vědecké
objevy a metody ovlivní práci řemeslníků
a architektů. Autoři Mezí růstu byli
konstruktéři uzavřených obvodů
a odborníci na síťové systémy.
Architektura a plánování jsou však
praktické obory. Navrhování je umění
vyžadující zkušenosti, diplomacii
a empatii, nikoli věda. Zvyky, osvědčené
a chtěné, hrají ústřední roli, zvláště
na venkově. Šest oceněných projektů
vyjadřuje protest. Myšlení a konání
jsou součástí práce architekta stejně
jako umělecké dovednosti a praktické
zkušenosti. Termíny a procesy jsou
podřízené složitým simulacím

s klimatickými proměnnými od solárního
azimutu po poměr energie vložené do
materiálů, od životního cyklu po dopravu
a jiné formy zásobování. Krédem
architekta je fungující spolupráce mezi
všemi zúčastněnými. Působivě obsáhlá
dokumentace předaná porotě
představuje architekta ne jako kapitána,
ale spíše jako dirigenta řídícího stavbaře,
energetické poradce, klimatické experty,
krajináře, ředitele a politiky. Je to pravda:
dokumentace vykazuje technickou
náročnost, jež má význam pro budoucí
následky, které naše stavby způsobí.
Průmysl stavebních hmot nabízí působivý
arzenál možností optimalizujících každý
krok od výroby energie po její spotřebu
za pomocí chytrých přístrojů a zařízení,
izolačních materiálů a solárních
a skladovacích nástrojů.
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Výstava: Arch Cities
Termín konání: 10. – 23. 10. 2011

Exhibition: Arch Cities
Date: 10. – 23. 10. 2011

Místo konání: Letohrádek královny Anny
Organizátor: Czech Architecture Week,
Správa Pražského hradu
Spoluorganizátor:
Hlavní město Praha, URM Praha

Place: Royal Summer Palace of Queen
Anne
Organizer: Czech Architecture Week,
Prague Castle Administration
Co–organizer: Capital City of Prague,
The City Development Authority Prague

Kritéria hodnocení

and fourteen male authors laid down
basic theoretical and ideological rules
for a sensible assessment of projects.
Do they create sustainable architecture
that is fit for the future? It baffles me
that it has taken almost forty years
for the Liechtenstein Award to present
a collection of buildings throughout
the Alps from Ljubljana to Nice that
stand for sustainable construction
and redevelopment in the Alps. Why was
there such a long time–span between
theory and practice? Maybe it is the slow
pace with which scientific inventions,
findings and methods influence the
everyday work of craftsmen and
architects. The authors of The limits
to growth were closed loop constructors
and network thinkers. Planning and
architecture, however, are down–to–earth
tasks. Designing is an art involving
experience, negotiation and empathy,
rather than a science. Habits, both
proven and wanted, play a major role,
especially in rural areas. The six awarded
projects file a protest. Thinking and
acting are as much part of an
architect's job as are artistic skills
and practical experience. Terms
and procedures are subject to complex
simulations with climate–related
variables from solar altitude to grey
energy proportion in materials, from life

Porota zaznamenala pokrok. Pokrok
je užitečný, dovednosti jsou působivé
a výsledek je často měřitelný. Ale to není
dostačující. Před padesáti lety se ve
zprávě Římského klubu počítalo s tím,
že věci jako společenské, kulturní
a ekonomické hledisko patří ke zdravému
rozumu. Proto museli uchazeči kromě
energetického klíče pro své udržitelné
stavby a přestavby přenést i důkazy
popisující ekonomické podmínky
a dopady projektů: Z jaké dálky se musí
dovážet materiál a z jaké dálky musí lidé
na stavbu cestovat? Jaký je rozdíl mezi
technickým řešením, náklady a cenou
bydlení? A co plýtvání prostorem? Kolik
prostoru připadá na jednu osobu?
Architekti museli také uvést společenské
hledisko projektu: Kolik to stojí a kdo
to bude platit? Je to projekt, který chce
od všeho nejvíc, nebo jsou tu nové formy
využití a prostor pro skromnost? Porota
také posuzovala kulturní a umělecký
význam projektů. Jaký přínos má pro
architekturu? Podařilo se autorovi ze
složité spleti norem vytvořit konkrétní
formu? Výherci ukazují, jak lze uspořádat
prostor, jak lze uzavřít konstrukce
a rozmístit otvory tak, aby byla
zachována udržitelnost. Všude jsme
viděli redukci tvarů a forem, samé

kompaktní hmoty, do kterých proniká
vzduch a světlo šetřící energii. Řada
vítězných projektů ukazuje, že tradiční
architektonické hodnoty byly do
udržitelných staveb investovány dobře:
zájem o umístění – nejde o to, vidět
lokaci jen jako kotvu, ale jako soubor
topografických a klimatických podmínek
včetně slunce, větru a počasí.
(Köbi Gantenbein, šéfredaktor časopisu
o architektuře a designu Hochparterre,
předseda poroty soutěže Konstruktivní
v roce 2010.)

Konstruktivní – Cena za
alpskou udržitelnou stavbu
Lichtenštejnské knížectví založilo tuto
soutěž v roce 2010 a pozvalo do ní
architekty a ředitele stavebních firem
z alpských zemí. Proto se jí také říká
Liechtensteinpreis. Cena je spojena
s odměnou 50.000 Euro. V prvním kole
bylo 201 projektů z Lichtenštejnska,
Německa, Švýcarska, Rakouska,
Slovinska, Itálie a Francie. Ve druhém
kole vyzvala porota autory 25 projektů,
aby předložili podrobné zprávy
o ekologických, ekonomických,
společenských a architektonických
1

3

2

4

1 – Radnice v Raggalu, 1. cena,
exteriér/Raggal Town Hall 1st Prize, exterior
2 – Radnice v Raggalu, 1. cena, interiér
/Raggal Town Hall, 1st Prize, interior
3 – Hotel Krone, 2. cena, exteriér/Hotel Krone
2nd Prize, exterior
4 – Hotel Krone, 2. cena, interiér/Hotel Krone,
2nd Prize, interior

kvalitách projektů, což byly 4 projekty
ze Švýcarska, 15 z Rakouska (10 z nich
z Vorarlberska), 2 z Itálie,
2 z Lichtenštejnska a po jednom
z Německa a z Francie. Porota všechny
domy navštívila a prozkoumala.
Pak se sešla k poslednímu kolu
ve Vaduzu a vybrala tři ceny a tři
čestná uznání.

The sun, the wind
and the weather
These words describe sustainability.
The Jury found them and judged
according to value criteria such
as ecology, economy, social aspects
and architecture. To prepare for my work
in the Liechtenstein Award Jury I took
The limits to growth from the shelf
and read the small but significant
Club of Rome Report on the State
of Mankind from 1972. I was surprised to
see with what precision the three female
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cycles to traffic and other forms
of supply. Good co–operation between
all people involved is the
architect's credo. The impressively
voluminous documentation to be
submitted to the Jury by the architects
present the architect not as a captain
but rather as a conductor for engineers,
energy consultants, climate experts,
landscape gardeners, principals and
politicians. It is true: the documentation
shows technical sophistication which has
to be of relevance for the future
consequences we cause with our
constructions. The building supply
industry offers an impressive arsenal
of options for optimizing every step from
energy generation to energy use with
clever machines and gadgets, insulation
materials and solar and storage devices.

Hosté/Guests

Sophisticated
assessment criteria

98/99

The Jury recognized progress. Progress
is useful, skills are impressive and the
result is often measurable. But it is not

adequate. Fifty years ago, the Club of
Rome report considered things such as
social, cultural and economical aspects,
and not just technical excellence, to be
common sense. Therefore the applicants
not only had to provide an energy key
for their sustainable construction
and redevelopment projects but also
evidence supporting the economical
conditions and effects of their projects:
how far do materials have to be
transported and how far do people
involved in the construction have
to travel to the building site? What
is the balance between technical steps,
costs and housing prices? What about
the waste of land? How much space

is there per person? The architects also
had to state social aspects supporting
the project or required for the project:
how much does it cost, and who pays
for it? Is it one of those projects which
want more of everything, or are there
new forms of use and scope for
modesty? Finally, the Jury also assessed
the cultural and artistic significance
of each project. In what way does
it contribute to architecture? Has the
architect managed to create a definite
form from the complicated network
of regulations? The award winners show
how space can be organized and
composed, how structures can be
enclosed and openings can be arranged
in order to ensure sustainable use.
We have seen all along that shapes
and forms are reduced, how compact
building volumes are created, how air
and light are filtered to save energy.
Many of the award–winning projects
show that traditional architectural assets
have been invested well into sustainable
construction: interest in the location –
not just seeing the location as an anchor
but as the total of topographic and
climate conditions involving the sun,
the wind and the weather.
(Köbi Gantenbein is chief editor of
Hochparterre, an architecture and design

magazine. He was the Jury's president
of the Constructive Award 2010.)

Constructive – Award
for Sustainable Construction
in the Alps
The Principality of Liechtenstein started
the competition for this award in 2010,
inviting architects and principals
of construction projects throughout
the Alps. Therefore it is also known
as the Liechtensteinpreis. The award
was worth 50,000 Euros. The first round

Porota/The Jury
S právem volby/Experts with vote:
Köbi Gantenbein, šéfredaktor
Hochparterre, předseda/chief editor
of Hochparterre, chairman
(Švýcarsko/Switzerland)
Dominique Gauzin–Müller, architekt,
Francie/architect, France
Helmut Dietrich, architekt,
Rakousko/architect, Austria
Gian–Carlo Allen,
architekt,Itálie/architect, Italy
Bez práva volby/Experts without vote:
Andreas Götz, vedoucí ředitel, Cipra
International/Managing Director, Cipra
International
Robert Mair, Institut architektury
a plánování, Lichtenštejnská univerzita,
předběžný průzkum a manažer poroty
/Institute of Architecture and Planning,
University of Liechtenstein, preliminary
survey and Jury manager

Kontakt/Contact
www.constructive.li

included 201 projects from the
Principality of Liechtenstein, Germany,
Switzerland, Austria, Slovenia, Italy and
France. In the second round, the Jury
invited 25 project planners to submit

5
7

8

6
5 – Sídliště Im Bächli, 2008, 3. cena,
/Im Bächli Housing Estate, 2008,
3rd prize
6 – Sídliště Im Bächli, dvůr, 2008, 3. cena,
/Im Bächli Housing Estate, court, 2008,
3rd prize

detailed reports on the ecological,
economical, social and architectural
quality of the projects which included
4 projects from Switzerland, 15 from
Austria (10 of which came from
Vorarlberg), 2 from Italy, 2 from
Liechtenstein and one each from
Germany and France. The Jury visited
and inspected all buildings. They then
met for the final round in Vaduz and
awarded three prizes and three credits.

9
7 – Nominace, Panorama Vaduz/Nomination,
Panorama Vaduz
8 – Nominace, Vaduz/Nomination, Vaduz
9 – Výstavní model/Model Exhibition
governants
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Účinek.

Řád architektů a inženýrů
(OIA)/The Order
of Architects and Consulting
Engineers

to be registred with this organization.
The OAI is affiliated with numerous
international organizations (UIA, CAE,
FIDIC, EFCA).

Oficiálním posláním Řádu architektů
a inženýrů (OIA), stanoveným
lucemburským zákonem, je zaručit
aplikaci práv a povinností týkajících
se veřejných zájmů spojených s výkonem
architektonické a inženýrské profese.
Každý architekt a inženýr, ať již fyzická
nebo právnická osoba, který chce
v Lucemburském velkovévodství
provozovat nezávislou praxi, musí
být v této organizaci registrován.
OIA spolupracuje s mnoha mezinárodními
organizacemi (UIA, CAE, FIDIC, EFCA).

Informační bulletin, seznam členů, soupis
referencí přinášející přehled práce
architektů a inženýrů, to vše je
k dispozici na níže uvedené adrese

Hosté/Guests

The Order of Architects and Consulting
Engineers official mission, determined
by Luxemburgish law, is to guarantee
the application of the rights and duties
specifically linked to public interests
covered by the architects and consulting
engineers profession. It is compulsory
for each architect and consulting
engineer, whether a natural or legal
person, who wants to exercise his
profession on an independent basis
in the Grand–Duchy of Luxembourg,
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Naše služby/Our Services

Information bulletin, members' list,
and the OAI guide „References“ including
the works of architects and consulting
engineers offices, are available
at the address mentioned below

• Architects/individuals 20
• Consulting engineers/offices 217
• Consulting engineers/individuals 264

Kontakt/Contact
Stálá kancelář OAI/Permanent office
OAI 6, boulevard Grande–Duchesse
Charlotte
L–1330 Lucembursko/Luxembourg
Tel.: (+352) 42 24 06 (+352) 42 24 06
E–mail: oai@oai.lu
www.oai.lu

Registrovaní
členové/Registered
OBLIGATORY members
•
•
•
•
•
•

architekti/kanceláře 564
architekti/jednotlivci 643
interiéroví architekti/kanceláře 20
architekti/jednotlivci 20
inženýři/kanceláře 217
inženýři/jednotlivci 264

• Architects/offices 564
• Architects/individuals 643
• Interior Architects/offices 20

Light fieLds
Ušlechtilá, decentní, kvalitní:
Série svítidel LIGHT FIELDS
zůstává ve svém designu i v
novém provedení jako LED
klasikou přímočaré kancelářské
architektury.

1
5 – Ville de Luxembourg, Bauhärepräis OAI
2008

Zumtobel. The Light.
Design: Sottsass Associati

zumtobel.cz
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PÉCS
THE CITY OF
CULTURE

Róbert Kiss Szemán

Zsolt Páva

Dr. Zsolt Páva
primátor města Pécs/Mayor of the City of Pécs

Róbert Kiss Szemán
Ředitel/Director

Széchenyi tér 1, Pécs
Maďarsko/Hungary
Tel.: +36 72 533 800
E-mail: polgarmester@ph.pecs.hu
www.pecs.hu

Maďarské kulturní středisko v Praze/Hungarian Cultural Center in Prague
Rytířská 25-27, Praha 1
Tel.: +420 224 222 424
E-mail: info@hunginst.cz
www.hunginst.cz

Hosté/Guests

Pro architekta není nic otřesnějšího,
než když zanikne stavba, kterou navrhl.
A přitom chátrání a posléze i přirozený
nebo násilný zánik patří ke zrodu
a naplnění funkcí budovy stejně jako
k jakémukoliv organickému životu.
V jedné historické studii jsem četl údaje
o srovnání poměru dochované literární
a architektonické kultury v průběhu
dějin. Zatímco v jednotlivých zemích
západní Evropy se za tisíc let dochovala
téměř jedna desetina kulturních statků,
v zemích střední Evropy s méně šťastným
historickým vývojem míra dochování
nedosáhla ani jedno celé procento.
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Takže dámy a pánové architekti, klidně
v těchto končinách stavějte, nehrozí
přílišné nebezpečí, že se vaše díla
dočkají konce příštího tisíciletí!
Je tu však něco, co může takového
architekta deprimovat ještě víc – a sice
vědomí, že jeho dílo by případně mohlo
být i zachováno. Pocit jednoprocentní
možnosti, že právě já mohu vytvořit dílo,
které možná bude po staletí určovat tvář
krajiny a po celé generace přetvářet
každodenní život i estetický vkus
budoucích pokolení musí být dráždivý
a vzrušující. Je to možnost hraničící
s pantokracií, s veškerou její velkolepostí
i starostmi (Sorge). Na toto tvůrčí gesto
je kladen důraz také na
architektonických výstavách, kde
můžeme prokázat svou schopnost
inovace, předvést, jak organicky jsme
spjati s tradicemi předků, nakolik
harmonicky se přimykáme k matičce zemi
nebo jak se pokoušíme o zdánlivé
vytržení z fyzikálních zákonů
materiálního světa.
Možnost dochování ale znamená zároveň
i riziko. Je tu totiž nebezpečí, že budeme
odhaleni. Že se ukáže, že to, co jsme
si představili a zhmotnili do tvaru,

jsme činili na základě falešných principů,
pod vlivem marnivosti, nebo jsme naopak
byli svéhlaví a podlehli jsme dojmu,
že naše idea může popřít každodenní
praxi. To vše dohromady i samo o sobě
je postačující k tomu, aby diskrepance
(v Husserlově pojetí) mezi naší osobností
a vytvořeným dílem skryje (verbergen)
nejenom to nejlepší, co v nás je,
ale i člověka 21. století jako takového.
A přitom tento člověk je přinejmenším
tak zajímavý, jako generace předchozích
tisíciletí a nadcházejících století.
Dámy a pánové architekti, jen klidně
projektujte a stavějte v těchto končinách
– byť s Damoklovým mečem možnosti
i rizika zachování nad hlavou. Možná,
že se vaše díla dočkají konce příštího
tisíciletí!

There is nothing worse for an architect
than when a building he designed
disappears. Even, though decay and
afterwards natural or even forced
extinction belongs to the birth and
functional fulfillment of a building as
well as other organic life. I have read
a historical study about comparison
of preserved literary and architectonic
culture ratio throughout the history.
In the last thousand years in Western
Europe countries there has been almost
one tenth of cultural heritage preserved,
while in Central European countries –
with less happier historical development
– the preservation rate was hardly one
percent.
Therefore, ladies and gentlemen
architects, go on and build in these
lands, there is no danger for your work
to survive until the end of the next
millennium!
But there is one thing that can be even
more depressing for an architect

– the awareness that his work could
possibly be preserved. Knowing that
there is one percent chance that I can
create a work that may define the face
of the landscape for centuries and
for generations transform the everyday
life and taste of future generations,
that must be truly irritating and exciting.
It is a possibility that borders on
pantocracy with all its grandiosity and
troubles (Sorge). This creative gesture
is emphasized at architectural
exhibitions where we can prove our
ability of innovation, show how
organically are we connected with
the traditions of our ancestors,
how harmoniously are we attached
to the Mother Earth or how are we
seemingly trying to get away from
the physical laws of material world.
Yet the possibility of preservation also
means a risk. There is a danger that
we will be exposed. That it will turn out,
that all we have imagined and
materialized in a shape, was based on
false principles, due to our vanity or that
we have been stubborn and
overwhelmed by an impression that our
idea can deny the everyday experience.
All this together as well as by itself
is enough for the discrepancy
(in Husserl's concept) between our
personality and created work to hide
(verbergen) only the best in us but also
a man of the 21st century himself.
And yet this man is at least as
interesting as a generation of previous
millenniums and forthcoming centuries.
Ladies and gentlemen architects go on
and project and build in these lands –
even with a sword of Damocles of
possibilities and risks of preservation
above your head. Maybe your work will
survive until the end of the next
millennium!

Pécs je největší město jihozápadního
Maďarska se 150 tisíci obyvateli: sídlo
římskokatolického biskupství,
intelektuální, administrativní a finanční
centrum, v němž se koná řada festivalů
a dalších kulturních událostí po celý rok.
V mnoha turistických průvodcích je Pécs
popisována jako město se
středomořskou atmosférou. Jedinečný
charakter města je z velké části
výsledkem faktu, že Pécs je univerzitní
město. Díky 35 tisícům studentů
z Maďarska i ze zahraničí vládne městu
ve všední dny mladistvý duch, ulice
i náměstí jsou plné lidí, stejně jako
v době konání velkých festivalů.
Vždy na počátku července se do města
sjíždějí milovníci kultury z celého světa,
aby se zúčastnili Mezinárodního
kulturního týdne Pécs. Centrum města,
kde se nacházejí křesťanské památky
z dob Římanů, bylo v roce 2000 zapsáno
na seznam světového dědictví UNESCO.
Titul Evropské město kultury 2010
přispěl k rozvoji dlouhodobých kulturních
projektů v celém regionu Jižního
Zadunají.
Tradičně bohatý program festivalů
a dalších akcí se odehrává na místech
historických památek a budov. Římské
hrobky, místa spjatá s náboženskými
dějinami, ulice dlážděné tisíciletými
kameny, to vše vyzařuje jedinečnou
historickou atmosféru.
Nevládne tu však duch zmizelé minulosti,
naopak, současné umění se dere ze
staromódních galerií ven do ulic a jeho
náboj prostupuje celým městem. Vznikají
další a další díla inspirovaná
středomořskou atmosférou města.
Jeho obyvatelé tohle všechno berou
jako samozřejmost. Jiní to však poznají,

jen když Pécs sami navštíví a zažijí
město s jeho barvami, chutěmi a zvuky
na vlastní kůži.
V nedávno přijatém usnesení byla Pécs
vyhlášena Městem kultury. Tento slogan
symbolizuje dvoutisíciletou historii,
inteligenci, znalosti a zkušenosti lidí,
kteří zde žili, důvěru v současnost
a naději do budoucna. Kulturní statky
a hodnoty vytvořené našimi předky,
okouzlují dnešní návštěvníky. Snažíme
se, abychom jim pro jejich zážitek
připravili ty nejlepší podmínky.
(Dr. Zsolt Páva, primátor města Pécs)

Pécs is the largest city of South–West
Hungary with 150 thousand inhabitants;
a Catholic Episcopal seat, intellectual,
administrative and finance centre that
provides home to a large number
of festivals and many other cultural
events year after year. In numerous
travel books Pecs is described as a city
with a touch of Mediterranean
atmosphere. This unique character
is largely determined by the fact that
Pecs is a university city.
Due to around 35 thousand national
and international students of the
University of Pécs, the youthful energy
of the city, the busy street life, squares
and places of entertainment can be
sensed on simple weekdays as well as
during the time of large–scale festivals.
At the beginning of every July the prime
of all those interested in culture come to
the city from all over the globe to attend
the Pecs International Culture Week.
The centre, with its ancient Christian
relics from the Roman years, was
declared a World Heritage site in 2000

by UNESCO. In addition, the European
Capital of Culture 2010 title provided
grounds for long term culture–based
development for the entire South
Transdanubian region.
The traditional and eventful programmes
and festivals are hosted at the medieval
historic sites and buildings. The early
Roman burial chambers, the different
sites of religious history, the streets
paved with several thousand–year–old
stones, all radiate a unique historic
atmosphere.
However, there is no sensation
of a vanished past, since taking a step
beyond the old–fashioned exhibition
halls, contemporary forms of art
continuously enter the public spaces,
and the spirit of modern art penetrates
into the city. New works of art and
performances, inspired by the
Mediterranean atmosphere of the city
are constantly being created.
All of this is taken for granted by the
residents of the city. Others, however,
can only understand it if they visit Pécs
and get first–hand experience of the
colours, flavours and voices of the city.
Based on a recently accepted resolution,
Pecs is entitled as the City of Culture.
This slogan symbolises the history of two
thousand years, the intelligence,
knowledge and experience of the people
ever lived here, the confidence in present
times and the hope for the future.
The cultural assets and values
established by our ancestors enchant
our visitors. We do our best to provide
all the potentials for this admiration.
(Dr. Zsolt Páva,
Mayor of the City of Pécs)

02_Vystavy 2.qxd

1.10.2011

10:04

StrÆnka 104

Maďarská architektura/Hungarian architecture

Hosté/Guests

Maďarští architekti
v Bauhausu
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Maďarští studenti výmarského Bauhausu
se všichni znali a byli přáteli, většina
z nich totiž pocházela z Pécsi. Město
bylo v letech 1918 až 1921 obsazeno
srbskou armádou, což mělo za následek
zákaz všech civilních organizací. Mladí
a talentovaní architekti následkem toho
hledali své místo jinde v Evropě. Alfréd
Forbát (1897–1972) odcestoval v roce
1918 do Mnichova, kde se stal žákem
Theodora Fischera na Technische
Hochschule. Na radu svého učitele odjel
do Výmaru v září roku 1920, kde posléze
téměř dva roky působil v Gropiově
kanceláři. Kancelář měla vynikající vztahy
s Bauhausem, díky čemuž zde mohl
Forbát paralelně studovat. V roce 1919
přivedl Forbát do Výmaru mladého
Marcela Breuera, který se zde stal
učitelem a vedoucím truhlářské dílny
v letech 1920–1925.
Farkas Molnár (1897–1945) studoval
malířství na Akademii výtvarného umění
a zároveň navštěvoval Fakultu
architektury na Budapešťské technické
univerzitě. Během své cesty do Itálie
v roce 1921 jej německý malíř Werner
Gilles seznámil s Bauhausem. Molnár
se na Institut Bauhaus přihlásil na konci
téhož roku. Ve svazku studií
publikovaném k výroční výstavě Beuera
pořádané společností Vitra Design,
analyzuje Barry Bergdoll, jak evropští
imigranti architekti interpretovali
a přizpůsobili modernismus americké
lidové architektuře na základě čtyřiceti
let výzkumu a praxe. Jako faktického
předchůdce zmiňuje pobřežní rekreační
dům u Dunaje navržený Beuerem nebo
Ganeův pavilon v Anglii jako modelový
vzor modernistického obývacího pokoje
s krbem. Také odkazuje k dopisům
o obchodu s lidovým uměním, vedeným
architektovou starší sestrou v Budapešti,
aby dokázal, že trojdílný maďarský
vesnický dům a kuchyně s volně stojícím
komínem byly zdrojem moderní
architektury jako výsledek průzkumu

provedeného rodinou Breuerových
v terénu.
Forbát a Molnár publikovali
v maďarských časopisech články
o Bauhausu a nové architektuře,
ale jejich dílo spjaté s touto školou
se nakonec povedlo prosadit
i v zahraničí.

Hungarian Architects
in the Bauhaus
The Hungarian students of the Weimar
Bauhaus were all acquaintances and
good friends as many of them had
originally come from Pécs. The town was
being dragooned by the Serbian military
occupation between 1918 and 1921 and
it also took its toll on daily life insomuch
that the civil organizations were
blue–pencilled, nay, banned. Young
and talent architects searched their
place in the more opened cultural
centres of Europe. Alfréd Forbát
(1897–1972) travelled to Munich
in 1918 where he became Theodor
Fischer's disciple at the Technische
Hochschul. Counselled by his master
he travelled to Weimar in September
in 1920 where he held a post for almost
two years in Gropius' office. That the
office was in an excellent rapport with
the Bauhaus facilitated Forbát
simultaneous latching onto schoolwork.
In 1919 Forbát conducted the young
Marcel Breuer to Weimar, where
the young talent, became the teacher
and leader of the carpenter's workshop
from 1920 to 1925.

Farkas Molnár (1897–1945) was
studying to be a painter at the Academy
of Fine Arts; he also went on to the
Faculty of Architecture at the Budapest
University of Technology. During
a journey in Italy in 1921, it was
the German painter, Werner Gilles,
who opened their eyes to the Bauhaus.
Molnár enrolled for the Bauhaus Institut
at the end of the same year.
In a volume of studies published
to accompany the centennial Breuer
Exhibition by Vitra Design, Barry Bergdoll
analyses how European immigrant
architects translated and adapted
Modernism in American vernacular
architecture as a result of 40 years'
of research and practice. However,
he mentions a waterfront resort house
by the River Danube designed by Breuer
as a factual antecedent as well
as Gane's Pavilion in England as models
setting patterns for the Modernist
living–room with a fireplace. He also
refers to letters about the folk–art shop
run by the architect's elder sister
in Budapest to prove that the threefold
Hungarian vernacular house and the
kitchen with a freestanding chimney
became sources of Modern architects
as a result of the fieldwork done
by the Breuer family.
Forbát and Molnár had articles published
in Hungarian journals about the Bauhaus
and the new architecture but their
Bauhaus–bound oeuvre finally
approached its peeks abroad.
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Enrique Norten

José Luis Bernal
Velvyslanec/Ambassador
Velvyslanectví Mexika/Mexican Embassy in Prague
V Jirchářích 151/10, Praha 1/Prague 1
Tel.: +420 283 061 530
E-mail: info@rep.checa.cz
www.rep-checa.cz

Hosté/Guests

Mexické velvyslanectví je velmi potěšeno
možností reprezentovat svou zemi
na 5. ročníku mezinárodního festivalu
architektury a urbanismu Architecture
Week Praha 2011.
Mexiko se těší skutečně bohaté
architektonické tradici. Charakteristika
architektury a její odlišné prvky odkazují
na stavby z období předhispánského,
koloniálního až k moderně. Souborem,
ve kterém se spojují předlohy všech tří
zmíněných period, je Plaza de las Tres
Culturas (Náměstí tří kultur) v Tlatelolco,
kde se řadu let nacházelo sídlo
Ministerstva zahraničních věcí Mexika.
Každé architektonické období naší země
vykazuje vysokou míru autentičnosti,
sílu a ojedinělou kreativitu, a tyto prvky
pak jsou osobitým způsobem vlastní
tvorbě světově uznávaných mexických
architektů 20. století, jako jsou Luis
Barragán, Juan O'Gorman, Mario Pani,
Teodoro González de León, Pedro
Ramírez Vázquez, Abraham Zabludovsky,
Ricardo Legorreta a Agustín Hernández,
k nimž se řadí i mnozí architekti nové
generace.
Na letošním festivalu bude Mexiko
reprezentovat Enrique Norten, který patří
k plejádě mimořádných mexických
architektů naší doby. Byl laureátem
mnoha důležitých národních
i mezinárodních ocenění, z nichž vyniká
Cena Miese van der Rohe za architekturu
Latinské Ameriky, kterou obdržel v roce

106/107

1998, stejně tak jako jeho jmenování
čestným členem American Institute
of Architects (AIA), kterého se mu
dostalo roku následujícího.
K nejdůležitějším architektovým
projektům patří: Národní divadelní škola
v Národním uměleckém centru v Ciudad
de México; hotel Habita ve čtvrti Polanco
v hlavním městě Mexika a renovace
Teatro de los Insurgentes.
Enrique Norten je jedním z hlavních
hybatelů architektonické a urbanistické
obnovy některých částí Ciudad de México.
Jsme si jisti, že svou účastí na
Architecture Week Praha 2011 v sekci
Arch Cities mezi více jak třiceti zeměmi,
přispěje k rozšíření poznání současné
mexické architektury ve světě.

Mexican embassy in Prague is pleased
to have to opportunity to present its
country at the 5th annual international
festival of architecture and urbanism
Architecture Week Prague 2011.
Mexico has a truly rich architectural
tradition. The character of the
architecture and its distinctive elements
refer to buildings from the pre–Hispanic
era, through colonial era up to
modernism. Project, that includes all
three mentioned eras, is Plaza de las
Tres Culturas (Square of Three Cultures)
in Tlatelolco, a former seat of Ministry
of Foreign Affairs of Mexico. Each

architectonic era of our country
is authentic, strong and uniquely
creative, and these elements are also
present in the work of world renowned
Mexican architects of the 20th century,
such as Luis Barragán, Juan O'Gorman,
Mario Pani, Teodoro González de León,
Pedro Ramírez Vázquez, Abraham
Zabludovsky, Ricardo Legorreta and
Agustín Hernández, as well as many
architects of the youngest generation.
This year, Mexico will be represented
by Enrique Norten, one of the
outstanding Mexican architects of our
times. He was awarded many important
national and international prizes,
especially Mies van der Rohe Prize
for Latin America (1998) or a honorary
membership of American Institute
of Architects (AIA) from 1999.
Some of his most significant projects are:
National School of Theatre in National
Art Center in Ciudad de México, Habita
hotel in Polanco, Mexico City and
renovation of Teatro de los Insurgentes.
Enrique Norten is one of the main
initiators of architectural and urban
renovation of some parts of Ciudad
de México. We are convinced that his
presentation among 30 other
representatives from countries all over
the world at the Arch Cities exhibition
will contribute to promotion of
contemporary Mexican architecture
in the world.

CV Enrique Norten, Hon FAIA
Enrique Norten se narodil v Mexiko City,
kde v roce 1978 vystudoval architekturu
na Universidad Iberoamericana. V roce
1980 získal magisterský titul
z architektury na Cornell University.
V roce 1986 založil v Mexiko City ateliér
TEN Arquitectos, čímž zahájil svou
celoživotní kariéru věnovanou designu
a architektuře. Kancelář TEN Arquitectos
se zabývá tvorbou rozdílných měřítek
a typologií, od nábytkového designu,
přes rodinné domy, obytné, kulturní
nebo úřední budovy, až po krajinné
úpravy a územní plánování.
Projekty jako Národní divadelní škola
v Národním centru umění v Mexiko City,
víceúčelová budova Televisa tamtéž
(1. cena Miese van der Rohe, Pavilon
latinskoamerické architektury, Barcelona,
Španělsko, 1998), nebo Hotel HABITA
(Latinskoamerická stavba roku, World
Architecture Awards/RIBA, Londýn,
2002, Business Week/Architectural
Record Awards a AIA NY Chapter Award,
2003) jsou dokladem, že kancelář patří
mezi současné světové architektonické
špičky.
Pod Nortenovým vedením dosáhla
společnost mezinárodní úrovně, když
v roce 2003 otevřela pobočku v New
Yorku. Od té doby se firma rozrostla
na 70 zaměstnanců a má za sebou celou
řadu úspěšných a oceňovaných projektů.
Mezi současné projekty patří například
územní plán a knihovna Universidad
Panamericana, územní plán a akvárium
v Xochimilcu (Mexiko City), nový design
Mexického muzea (San Francisco),
nový kampus a obchodní škola Rutgers
University (New Brunswick) a kulturní
a obytný projekt BAM (Brooklyn).
Projekty Enrique Nortena byly oceněny
mnoha cenami, například Institute
Merit Design Award 2009 od Amerického
institutu architektů (AIA) a National
Institute Honour Award for Regional
and Urban Desing 2009 (AIA).
V únoru 2008 obdržel Enrique Norten
ocenění Excellence in Architecture and
Design Award od sdružení PODER –

Boston Consulting Group Business
Awards, a v roce 2007 Legacy Award
od Smithsonian Institution za svůj přínos
americkému umění a kultuře. V roce
2005 dostal cenu Leonardo da Vinci
od World Cultural Council a je prvním
nositelem ceny Miese van der Rohe
z Latinské Ameriky (1998).
Enrique Norten přednáší po celém světě.
Během kariéry kromě vlastní
architektonické praxe pravidelně působil
v mezinárodních porotách a výborech.
Práce Enrique Nortena/TEN Arquitectos
byla představena na řadě světových
výstav. Kromě mnoha článků v národních
i mezinárodních publikacích, byla jeho
práce publikována v několika
monografiích.
Enrique Norten was born in Mexico
City where he graduated from the
Universidad Iberoamericana with
a degree in architecture in 1978.
He obtained a Master of Architecture
from Cornell University in 1980.
In 1986 he founded TEN Arquitectos
in Mexico City, initiating a lifelong
commitment to Architecture and Design.
TEN Arquitectos seamlessly engages
a multitude of scales and typologies,
including furniture design; single–family
houses; residential, cultural and
institutional buildings; as well as
landscape and master planning.
Projects such as the National School
of Theater at the National Center of the
Arts, Mexico City; Televisa Mixed Use
Building, Mexico City [1st Prize Mies
Van Der Rohe Pavilion of Latin American
Architecture, Barcelona, Spain, 1998];
and Hotel HABITA, Mexico City (Latin
American Building of the Year World
Architecture Awards / RIBA, London
2002; Business Week / Architectural
Record Awards and AIA NY Chapter
Award 2003) established the firm as
a leader in contemporary architecture.
Under Norten's leadership and vision,
the firm reached international stature
when it opened a New York office
in 2003. Since then, TEN Arquitectos
has grown to over 70 members, working

on a diverse array of award winning
and acclaimed architectural projects.
Current commissions include the
Universidad Panamericana Master
Plan and Library; Xochimilco Master
Plan and Aquarium [Mexico City];
a new design for the Mexican Museum
[San Francisco, CA]; a new vision
for Rutgers University's Livingston
Campus and its Business school
[New Brunswick, NJ] and The cultural
& residential project from BAM
[Brooklyn, NY].
Enrique Norten's projects have been
recognized with numerous awards, such
as the 2009 Institute Merit Design Award
from the American Institute of Architects
New York Chapter and a National 2009
Institute Honour Award For Regional
And Urban Design from the American
Institute of Architects (AIA).
In February 2008, Enrique Norten
was presented with the Excellence
in Architecture and Design Award
by PODER – Boston Consulting Group
Business Awards, and in 2007 obtained
the Legacy Award from the Smithsonian
Institution for his contributions to the US
arts and culture. In 2005 he received
the Leonardo da Vinci World Award
of Arts by the World Cultural Council
and was the first Mies van der Rohe
Award recipient for Latin American
Architecture in 1998.
Enrique Norten has lectured all over
the world. Throughout his career,
he has balanced the practice of
architecture with a constant participation
on international juries and award
committees. The work of Enrique
Norten/TEN Arquitectos has been
presented on several international
exhibitions. In addition to numerous
articles on national and international
publications, the work of the firm has
been published on several monographs.

Kontakt/Contact:
www.ten–arquitectos.com
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Mexická architektura/Mexican architecture

Územní plán města
Xochimilco a Akvárium,
/Xochimilco Master Plan
and Aquarium
Mexiko City, Mexiko/Mexico City, Mexico
Tým/Design team: TEN Arquitectos
(Enrique Norten, Salvador Arroyo,
Victoria Grossi, David Maestres, John
Newcomb, Humberto Arreola, Raymundo
Pavan, Carmen Hernández, Par
Simonson, Orlando Baltazar, Susan
Armsby, César Crespo, Jonathan Barraza,
Enrique Gómez)
Územní plán/Master Plan
Udržitelnost/Sustainability Consultant:
Arup Engineers
Vize a představa/Vision and Image:
Bruce Mau Design
Krajinná architektura/Landscape
Architect: Hargreaves Associates
Urbanistická infrastruktura/Urban
Infrastructure: Nolte de Mexico
Hydrologie/Hydrology: Basin
Lokální krajinná architektura/Local
Landscape Architect: Cabeza Arquitecto
de Paisaje y Asociados

Hosté/Guests

Akvárium/Aquarium

108/109

Návrh konstrukce/Structural Design:
Alonso Ingenieros Asociados
Návrh výstavy (Zážitková
expozice)/Exhibition Design
(Visitor's Experience): Bruce Mau
Návrh výstavy (Vodní prostředí)
/Exhibition Design (Aquatic Habitats):
Cosestudi
Life Support System/Life Support
System: Syska Hennessy Group
Krajinná architektura/Landscape
Architect: Hargreaves Associates
Udržitelnost/Sustainability Consultant:
Arup Engineers

Konstrukce/Structural Design: Arup
Engineers
Projekt územního plánu oblasti, ležící
uprostřed přírodní rezervace Xochimilco
v severní části Mexiko City, se
vypořádává s několika společenskými,
urbanistickými i architektonickými
problémy. Projekt zahrnuje a zlepšuje
stávající plán parku Xochimilco. Původní
izolované části, dříve rozvíjené
v neplánovaných, nesoustavných fázích,
jsou těžko dosažitelné a omezené
ekologickými požadavky. Navrhovaný
územní plán tyto části uplatňuje
v jednom vertikálním pásu rozvojového
území, úzce spojeného s vodní krajinou
okolo a s regionální historií. Ústřední
jádro programu podporuje interakci,
vzdělávání a objevování, jak u místních
obyvatel, tak u návštěvníků. TEN
Arquitectos k programu doplnili
Výzkumné a vzdělávací centrum
Xochimilco (CIEAX), Ajolotario, přesídlený
květinový trh, parkoviště a veřejnou
dopravu, botanickou zahradu
a ekologickou regeneraci mokřin. Obecný
rámec návrhu odráží záměr vytvořit
CIEAX, jehož cílem je uskutečnění
rozhodné akce ke zlepšení kvality života

obyvatel i návštěvníků; v kontextu, který
přispívá k ekologickému porozumění
a poznání různých místních ekosystémů.
Uspořádání boxů, z nichž se stavba
skládá, a pečlivě navržená navigace
vybízí návštěvníky CIEAX k prohlídce.
Nezvyklé uspořádání výšky vůči délce
(kvůli územním omezením) se stalo
hlavní osou návrhu. Program zahrnuje
kanceláře, laboratoře, restauraci,
výstavní plochy, podmořskou expozici,
posluchárnu, kavárnu a služby.
Located in the natural preserve
of Xochimilco, in the southern part
of Mexico City, the master planning
project addresses a unique set of social,
urban, and architectural challenges.
The project embraces and improves
the existing program of the Xochimilco
Park. Originally developed in unplanned,
disconnected phases, its scattered
elements are hard to reach and
threatened by severe environmental
issues. The proposed master plan
reorganizes these elements in a single
vertical strip of developed land that
is closely related to the aquatic
surroundings and regional history.
The central core of the program fosters
modes of interaction, education and
exploration for both the area's residents
and its visitors. Our proposed additions
to the program consist of the CIEAX, the
Ajolotario, the relocation of the Flowers'
Market, additional parking and public
transportation facilities, a botanical

garden and the ecological recovery
of the wetlands. The general outline
of the proposal reflects the intention
of creating a Research and Education
Center for Xochimilco's Water (CIEAX)
which aims to carry out decisive action
to improve the quality of life for
residents and visitors; in a context that
contributes to environmental friendliness
and knowledge of the various
ecosystems that exist in the area.
The arrangement of the boxes that
compose the building and the carefully
design circulations brings off the visitors
to walk all over the CIEAX. The peculiar
conformation of height versus length,
due to the zoning restrictions, turned
into the design main axis. The program
includes offices, laboratories,
a restaurant, exhibition areas, submarine
exhibition areas, curatorship areas,
support life system areas, an auditorium,
cafeteria and services.

Paseo Tabasco. Desarrollo
Bicentenario. Puente
Mirador y Cultural
Villahermosa, Tabasco, Mexiko, 2010
/Villahermosa, Tabasco, Mexico, 2010
Návrh/Design: Enrique Norten (TEN
Arquitectos)

1

3

2

4

1, 2 – Akvárium, Mexiko City,
Mexiko/Aquarium, Mexico City, Mexico
3, 4 – Projekt Paseo Tabasco/Project for the
Paseo Tabasco

Tým/Design Team: Enrique Norten,
Salvador Arroyo, Marisol Moreno, Carolina
Angeles, Joe Tarr, Natalia Lomelí, Marina
Mun~ oz
Konstrukce/Structure:
Alonso y Asociados
MEP/MEP: AKF México
Osvětlení/Lighting: Luz en Arquitectura
Krajinotvorba/Landscape: W Architecture
and Landscape Architecture
Klient/Client: H. Ayuntamiento de Centro
Plocha/Area: 6.5 ha
Vizualizace/Renderings: TEN Arquitectos
Projekt Paseo Tabasco, ležící na
severovýchodě Mexika, má přeměnit
a revitalizovat hlavní ulice Villahermosy.
Neznamená to jen její přestavbu, ale
uspořádání s přihlédnutím k jejímu
využití a ke čtvrtím, jimiž prochází
a které ji jasně definují jako třídu,
ekonomickou a turistickou osu, jíž je.

TEN Arquitectos chce znásobit stávající
veřejné prostory tím, že je začlení do
současného návrhu, spolu s opatřeními
ke zlepšení životního prostředí, což
povede k vytvoření nových kvalitních
veřejných prostor; chce tak dosáhnout
rovnováhy mezi ekologickými,
společenskými a kulturními aspekty.
Strukturálním prvkem územního plánu je
pěší zóna, jež propojuje veřejné provozy
podél hlavní ulice, přičemž respektuje
potenciál existujících kulturních
a ekologických zdrojů ve městě. Tato
cesta má spojovat obě řeky a je
rozdělená na dvě fáze. První fáze
zahrnuje Vyhlídkový most/Amfiteátr
spolu s parkem Rovirosa, parkovací
zónou na opuštěných pozemcích, opravu
městských kolektorů a vyčištění laguny.
Druhá fáze bude zahájena rozvojem
jižního mola a náměstí před mostem.
Projekt, kvůli svému charakteristickému
tvaru a významu, je považován za
ikonický.
Situated in the Mexican Southeast,
the project for the Paseo Tabasco aims
to transform and revitalize the main
street of Villahermosa, not only
rebuilding it but structuring it by
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One York

Hosté/Guests

1 York Street New York, NY 10013, USA

110/111

understanding what are the uses and
districts that are interwoven with it and
clearly defining the avenue as the road,
economic and touristic axis that it
actually is. We aim to potentiate the
existing public spaces by integrating
them into a contemporary design
combined with environmental
improvement, looking for the creation
of quality public spaces; achieving
the balance between environmental,
social and cultural aspects.
The structural element of the Master
Plan is a true pedestrian walkway that
weaves the various public spaces with
the Avenue, recognizing the potential
of the existing cultural and ecological
resources in the city. This tour aims
to spread from one river to another
and is divided into two stages of design.
The first phase includes the Viewer
Bridge / Park Amphitheatre along with
the Rovirosa Park, parking area in
abandoned lots and environmental
improvement by repairing the municipal
collector and cleaning the lagoon by
storm water gardens.
The second stage starts with the
development of the South Pier
and the entrance plaza to the bridge.
The project, because of its particular
shape and importance inside the
Bicentennial proposals for Villahermosa,
can be considered iconic.

Typ/Type: Obytná budova (byty, společné
prostory, obchodní plochy,
automatizované garáže)/Residential
building (apartments, community space,
retail space, automated parking garage)
Architektonický návrh/Architectural
Design: Enrique Norten (TEN Arquitectos)
Tým/Project Team: Enrique Norten, Tim
Dumbleton, Florian Oberhuber, Irina
Verona. Javier Pérez–Gil, Pedro
Hernandez, Tina Wallbaum, Eugene Sun,
Katalina Arboleda, Christopher Glass,
Chantal Aquilina, Michael Anisko, Nandini
Bagchee, Suzanne Gehlert, Michel
Hsiung, Yun Hsueh, Alex Miller,
Hyung Seung Min, Ted Wagner, Aida
Estebanez
Klient a developer/Client and Developer:
Jani Real Estate 55 Avenue
Of The Americas
Vizualizace a fotografie/Renderings and
Photography: dbox
Foto/Photo: Eduard Hueber
Návrh/Year of Design: 2004
Dokončení/Completion Date: 2008
Provedení/Executive architect: Richard
Bienenfeld Architect, PC
Rozloha/Square Footage:
12.635 m2/136,000 SF
Náklady/Cost: US $65'000,000
Konstrukce/Structural Design: Borys
Hayda (DeSimone Engineering)
MEP/MEP: Ambrosino Depinto
& Schmieder Consulting Engineers
Statika/Wall Consultants: Israel Berger
& Associates, Inc.
Parkování/Parking Consultant:
G. A. L. Associates

budovy z 19. století, jež zabírá menší
městský blok na průsečíků čtyř
historických částí Tribecy. Účelem zásahu
je respektovat stávající stavbu a zároveň
ji upravit tak, aby odpovídala moderním
potřebám jejích obyvatel a okolnímu
prostředí, které se neustále vyvíjí. Byty
jsou uspořádány kolem příslušných
servisních bloků, v přízemí budovy pak
jsou prostory pro kanceláře a obchody.
Located at the Canal Street and Sixth
Av. Intersection, the project consists
in the renewal of the 19th – century brick
building, which takes up a small city
block at the fulcrum of Tribeca's four
historic districts. The purpose of the
intervention is to respect the existing
structure, transforming it at the same
time to respond to modern needs
of its inhabitants and the surrounding
environment which is in constant
evolution. The faceted object organizes
the interior spaces of the building.
The residential program divides the
apartments with its respective service
areas, complementing the program
commercial and office areas are
in the bottom of the building.

Národní laboratoř genotypů
pro biodiverzitu
/National Laboratory of
Genomics for Biodiversity
Irapuato, Guanajuato, Mexiko/Irapuato,
Guanajuato, Mexico
Architekt/Architect: Enrique Norten
(TEN Arquitectos)
Návrh/Design: 2005–2007
Realizace/Construction: 2007–2010
Tým/Project Team: TEN Arquitectos
(Enrique Norten, Salvador Arroyo,
Victoria Grossi, Verónica Chávez, Carlos
Marin, Mateo Riestra, Ernesto Orrante,
Ricardo Orozco, Alejandro Mantecón,
Gabriela Puente, Dionisio Arras,
Uvaldo Arenas)
Nábytek/Furniture design: Hector Esrawe
Konstrukce/Structure: Colinas de Buen,
SA de CV, Ing. Óscar de Buen
MEP/MEP: DIIN, SA de CV. Ing. Alejandro
Borboa
Klient/Client: National Laboratory
of Genomics for Biodiversity
Fotografie/Photography: Luis Gordoa
Národní laboratoř genotypů je umístěna
v Bajiu, obilnici Mexika. Lokalizace
a geologie místa – prázdné pole
s podzemním zlomem – dala vzniknout
metafoře, jež definuje tvar budovy:
vetknutá linie rozděluje budovu na
polovinu, na jedné straně jsou laboratoře
a na druhé administrativní prostory
a posluchárna, a zároveň vymezuje

Projekt, situovaný na rohu Canal Street
a Šesté Avenue, zahrnuje obnovu cihlové
7
5
8
6

5, 6 – One York, obytná budova, USA/One
York, Residential building, USA

7, 8 – Národní laboratoř genotypů pro
biodiverzitu, Mexiko/National Laboratory
of Genomics for Biodiversity, Mexico

veřejné prostory. Tato konstrukční linie
zlomu vytváří intimní občanský prostor,
který propojuje jednotlivé provozy.
Located in the Bajio, Mexico's
breadbasket, the National Laboratory
of Genomics is an extension of the
CINVESTAV. The location and geology of
the site – an empty field with a fault line
deep below – gave rise to the metaphor
that defines the form of the building: an
inscribed line divides the program in half,
with the laboratories on one side and
the administrative and auditorium spaces
on the other, and also delineates the
public areas. This constructed fault line
forms an intimate civic space that
connects the different programs.

Museum Chopo/The Chopo
Museum
Dr. Enrique González Martínez 10.
Colonia Santa María la Ribera, Mexico
City, Mexiko
Architektonický návrh/Architectural
Design: Enrique Norten (TEN Arquitectos)
Tým/Design Team: Enrique Norten,
Salvador Arroyo, Jorge Pérez, Victoria
Grossi, Natalia Lomeli, Carlos Marín,
Marina Mun~ oz, Verónica Chávez, Fausto
Alvarado, Jonathan Barraza, Mateo
Riestra, Ernesto Orrante, Ricardo Orozco,
Christian Joffroy, Mariana Narváez,
Miguel Ríos
Návrh/Design: 2004–2007
Realizace/Construction: 2007–2010
Klient/Client: Universidad Nacional
Autónoma de México [UNAM],
Coordinación de Difusión Cultural
Museo Universitario del Chopo
Zastavěná plocha/Net Area in the New
Building: 3.225 m2
Vizualizace/Renderings: TEN Arquitectos
Foto/Photo: Luis Gordoa

Původní budova Musea Chopo je
výsledkem technologie pozdního
19. století, stojí v sousedství Santa Maria
la Ribera. Konstrukce byla vyrobena
v Německu a sestavena v Mexiku. Dialog
mezi starým a novým sahá od
soběstačnosti po vzájemnou závislost.
Konstrukce vestavby je kompletně
autonomní, vytváří řadu galerijních
prostor, jež zaplňují starou budovu
a přitom se sotva dotýkají země. Klenuté
litinové vazníky se decentně opakují na
skleněné fasádě a nosném systému
mostků a ramp v novém objektu.
V budově se nacházejí klimatizované
výstavní prostory, kavárna, knihkupectví
s obchodem a informační centrum.
The original building of the Chopo
Museum is a product of
late–nineteenth–century technology,
located in the neighborhood Santa María
la Ribera, the structure was
manufactured in Germany and
reassembled in Mexico. The dialogue
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To pravé
pro odborníky

Mexická architektura/Mexican architecture

Johan van Lierop, Alex Miller,
David Campos, Zoë Small, Sonia Gómez,
Miguel Ríos, Mariana Narváez,
Jorge Lopez de Obeso Fausto Alvarado
Konstrukce/Structural Engineer:
Guy Nordenson Associates
MEP/MEP: Arup Engineers
Krajinná architektura/Landscape
Architect: Field Operations
Museum/Museum Design: Julian
Zugazagoitia
Návrh/Year of Design: 2005 –
dosud/2005 – In Process
Plocha (cca)/Area (approx.): 25.600 m2

10. ročník

100 Kč/6 €
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Guggenheimovo Muzeum
/Guggenheim Museum

A global museum composed by
a high–tech skyscraper is located
at a dramatic site where the plateau
on which the city sits plunges two
thousand ft into the Huentitán Gorge.

The concept of the tower emerged
from an analysis of the innovation
and ambition that characterize
Guggenheim museum. The structure
floats above the ground, with Avenida
Independencia running underneath.
The Museum features a kit of parts
of such small, medium, large,
and extra–large gallery modules that
are suspended within the transparent,
double–skinned volume of the tower
as a series of free–floating solids.

u–
zv

between the new and old ranges from
self–sufficiency to mutual dependence.
The structure of the insertion is entirely
autonomous, producing a series of
ramped gallery spaces that fill the old
building yet barely seem to touch the
ground. The arched cast–iron trusses are
subtly reinterpreted in the glass facades
and truss system of the bridges and
ramps in the new volume. The program
comprises air–conditioned exhibition
areas, a cafeteria, a bookstore and gift
shop and an Information Center.

Globální museum ve formě moderního
mrakodrapu stojí na dramatickém místě,
kde se náhorní plošina, na níž leží celé
město, propadá 600 metrů do rokliny
Huentitán. Koncepce věže vznikla
z analýzy inovace a ambice, jež
charakterizuje Guggenheimovo museum.
Konstrukce se vznáší nad zemí, pod ní
probíhá Avenida Independencia. V museu
jsou k dispozici galerijní moduly různých
velikostí zavěšené v průhledném objemu
věže jako řada volně se vznášejících
těles.

8
9

7 – Muzeum Chopo/The Chopo Museum
8, 9 – Guggenheimovo muzeum
Guadalajara/Guggenheim museum,
Guadalajara

www.silnice-zeleznice.cz
www.konstrukce.cz
www.obcanskavystavba.cz
www.vodohospodarske-stavby.cz
www.clean-smart-technologies.com
www.konstrukce-media.cz
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Michael Braum, Carl Zi llich

Dr. Heinrich Blömeke
ředitel/director
Goethe–Institut Prag
Masarykovo nábřeží 32, Praha 1/Prague 1
Tel.: +420 221 962 111
E–mail: info@prag.goethe.de/prag
www.goethe.de/prag

Německou architektonickou scénu lze
popsat jako rozmanitou s širokou škálou
nových staveb a rekonstrukcí – od
nových muzeí po přestavby starých
továren a obnovy obytných čtvrtí. Berlín,
jakožto hlavní město, je ve středu zájmu,
kromě něj je ale po celém Německu řada
dalších regionálních center vykazujících
různé lokání trendy.
Mezinárodní vlivy a lokální souvislosti,
témata jako společenská zodpovědnost
architektury a městské plánování,
udržitelnost, rozvoj městských částí,
ale i umělecké projekty, to vše dnes tvoří
německou architekturu.
Proto jsme pozvali zástupce organizace
Bundesstiftung Baukultur, aby představili
koncept Baukultur v dnešním Německu.
Nepřivezou jednu význačnou budovu
postavenou slavným zahraničním
architektem, ale ukázky „každodenní

architektury“ a výzvy, jimž dnes musí
architekti čelit. Veřejný prostor, dopravní
infrastruktura ve městech a prostory pro
vzdělávání, to jsou tři témata, která jsme
pro letošní Architecture Week Praha
vybrali.
The architectural scene in Germany
can be described as multifarious with
a broad variety of new buildings and
reconstructions – from a new museum
to cultural conversions of former
industrial spaces to deconstruction
of housing estates. While Berlin as the
capital is a focal point, there are many
regional centers and different trends
on account of the country's federalist
system. International influences
and local reference, topics like social
responsibility of architecture and
city planning, sustainability, city quarter

development, but also outstanding
artistic projects are the elements
of architecture in Germany today.
Therefore we invited the Bundesstiftung
Baukultur to provide an insight into their
focus on Baukultur in Germany today.
Not one example of a landmark building
designed by an international star
architect, but examples
of „everyday architecture“ and
the challenges architects of today
are confronted with. Public space,
the infrastructure of traffic in the city
and the space for educating our youth
are the three topics we have chosen
for the architecture week
in Prague 2011.

Hosté/Guests

Více článků o architektuře a městském plánování v Německu naleznete v češtině a němčině:
www.goethe.de/praha/architektura
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More articles about architecture and cityplanning in Germany you can find in Czech and German:
www.goethe.de/praha/architektura

CV Prof. Michael Braum

CV Carl Zillich

předseda nadace Bundesstiftung
Baukultur, Postupim

Bundesstiftung Baukultur

Bundesstiftung Baukultur
Předseda Bundesstiftung Baukultur,
Postupim, od roku 2008. V roce 1998
byl Michael Braum doživotně jmenován
profesorem Institutu městského
plánování a designu Fakulty architektury
a urbanismu na Leibnizově univerzitě
v Hannoveru. V roce 1996 byla založena
společnost Conradi, Braum & Bockhorst
a o deset let později se změnila ve
společnost Braum & Partners. V letech
1984 až 1988 působil Michael Braum
jako odborný asistent na Technické
univerzitě v Berlíně, kde studoval
městské a regionální plánování. V letech
1980 až 1996 byl nejprve
zaměstnancem a posléze akcionářem
FPB, the Free Planning Group Berlín.
Je autorem mnoha publikací o městském
projektování a výstavbě.
Chairman of the Bundesstiftung
Baukultur, Potsdam, since 2008. In 1998
Michael Braum was appointed a lifelong
professor of the Institute of Urban
Planning and Design at the Faculty
of Architecture and Urbanism, Leibnitz
University in Hannover. In 1996, Conradi,
Braum & Bockhorst company was
founded, ten years later renamed
to Braum & Partners. Michael Braum
worked as an expert assistant
at the Technical University Berlin in
1984–1988, where he studied urban and
regional planning. In 1980–1996, he was
an employee and later a shareholder
of FPB, the Free Planning Group Berlin.
He is an author of many publications
about urban planning and construction.

Po studiích architektury a urbanismu
na univerzitách v Kasselu (Německo)
a na Kolumbijské univerzitě v USA
vyučoval Carl Zillich v letech 2002
až 2008 dějiny a teorii architektury
jako odborný asistent na Fakultě
architektury a urbanismu Leibnizovy
univerzity v Hannoveru. Jako hostující
kritik, vyučující a moderátor je zván
na univerzity a instituce v Evropě
a v Severní Americe. Od roku 2004
byly realizovány jeho různé
architektonické projekty. Je rovněž
editorem několika publikací, např.
o spojení mezi uměním a architekturou.
After studying architecture and urbanism
at university in Kassel (Germany)
and Colombian University in the USA,
Carl Zillich taught history and theory
of architecture at the Faculty
of Architecture and Urbanism at Leibnitz
University in Hannover in 2002–2008.
He is being invited to numerous
universities and institutions in Europe
and North America as a visiting critic,
teacher and moderator. Since 2004,
many of his architectonic projects have
been realized. He is also editor of
several publications, e.g. about the
connection of art and architecture.

Kontakt/Contact
www.bundesstiftung–baukultur.de
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Baukultur na festivalu
Architecture Week Praha
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Termín Baukultur se v Německu rozšířil
v uplynulých deseti letech v rámci debaty
o zastavěném prostředí. Doslovný
překlad – kultura výstavby – není přesný,
proto věříme, že, alespoň pro ty, kdo
pracují se složitostí procesů a produktů
veškeré výstavby, má potenciál stát se
i v jiných jazycích tím samým, co je třeba
Kindergarten nebo Autobahn. Svým
významem dalece přesahuje nejen
architekturu, ale i takzvané zastavěné
prostředí, zahrnuje nejen všechno,
co je navržené a postavené za účelem
formování našich každodenních životů,
ale i s tím úzce spojené procesy vznikání
a vnímání.
Baukultur je výstavba a kultura,
odborné znalosti i zdravý rozum, konání
a zvažování, akce a reflexe. Je užitečné
diskutovat o všech názorech, které
se na tomto poli vynořují. Ústředním
bodem našeho poslání je myšlenka
uměleckého mobilu (pohyblivé
konstrukce), kombinace mnoha
pohledů, různých tvarů a velikostí,
které dohromady vytvářejí cosi
krásného. Související profese musejí
zároveň vzít v potaz řadu abstraktních
aspektů a je třeba diskutovat o kvalitě.
Čím dál více zákonů a nařízení často
funguje jako nášlapné miny, které
způsobují více škody než užitku.
Vyvážená spolupráce mezi všemi částmi
činí z Baukultur mnohem více, než jen
druh umění. Tato nezávislost spojuje
zodpovědnost jedince s obecným
dobrem.
Proto je důležité poznamenat, že
myšlenka Baukultur je nezbytnou
součástí přístupu mnoha profesí.

Jsou to nejen architekti, stavební
inženýři, krajináři, urbanisté, ale
i interiéroví designéři, spolu s politiky
a úředníky, stavebními firmami
a řemeslníky. Tito odborníci navrhují
a staví prostory, na kterých závisí kvalita
našeho života. Pokud však chceme
dosáhnout Baukultur, je třeba zapojit
i další profese. Učitelé jsou odborníci
na školy, sociální pracovníci na veřejné
prostory a manažeři mobility na dopravní
infrastrukturu. Chybí jim sice znalosti
v oblasti prostorových řešení, ale mají
zkušenosti, které jim umožňují
pojmenovat problémy a nahlížet
je optikou uživatele.
Na této výstavě je představeno začlenění
a vzájemná provázanost různých
aspektů, jež jsou jádrem Baukultur,
pomocí analýzy veřejného prostoru.
Oblast vzdělávání, volného prostoru
a dopravy spojuje diskuzi o možnostech
kvality s každodenním životem lidí.

• Školy a školky jsou architekturou,
jež vymezuje interakci různých částí
společnosti a představuje vůli
společností investovat do své
budoucnosti.
• Volné prostory jsou tradiční veřejné
prostory, které se musejí přizpůsobit naší
stále heterogennější společnosti
s různorodými potřebami a způsoby
reprezentace.
• Dopravní infrastruktura je od dnešních
veřejných prostorů neoddělitelná, často
jim dokonce dominuje. Současně
kvantitativní aspekty převažují nad
otázkami kvality a designu.
Tyto tři pohledy rámují diskuzi
o Baukultur. Tři krátké filmy
prezentované na výstavě představují
každodenní situace každého z pohledů
a zaměřují se na jejich problémy. Kromě
syrové reality zachycené ve filmu zazní
i hlasy těch, kteří tyto prostory obývají
a objeví se i možné návrhy řešení. Žádné
univerzální řešení nastíněných problémů
však není, protože základem Baukultur
je komplexnost, kterou je nejprve třeba
ocenit.
Film o školách ukazuje nedostatečnou
péči o školy, které kdysi bývaly
nejmodernějšími stavbami svého druhu.

Se spoustou přidaných zařízení
a speciálního vybavení, avšak
s nedostatečným přívodem denního
světla do společných prostor, vykazuje
škola přehnané odhodlání a důraz
na kvantitu ve vzdělávání.
Film o volných plochách zobrazuje
městský park v zanedbané čtvrti, v níž se
nezachovalo historicky dané uspořádání
jako kvalitativní složka a při neustálých
nekoncepčních úpravách nebyly
zohledněny potřeby jejích obyvatel.

1

2

3

4

1 – Mobil: Černý páv, Alexander Calder,
1950/Mobile: Black Peacock, Alexander
Calder 1950. Foto/Photo: Christie's
Images/Corbis
2 – Základní škola Eriky Mannové, Berlín
2008, die Baupiloten, Technická univerzita
v Berlíně/Erika Mann primary school, Berlin
2008, die Baupiloten, Technical University
Berlin. Foto/Photo: Petra Steiner
for Bundesstiftung Baukultur
3 – Filmstill z filmu „Na čem staví
vzdělávání?“/Film–still from „What does
education build on?“ Produkce/Production:
Offscreen 2010 for Bundesstiftung Baukultur
4 – Filmstill z filmu „Jak na volný prostor
ve městě?“/Film still from „How do open
space and city meet?“ Produkce/Production:
Offscreen 2010 for Bundesstiftung Baukultur

Film o dopravní infrastruktuře
představuje veřejný prostor jako souhrn
rozdílných zájmů mobility. Tam, kde
vládne síla a rychlost, se městský prostor
proměnil v zábrany a hranice.
Nevyhovuje žádným požadavkům.
Je jasné, že ve světě, kde očividně vládne
kvantita, je třeba zahájit debatu o kvalitě
a jejím nedostatku, aby se změnil na
svět, v němž chceme žít!
Jedním z příkladů úspěšného řešení,
jaké lze najít po celém Německu,
je Katharinenschule v přístavní části
HafenCity v Hamburku. Uprostřed
obnovené husté městské zástavby leží
budova, která se vypořádala
s prostorovými i ekonomickými problémy
a proměnila je v estetické a vzdělávací
kvality. Součástí výstavy je i model školy.
V budově se nachází základní škola
i školka a několik bytů. Navzdory
nevýhodám, plynoucím ze spojení
veřejného a soukromého kapitálu, dosáhl
projekt nebývalé kvality. Zakázku vyhráli
architekti Spengler Wischolek, krajináři
Hunck a Lorenz a investor Otto Wulff
také proto, že se jim podařilo do projektu
začlenit řadu odlišných požadavků.
Nejpozoruhodnější řešení je umístění
rozlehlého hřiště na střechu budovy,
jež kontrastuje s její současnou cihlovou
fasádou. Ve spolupráci s vedením školy
a s budoucím ředitelem se podařilo
vytvořit prostorové uspořádání vyhovující
moderním učebním metodám, které
například umožňuje propojení učeben
a dostatečné osvětlení celého vnitřního
prostoru. Všechny zúčastněné strany
se zasloužily o vytvoření školy pro

budoucnost, i z hlediska energetické
náročnosti budovy a dalších věcí, které
nejsou na první pohled viditelné. Uvnitř
budovy jsou funkce hustě uspořádané,
venku je však k dispozici velkorysý
prostor střešní zahrady a přilehlého
parku. Škola představuje nevyhnutelný
trend integrace vzdělávacích zařízení
do městského prostředí, který nahradí
současnou separaci.
V Baukultur nejde jen vzhled,
ale především o to, jak chceme žít!

Baukultur meets
Architecture Week Prague
The term Baukultur has spread across
the German debate on the built
environment over the last decade.
As its direct translation – the culture
of building – falls short in precision,
we believe, that the term, at least for
those who are working on the complexity
of processes and products of everything
built, has the potential to become
a word like Kindergarten or Autobahn
in many other languages. It reaches
far beyond architecture and even beyond
the so–called build environment,
as it encompasses not only everything
that is planned and built to shape
our every–day lives, but also the closely
related processes of becoming
and perceiving.
Baukultur is building and culture,
expertise and common sense, doing
and considering, acting and reflecting.
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It is very fruitful to discuss all the
different takes one can find in this
terrain. At the core of our mission lies
the idea of an artistic mobilé,
a combination of many aspects,
of different shape and weight that come
together to deliver something beautiful.
At the same time the professions
involved also have to consider many
abstract things and qualities have
to be negotiated. More and more laws
and regulations often act like landmines
and destroy more than they could
achieve. A balanced synergy between
all parts is what makes Baukultur
much more than a form of art.
This interdependence ties individual
responsibility that is crucial,
to the common good.
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5 – Redesign starého a nového přístavu,
Bremerhaven 2009, Latz + Partner/Redesign
of the old and new harbour, Bremerhaven
2009. Latz + Partner. Foto/Photo: Erik-Jan
Ouwerkerk for Bundesstiftung Baukultur
6 – Katharinenschule v hamburské přístavní
čtvrti HafenCity Hamburk 2009, Spengler •
Wischolek & Hunck, Lorenz/Katharinenschule
in the harbour-redevelopment HafenCity,
Hamburg 2009. Spengler, Wiescholek Hunck,
Lorenz Freiraumplanung. Foto/Photo: Spengler
• Wiescholek
7 – Filmstill z filmu „Kam míří stavební kultura
v dopravě?“/Film still from „Where to find
Baukultur in traffic-infrastructure?“
Produkce/Production: Offscreen 2010
for Bundesstiftung Baukultur

Therefore it is important to note that the
idea of Baukultur is always an integrated
approach of many professions and
perspectives. Not only Architects,
structural and civil engineers, landscape
architects, urban designers and planners,
regional planners as well as interior
designers make up the scope of
professionals that, together with
politicians and their administrations,
with building industries and crafts.
These experts plan and built the spaces
which our quality–of–live depends upon.
But also other professions need to be
integrated if Baukultur is to be achieved.
Teachers are experts on schools, social
workers on open–spaces and
mobility–managers on
traffic–infrastructure, just to give some
examples. And while they lack the
expertise to address spatial solutions,
they have the experience to name

the challenges and bring in
the perspective of the user.
At this exhibition the integration and
interdependence of the different aspects,
that lie at the heart of Baukultur,
are exemplified through the analysis
of public spaces. The fields of education,
open–space and traffic are used to
connect the discussion about possible
qualities with the every–day live
of the people.
• Schools and kindergartens are
architectures that qualify the interaction
of different parts of society and today
represent the willingness of societies
to invest into its future.
• Open spaces are the traditional
public–spaces, but need to be qualified
for our more heterogeneous societies
with different needs and modes
of representation.
• Traffic–infrastructure is inseperable
from todays public–space, often even
dominating it. At the same time
quantitative aspects rule over questions
of quality and design.
With those three perspectives
the discourse on Baukultur becomes
concrete. The three short–films
presented in the exhibition showcase

an every–day situation for each subject,
focussing on the challenges to be met.
Next to the rough reality captured by the
film, the voice of the people who inhabit
those spaces is heard and positive
solutions are shown via images flashing
up. No clear solution is given to the
challenges posed, as Baukultur starts
with the complexity that needs to be
acknowledged at first.
The film about a school showcases the
lack of maintenance in schools that once
were state–of–the–art. With plenty of
facilities and special features, but little
natural light in the common interior
spaces the school shows an over
determined and quantitative perspective
onto education. The film about open
space features an urban park in
a deprived neighbourhood where the
historical arrangement has neither been
maintained as a qualitative aspect,
nor have the needs of the neighbourhood
been integrated in its fragmented
ongoing adaptation. The film about
traffic–infrastructure presents the public
space as an agglomeration of separated
interests in mobility. Where strength and
speed rule, urban design has been
transformed to barriers and frontiers.
No consideration is given to an
integration of different demands. What
becomes clear is that in a world, where
quantities seem to rule, a lively debate
about qualities – or the lack of them –
must be initiated to build a world we
want to live in!
As one example for many successful
solutions that can be found throughout
Germany stands the Katharinenschule
in the harbour–redevelopment HafenCity
in Hamburg. In the middle of
a reinvented dense urban fabric lies

a building that deals with spatial
and economic challenges and turns them
around to aesthetic and educational
qualities. A model of the school is part
of the exhibition.
The Building integrates an elementary
school with a kindergarten and some
housing. Against all odds of
a public–private–partnership the project
achieved an unusual quality. Spengler
Wischolek Architects together with
Hunck + Lorenz Landscape Architects
together with the investor Otto Wulff
won the European tender also because
of their achievement to integrate
numerous diverging demands. The most
spectacular solution was to place
a generous playground on top of the
building that contrasts the contemporary
brick facades of the building itself.
In cooperation with the school
administration and the future principal
a spatial layout was achieved that suits
state–of–the art teaching methods,
e.g. making it possible to link different
classrooms and to have a lot of visibility
throughout the building. All parties
involved struggled to build a school that

Sponzoři modelu/Sponzoren des Medells:

is fit for the future, also in terms of its
energy–demand, features that remain
invisible. While the density of the
program can be felt inside the building,
the roof–garden and an adjacent park
offer additional space. The school stands
for a necessary trend for the integration
of educational facilities into the urban
fabric instead of separating them.
Baukultur is not just about how it looks,
but – most important – about how we
want to live!
Model Katharinenschule v hamburské
přístavní čtvrti HafenCity bude
poskytnut jeho architekty za podpory
investora Otto Wulffa a společností
Petersen Tegl (obložení fasády)
a Playtop Spielplatz GmbH (dětské
hřiště na střeše).
The model of Katharinenschule in the
HafenCity in Hamburg is provided by
its architects with the support of the
investor Otto Wulff and the companies
Petersen Tegl (produced facing bricks
of the front) and Playtop Spielplatz GmbH
(playground's floor covering on the roof).

STAVBA

obalka_3_11_Layout 1 8/27/11 12:25 PM Stránka 1

Rodinný dům Esbergärde

GANT Myslbek Praha

Museum Im Palais Graz

3 | 2011

LOGOTEC LED

+ výkon: 4,6W nebo 14W
+ 2 verze: 3200K - teple bílá
nebo 5500K - daylight
+ integrovaný stmívač na plynulou
regulaci 10% až 100% výkonu
+ optická flexibilita díky
6ti distribučním
sférolitickým čočkám

www.erco.com

Architektonický časopis Stavba přináší čtyřikrát ročně
aktuální novinky ze světa architektury a stavění.

dostupné světelné distribuce

Jednotlivá čísla jsou většinou tematicky uspořádána,

ERCO Lighting GmbH
Organizační složka Praha
Jana Masaryka 3/456
120 00 Praha 2
Česká republika
Tel.: +420 222 511 116
Slovenská republika
Tel.: +421 904 682 628
info.cz@erco.com

přičemž stěžejní a pravidelně se vracející témata jsou
věnována otázkám rozvoje měst, bydlení a rekonstrukcím.
Časopis je určen nejen architektům a studentům
architektury, ale i projektantům a stavebním technikům.
narrow spot, spot, flood, wide flood

oval flood

wallwasher

Vydává Business Media CZ, Nádražní 32, 150 00 Praha 5, tel.: 225 351 133, predplatne@bmczech.cz

Katalog_210x310_Stavba.indd 1

1.9.11 11:56

ERCO_LOGO_210x310_3.indd 1

13.9.2011 13:05:10

02_Vystavy 2.qxd

1.10.2011

10:06

StrÆnka 122

02_Vystavy 2.qxd

Peter Gero

1.10.2011

10:06

StrÆnka 123

Německá architektura/German Architecture

Přednáška/Lecture: Hamburské spojení Hafen City se Skokem přes Labe
/Connect Hafencity Hamburg with the Leap across the Elbe
Přednášející/Lecturer: Peter Gero
Kdy/When: 17. 10. 2011 v 18.00 hodin/17. 10. 2011 at 6 pm
Kde/Where: Goethe–Institut Prag, Masarykovo nábřeží 32, Praha 1/Prague 1
Organizátoři/Organizer: Goethe–Institut Prag, Czech Architecture Week
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Peter Gero je rodilý Bratislavan.
Vystudoval obor Inžinierske konštrukcie
a dopravné stavby na Vysokej škole
technickej v Bratislavě. V roce 1968
emigroval do Německa, kde vystudoval
urbanismus. Jeho profesionální život je
spjatý s městem Hamburg, kde se podílel
na mnoha významných projektech,
jako například výstavbě sítě U–Bahn
(design silnic, veřejných prostor
a mostů), urbanistických konceptech
města, vedl odborný štáb ministra pro
výstavbu a rozvoj, byl vedoucí oddělení
pro vývoj a revitalizaci města. Činnosti
při tvorbě plánu pro HafenCity –
největšího současného projektu v Evropě,
Veletržní komplex, který se nachází
v centrálním prostoru města, koncepty
pro tzv. Domplatz – „základní buňku“
města a vytvoření nové čtvrti ve městě
St. Pauli, jsou příkladnými výsledky
úspěšného urbanismu. Současný vzhled
města Hamburg je do velké míry
výsledkem práce Petera Gera, vzhledem
k tomu, že působil 12 let jako vedoucí
ředitel plánování a výstavby centrálních
čtvrtí Svobodného a hansovního města
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Hamburg. Peter Gero je čestným členem
České obce architektů.
Po ukončení více než třicetileté práce
pro město Hamburg je Peter Gero
momentálně konzultantem
architektonických a urbanistických
kanceláří, developerských
a investorských společností a správ
měst. Byl členem vícerých mezinárodních
porot rozhodujících o různých
urbanistických konceptech
a architektonických řešeních.
Peter Gero was born in Bratislava.
He studied Engineering constructions
and traffic constructions at the Technical
University in Bratislava. In 1968 he
emigrated to Germany where he studied
urbanism. His professional life is
bounded with the city of Hamburg
where he participated in many important
projects such as the construction
of U–Bahn network (design of roads,
public spaces and bridges), urban
development concepts of the city,
he led the expert crew of the Minister
for Construction and Development,
was a head of the Department for
Development and Revitalization
of the City. A few examples of successful

urban planning projects are plans for
HafenCity, trade fair complex in the city
center, concept for Domplatz – „basic
cell“ of the city and creation of a new
city quarter St. Pauli. Contemporary
appearance of Hamburg is to a large
extend result of Peter Gero's work,
considering the fact he was a chief
director of planning and construction
of Hamburg's central quarters for
12 years. Peter Gero is an honorary
member of the Association of Czech
Architects.
After finishing more than 30–years
work for the city of Hamburg, Peter Gero
today does consulting for architectural
and urban planning offices, developer
and investment companies and city
administrations. He was a member
of several international juries judging
different urban planning concepts
and architectural projects.

Kontakt/Contact:
Dipl.–Ing. Peter O. Gero
Nigen Rägen 4, Hamburg,
Německo/Germany
Tel.: +49 40 643 8125
E–mail: opeg@gmx.net

Hamburské spojení
HafenCity se Skokem
přes Labe
Technologický skok do informačního
věku, globalizace ekonomiky, klimatická
změna, internacionalizace městské
společnosti a nárůst populace
představují pro dnešní města nové výzvy.
Nejde se s nimi poprat pomocí
konverzace a kompenzace; vyžadují
nové způsoby myšlení a odlišné
představy o budoucí roli a funkci města
v uvědomělé a šetrné společnosti.
Projekty HafenCity a Skok přes Labe
představují v Hamburku podobnou
proměnu prostorového myšlení
a působení, proměnu, jež nabývá
obsah a stává se organizační realitou
prostřednictvím nalézání speciálních
urbanistických orgánů, jako
je Mezinárodní stavební veletrh
(IBA Hamburk) nebo Mezinárodní
zahradnická přehlídka (igs Hamburk)
2013.
Alternativní strategie, rozvoj nábřeží
Labe, představuje základní paradigma
městského rozvoje v Hamburku:
od „zaměření na marginálie“
po „zaměření na jádro“. Tento krok dává
smysl nejen geograficky, ale je i logický
pro urbanistickou strukturu Hamburku
orientovanou na budoucnost.
2
1

3

1 – Tradiční přístav v Sandtorhafen, letecký
pohled/Traditional Ship Harbor, Sandtorhafen,
aerial view
2 – 130 m dlouhý a cca 21 m široký most
Baakenhafen bude sloužit severní části čtvrti
Baakenhaf/Infrastructur Baakenhafen Bridge,
Eastern Hafen City
3 – Sandtorkai, tradiční přístav/Sandtorkai,
Traditional Ship Harbor

Role architektury, kromě urbanistických
aspektů, by neměla být podceňována.
Jsou to právě vnitřní periferie, které jsou
většinou charakterizovány specifickým
nedostatkem architektonických ambicí
a to je právě důvod, proč se kvalitativní
a estetické požadavky setkávají
na společenské a politické úrovni
s omezenou odezvou.
Úzké spojení mezi lokálními požadavky
a nadřazenými dočasnými potřebami
městské společnosti v přechodu mezi
velkým městem průmyslového věku
a metropolí společnosti založené
na vědění vytváří Skok přes Labe,
zajímavý pro Mezinárodní stavební
veletrh.

Connect HafenCity Hamburg
with the Leap across
the Elbe
The technological leap into
the information age, the globalisation
of economy, climate change,
the internationalisation of urban society,

and population development represent
new challenges for cities. They cannot
be tackled with strategies
of conversation and compensation;
they require new ways of thinking
and different images of the future about
the role and function of the city
in a knowledge–based and sustainable
service society.
The projects HafenCity and Leap across
the Elbe in Hamburg represent such
a change in spatial thinking and action,
a change that acquires its content and
becomes an organisational reality
through the instruments of founding
special urban development agencies,
an International Building Exhibition
(IBA Hamburg) and an International
Garden Show (igs Hamburg) 2013.
As an alternative strategy, the
development of the river–banks and
across the Elbe represent a fundamental
paradigm change in Hamburg's urban
development: from a „focus on the
margins“ to a „focus on the centre“.
Not only this step make sense
geographically and is logical for
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Německá architektura/German Architecture

a future–orientated urban structure
of Hamburg.
The role of architecture, in addition
to urban planning issues, should not
be underestimated. It is precisely
the inner peripheries that are usually
characterised by a particular lack
of architectural pretension and this
is the very reason qualitative and
aesthetics demands meet with a limited
response at a social and political level.
The close connection between local
requirements and superordinate
temporal demands of an urban society
in transition from the big city
of the industrial age to the metropolis
of a knowledge–based service society
makes the Leap across the Elbe
interesting for an International Building
exhibition.

Hosté/Guests

HafenCity
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V tomto kontextu je třeba také chápat
další hlavní urbanistický projekt
Hamburku, HafenCity. Příležitost rozšířit
centrum města o 40 % se nevyskytuje
příliš často. Cílem je pozvednout hodnotu
a atraktivnost městského centra
nabídkou dalších 6.000 obytných
jednotek a vytvořením nového servisního
centra a s ním i cca 40.000 nových
pracovních míst.
Klíčovou roli pro budoucí uspořádání
města hraje kombinace různých způsobů
využití vnitřního města. Co se týká
bydlení, skládá se projekt z jedinečné
směsice obytných domů různých
velikostí, kvality umístění a konceptu,
jak na pronájem, tak ke koupi, které
umožní uspokojit různorodé potřeby
obyvatel. Tato směsice není náhodná,
je výsledkem soutěží a konkurence,
které se soustředí na soupeření mezi
menšími developery, což vede k větší

koncepční i architektonické variabilitě.
Proto, když došlo na prodej pozemků,
byla rozhodujícím faktorem kvalita
koncepce využití a ne primárně cena,
kterou byli investoři ochotní zaplatit.
(Dostupné domy, luxusní apartmány,
nízkonákladové nájemní byty, stavební
družstva).
Po fázi výstavby nezačneme hned
prodávat, ale ustanovíme lhůtu, během
níž musí společnosti připravit exkluzivní
plány pozemků, o které se zajímají.
Jinými slovy, musí se zúčastnit
architektonické soutěže a po konzultaci
s městem provést průzkum místa,
stanovit zisky založené na typu
pozemku, požádat o stavební povolení
apod.
To Hamburku i HafenCity zaručuje jistotu,
že byly splněny určité standardy, týkající
se architektury, zamýšleného využití
i času. Tento proces také přinese řadu
výhod investorům: během plánovací fáze
jim nebudou účtovány žádné úroky
a navíc, jejich investiční riziko bude
sníženo, jelikož budou vědět, jak jejich
produkt vypadá už v okamžiku nákupu.

Hledáme „řízenou“ rozmanitost
architektury a požadujeme, aby se
developeři při přihlašování do soutěží
spojili s architekty. Dosud jsme
uspořádali 60 soutěží, jichž se zúčastnilo
na 600 kandidátů a podařilo se nám pro
novou část města zajistit kvalitní
architektonickou náplň.
Kvůli velikosti celého území, která činí
zhruba 155 hektarů, je třeba výstavbu
realizovat v jedné oblasti, která
disponuje potřebnou infrastrukturou,
aby mohla fungovat v nezávislých
jednotkách a zajistit lokální identitu.
Proto jsme definovali 8 oblastí,
které budou mít rozdílný charakter,
což odráží historii a charakter městského
centra Hamburku. Otevřené prostory
HafenCity vyhovují záměru, vyhlášenému
městem Hamburk, začlenit do městské
architektonické krajiny nové poetické
a emotivní kvality. To samé by měla dělat
architektura, kterou hledáme. To mě
na závěr přivádí k několika obecným
poznámkám o urbanismu a architektuře
Hamburku.

HafenCity
In this context also has to be seen
the other main urban planning project
of Hamburg, the HafenCity. It's a seldom
given opportunity to expand a downtown
by 40 %. The aim is to raise the value
and attraction of the city centre by
providing another 6000 residential units

and to generate a new service centre
hub that will create some 40.000
workplaces.
A key role for the future city fabric plays
the small scale mixture of the different
inner–city uses.
Concerning housing the charm is
comprised in a unique mix of residential
properties varying in size, quality
of location and concept, for both rent
and purchase, offering the opportunity
to meet the most different residential
needs. The mixture these days is not
naturally, but the result of a bidding
and awarding–of–contract strategy
focusing heavily on competition among
smaller–size developers in order
to obtain a large variety of conception
and architecture. Therefore, the usage
concept's quality and not primarily the
price that investors were ready to pay
were the deciding factor when it came
to selling the plots. (Mid–price homes,
luxury apartments, lower–cost rental
apartments by cooperative building
associations, joint building ventures).
After the bidding phase we do not sell
right away, but institute an option period
during which companies must prepare
exclusive blueprints for the lot they are
interested in. In other words, they need
to participate in an architectural
competition and after consulting
with the city, conduct a site exploration,
determine incremental costs based
on the lot type, apply for a building
permission etc.
This constitutes a qualitative assurance
process for Hamburg and HafenCity
as certain standards has been met
4

6

5
4 – Labská filharmonie/Dalmannkai
Elbphilharmonie
5 – Kulturní, vzdělávací a Vědecké
centrum/Science Center Culture, Education
6 – Pohled od Magdeburského přístavu
na Infopavilon, architekt: Bolles + Wilson
/View from Magdeburg Harbor at new
Infopavilon, architekt: Bolles + Wilson

in terms of architecture, intended uses
and time. Also this process will provide
various advantages for the investors:
no interest will be charged to them
during the planning phase, and, more
importantly, their investment risk will
be significantly reduced as they know
how their product, look like in the
moment of purchase. We look for
a „controlled diversity“ of architecture
and require that developers team–up
with architects to enter competitions.
Till now we have done 60 competitions
with some 600 participants and it helps
much to ensure quality for the
architectural development of the
new city.
Due to the size of the whole area
of some 155 ha the development
is to be realised in single precincts,
which have the required infrastructure
to function as independent units
and ensure local identity. Therefore
8 precincts were defined, which obtain
an individual character.
This reflects the history and character
of the city centre of Hamburg.
The open spaces of HafenCity thus
conform to Hamburg´s declared aim
to incorporate new poetic and emotional
qualities in its landscape–architecture…
The same should do the architecture,
we are looking for. This leads me finally
to some general remarks on urbanism
and architecture for Hamburg.

Architektura Hamburku
Úkolem, jenž stojí před městem Hamburk
a projektem HafenCity, je zásadní
reforma vzhledu města z perspektivy,
jež zdůrazňuje pohled na město směrem
od řeky spíše, než z pevniny směrem
k vodě. Městská zástavba i architektura
tvoří spojnici mezi kontinuitou a změnou,
mezi tradicionalismem na jedné straně
a avantgardou na straně druhé.
Zatímco strategie, která upřednostňuje
obyčejný výběr ze seznamu historické
architektury, vede k funkční i umělecké
stagnaci, podobně i libovolné
a nerozlišitelné panorama města,
jež se rozkládá mezi supermoderními

výtvory, bývá často neuvěřitelně škaredé.
Fascinující kapitoly městského rozvoje
musí být napsány na základě minulosti
i budoucnosti, kapitoly pokračující
historie Hamburku – jako je Námořní
muzeum, nová kancelář Spiegelu,
Vědecké centrum a zvláště Labská
filharmonie tvoří hlavní projekty
HafenCity.
Je to právě městský kontext, co dělá
město zajímavým a je jen na městě
samotném, aby si našlo svůj koncept,
jenž bude flexibilně strukturován
a umožní vznik mnoha různých,
inovativních architektonických děl.

Architecture for Hamburg
The overarching task facing Hamburg
with the HafenCity project is
a fundamental reformation of the
city's appearance from a perspective
that emphasizes the view from the river
to the ciy rather than from the land
out over the water. So it is that urban
development and architecture are both
treading a line between continuity
and change, between traditionalism
on the one hand and avant–garde
on the other.
Whilst a strategy that favours casual
selections from a list of historical
architectures results in functional and
artistic stagnancy, so, by the same token,
the arbitrary and undifferentiated
municipal cityscapes that stretch
between the flagship creations of
super–modernism are often shockingly
ugly. Fascinating chapters for urban
development have to be written on the
back of both, the past and the future,
chapters of the ongoing history of
Hamburg – like the Maritime Museum,
the new Spiegel–office, the Science
centre and especially the Elbe
Philharmonia do, the leading projects
of HafenCity.
It is the urban context which makes
the city special and as such it is up
to the city, to come up with a concept,
that is flexible structured and which
allows scope for a range of different,
innovative architectural interpretations.
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Federální komora německých architektů BAK/The Bundesarchitektenkammer BAK
Sdružení pro architektonickou výměnu NAX/The Netzwerk Architekturexport NAX
Netzwerk Architekturexport NAX Bundesarchitektenkammer e. V.
Askanischer Platz 4, Berlín, Německo/Berlin, Germany
Tel.: 030 / 26 39 44–60 / 62 / 81
E–mail: info@architekturexport.de
www.architekturexport.de

Federální komora německých architektů
(Bundesarchitektenkammer – BAK)
založila Sdružení pro architektonickou
výměnu NAX (Netzwerk Architekturexport
– NAX) na podporu aktivit německých
a zahraničních architektů tvořících
v cizině a mezinárodně činných
developerů a investorů při hledání
vhodných architektů a urbanistů.
BAK v Berlíně zastřešuje komory
architektů ze všech 16 německých
spolkových zemí. BAK zastupuje zájmy
115.000 praktikujících architektů
na národní i mezinárodní úrovni
(k 1. 1. 2004). Z nich většina, tedy 87 %
pracuje jako stavební architekti, 5 % jako
krajinní architekti, 5 % jsou registrování
jako interiéroví architekti a 3 % jako
urbanisté.
Označení „architekt“, „interiérový
architekt“, „zahradní a krajinný architekt“
a „urbanista“ jsou chráněna pravidly
a směrnicemi komor architektů
spolkových zemí. Jen ti, kdo jsou
registrováni v příslušné komoře
architektů, se tak mohou označovat.

Hosté/Guests

Hlavní poslání BAK:
• Posilování povědomí o architektonické
kultuře
• Ochrana spotřebitelů
• Údržba a zlepšování ekonomických
a právních podmínek profesního
vzdělávání
• Propagace spolupráce a pravidelná
výměna zkušeností mezi jednotlivými
komorami architektů ze spolkových
zemí
Ve spolupráci se Státním ministrem
spolkového kancléřství pro média
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a kulturní záležitosti uděluje BAK
architektonické ocenění
Taut–scholarship. Federální komora
architektů je také patronem Německé
ceny za architekturu, udělované jednou
za dva roky.
Na evropské úrovni je BAK aktivním
členem Architects Council of Europe
(ACE), sdružení architektonických
organizací ze států Evropské unie
se sídlem v Bruselu. Na mezinárodní
úrovni zastupuje BAK zájmy německých
architektů v německé sekci Union
Internationale des Architectes (UIA).

The Federal Chamber of German
Architects (Bundesarchitektenkammer
– BAK) founded the Network for
Architectural Exchange NAX (Netzwerk
Architekturexport – NAX) for promoting
the activities of German and foreign
architects working abroad and for
supporting internationally active
developers and investors in their search
for suitable architects and urban
planners.
The BAK in Berlin is the umbrella
organization of the Architects Chambers
of the 16 German Laender – bodies
of public law. BAK represents nationally
and internationally the interests
of 115,000 working architects
(as of January 1st 2004). Among them
a majority of 87 % works as construction
architects, 5 % work as landscape
architects, 5 % is registered as interior
designers and 3 % as urban planners.
The designations „architect“, „interior
architect“, „garden and landscape

architect“ and „urban planner“ are
protected by the rules and regulations
of the Architects Chambers of the
Laender. Only those who are registered
in the relevant Architects Chamber may
be entitled.
Main topics and tasks of the BAK:
• To strengthen the consciousness
of architectural culture.
• Consumer protection.
• To maintain and improve the economic
and legal conditions of professional
education.
• To promote the cooperation
and regular exchange of experience
with the Architects Chambers
of the Laender.
In cooperation with the State Minister
at the Federal Chancellery for Media
and Cultural Affairs, the BAK rewards
the architectural award
„Taut–scholarship“ The Federal Chamber
of Architects is also the patron
of the German architectural award which
is granted every other year.
On a European level, BAK is an active
member of the Architects Council
of Europe (ACE), the federation
of the architects' organisations for
the states of the European Union;
it is located in Brussels. On international
level, the BAK represents the interests
of German architects in the German
section of the „Union Internationale
des Architectes“ (UIA).
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Nizozemská architektura
/Netherlands architecture

Jan C. Henneman
Velvyslanec/Ambassador
Velvyslanectví Nizozemského království/Embassy of the Kingdom of the Netherlands
Gotthardská 27, Praha 6/Prague 6
Tel.: +420 233 015 200
E-mail: pra@minbuza.nl
www.netherlandsembassy.cz

Hosté/Guests

Tématy pátého týdne architektury
Architecture Week 2011 jsou Universal
City, Architektura a urbanismus zemí
vyšehradské čtyřky a výstava Arch Cities.
Dvoutýdenní pozornost, která je
věnována architektuře, v přednáškách,
výstavách a debatách je opravdovým
svátkem pro milovníky architektury
a designu.
Jsme velice rádi, že můžeme v rámci
Architecture Week 2011 podpořit
nizozemské studio MVRDV, které
je jedním z mezinárodně uznávaných
architektonických ateliérů sídlících
v Nizozemsku. Prostřednictvím kreativní
práce a spolupráce s odborníky ze všech
oborů, se MVRDV snaží nabídnout řešení
v oblasti architektonických
a urbanistických otázek. Výsledkem
bývají jedinečné a výrazné budovy,
urbanistické plány, studie a objekty,
které pomáhají rozvíjet města a krajinu
do budoucnosti.
Nizozemské velvyslanectví v České
republice propaguje nizozemskou
architekturu a architekty již řadu let.
Rozvinuli jsme kontakty s galeriemi
a akademiemi. Jsme hrdí, že můžeme
české veřejnosti představit výjímečné
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nizozemské architekty a podnítit výměnu
informací o současných celosvětových
tématech v architektuře. Jde nám o to
posílit mezinárodní pozici nizozemského
kreativního průmyslu pomocí společného
postupu a spolupráce.
Přeji festivalu spoustu zaujatých
návštěvníků a návštěvníkům spoustu
vzrušujících zážitků. Děkuji Czech
Architecture Week a Pražskému hradu
za organizaci této události.

The fifth edition of the Architecture
Week features the themes of Universal
City, Architecture and Urbanism
of Visegrad 4 project and Arch Cities
exhibition. The two week long focus
on architecture, in films, lectures,
exhibitions and debates, is a real feast
for the lovers of architecture and design.
In the framework of the Architecture
Week 2011 we are very pleased
to support the presentation of the Dutch
architecture studio MVRDV, one
of the internationally renowned
architecture ateliers from
the Netherlands. In a creative process
and by means of cooperation with

experts from all fields, MVRDV engages
in providing solutions to contemporary
architectural and urban issues.
The results are exemplary and outspoken
buildings, urban plans, studies
and objects, which enable cities
and landscapes to develop towards
a better future.
The Netherlands Embassy in the Czech
Republic has promoted Dutch
architecture and architects for a number
of years now. We have developed close
relations with galleries and academies.
We are proud to present the work of
outstanding Dutch architects to the
Czech public and promote the exchange
of information about current universal
themes in architecture around the world.
We aim to strengthen the international
position of Dutch creative industries
through a joint approach.
I wish the festival many interested
visitors, an exciting experience
to the public and I extend my
appreciation to the Czech Architecture
Week and the Prague Castle Authority
for organising this event.

MVRDV
Ateliér MVRDV založili v Rotterdamu
v roce 1993 Winy Maas, Jacob van Rijs
a Nathalie de Vries. MVRDV se obecně
zabývá poskytováním řešení současných
architektonických a urbanistických
problémů. Způsob práce založený
na výzkumu a spolupráci zapojuje
do tvůrčího procesu odborníky ze všech
oblastí, klienty i akcionáře. Výsledkem
jsou příkladné a přímočaré stavby,
územní plány, studie a objekty, které
umožňují našim městům a krajinám
rozvíjet se směrem k lepší budoucnosti.
Produkty tohoto přístupu se liší
a zahrnují budovy všech typů a velikostí,
městský design, publikace i instalace.
Mezi realizované projekty patří
Holandský pavilon na EXPO 2000
v Hannoveru, moderní business park
Flight Forum v Eindhovenu, bytový
komplex Silodam v Amsterodamu,
Kulturní centrum Macudai v Japonsku,
kancelářský kampus Unterföhring poblíž
Mnichova, hotel Lloyd v Amsterdamu,
územní plán a zástavba v Haagu
Ypenburgu, obytná střešní nástavba
Didden Village v Rotterdamu, kulturní
centrum Centre De Effenaar
v Eindhovenu, butikový obchodní dům
Gyre v Tokiu, Zdravotnické centrum
Maxima ve Veldhovenu a ikonická obytná
stavba Mirador a Celosia v Madridu.
Mezi projekty ze současnosti patří
rozličné bytové projekty v Holandsku,
Španělku, Číně, Francii, Anglii, Americe,
Indii, Koreji a v dalších zemích, vedení
banky v Oslu, veřejná knihovna
ve Spijkenisse, ústřední tržnice
v Rotterdamu, kulturní plaza v Nanjingu
a muzeum v Hangzhou v Číně.
Velkoformátové plány měst zahrnují
plány eko–města v Logron~ u, Španělsko,
urbanistickou vizi rozšíření Almere,
Holandsko a Grand Paris, vizi regionu
Velké Paříže.

1
1 – Tržnice/Market Hall, Rotterdam © Provast

První průřez tvorbou MVRDV byl
představen v publikaci FARMAX (1998),
následovaly a. o. MetaCity/Datatown
(1999), Costa Iberica (2000),
Regionmaker (2002), 5 Minutes City
(2003), KM3 (2005) a nedávno
Spacefighter (2007) a Skycar City
(2007). MVRDV se zabývá globálními
ekologickými tématy v rozsáhlých
studiích jako je Prasečí město, i menšími
projekty jako jsou řešení pro zničené
oblasti v New Orleans.
Práce MVRDV byla vystavována
i publikována po celém světě a získala
řadu mezinárodních ocenění.
60 architektů, designérů a dalších
zaměstnanců řeší projekty v mezioborové
spolupráci s použitím nejvyšších
technologických standardů.
Spolu s Technickou univerzitou v Delftu
provozuje MVRDV The Why Factory,
nezávislý think tank a výzkumné
středisko poskytující argumenty
pro architekturu a urbanismus
prostřednictvím předpovědi
pro budoucnost měst.
MVRDV was set up in Rotterdam
(the Netherlands) in 1993 by Winy Maas,
Jacob van Rijs and Nathalie de Vries.
MVRDV engages globally in providing
solutions to contemporary architectural
and urban issues. A research based
and highly collaborative design method
engages experts from all fields, clients
and stakeholders in the creative process.
The results are exemplary and outspoken
buildings, urban plans, studies

and objects, which enable our cities
and landscapes to develop towards
a better future.
The products of this approach vary
and range from buildings of all types
and sizes, to urban designs
to publications and installations.
Realized projects include the Dutch
Pavilion for the World EXPO 2000
in Hannover, an innovative business park
Flight Forum in Eindhoven, the Silodam
Housing complex in Amsterdam,
the Matsudai Cultural Centre in Japan,
Unterföhring office campus near Munich,
the Lloyd Hotel in Amsterdam, an urban
plan and housing in The Hague
Ypenburg, the rooftop – housing
extension Didden Village in Rotterdam,
the cultural Centre De Effenaar
in Eindhoven, the boutique shopping
building Gyre in Tokyo, Veldhovens
Maxima Medical Centre and the iconic
Mirador and Celosia housing in Madrid.
Current projects include various housing
projects in the Netherlands, Spain, China,
France, the United Kingdom, USA, India,
Korea and other countries, a bank
headquarter in Oslo, Norway, a public
library for Spijkenisse , Netherlands,
a central market hall for Rotterdam,
a culture plaza in Nanjing and a museum
in Hangzhou, China. Large scale urban
plans include a plan for an eco–city
in Logron~ o, Spain, an urban vision
for the doubling in size of Almere,
Netherlands and Grand Paris,
the vision of a post–Kyoto Greater
Paris region.
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MVRDV first published a cross section
of its projects in FARMAX (1998),
followed by a. o. MetaCity/Datatown
(1999), Costa Iberica (2000),
Regionmaker (2002), 5 Minutes City
(2003), KM3 (2005), and more recently
Spacefighter (2007) and Skycar City
(2007). MVRDV deals with global
ecological issues in large scale studies
such as Pig City as well as in small
pragmatic solutions for devastated areas
of New Orleans.
The work of MVRDV is exhibited
and published worldwide and receives
international awards. The 60 architects,
designers and staff members conceive
projects in a multi–disciplinary
collaborative design process and apply
highest technological standards.
Together with Delft University
of Technology MVRDV runs The Why
Factory, an independent think tank
and research institute providing
argument for architecture and urbanism
by envisioning the city of the future.

Hosté/Guests

Tržnice/Market Hall,
Rotterdam

130/131

Na místě, kde byl založen Rotterdam,
poblíž historického kostela Laurens,
vznikne Tržnice jako nová městská
typologie. Tržnice je udržitelné spojení
jídla, zábavy, žití a parkování. Veřejná
budova, plně integrovaná, umožňující
využití všech možností různých funkcí,
vystupuje z obytné zástavby.
Klenba s 228 byty, z nichž 102
je nájemních, vytvoří rozlehlou halu,
do níž se vejde 100 prodejních stánků,
obchodů a restaurací, 1.200 parkovacích
míst a podzemní supermarket. Všechny
byty budou mít venkovní balkón a okno
do tržnice. Izolace zabrání jakýmkoli
nechtěným efektům. 40 metrů vysoký
a široký otvor bude zakrytý zavěšenou
skleněnou fasádou, umožňující maximální

transparentnost a minimální konstrukci.
Uvnitř klenby budou vystaveny tržní
produkty. Projekt o celkové rozloze
100.000 m2 má být dokončen v roce
2012 a je součástí obnovy
Rotterdamského poválečného centra.
Budovu realizuje developer Provast.
Unibail Rodamco investoval do obchodů
a restaurací, o nájemní byty se postará
Housing Corporation Vesteda, díky nimž
bude budova sociálně integrovanou
součástí města.
At the place where Rotterdam was
founded, near the historic Laurens
church, the Market Hall will be realized
as a new urban typology. The Market Hall
is a sustainable combination of food,
leisure, living and parking. Fully
integrated to enhance and use the
synergetic possibilities of the different
functions, a public building emerging
from housing.
An arch of 228 apartments, of which
102 for rent, will create a large hall
which houses 100 market stalls, shops
and restaurants, 1,200 parking spaces
and an underground super market.
The apartments will all have a balcony
on the outside and a window
to the inside of the market. Insulation
will prevent any unwanted effects.
The 40 m tall and wide opening
of the front and back will be covered
with a flexible suspended glass façade,
allowing for maximum transparency
and a minimum of structure. The interior
of the arch will display market produce.

The project with a total of 100.000 m2
is set to be completed in 2014 and part
of the current regeneration of
Rotterdam's post war centre. Project
developer Provast realizes the building,
Unibail Rodamco invested in the shops
and restaurants whilst Housing
Corporation Vesteda will manage the
rental apartments, making the building
a socially integrated part of the city.

Didden Village, Rotterdam
První realizací v rodném městě MVRDV
Rotterdamu je střešní nástavba.
Na střeše existujícího monumentálního
domu s ateliérem jsou umístěné ložnice
jako samostatné domky tak, aby měl
každý člen rodiny dostatek soukromí.
Svým rozmístěním vytvářejí domky
na střeše budovy náměstíčka a uličky,
které vypadají jako maličká vesnička.
Vesničku obklopuje zídka s okny.
Život na střeše zpříjemňují stromy, stoly
a venkovní sprchy a lavičky. Modrý
polyuretanový nátěr všech prvků vytváří
dojem „nebe“ a korunuje stávající
budovu.
Nástavba může fungovat jako prototyp
možného zahuštění stávajících starých
částí města. Oživuje městské střechy.
Zkoumá náklady na trámy, infrastrukturu
a dokončovací práce, které by měly
být nižší, než obdobná stavba na zemi.
The first realization in MVRDV's
hometown Rotterdam is a rooftop house
extension.
On top of an existing monumental house
and atelier, the bedrooms are positioned
as separate houses, optimizing the
privacy of every member of the family.
The houses are distributed in such a way

that a series of plazas, streets and alleys
appear as a mini–village on top of the
building.
Parapet walls with windows surround
the new village. Trees, tables, open–air
showers and benches are added,
optimizing the rooftop life. By finishing
all elements with a blue poly–urethane
coating a new „heaven“ appears.
It creates a crown on top of the
monument.
The addition can be seen as a prototype
for a further densification of the old
and existing city. It adds a roof life
to the city. It explores the costs for
the beams, infrastructure, and extra
finishes, and it ultimately aims
to be lower than the equivalent ground
price.

Filharmonie Paříž
/Philharmonic Paris
Záměr postavit novou pařížskou
filharmonii v La Villette je inspirující:
chce kombinovat vysoké umění s lidovým
prostředím. Chce oživit periferii
a investovat do ní.
Bezpochyby lze říci, že sál tvoří centrální
část programu. Sál je obklopený
sekundárními prostory jako jsou
zkušebny, zákulisí, výstavní haly, škola,
kanceláře nebo restaurace. Všechny
tyto funkce tvoří styčné body,
prostředníky mezi sálem a městem.
Na jednu stranu zajišťují kontakt
se sálem: mají velká okna, ze kterých
je dovnitř vidět. Požadavky na sál vedly
k vytvoření vysoce kompaktního objemu
s mnoha balkony, kam se vejde
požadované množství diváků. Balkony
jsou propojené chodbami vedoucími
k oknům ve foyer a zdůrazněny

2

3

4
2 – Didden Village, Rotterdam
3 – Filharmonie Paříž/Philharmonic Paris
4 – Grand Paris

vystupující hmotou, která může být
osvětlena texty a zprávami, podporujícími
hudební atmosféru.
Zároveň tyto styčné body směřují
do okolí: zkušebny vedou do parku,
takže je možné pořádat venkovní
koncerty, kanceláře jsou otočeny směrem
k periferii a výstavní prostory k jižnímu
náměstí a přístupové zóně, sklady
k severní části předměstí, restaurace
směřuje k nebi a shlíží na město, atd.
Pojetí celého místa jako jedné reflexivní
plochy osvobozuje svým způsobem
ukrytou polohu. Zvětšuje ji. Použité
materiály z ní dělají součást krajiny.
Současného Dubuffeta. Totalita se stává
parkem v parku, doplňujícím okolní
zahrady Villette. Vyhýbá se jakýmkoli
prvkům společným s okolím. Nevybírá
si jeden z nich a tím všechny respektuje.
The intention to position the new
philharmonic in Paris' La Villette
is inspiring: it wants to combine High Art
within a popular environment. It wants
to enliven and invest in the Periphery.
With no doubt one can say that the hall
forms the central figure within
the program. The hall is literally served
by secondary functions as the rehearsal
rooms, the backstage, the expo,
the school, the admin, the restaurant.
By positioning these functions as sticks
around the hall, they form liaisons,
intermediaries between the hall
and the city.
On one hand they obtain an address
in the hall: big windows from where
one can enter and can look from any
department into the hall. They all have
a presence in the hall. The demands
for the hall lead to a highly compact
volume with many balconies
to accommodate the demanded number
of visitors. The balconies are connected
with walks leading to the windows with
the foyers. This characterizes the hall.
They are accentuated by the garde corps
that can be illuminated with texts
and messages, accommodating
the atmosphere to the music.

On the other hand these intermediaries
point at and connect with the
surrounding: the rehearsal towards
the park so that park–concerts can
be organized, the admin to the
peripherique as an address to the city,
the expo to the southern plaza and
the access zone, the loading towards
the northern side of the peripherique,
the restaurant towards the sky,
overlooking the city, etcetera.
By treating the complete site as one
reflective plaza, the somehow hidden
position is liberated. It enlarges itself.
By choosing the same materials
the building, it continues the building
that thus becomes a piece of landscape
itself. A contemporary Dubuffet.
The totality becomes a park in park,
adding up to the collection of gardens
of Villette. This avoids any similarities
with the collection of elements
in the surrounding. It doesn't choose
for one of them thus respecting all
of them.

Grand Paris
„Paris Plus“ znamená více: více ambicí,
optimismu, hustoty, efektivity, ekologie
a kompaktnosti. Velká Paříž potřebuje
ke svému dalšímu rozvoji silnou
kombinaci odpovědnosti a cílevědomosti,
které zajistí konzistenci a soudržnost,
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na níž lze stavět společný podnik,
který vyřeší její problémy, zvýší její
přitažlivost a vytvoří ještě
pozoruhodnější, příkladnější město.
Animace shrnuje reakci MVRDV
a ACS a AAF na připomínky prezidenta
Sarkozyho k urbanistickému plánu
Velké Paříže z roku 2009.
Vize definuje prostorovou náplň města,
na základě ambiciózních a odpovědných
strategií. To je jádrem reakce,
která navrhuje 17 rozsáhlých zásahů
založených na analýze městské struktury
a jeho budoucích programových potřeb
a prostorových možností. Tyto zásahy
jsou proveditelné, založené
na dostupném prostoru. Jedním z cílů
je udělat Paříž co nepřístupnější: vytvořit
hlavní stanici v oblasti Les Halles, přidat
jednu podzemní linku metra a dvě
okružní podzemní silnice na Boulevard
Périphérique, vytvořit novou Velkou osu
a podzemní pás infrastruktury podél
Seiny. Prostor osvobozený zapuštěnou
infrastrukturou bude využit pro bydlení
v příjemném, zeleném prostředí města.
Další části vize zahrnují investice do
dopravy, přírody, vzdělávání, kultury,
společenské soudržnosti a obnovitelné
energie. Úhrn všech projektů může do
budoucna zabránit dalšímu rozlézání
města a radikálně proměnit Paříž
na jedno z nejhustěji osídlených,
nejkompaktnějších a také
i nejkvalitnějších udržitelných měst
na světě: „Paris Plus petit“.
Prezident Sarkozy pověřil v červnu
roku 2008 deset architektonických
a urbanistických týmů, aby vytvořily
návrh Velké Paříže, udržitelného a směle
navrženého města. Projekt byl přivítán
s nadšením, jelikož se jedná

o nejambicióznější počin od 19. století,
kdy Paříž proměnil Haussmann.
Deset týmů si mělo představit evropskou
metropoli v roce 2030 jako
„post–kjótské“ zelené město, umožňující
další růst pro více než jsou současné
dva miliony Pařížanů a poskytující
přitažlivé městské prostředí.
„Paris Plus“ stands for more: more
ambition, more optimism, more density,
more efficiency, more ecology and more
compactness. Greater Paris needs
a strong combination of responsibility
and ambition to continue
its development, to ensure
its consistency and to develop
a cohesion that can build a base
for a collective enterprise to solve
its problems, to enlarge its presence
and attractiveness, to create an even
more remarkable, exemplary city.
MVRDV with ACS and AAF's response
for President Sarkozy's 2009 urban
planning consultation for the great
challenge of the Greater Paris area
is resumed in this animation.
The vision defines the spatial agenda
for the city, based on ambitious
and responsible strategies for the French
capital. It is the core of the response
and proposes a series of 17 large scale
interventions that are based
on an analysis of the city's fabric,
its future programmatic needs and
spatial possibilities. The proposals
are interventions based on available
space and feasible. Among them
the ambition to make Paris highly
accessible: the creation of a grand
central station at the location of Les
Halles, underground densification

of the Boulevard Périphérique by adding
a metro line and two underground
motorways ring–roads, the creation
of new Grand Axe's and a subterranean
infrastructure band along the Seine.
The space liberated by the buried
infrastructure is used for a housing
program that allows for urban living
in pleasant and green environments.
Further parts of the vision
are investments into transport, nature,
education, culture, social cohesion and
vast amounts of renewable energy.
The sum of all projects can avoid future
sprawl and radically transform Paris into
one of the densest, most compact and
therefore sustainable high quality cities
in the world: „Paris Plus petit“.
President Nicolas Sarkozy commissioned
in June 2008 ten teams of architects and
urban planners to imagine an exemplary
„Grand Paris“ a sustainable and boldly
designed capital. The project was hailed
being the most ambitious since
Haussmann changed Paris in the 19th
century. The challenge for the 10 teams
was envisioning the European metropolis
in 2030 being a „post–Kyoto“ green
urban centre which allows for growth
beyond the current two million Parisians
and provides them with attractive urban
environments.

Food Print Manhattan
Kolik prostoru je potřeba
k vyprodukování jídla pro všechny
obyvatele Manhattanu? Pro lidi, kteří zde
žijí i návštěvníky? Se současnými výnosy
by to znamenalo plochu 150krát větší
než je samotný Manhattan.
Pokud by se i přidala podpora
hydroponického pěstování plodin
(NASA dosáhla šestinásobných výnosů
z pšenice než je dosavadní americký
5
6
5 – Food Print Manhattan
6 – Villa VPRO

průměr, u ostatních plodin
až desetinásobných), zapojilo
se organické farmaření zvyšující kvalitu
produktů i životní podmínky zvířat,
tak by všechny tyto alternativní metody
hospodaření pomohly snížit plochu
potřebnou k nasycení Manhattanu
na 46násobek jeho rozlohy. Ale kde to
udělat? Na to by byla třeba věž vysoká
37 kilometrů, pokud počítáme i krmení
pro zvířata. I bez něj by však byla vysoká
14 kilometrů.
Vedle sochy Svobody by se tak objevilo
obří potravinové město s cereální věží,
kuřecí věží, ovocnou věží, rybí věží,
distribuující jídlo přes Guvernérův ostrov.
Pokud by se věže rozmístily na střechy
po celém Manhattanu, na každém domě
by vznikla vrstva jídla vysoká 200 metrů.
Animace vizualizuje, jaký dopad má
produkce jídla na prostor a především,
kolik místa je potřeba k pěstování
potravy pro zvířata.
How much space is needed to produce
the food for the entire population
of Manhattan? The people who live there
and the people, who visit be it
as commuter or tourist. With current
US fyields this would require
150 times the land area of Manhattan.
With a combination of: Hydroponic
farming for crops efficiency is boosted;
NASA already achieved wheat yields
around six times higher than the
US average, for other crops the efficiency
can be tens of times higher. Organic
farming for animals to increase quality
and animal well–being. As US organic
farming regulations do not specify

minimum livestock surface area,
the Dutch regulations are used.
By applying these alternative methods
of farming, the area needed for food
production is reduced to 46 times
Manhattan. But where to do it? To grow
all food for Manhattanites in one tower,
a tower of 23 miles height would be
needed, this includes the food for animal
production. Without it the tower would
still be 8,7 miles tall.
Distributing the various ingredients over
Governor's Island in different towers,
Cereal tower, chicken tower, fruit tower,
fish tower, a gigantic food city would
appear next to Lady Liberty.
Distributing the towers over all
the rooftops of Manhattan would result
in a food layer of 656 feet on top
of every building of the city.
This animation visualises the enormous
impact food production has on space
and especially how much space is needed
to grow animal food.

Villa VPRO
Televizní a rozhlasové centrum VPRO
lze popsat slovy jako „kompaktnost“
a „prostorová diferenciace“ a z hlediska
jeho vztahu k okolní krajině. Vzhledem
k současným územně–rozvojovým
omezením na místě stavby – hranice
zónování a omezená výška staveb –
vznikla z kompaktnosti „nejhlubší
kancelářská budova v Holandsku“.
Pečlivé rozmístění otvorů umožňuje
přístup přirozeného světla i výhled
do okolí. Výsledkem je otevřený prostor
s nejasnými hranicemi interiéru
a exteriéru.

Zeleň, která bývala na místě budovy,
byla nahrazena zatravněnou střechou,
pod níž leží „geologické seskupení“
jednotlivých pater. Tato patra jsou
propojena pomocí zařízení jako jsou
rampy, stupňovitá podlaží, rozlehlá
schodiště i menší plošiny, vedoucích
až nahoru na střechu. Výškové rozdíly
ve výsledném plynoucím interiéru, spolu
s křídly vytvořenými mezerami, zajišťují
celou řadu pracovních prostředí
v různých typech kanceláří, které
vycházejí vstříc proměnlivým požadavkům
plynoucím ze zaměření VPRO. Salón,
podkroví, hala, patio a terasa připomínají
staré prostory.
The VPRO Television and Radio Center
can be described using terms such
as 'compactness' and 'spatial
differentiation' and in terms
of its relationship to the landscape
around it. Given the present
town–planning restrictions on the site –
zoning plan boundaries and maximum
building heights – compactness has
led to 'the deepest office building
in the Netherlands'. A precise positioning
of voids allows the access of natural
light to be combined with views over
the surroundings. The result is an open
–plan office where the difference
between inside and outside is vague.
The greenery that stood where
the building now stands has been
replaced with a raised grass covered
roof under which lies a 'geological
formation' of different floors. These
floors are connected to one another
by spatial devices such as ramps,
stepped floors, monumental steps
and small rises, thus providing a route
to the roof. The differences in height
in the resulting continuous interior,
combined with the wings created
by the gaps, facilitate a wide range
of work contexts in different office
typologies to meet the ever changing
demands imposed by VPRO's business.
Lounge, attic, hall, patio and terrace
types all serve to echo the old premises.
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Alessandra Kosberg

Přednáška/Lecture: Ztraceno v přírodě/Lost in nature
Přednášející/Lecturer: Alessandra Kosberg
Kdy/When: 17. 10. 2011 ve 20.00 hodin/17. 10. 2011 at 8 pm
Kde/Where: Ballingův sál, Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6
/Balling Hall, National Technical LIbrary, Technická 6, Prague 6
Organizátoři/Organizer: Czech Architecture Week

CV Alessandra Kosberg,
Architekt M.N.A.L.

Hosté/Guests

(*1967, Oslo)
Vzdělání: Oslo School of Architecture,
1994
Praxe: 1995–97 F.R.A.M Architects, 1997
– dosud Jarmund/Vigsnaes AS, 2004
Partner u Jarmund/Vigsnaes AS
Další: Výuka v magisterském studiu na
Oslo School of Architecture (2011)
Přednáška na semináři o architektuře
v Šanghaji (2010)
Přednáška na semináři Oficiální obec
architektů Kanárských ostrovů, Tenerife,
Španělsko (2010)
Vedoucí stipendijního výboru
(2009/2010), jmenována NAL
Učitel na Oslo School of Architecture
(2009)
Přednáška na Technické univerzitě
Darmstadt, na Vestfold Association of
Architects, To/ nsberg, na semináři Kovy
v architektuře, Norsk Sta° l, Trondheim,
přednášející na semináři Stavební fyzika
na Academy of NAL, Oslo (vše 2009)
Hostující profesorka na týdenním
workshopu na École nationale supérieure
d'architecture de Nancy (2008)
Přednáška na fakultě architektury na
univerzitě Ascoli Piceno v Itálii,
přednáška v Tromso/ , Norway (NAF),
přednáška v Národním muzeum
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múzických umění, Santiago Chile (vše
2008)
Porotkyně: Škola kultury, Stavanger,
jmenována NAL (2007)
Kritik NTNU (2006)
Předsedkyně Obec architektů Osla
(2006)
Porotkyně: Soutěž na nábřeží Akershus
(2004), jmenována NAL
Předsedkyně poroty: Brick Award
(2004), jmenována NAL

CV Alessandra Kosberg,
Architect M.N.A.L. (*1967,
Oslo)
Education: Oslo School of Architecture,
diploma 1994
Practice: 1995–97 F.R.A.M Architects,
1997–till now Jarmund/Vigsnaes AS,
2004 Partner at Jarmund/Vigsnaes AS
Other:
Part time lecturer/teacher at
Master–degree studio course at Oslo
School of Architecture (2011)
Lecture at architecture–seminar
Shanghai (2010)
Lecture at seminar at Official Architects'
Association of the Canary Islands,
Tenerife, Spain (2010)
Leader of the committee for scholarships
(2009/2010), appointed by NAL

Part time teacher at Master studio
course at Oslo School of Architecture
(2009)
Lecture at TU Darmstadt, lecture at the
Vestfold Association of
architects, To/ nsberg, lecture at Seminar
Metals in architecture, Norsk Sta° l,
Trondheim, lecture at seminar
Building–physics at the Academy of NAL,
Oslo (all 2009)
Visiting professor at the International
Week Workshop, école nationale
supérieure d'architecture de Nancy
(2008)
Lecture at the faculty of architecture
at the University of Ascoli Piceno in Italy,
lecture in Tromso/ , Norway (NAF), lecture
at the National Museum of Beaux Arts
Santiago Chile (all 2008)
Juror: School of culture, Stavanger,
appointed by NAL (2007)
Critic NTNU (2006)
Chairman of Oslo Association
of architects (2006)
Juror: Akershus waterfront competition
(2004), appointed by NAL
Chairman of the Jury: Brick Award
(2004), appointed by NAL

Kontakt/Contact:
www.jva.no

Farma v Totenu/Farmhouse
at Toten
Toten, Norsko/Norway
Návrh/Year of design: 2005–2006
Realizace/Year of construction:
2007–2008
Klient/Client: Ane Kristin Rogstad og
Trond Nyga° rd
Architekt/Architect: Jarmund/Vigsnaes AS
Architects MNAL (Einar Jarmund, Ha° kon
Vigsnaes, Alessandra Kosberg)
Spolupráce/Assisted by: Nikolaj
Zamecznik
Dodavatel/Contractor: Byggmester
Rotstigen AS
Plocha/Area: 165 m2 (celková/gross) /
150 m2 (užitná/net)
Foto/Photo: Nils Petter Dale
Menší domek po dva historiky a jejich
děti na břehu jezera Mjo/ sa na místě
opuštěné farmy, kterou zdědili. Původní
starý dům ve dvoře není izolovaný
a využívá se pro hosty a jako sklad.
Stará stodola se musela strhnout,
protože měla prohnilou nosnou
konstrukci. Zachovalé, přes sto let staré
dřevěné obložení stodoly však bylo
použito na venkovní obložení domu
a teras. Několik starých fošen bylo
rozřezáno a použito na stavbu střechy.
Tyto diagonály drží oplechování
v horizontální poloze vůči sklonu střechy.
Prostorové uspořádání, odhalená
konstrukce a materiálová jednoduchost
stodoly inspirovala i novou stavbu.
Od hlavního vchodu k jihu má vnitřní
uspořádání dvojí zaměření, obě otevírají
celou severní fasádu k jezeru a současně
snižují ústřední prostor směrem k terase
na západní straně domu. Řada
společných prostor na této sestupné ose
je vizuálně propojená po celé délce
domu. Nahoře v podkroví je dětský pokoj,
pod ním prostory obývané rodiči. Hlavní
část vyrůstá směrem k jihu tak, aby do
budovy mohlo svítit i nízké zimní slunce.
Prosklená zimní zahrada funguje v zimně
jako zásobník tepla, v létě chrání zbytek
domu proti horku.

Plocha domu je 150 m2, hlavní
konstrukce a povrchy jsou ze dřeva, okna
jsou zasazená v hliníkových rámech,
přízemí je z pohledového betonu. Střecha
je izolovaná 40 cm vrstvou rock wool,
zdi vrstvou 20 cm. V domě je podlahové
topení na vodní bázi kombinované
s kamny na dřevo.
This is a small house for two historians
and their children, overlooking lake
Mjo/ sa at an abandoned farm which they
have inherited. The existing old house
in the yard is not insulated and used for
guests and storage. The existing barn
has to be torn down because the main
load bearing construction is rotten.
However, the cladding of the barn, more
than 100 years old, is still of good
quality and now used for exterior
cladding and terraces of the new house.
Some of the old planks are cut with
a varied with at the root of the tree
compared to the top. These diagonals
are used to adjust the horizontality of
the cladding towards the sloping lines
of the ground and the angle of the roof.
The spatial complexity, exposed
construction, and material simplicity of
the barn has also inspired and informed
the new architecture in a wider sense.
From the main entrance to the south,
the interior organization has a dual
focus, both opening the whole facade
towards the lake to the north, and at
the same time stepping the central space
downwards to the terrace at the west
side of the house. The series of common
spaces at these sloping axes are visually
connected, opening the full length of the
house. Above, there is a children's loft,
below the parent's part of the house.
The main section rises towards the south
to allow for the low winter sun to enter
2
1

3

1 – Letní dům Vestfold 2/Summerhouse
Vestfold 2
2– Farma v Totenu/Farmhouse at Toten
2– Dům Duna/Dune House

the building. The glazed and lofty winter
garden works as a heat collector at
winter time, and heat buffer for the rest
of the house at summer time.
The area is about 150 m2, main
construction and surfaces made of wood,
windows lined with aluminum, ground
floor in exposed concrete. There is
40 cm of rock wool insulation in the roof
construction, 20 cm in the walls. There is
water based underfloor heating
combined with a wood burning stove.

Dům Duna/Dune House
Thorpeness, Suffolk, Anglie/England
Typ stavby/Building type: Holiday House
Klient/Client: Living Architecture
Velikost/Size: 250 m2
Termín dokončení/Completed: Prosinec
2010/December 2010
Autoři/Primary architects: Einar Jarmund,
Ha° kon Vigsnaes, Alessandra Kosberg,
Anders Granli
Spolupráce/Collaborating architect:
Mole Architects Ltd.
Foto/Photo: Ivar Kvaal
Dům je umístěný v Thorpeness na
pobřeží Suffolku, na místě starší stavby.
Je to nájemní prázdninový dům, který je
součástí Living Architecture.
Aby dům dostal stavební povolení, musel
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navazovat na stávající, typicky britskou
pobřežní zástavbu. Tvar střechy si hraje
s formální přítomností těchto domů
a zároveň přináší vzpomínku na
prázdniny trávené v penzionech
na různých místech Anglie. Přízemí
je však v kontrastu s architekturou
horního patra. Obývací prostory a terasy
jsou zasazené do dun, které je mají
chránit proti silným větrům a zároveň
nabízejí výhledy do okolí. Rohy lze otevřít
pomocí posuvných dveří, díky čemuž
vynikne lehkost horního podlaží.
Materiály definují jak přízemí – beton,
sklo, hliník – tak první patro s konstrukcí
z masivního dřeva a tmavými obklady,
jaké najdeme na okolních štítech domů.
Více informací na:
www.living–architecture.co.uk

136/137

The house is situated in Thorpeness,
England on the Suffolk coast, replacing
an existing building at the site.
The house is a holiday house for rental
and is part of Living Architecture.
To get a planning permission it was
important to relate to the existing,
typical, British seaside strip of houses.
The roofscape, the bedroom floor,
somehow plays with the formal presence
of these buildings, and also brings into
mind a romantic remembrance of
holidays at bed– and breakfasts while
traveling through the UK.
The ground floor is contrasting this
by its lack of relationship to the
architecture of the top floor. The living
area and the terraces are set into the
dunes in order to protect it form the
strong winds, and opens equally in all
directions to allow for wide views.
The corners can be opened by sliding
doors; this will emphasize the floating
appearance of the top floor.
While the materiality of the ground floor;
concrete, glass, aluminum, relates to the
masses of the ground, the upper floor
is a construction made of solid wood,
cladding stained dark as the existing
gables and sheds found in the area.
For more information:
www.living–architecture.co.uk

Letní chata na pobřeží
Norska/Summer Cabin
on the Coast of Norway
Návrh/Year of design: 1998–1999
Realizace/Year of construction:
1999–2000
Architekt/Architect: Jarmund/Vigsnaes AS
Architects MNAL
Tým/Creative team: Einar Jarmund,
Ha° kon Vigsnaes, Alessandra Kosberg
Konstrukční poradce/Structural
consultant: Ing. Walter Jacobsen
Dodavatel/Contractor: ABV Byggteam AS
Celková plocha/Gross area: 120 m2
Foto/Photo: Nils Petter Dale
Letní chata je umístěná v krásné krajině
u vody na jižním pobřeží Norska. Stavba
jen těžko vylepší samotnou krajinu.
Projekt se snaží upevnit hranice mezi
různými přírodními prostředími a posiluje
porozumění jednotlivých částí a přechody
mezi nimi. Chata vytváří zeď mezi
dubovým lesem a pláží, les tak působí
jako izolovaná zahrada. Budova tvoří
bránu ve zdi, jednotlivé místnosti spolu
komunikují přes nejdůležitější pokoj
v domě. Zbytek budovy je ve srovnání
s „bránou“ relativně uzavřený.
Konceptuální forma zdi je úmyslně
narušena řezem, usilujícím o lehkost
a pohyb. Zařízení je uspořádáno
od východu k západu, od spánku přes

stravování po obývací pokoj, podle dráhy
slunce. Fasády jsou obložené dubovými
prkny. Střecha je zinková.

Letní dům Vestfold 2
/Summerhouse Vestfold 2
Vestfold, Norsko/Norway

The summer cabin is situated in a very
beautiful landscape by the water on the
southern coast of Norway. The landscape
is difficult to improve through a built
structure. The solution attempts to
strengthen the border between the
different natural spaces at the site,
reinforcing the understanding of the parts
and the transition between them.
The cabin establishes a wall between
the oak forest and the beach, giving
a secluded garden character to the forest.
The building creates a gate in the wall,
to control the contact between the
rooms through the most important room
of the cabin. The rest of the building
is kept relatively enclosed in contrast
to the „gate“. Windows are established
through saddlebags, setbacks or by
removing part of the panelling.
The conceptual establishment of the wall
is deliberately undermined by the
section, attempting to lightness and
movement.
The program is structured from east
to west, from sleeping through dining
to the living room following the path
of the sun. The facades are covered
with oiled oak panelling. Roof is zinc.

Návrh/Year of design: 2000/2007–2009
Realizace/Year of construction:
2008–2009
Architekt/Architect: Jarmund/Vigsnaes AS
Architects MNAL (Einar Jarmund, Ha° kon
Vigsnaes, Alessandra Kosberg)
Spolupráce/Assisted by: Jan Stavik,
Nikolaj Zamecznik
Dodavatel/Contractor: Torolf
Stenersen as
Celková plocha/Gross area: 300 m2
Foto/Photo: Nils Petter Dale
Letní dům stojí na pobřeží ve Vestfoldu
na jihu Norska, je to pětipokojový
rodinný dům. Pozemek je vystavený
silným jižním větrům a sprškám slané
vody. Dům nahradil původní, větší
stavbu. Projekt musel být dobře
přizpůsobený terénu a posunutý dále
od moře. Dům a terasy jsou částečně
postavené na původních kamenných
zdech, nové části zdí jsou postavené
z kamení získaného terénními úpravami
pozemku. Nízká, protáhlá hmota je
rozdělena tak, aby vytvářela venkovní
prostory chráněné proti větru. Díky tomu
se také zmenšilo měřítko domu
a vytvořila návaznost na okolní skalní
útesy. Zdi a střecha jsou řešeny
podobně, s ohledem na klimatické
podmínky, ve kterých se stírá rozdíl
mezi horizontální a vertikální expozici.
Interiéru domu dominují povrchy
obložené bílým dubem, světlo u moře
je velice silné, proto jsou vnitřní barvy
relativně tmavé, aby toto intenzivní,

5
4
4 – Letní chata na pobřeží Norska/Summer
Cabin on the Coast of Norway
5 – Letní dům Vestfold 2/Summerhouse
Vestfold 2

nízké světlo změkčovaly. Vnitřní zdi mezi
kuchyní/obývacími prostory, ložnicemi
a koupelnami jsou vyrobené z tabulí
pískovaného skla Profilitt. Ty jsou
oboustranné, dvouvrstvé, přičemž mezi
vrstvy lze umístit osvětlení. Zdi tak plní
osvětlovací funkci jak v noci, tak ve dne,
kdy vpouštějí do ložnic a koupelen denní
světlo zvenčí.
Vnější obvodové terasy a bazén chrání
proti větru skleněný plot, který ale
zároveň nebrání výhledu. Exteriérové
plochy jsou obložené dřevem Kebony,
speciálně ošetřeným tak, aby odolávalo
účinkům slané vody. Jeho povrch časem
zešedne a nebude vyžadovat žádnou
další údržbu.
The Summerhouse is located on the
coast of Vestfold in the southern part
of Norway, and is a five bedroom house
for a family. The site is exposed to rough
southern winds and sprays of salt water.
The house replaces an older, larger
building at the site. To get the planning
permit, the project had to be well
adjusted to the terrain, both in terms
of shape, scale, material and color.
The new building is even lower than
the old, and withdrawn further from
the seaside.
The house and terraces are partly built
upon existing stone walls; the parts of
the stone walls which are new are made
of stones from the blasting at the site.
The low elongated volume is cut into
to allow for wind shielded outdoor areas,
which are embraced by the house itself.

These cuts also bring down the scale
of the building, and together with
the local variations of the section,
make the building relate to the
surrounding cliff formations. The walls
and roof are treated equally,
architecturally speaking; according
to climatic conditions where the
distinction between horizontal and
vertical exposure is diffused.
The interior of the house is dominated
by surfaces clad with white oak, the sea
light is very strong and the colours
of the interior are kept relatively dark
in order to soften the intense, low
angled light.
The interior walls between the
kitchen/living room areas and the
bedrooms and bathrooms are made
of sand blasted Profilitt glass panes.
This is double sided, which allows for
internal artificial lighting inserted in
between the layers. The wall thus works
as a light wall when it is dark outside,
and allows for daylight from south
to reach the bed rooms and bath rooms
at day time.
On the outer perimeter of terraces and
pool, a glass fence also protects against
wind, but still allows for maximum view
from terraces and indoor spaces.
The external surfaces of the house are
clad with Kebony wood, a sustainable
process of treating the wood to allow for
good durability towards the exposure to
salt water. In time the surface will turn
an even, silvery grey; it will not need any
further treatment.
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Vědecké centrum Svalbard
78° severně/Svalbard
Science Centre 78°north
Longyearbyen, Svalbard
(Špicberky/Spitzbergen)
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Návrh/Year of design: 2001–2003
Realizace/Year of construction:
2003–2005
Klient/Client: Statsbygg/Norwegian
Directorate of Public Construction and
Property
Architekt/Architect: Jarmund/Vigsnaes AS
Architects MNAL (Einar Jarmund, Ha° kon
Vigsnaes, Alessandra Kosberg)
Spolupráce/Assisted by: Anders Granli,
Nevzat Vize, Sissil Morseth Gromholt,
Thor Christian Pethon, Halina Noach,
Harald Lode, Stian Schjelderup
Poradci/Consultants:
Konstrukce/Structural: AS Frederiksen;
Elektřina/Electrical: Monstad AS;
Mechanika/Mechanical: Erichsen &
Horgen AS; Krajinné úpravy/Landscape
arch: Grindaker AS; Klima/Climatic:
Byggforsk v/Thomas Thiis
Celková plocha/Gross area:
Cca 8.500 m2/Approx. 8.500m2
Foto/Photo: Nils Petter Dale
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Projekt byl zadán formou vyzvané
soutěže. Nová stavba je přístavbou
stávající univerzitní a výzkumné budovy
a je zhruba 4x větší. Zároveň zahrnuje
prostory Svalbardského muzea. Projekt
je největší stavbou v Longyearbyenu
a na Špicberkách.
Odizolovaný měděný plášť vytváří slupku
přizpůsobenou silnému větru a sněhu,
které bičují pozemek. Klimatické simulace
prokázaly, že sníh nebude před okny
a přede dveřmi vytvářet nežádoucí
prostředí. Během stavby bylo možné
plášť dodatečně geometricky upravovat
podle klimatických studií a potřeb
uživatelů. Budova je vztyčená na kůlech,
aby neoteplovala permafrost, ve kterém
je ukotvená samotná konstrukce. Hlavní
konstrukce je ze dřeva, jež umožňuje
dodatečné úpravy na místě a nevede
chlad. Vnější měděné obklady si

zachovávají své vlastnosti i při velice
nízkých teplotách, díky čemuž bylo
možné stavět i v chladnějších měsících.
Důležitým momentem bylo vytvoření
živoucích společných prostor, jakéhosi
:vnitřního kampusu:, poskytujícího útulné
a prosvětlené útočiště během tmavých,
studených zimních dnů. Prostory
obložené borovicovým dřevem mají
složitou geometrii související s vnějším
pláštěm budovy – průchodnost je
maximálně efektivní a zároveň poskytuje
dostatek výhledů ven. Technická
infrastruktura je ukrytá ve zdech.
Použití barev bylo v přírodním prostředí,
které není na bravy příliš bohaté,
nutností. Při navrhování hrály důležitou
roli fyzické i virtuální modely, přímo
na místě stavby pak pomáhal model
v měřítku 1:50.
Do hlavní chodby dodá dánsko–islandský
umělec Olafur Eliasson rozsáhlou
skleněnou plastiku.
The project was commissioned through
an invited competition. The new
structure is an addition to an existing
university and research building, which
is extended to about 4 times its original
size. The project also provides new
facilities for the Svalbard Museum.
The project is the very largest building
in Longyearbyen and Spitzbergen.
The insulated copper–clad skin is
wrapped around the program demanded,
creating an outer shell adjusted to the
flows of wind and snow passing through
the site. Climatic 3D simulations has
been undertaken to assure that the
accumulation of snow would not create
undesired conditions in front of doors
and windows. In the process, the skin
has been flexible to adjustments, both
geometrical changes answering to the
climatic studies and alterations of
program. The building is elevated on
poles to prevent the melting of the
permanent frost – the only thing fixating
the construction. The main structure
is in timber, to facilitate on–site
adjustments and avoid cold bridges.
The outer copper cladding retains its

workability even at low temperatures,
thereby extending the construction
period further into the cold season.
An important consideration has been to
create vital public spaces and passages
in the building, an :interior campus: area
providing warm and lighted meeting
places during the dark and cold winter.
The pine–clad spaces have complex
geometry relating to the outer skin
of the building– the effectiveness of the
circulation is maximized but at the same
time it offers varied vistas and
experiences. The technical infrastructure
is hidden in the tilted walls of the
interior. The use of color has been
a necessity in a natural condition where
colors are scarce.
Both physical and virtual models have
been important tools in the design
process, while an accurate 1:50
construction model has facilitated work
on site.
The Danish / Islandic artist Olafur
Eliasson will provide an extensive glass
installation on the main lobby window.

Vila u oceánu/Villa
by the Ocean
Stavanger, Norsko/Norway
Typ stavby/Building type: Soukromý
dům/Private house
Rozsah projektu/Project scope:
Kompletní/Full contract
Klient/Client: Nechce být
jmenován/Withheld at the owners
request
Velikost/Size: 260 m2
Realizace/Completed: 2004
Poradce/Consultant: Walter Jacobsen
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6 – Vědecké centrum Svalbard 78°
severně/Svalbard Science Centre 78°north
7 – Vila u oceánu/Villa by the Ocean
8 – Bílý dům/White House

východě k obzoru s osloským fjordem
na západě.
Dům je uvnitř i zvenčí obložený
natřenými dřevěnými panely. Zdi a stropy
v prvním patře jsou z dubu, podlaha
a stěny v přízemí jsou z litého
pohledového betonu.
Autoři/Primary architects: Einar Jarmund,
Ha° kon Vigsnaes, Alessandra Kosberg,
Hanne Bergan
Foto/Photo: Nils Petter Dale
Tento dům s výhledem na Atlantik,
je vyhlouben do terénu tak, že umožňuje
nerušený pohled na oceán ze silnice
za domem a současně je chráněný proti
větru. Ložnice jsou umístěné směrem
k přirozeně chráněným venkovním
prostorám se zúženým výhledem, zatímco
obývací pokoj je prosklený s výhledem
na horizont. Zdi jsou vyrobené
z oboustranného litého betonu. Obecně
jsou všechny materiály podřízené místním
podmínkám: Bílý písek z pláže je součástí
betonu, střechy jsou pokryté trávou
a oblázky z blízké řeky. Betonové povrchy
v interiéru jsou převážně neupravované,
kromě částí, které jsou obložené
vyběleným dubovým dřevem, lemované
hliníkem nebo pokryté sisalovým
kobercem či tyrkysovými dlaždicemi.
Hliníkové spáry a okenní rámy rozptylují
světlo jako pára nad mořem.
Overlooking the Atlantic Ocean this
house is carved into the terrain, allowing
an unobstructed ocean view from the
public road at the rear and protecting
the building from the winds. The
bedrooms are organised towards
naturally sheltered outdoor spaces
providing close–up views, while the living
room is established as a glazed amfi
facing the horizon. Walls are made
of two–sided site–cast white concrete.
In general materials used are related
to site conditions:
White sand from the beach is used
within the concrete the roofs are covered
with turf and pebbles from a nearby
river. Inside the concrete surfaces are
mainly kept untreated except from parts

which are clad with whitewashed oak,
lined with aluminium, covered with sisal
carpeting or turquoise tiles.
The aluminium of the flashing and
window frames diffuses the sunlight like
the sea mist.

Bílý dům/White House
Strand, Norsko/Norway
Návrh/Year of design: 2003–2005
Realizace/Year of construction:
2005–2006
Klient/Client: Baard Jessen
Architekt/Architect: Jarmund/Vigsnaes AS
Architects MNAL
Tým/Creative team: Einar Jarmund,
Ha° kon Vigsnaes, Alessandra Kosberg,
Stian Schjelderup, Roar Lund–Johnsen
Dodavatel/Contractor: Ingeni?r Gunnar
Johansson AS
Konstrukce/Structural engineer:
Ing. Walter Jacobsen
Celková plocha/Gross area: 305 m2
(celková/gross) / 205 m2 (užitná/net)
Foto/Photo: Ivan Brodey
Dům, zasazený v poměrně husté
příměstské zástavbě, dynamicky osciluje
mezi zachováním soukromí a otevřeností
nabízející výhledy do okolí. Ústřední
prostor domu sahá od ranního slunce
probleskujícího mezi borovicemi na

Situated in a quite dense suburban
setting, the house twists dynamically
between sheltering for privacy and
opening up for angles of vistas.
The central space of the house stretches
between the morning light between
the pines towards east, and the western
horizon of the Oslo fjord.
The house is clad with painted wooden
panels, outside and inside. Walls and
ceilings on the first floor are finished
in oak, while floor and walls of the
ground floor are exposed concrete
casted on site.

Komunitní dům
Do/ nning/Do/ nning
Community Building
Gimso/ ystraumen, 8313 Kleppstad
Autor/Author: Jarmund/Vigsnaes AS
Arkitekter MNAL
Tým/Design team: Einar Jarmund, Ha° kon
Vigsnaes, Alessandra Kosberg, Stian
Schjeldrup, Nikolaj Zamecznik
Zahájení stavby/Startdate: 2005
Dokončení/Completion date: 2006
Pozemek/Plot size: 2.500 m2
Plocha/Size: Cca 400 m2/Approx. 400 m2
Klient, developer/Client, developer:
Do/ nning Youth Society
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Norská archtektura/Norwegian architecture

Mechanika/Mechanical: Hammersmark
& Co AS/SCC Lo/ set AS
Celková plocha/Gross area: Cca
930 m2/Approx. 930 m2
Foto/Photo: Nils Petter Dale, Jaro Hollan.
Hlavní dodavatel/Main entrepreneur:
K A Karlsen Bygg, Sortland
Financování/Funding: Soukromé
a veřejné/Private and public
Foto/Photo: Jarmund/Vigsnaes AS, John
Stenersen

Hosté/Guests

Stará budova mládežnického centra
místní nezávislé organizace v Do/ nningu
shořela v prosinci 2004. Nová budova
funguje v sezóně jako ubytovací
a občerstvovací zařízení pro turisty
a po zbytek roku jako komunitní centrum.
Pozemek se směrem k vodě svažuje.
Vegetace je nízká, svědčící o drsných
klimatických podmínkách. Dům stojí
samostatně, podobně jako kusy skal
rozeseté po celém Norsku jako
pozůstatky ledovcové aktivity.
Budova je relativně uzavřená, centrální
společné prostory jsou obklopené
podpůrnými provozy. Vstup je jasně
rozlišený, jako veliká ústa, čistý řez,
odhalující vnitřek. Prosklený průhled
umožňuje kontakt s půlnočním sluncem.
Konstrukce je řešená co nejjednodušeji
a nejúsporněji. Exteriér je pokrytý vlnitými
deskami z vláknitého cementu. Velké
průhledy jsou zakryté dřevěnými panely
natřenými na červeno. Dům byl dokončen
s velice nízkými náklady na základě
návrhu místního stavitele. Návrh i stavba
proběhly během jednoho roku za pomoci
všech členů mládežnické organizace.
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The old building for the Do/ nning Youth
Society, an independent and local
community organization, burnt down
December 13th 2004. The new building
combines rest facilities and a café
for tourists in the tourist season
with a community building for the rest
of the year.
The site slopes towards the water.
The vegetation is low, indicating
the harsh local climatic conditions.
The building stands on its own, not

unlike the big rocks you find scattering
the Norwegian landscapes left from
glacial activities.
The building is relatively closed, with
the central communal space surrounded
by supporting functions. The entrance
is made visible almost as a big mouth,
a clear cut, which reveals the interior.
The large glass opening also gives
contact with the midnight sun.
The structure is resolved as simple and
cost efficient as possible. The exterior
is covered in corrugated fiber cement
boards. The large openings are covered
in wooden paneling, painted brightly red.
The building is completed within a very
limited budget defined by a preliminary
design by a local builder. Both design
and construction was done within one
year, and the building was completed as
a cooperative effort among the members
of the youth society.

Centrum pobřežní dopravy
Kvitso/ y/Coastal Traffic
Centre at Kvitso/ y
4180 Kvitso/ y, Norsko/Norway
Návrh/Year of design: 1997–1998
Realizace/Year of construction:
1998–2000
Klient/Client: Statsbygg/Ředitelství
veřejných staveb a majetku/Directorate
of Public Construction and Property
Architekt/Architect: Jarmund/Vigsnaes AS
Architects MNAL (Einar Jarmund & Ha° kon
Vigsnaes)
Spolupráce/Assisted by: Christian
K. Dahle, Roar Lund–Johnsen
Interiéry/Interiors: Jarmund/Vigsnaes AS
Architects MNAL (Elina B. Fürst)
Poradci/Consultants:
Konstrukce/Structural: AS Frederiksen;
Elektřina/Electrical: Ing. Olav Kildahl
AS/AS Rasmussen & Strand;

Vítězný návrh vzešel ze soutěže na
novou pilotní služebnu v Kvitso/ y na
západním pobřeží Norska. Autoři se
rozhodli místo přístavby umístit na
stávající starou budovu novou. Tím se
minimalizovaly stavební práce a posílila
funkce služebny jako majáku pro
námořníky. Stávající konstrukce formuje
jádro nové budovy, postavené okolo
s několika průhledy odhalujícími vnitřek
stavby. Stěny celé budovy jsou obložené
jednotným pláštěm, zrcadlícím sedlové
střechy okolních domů a zachycujícím
neustále se měnící světlené
a povětrnostní podmínky u moře.
Zadání Stanice dopravní kontroly
v Kvitso/ y definuje požadavky na novou
budovu dopravní kontroly přistavené
k pilotní služebně. Od toho se autoři
odrazili a navrhli hmotu založenou na
rozšíření stávající budovy. Řešení bylo
prostorově výhodné a minimalizovalo
zastavenou plochu a současně dovolilo
zkoumat architektonické možnosti
kontrastu mezi starým a novým.
Vnější zeď přístavby má základy
nezávislé na stávající struktuře. Vnější
zeď obložená břidlicí přesahuje přes
starší bílé obložení pilotní služebny,
které je stále viditelné uvnitř konstrukce.
Budova je chráněná proti rádiovým vlnám
EMP a všechny uzavřené části fungují
jako Faradayova klec.
A competiton–winning scheme to design
a new pilot station at Kvitso/ y on the
west coast of Norway. Rather than
building next to the old building, the
architects decided to build on top of it.
Minimizing construction, but also
strengthening the profile of the pilot
station as a beacon for sailors. The
existing structure form the core of the
new building, with the new construction
built around, its surface broken in places
to expose the inner structure. Angled

walls of the whole building are clad in
a unifying coat, a mirror of the pitched
roofs of the surrounding village, which
picks up the ever–changing conditions
of light and moisture of the sea.
The brief for the Traffic Control Station
at Kvitso/ y set out the requirements
for a new traffic control building adjacent
to the pilot station. We departed from
this and established a volume based
on an extension to the existing building.
The solution was area effective and
minimised the area of occupied site,
whilst at the time allowed us to explore
the architectural potential of contrasting
old and new.
The extension's outer wall has
a foundation which is independent
of the existing structure. A slate clad
outer wall is stretched over the older
white panelling of the pilot station
which is still visible inside the new
construction.
The building has been prepared for
protection against EMP radio waves,
and all the closed building parts are
protected like a „faraday's box“.

Hotel Turtagro/Turtagro
Hotel
Sognefjellet, Norsko/Norway
Realizace/Year of construction:
2001–2002
Klient/Client: Ole Draegni
Návrh/Design Architect:
Jarmund/Vigsnaes AS Architects MNAL
(Einar Jarmund & Ha° kon Vigsnaes)
Spolupráce/Assisted by: Roar
Lund–Johnsen
Celková plocha/Gross area: 1.500 m2
Foto/Photo: Nils Petter Dahle
1

8 – Komunitní dům Do/ nning/Do/ nning
Community Building
9 – Centrum pobřežní dopravy Kvitso/ y/Coastal
Traffic Centre at Kvitso/ y
10 – Hotel Turtagro/Turtagro Hotel

Starý hotel Turtagro/ , který sloužil jako
výchozí bod pro vstup do pohoří
Hurrungane více než sto let, shořel
v roce 2001. Majitel chtěl alespoň
částečně obnovit atmosféru starého
domu – vyžadoval přístupné měřítko,
prostorovou posloupnost, barvy
a materiály ladící s nedalekou dřevěnou
přístavbou. Kromě toho chtěl hotel
s novou architektonickou tváří
a funkčním uspořádáním. Všechny
společenské provozy byly umístěny do
přízemí kolem malé recepce, zatímco
pokoje jsou v prvním a v druhém patře.
Zkombinovat velkou kapacitu
s potřebnou intimitou společných prostor
bylo náročné. Pokoje se liší od běžných
hotelových pokojů tím, že nemají žádnou
předsíň a jsou mělčí a širší. Díky tomu
bylo možné více propojit koupelnu
a ložnici. Interiéry jsou robustní
a jednoduché.
Architektonický výraz budovu vizuálně
propojuje s okolními horami. Architektura
vytváří dialog s krajinou, zatímco
kamenné zdi, otesané povrchy desek
a vydutá skla komunikují s nedalekou
přístavbou.
Hotel má ocelovou konstrukci
a prefabrikovaná podlaží umístěná mezi
vnějšími zdmi. Zvenku je obložený
dřevěnými deskami, šindeli a přírodním
kamenem, uvnitř pak najdeme lipové
obklady, lakované dřevěné podlahy
a naolejovaný dub.
The old Turtagro/ Hotel, which has been
the starting point for climbing in the

Hurrungane Mountains for more than
a hundred years, burned down in 2001.
The owner wanted to create some
of the atmosphere of the old building
– a recognisable scale, spatial sequence,
colours and materials, relating to
a nearby timber annex. Outside of this
the requirement was for a hotel with
a new architectonic expression and an
efficient layout.
All communal functions have been placed
on ground or basement floor around
a small reception, with all guest rooms
on first and second floor. It was
a challenge to combine large capacity
with the necessary intimacy in the
communal areas. The guest rooms differ
from conventional hotel rooms in that
they have no ante–space, and are
shallower and wider than normal. This
gives the opportunity for a more open
connection between bed– and bathroom.
The interiors are robust and simple.
The architectonic expression of the
building ties it visually to the
surrounding mountains, and allows
the three ascending tower suites.
The architecture sets up a dialogue
with the landscape, while the stonewalls,
carves panels surfaces and the recessed
glazing talk with the existing annex.
The hotel is built with a steel structure
and prefabricated decks spanning
between the external walls, giving the
plan full freedom. It is clad with timber
panelling, felt shingles and natural stone
externally, with lime–washed panelling,
painted wooden floors and oiled oak
in the interior.
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Cameron pod tlakem

Evropa v úzkých

Britský premiér chce hájit své jednání
v odposlechové kauze před poslanci

Řecku má pomoci
speciální bankovní daň

» ZAHRANIČÍ str. 14
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> Česko má být mezi

dvacítkou nejlepších

Premiér Petr Nečas má ambiciózní plán: do roku 2020 by se
mělo Česko dostat z 36. pozice
do dvacítky nejkonkurenceschopnějších zemí světa. str. 2

> potterovo finále zlomilo
kasovní rekord

Závěr série o Harrym Potterovi přepisuje české historické
tabulky, za premiérový víkend
jej v kinech zhlédlo 230 856 diváků, kteří za vstupenky utratili
str. 6
34,9 milionu korun.

14/15 » kULTURA 22/23

Růst ceny zlata
(v dolarech za troyskou unci)

Jistota. Svět rozkolísaný dluhovoujekrizí
zlato.

eurozóny a USA hledá pevný bod a tím
Jeho cena včera poprvé překonala hranici
1600 dolarů za troyskou unci a vystoupala až
na 1605,0 dolaru. Vytrvale posilující drahý kov
je na nejlepší cestě dosáhnout nejdelšího růstu
nejméně za čtyři desetiletí.

18. 7. 2011

1605,0
Pramen bloomberg foto reuters

> jednou větou

> výluky stojí České

dráhy stovky milionů

Nebývalé množství výluk přijde
České dráhy draho, za náhradní
autobusy zaplatily do června
přes 80 milionů, o prázdninách
ještě řada omezení přibyla. str. 8

> výsledky zátěžových
testů táhly akcie dolů

Akcie evropských bank padaly
poté, co výsledky zátěžových
testů ukázaly, že osm evropských bank testy neprošlo
str. 10
a dalších 15 jen těsně.
STŘEDOEVROPSKÉ AKCIE
-1,04 %
1 187
 pX (CZ)
2 575 -2,44 %
 ATX (AT)
-3,67 %
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 BUX (HU)
-1,56 %
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 DAX (DE)
2 676 -2,60 %
 WIG20 (PL)
KURZY ČNB  str. 10

CZK/EUR

24,390
0,100 Kč

CZK/USD
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-0,054 Kč
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270,8

Firma Mediafax
končí, značka
zůstává Nově
Aleš Borovan | Praha

Ú

četnictví Novy se letos pořádně prohne. CET 21 se rozhodla restrukturalizovat svou skupinu a pohltit dceřiné společnosti
Mediafax, BLOG Internet a Jyxo.
Spolu s nimi převezme také jednotlivé
složky vlastního kapitálu zanikajících
firem. V případě Mediafaxu to však
znamená i milionové prodělky – 205
milionů korun neuhrazených ztrát
minulých let plus ztrátu skoro 63 milionů v roce 2010. Jediná dcera Novy,
která doposud zůstává samostatná,
je produkční společnost Media Pro
Pictures. Vyplývá to z dokumentů,
které má deník E15 k dispozici. Nova
tyto operace nechtěla komentovat.
Zánikem firmy však nezmizí Medi-

afax úplně. „Mediafax jako značka nezanikne, agenturní zpravodajství bude
sice prodávat CET 21, ale nikoli pod
jménem CET 21,“ uvedla Marie Fianová z tiskového oddělení Novy. Podle ní
je důvodem zániku Mediafaxu jako firmy posílení zpravodajského týmu televize a vytvoření velkého news centra.
CET 21 tak ušetří na nákladech, byť
žádné propouštění v souvislosti s fúzí
nechystá. Celá integrace by měla být
dokončena na konci roku.
Zánikem společnosti Mediafax tak
končí dobrodružný pokus současného superšéfa Novy Adriana Sarbua
vybudovat konkurenci ČTK. Ten
chtěl do Česka přenést v Rumunsku
úspěšný model vlastní alternativní tiskové agentury Mediafax.
Pokračování » byznys str. 6

Obchodní centra
zkoušejí nová lákadla
Praha | Zatímco úspěšná nákupní centra
rozšiřují prostory i nabídku, ta, kterým se
dlouhodobě nedaří, se pokoušejí pomocí novinek lákat zákazníky či alespoň maskovat
nepronajaté prostory. Po bowlingu, kasinu či
jednorázových výstavách teď několik správců
a pronajímatelů center vsadilo na minigolf.
Kromě nové, ale ne vždy vítané zábavy je jeho
výhodou to, že zaplní prostory o velikosti několika obchodů a centrum nepůsobí tak pustě.
Obří akvária, ledové paláce nebo dinosauří parky v současné době okupují i obchodní
galerie v zahraničí. Jejich majitelé je většinou
nechávají zbudovat v rámci modernizace starších center. Právě tam bude v nejbližší době
směřovat velká část investic. Například významný německý developer ECE , který vybudoval úspěšnou brněnskou Galerii Vaňkovka
či pražské Arkády Pankrác, hodlá do modernizace svých center v Evropě investovat stovky milionů eur.
Podobným směrem se vydává další mezinárodní společnost Unibail-Rodamco. Obchodní
pasáže začíná vybavovat relaxačními zónami
s koberci, křesílky a pohovkami. Ty se mají
objevit i v právě rozšiřovaném Centru Černý
>dna » téma str. 4–5
Most.
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María Susana Landaveri Porturas

Přednáška/Lecture:
Architectura jako přirozenost přírody/Architecture as the Nature of Nature
Přednášející/Lecturer: Luis Longhi

María Susana Landaveri Porturas
velvyslankyně/Ambassador
Velvyslanectví Peru/Embassy of Peru
Muckova 9, Praha 6/Prague 6
Tel.: +420 224 316 210, 224 315 741
E-mail: secretaria1@peru-embajada.cz
www.peru-embajada.cz

Od období starých civilizací a Incké říše
přes španělskou koloniální éru až do
současnosti se Peru pyšní výjimečně
spletitou a bohatou historií, která se
nádherně odráží i v jeho mimořádné
architektuře.
V tomto smyslu má Peru jeden
z nejvýznamnějších architektonických
vzorů, kterým je ztracené město Machu
Picchu. Stejně tak je jím i Choquequirao
(kolébka zlata), Chan Chan (bahnité
město), Caral (nejstarší město
amerického kontinentu), a další stavby
našich předků.
Peruánské velvyslanectví má čest,
při příležitosti 5. ročníku mezinárodního
festivalu architektury a urbanismu
Architecture Week Praha 2011, počítat
s účastí pana Luise Longhio, jenž
je opětovným reprezentantem Peru.
Pan Longhi je přední architekt s více
jak 25letou zkušeností. Je autorem řady
projektů navržených a zrealizovaných
ve Spojených státech, Evropě, Latinské
Americe, Indii a Japonsku. V roce 1996
se trvale usadil v Limě. Jako sochař
a architekt nalezl společného
jmenovatele těchto oborů při navrhování
divadelních budov.
Jeho práce byla široce publikována
a prezentována na různých výstavách
jak v Peru, tak i v zahraničí. V září 2010
se stal držitelem ceny Hexagon Gold,
nejuznávanějšího ocenění na
Architektonickém bienále Peru, které
se uskutečnilo v Arequipě, na jihu Peru.
Pan Longhi při jednom rozhovoru řekl:

„Věřím, že mladí architekti se budou
navracet k peruánské architektuře
a půjde jim to dobře, to je budoucnost
peruánské architektury. Věřím,
že až se tomu budou věnovat nejen
mladí, ale i zkušení architekti, upozorní
se na skutečnost, že nejsilnější
architektonické základy pocházejí
od nás a můžeme s nimi pracovat.
To je mým snem… Já to tak dělám
a jsem šťastný!“
Ne nadarmo: provedené inženýrské
průzkumy ukazují, že prvky Inckých
staveb pojí jednota, rovnováha, prostor
a harmonie, respektující prostředí, které
je obklopuje.

From ancient civilizations and the Inca
empire to the Spanish colonial period,
up to the contemporary era, Peru boasts
an extraordinarily complex and rich
history, that is beautifully reflected
in its particular architecture.
In that sense, Peru has one of the most
important architectural examples
in the world, the lost city of Machu
Picchu, as well as Choquequirao (cradle
of gold), Chan Chan (mud city), Caral
(the most ancient city of the Americas),
and other buildings constructed by our
ancestors.
On the occasion of the 5th annual
international festival of architecture
and urbanism Architecture Week Prague
2011, the Peruvian Embassy to the
Czech Republic is very pleased to have

Luis Longhi

Kdy/When: 11. 10. 2011 v 18.00 hodin/11. 10. 2011 at 6 pm
Kde/Where: Národní technická knihovna/National Technical Library,
Technická 6, Praha 6
Organizátoři/Organizers: Velvyslanectví Republiky Peru

the participation of Luis Longhi, who
once again will be representing Peru.
Mr. Longhi is a leading architect with
more than 25 years of experience
in a series of projects designed and built
in the United States, Europe, Latin
America, India and Japan. Since 1996
he is permanently settled in Lima.
As a sculptor and architect, he has found
the meeting point of these disciplines
in designing theatre settings.
His work has been widely published
and presented in various exhibitions,
both in Peru and abroad. In September
2010, he won the Hexagon gold,
the highest honour awarded
by the Peruvian architecture Biennial,
which took place in the city of Arequipa,
in southern Peru.
As Mr. Longhi said in an interview:
„I believe that young architects
reinterpret Peruvian architecture and
do it well: that is the future of Peruvian
architecture and when they do so,
not just the young architects but also
the experienced ones, must be reminded
that the strongest bases in architecture
are ours, and that we can make use
of them. That's my dream… I am doing
this and I am happy!“
Not in vain, does engineering research
show us that in the Inca constructions
all the elements kept a sense of unity,
balance, space and harmony with
the surrounding environment, while
respecting it as well.

CV Luis Longhi
Magisterský titul z architektury
a výtvarného umění se zaměřením
na sochařství získal na Univerzitě
v Pennsylvánii v roce 1984.
Pracoval u BV Doshi v Indii, Adele
Santos, David Slovic a Bower Lewis
& Thrower Architects ve Filadelfii, Gruen
Associates v Los Angeles a Farrington
Design Group v Atlantě.
V roce 1991 vystudoval na Harvardu
počítačovou animaci v architektuře.
V roce 1996 založil Longhi Architects
ve své domovině v Peru, kde také zahájil
svou akademickou činnost.
V roce 2010 získal Zlatou medaili za
architekturu od Peruánského institutu
architektury.

in Los Angeles and Farrington Design
Group in Atlanta.
He studied Computer Animation
for Architecture at the GSD Harvard
University in 1991.
In 1996, he founded Longhi Architects
in his native Peru, where he started

his own professional and academic
practices.
In 2010 he won the Gold Medal
for Architecture awarded by the Peruvian
Institute of Architecture.

Master of Architecture and Master
of Fine Arts with major in sculpture
at the University of Pennsylvania
in 1984. He worked with BV Doshi
in India, Adele Santos, David Slovic
and Bower Lewis & Thrower Architects
in Philadelphia, Gruen Associates

Kontakt/Contact
www.longhiarchitect.com
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1 – Vertikální města LIMA 2070, návrh nového
hlavního města pro Jižní Ameriku, Zvláštní
uznání EVOLO 2011 Soutěž výškových
budov/Vertical Cities LIMA 2070, Designing
the New Capital for South America, Special
Mention EVOLO 2011 High–rise Buildings
Competition
2 – Král Lear v troskách Městského divadla,
Lima Peru, 1999, pohled na hlavní prostor
jeviště během představení/King Lear at the
Ruins of Municipal Theatre, Lima Peru, 1999,
view of the main space of the play during
the performance
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Peruánská architektura/Peruvian architecture

Architektura
jako přirozenost
přírody/Architecture
as the Nature of Nature
Prohlášení o zájmu
a filozofii/Statement of Interest
and Philosophy
Je to již pár let, co jsem byl poprvé
pozván přednášet v zahraničí. V tu chvíli
jsem pocítil potřebu porozumět a/nebo
nalézt „onen“ myšlenkový proces vzniku
architektury. Po několika pokusech
objevit ve své činnosti profesora

a architekta nějakou logiku jsem dospěl
k závěru, že přednášku pojmenuji
„Žít instinktivně“. To, že jsem v dětství
neuměl číst, mě donutilo tuto nevýhodu
kompenzovat rozvojem jiných dovedností.
Citlivost, instinkt a intuice řídily
mou činnost jak v architektuře,
tak při výuce.
Vyučování architektury je podle
mě „předávání“, ne napodobování.
Studenti jdou na univerzitu, aby se stali
architekty, aby zjistili, jestli na to mají.
Co bychom je měli naučit jako první?
Nejprve jim musíme vysvětlit, že osoba,
která stojí před nimi, je člověk s více
zkušenostmi z oboru, někdo, kdo ale
ocení otázky, na které neumí odpovědět,
někdo, kdo jim předá své vnitřní já bez
omezení.
Osobně jsem se naučil několik věcí, které
mi pomáhají předávat své znalosti:
Zaprvé, pochopil jsem, že příroda je boží
dílo, proto je dokonalá. Přímým
důsledkem takového prohlášení je fakt,
že jakýkoli pokus zasáhnout do přírody,
je pokusem přeměnit něco dokonalého.
Zadruhé, pochopil jsem, že nástrojem
k přeměně přírody je pro lidi „design“.
Etymologicky vzniklo slovo design ze
spojení slov divine (božské) a sign

(znamení), proto jej můžeme definovat
jako „konání božských rozhodnutí“.
Zatřetí, pochopil jsem, že příroda
a design patří k sobě od počátku lidstva,
proto náš svět byl, stále je a bude dílem
designéra.
Začtvrté, pochopil jsem, že úkolem
architektů je přeměňovat přírodu, to
znamená měnit dokonalost
k dokonalosti. Jinými slovy, pochopil
jsem, že architektura je přirozenost
přírody.
Tyto čtyři poznatky se staly záchytnými
body, které zvažuji vždy, když mám
navrhovat novou architekturu, nebo
ocenit nějakou existující stavbu.
Je nezbytné naslouchat prostředí
a vytvořit si s ním vztah, který bude
podobný, jako vztahy s lidmi, může být
otevřený, komplikovaný, romantický,
uctivý, zdravý nebo chorý.
V mém případě je velice otevřený, tedy
intuitivní a citlivý bez analyzování
a racionality. Proto, když učím, snažím
se předávat a vytvářet si se studenty
vztah podobně, jako si vytvářím vztah
s prostředím, pak je snadné ocenit
komunikaci mezi profesory a studenty
a jejich okolím.
Luis Longhi, MArch, MFA, Architekt

Few years had passed since the first
invitation to lecture internationally,
At that moment, I experienced the need
to understand and /or to find out „that“
rational process to produce architecture.
After several intents to find some logic
to my process as a professor and as
an architect, the conclusion was to title
„Living by Instinct“ to that first lecture.
Facts as not being able to read
in my childhood have had pushed
me to compensate that disability
with the development of other skills.
Sensibility, instinct and intuition
dominated my process both in my
architecture as well as in my teaching.
Teaching architecture as I see it is an
act of „transmitting“ not that of showing
how to do things. Students go to the
university with the aim of becoming
architects; of finding out if they have
got what it takes. What is the first thing
we should teach them?
First of all, we must explain that the
person standing in front of them is only
someone with more experience
in the field, someone that will appreciate
questions for which he or she have

or not have an answer, someone
who will transmit his/her inner self
with not limitations.
In my case I have learned few
statements that help me transmit:
First, the understanding that nature
is divine creation therefore it is perfect.
The direct consequence to this
statement is that any kind of intervention
in nature becomes an attempt
to transform perfection.
Second, the understanding that the tool
that mankind has to transform nature
is „design“.
Etymologically design is defined as
the corollary of two words: divine and
sign, therefore one could define design
as „the act of making divine decisions“.
Third, the understanding that nature
and design have been together since
mankind creation, therefore the world
was, is and will be
designer's responsibility.
Fourth, the understanding
that architects great responsibility
is that of transforming nature,
this means transforming perfection
with and to perfection. In other words,
the understanding of ARCHITECTURE
AS THE NATURE OF NATURE.
These four statements have become
the fundaments to consider each time

I have to either propose new architecture
or understand existing architecture.
It is fundamental to listen to the
environment and to establish
a relationship with it, this relationship
will be similar to any other type
of relationships that humans have,
and it can be direct, sophisticated,
romantic, respectful, sane or insane.
In my case it is very direct, meaning
intuitive and sensitive with not major
analysis and/or rationality. Therefore
when I teach, I tend to transmit and
establish a relationship with the
students similar to the relationship
I have already established with
the environment, then it is easy
to appreciate communication between
professors students and the
surroundings.
Luis Longhi, MArch, MFA, Architect
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3–5 – Dům Pachamac, 2010. Zlatá medaile
Peruánského institutu architektury./Pachamac
House, 2010. Gold Medal Peruvian Institute
of Architects.
3 – Pohled na dům-horu z ptačí perspektivy.
/Birdseye view on the hill/house.
4 – Pohled na západní chodbu v ateliéru
domu./View of the west tunnel at Studio
of the house.
5 – Průhledy na západní straně domuhory./Openings at west side of the hill/house.

6 – Dům Pachamac, 2010. Zlatá medaile
Peruánského institutu architektury. Hlavní
vstup do domu./Pachamac House, 2010.
Gold Medal Peruvian Institute of Architects.
Main Entrance to the house.
7 – Dům na útesu Lefevre, 2008. Jihozápadní
pohled na dům./Lefevre Cliff House, 2008.
South-west view of the house.
8 – Dům na pláži Punta Misterio. Skleněná
hmota v obytné části domu./House at Punta
Misterio Beach. Glass Volume at living area
of the house.
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Varšava
City of Warsaw

Dr. Piotr Drobniak
Ředitel/Director
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Polský institut v Praze/Polish Institute in Prague
Malé náměstí 1, Praha 1/Prague 1
Tel.: +420 224 212 274
E-mail: praga.ip.sekretariat@msz.gov.pl
www.polskyinstitut.cz
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Když jsem se loni dozvěděl, že tématem
letošního ročníku prestižního festivalu
Architecture Week je městská
architektura zemí Visegrádské skupiny,
ihned jsem pochopil, že je to jedinečná
šance představit v Praze současnou
polskou architekturu – téma v Česku
dosud poměrně neznámé. Polsko přitom
v posledních letech zažívá stavební
boom, vznikají stovky architektonicky
zajímavých projektů, a to nejen ve
Varšavě, ale i v mnoha regionálních
metropolích a menších městech.
Lidé si nejvíce všímají změn v bytové
zástavbě, která se jich také
bezprostředně dotýká. Po roce 1989
jsme nenáviděnou panelákovou masu
radikálně nahradili osobitějšími
a různorodějšími bytovými komplexy.
Návštěvníci Architecture Week si jistě
povšimnou, že stejnou cestou prošly
i ostatní země regionu.
Na podobných výstavách však není
nejzajímavější bytová výstavba, ale spíše
projekty veřejně prospěšných staveb:
škol, univerzit, úřadů, hotelů, muzeí,
divadel, filharmonií, sportovních hal
či dokonce obchodních center, které
se díky své inspirativní architektuře
stávají ikonami současných měst.
Specificky polským fenoménem je
rozhodnutí mnoha měst investovat
v první řadě do kultury. Snad je to
zvláštní v okamžiku, kdy obyvatelé čekají
spíše na městské okruhy a mosty,
ale zároveň také velmi vizionářské.
A především inspirativní pro architekty:
možnost navrhnout nové muzeum
nebo koncertní síň je neopakovatelnou
příležitostí prokázat svůj talent.
Příklady současné polské architektury
představené na letošním Architecture
Week jsou jen malou částí z celkového
množství v Polsku zrealizovaných
a plánovaných projektů. Osobně mě těší
především účast dvou výjimečných měst:
Varšavy, hlavního města, a Vratislavi –
města historicky spjatého s českými
zeměmi a zároveň města, které mění
svou tvář stejně rychle a efektně
jako Varšava a ohromuje smělými,
novátorskými projekty. To byla jistě
i jedna z příčin udělení Vratislavi titulu
Evropské město kultury 2016.
Nepřekvapuje tak ani neobvykle široká
prezentace metropole Dolního Slezska

v rámci Architecture Week 2011
i jedinečná výstava na pražské radnici.
Návštěvníci festivalu se můžou seznámit
také s vybranými projekty města Gdyně
a některých polských architektonických
kanceláři. Zvláštní pozornost je pak
třeba také věnovat pracím studentů
Fakulty architektury z Gliwic, kteří
pokračují ve svébytné a nesmírně
zajímavé tradici slezské architektonické
školy. Vedle toho mezi doprovodnými
programy bych chtěl doporučit dva
semináře v Polském institutu: přednášku
o vratislavské architektuře a setkání
věnované „hledání podstaty
středoevropského města“, které festival
obohacuje o sociologickou
a antropologickou perspektivu.
Nicméně opět zdůrazňuji: je to jen malá
ochutnávka toho, co lze spatřit v Polsku.
Srdečně zvu na návštěvu k sousedům!
Last year, when I learned that the theme
of this year's prestigious festival
Architecture Week would be municipal
architecture in the Visegrád countries,
it became immediately clear to me that
this would be a unique opportunity
to present in Prague contemporary
Polish architecture – a topic that is still
not very well known in the Czech
Republic. In the last few years, Poland
has been experiencing a construction
boom: hundreds of projects that are
highly interesting architecturally have
been cropping up, not only in Warsaw,
but also in many regional metropolises
and smaller towns. People are most
aware of changes in residential housing,
as these also affect them directly.
After 1989, we replaced the much
disliked clusters of panel housing
with more distinctive and diverse housing
complexes. Visitors to Architecture
Week will surly notice that other
countries in the region took the same
route.
At such exhibitions, residential housing
is not the most interesting; publicly
beneficial projects, such as schools,
universities, government offices, hotels,
museums, theatres, orchestra halls,
sports halls or even shopping centres,
are, however. Thanks to their
inspirational architecture, they are also
becoming icons of present–day cities.

A specific Polish phenomenon
is the decision of many cities to invest
in culture first. This is perhaps strange,
especially when inhabitants expect
bypasses and bridges instead, but also
visionary. And it is especially
inspirational for architects: the
possibility to design a new museum
or concert hall is a special opportunity
to show their talent.
Examples of current Polish architecture
being presented at this
year's Architecture Week are only
a small part of the total number
of projects that have and are being
planned and executed in Poland.
I am personally delighted with
the participation of two exceptional
cities: Warsaw, the capital of Poland;
and Wroclaw, a city that is historically
tied to the Czech lands and, at the same
time, a city that is changing its
appearance just as quickly and
effectively as Warsaw and is impressing
with its bold, innovative projects.
This is surely one of the reasons that
Wroclaw was awarded the title
of European City of Culture 2016
and why it is not surprising that
the presentation of the Lower
Silesian metropolis in the framework
of Architecture Week 2011
is so extensive and the exhibition
at Prague City Hall so unique.
Festival visitors can also become
acquainted with selected projects from
the city of Gdynia and certain Polish
architecture studios. Special attention
should also be paid to the work
of the Architecture Faculty in Gliwice,
whose students are carrying on the
distinctive and extremely interesting
tradition of the Silesian school
of architecture. In addition to this,
I would like to recommend two seminars
at the Polish Institute: a lecture
on architecture in Wroclaw and a meeting
devoted to „seeking the essence
of the Central European city“,
which aims at bringing a sociological
and antropological perspective
to the festival.
I would like to reiterate that this is only
a small taste of what can be seen
in Poland. I cordially invite you to visit
your neighbours!

Varšava/Warsaw
Varšava je město–symbol, symbol víry
ve sny. Osud se s hlavním městem Polska
nikdy příliš nemazlil. Po staletí se o jeho
vzhledu rozhodovalo za hranicemi –
nejen Varšavy, ale i polského státu.
Ruská nadvláda v 19. století, obrovské
ztráty během druhé světové války a vize
plánovačů socialistického realismu,
uskutečňované během poválečné obnovy
města, se na tváři současné Varšavy
nesmazatelně otiskly. Ale i v těch
nejtěžších dějinných okamžicích
obyvatelé hlavního města snili:
o půvabném městě plném zeleně,
kouzelných zákoutí a krásné
architektury, za niž by se nemusela
stydět žádná evropská metropole.
Dnes, kdy Varšavané mohou opět sami
rozhodovat o svém městě, přišel čas
tyto sny uskutečnit.
Varšava je město, které se mění před
očima. Začíná „velký úklid“ metropole
znetvořené plány diktovanými
socialistickým realismem. Vznikají
četné návrhy, jež se pokoušejí „ochočit“
chaotický prostor, dědictví minulé
epochy. Varšava se rozvíjí nesmírně
dynamicky. Na každém kroku potkáváme
nové investice, komerční i veřejně
prospěšné: muzea, stadiony, kulturní
centra, knihovny, školy. Revitalizací
procházejí důležitá náměstí a ulice.

Mezi tvůrci současné varšavské zástavby
najdeme jména světově proslulých
architektů: Normana Fostera, Zahy Hadid
nebo Daniela Libeskinda. Nejvyšší kvalitu
architektury zaručují Varšavě veřejné
architektonické soutěže, v nichž spolu
soupeří špičkové projekční kanceláře
z celého světa.
(Hanna Gronkiewicz–Waltz,
Primátorka hl. m. Varšavy)

Warsaw is a city–symbol, symbol of faith
in dreams. The fate was never very kind
to the Polish capital. Its appearance was
for centuries decided abroad – not only
Warsaw's but the whole Polish state's.
Russian domination in the 19th century,

huge losses during WW II and visions
of socialist realism planners realized
during the postwar renovation of the city
have scarred the City of Warsaw forever.
But even in the hardest times the capital
inhabitants dreamed: about beautiful city
full of greenery, magical retreats and fine
architecture that would not made any
other European metropolis ashamed.
Today, when the Warsaw citizens can
again decide about their city themselves
the time has come to finally realize these
dreams. Warsaw is a city that changes
before one's eyes. The „big cleaning“
of metropolis, disfigured by the plans
dictated by socialist realism, has begun.
Many plans emerge that try to „tame“
chaotic space, the heritage of the last
era. Warsaw's development is extremely
dynamic. We meet new investments,

commercial as well as public service
buildings on every step: museums,
stadiums, cultural centers, libraries,
schools. Important squares and streets
are being revitalized. We can find names
of world famous architects among
the authors of the new Warsaw building
environment such as: Norman Foster,
Zaha Hadid or Daniel Libeskind.
The highest quality of architecture
is guaranteed by public architectonic
competitions with the participation
of the top world architectural studios.
(Hanna Gronkiewicz–Waltz,
the Mayor of the City of Warsaw)
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Katovice
City of Katowice

Výstava/Exhibition: Architektura a urbanismus V 4/Architecture and Urbanism of V 4
Termín konání/Date: 10. – 23. 10. 2011
Místo konání/Place: Letohrádek královny Anny/Royal Summer Palace of Queen Anne
Organizátor/Organizer: Czech Architecture Week, Správa Pražského hradu
/Prague Castle Administration
Spoluorganizátor/Co–organizer: Hlavní město Praha, URM Praha
/Capital City of Prague, The City Development Authority Prague

Je třeba říci, že Gdyně se již léta
umísťuje na předních místech hodnocení
měst jak podle médií, tak podle
vědeckých studií. Podle měsíčníku Forbes
je Gdyně považována za „nejpřitažlivější
město pro business“. Neméně podstatný
je fakt, že se zde dobře žije. Společenská
diagnóza 2011 – průzkum životních
podmínek a kvality života Poláků, vedený
od roku 2000 profesorem Januszem
Czapinskim. Opět se ukazuje, že
obyvatelé Gdyně jsou ze všech obyvatel
měst v Polsku s kvalitou života ve svém
městě nejspokojenější.
(Wojciech Szczurek,
Primátor města Gdyně)

Hosté/Guests

Gdyně/Gdynia
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V poslední době se v Gdyni na popud
místní samosprávy uskutečnilo několik
moderních investicí, jež podstatně
ovlivnily rychlost rozvoje města. Výstavba
silnice spojující gdyňský přístav s vnějším
městským okruhem a státní silnicí,
modernizace slavné ulice Świętojańska,
přestavba křižovatky Św. Maksymiliana
nebo stavba moderního městského
muzea, sportovní arény, národního
ragbyového stadionu a městského
fotbalového stadionu patří mezi ty
největší. Nejznámějším ekologickým
projektem je Eko Dolina, továrna
na zpracovávání odpadů.
V současné době patří mezi nejdůležitější
městské investiční projekty přestavba
divadla Danuty Baduszkové a dalších,
stavba terminálu pro cestující na letišti
Gdyně–Kosakowo a Kulturní fórum,
jež bude obsahovat budovu divadla,
galerii moderního umění a knihovny
a doplní tak stávající kulturní instituce.

In recent years many modern
investments, substantially influencing
the development pace of the city, have
been made in Gdynia on the initiative
of the self–government. The construction
of the Kwiatkowskiego Route directly
connecting Gdynia Port with the Tri–City
ring road and national road network,
modernisation of the famous
Świętojańska street, rebuilding
of the road network of Św. Maksymiliana
junction as well as the construction
of a modern Museum of the City, Sports
Arena, National Rugby Stadium and
Municipal Football Stadium should
be counted among the most vital ones.
The best known environment–friendly
project of the city and the metropolis
is Eko Dolina, waste utilisation plant.
Currently, the most important investment
projects of the city are: rebuilding
of the Danuta Baduszkowa Musical
Theatre as well as some other,
which are being prepared like the

construction of a passenger terminal
of Gdynia–Kosakowo airport. Among
them there is the Culture Forum which
will comprise buildings of a theatre,
modern art gallery and libraries,
constituting a complex adjacent
to the already existing culture
institutions. It is worth adding that
in various rankings announced
by opinion–forming media as well
as different scientific institutions Gdynia
has for year´s occupied top spots.
According to the monthly Forbes Gdynia
is considered „the most attractive city
for business“. What is no less important,
it is good living here. The Social

Diagnosis 2011 – a survey of living
conditions and life quality of the Poles,
conducted since the year 2000 under
the direction of Professor Janusz
Czapiński. It once again turns out that
it is the residents of Gdynia who, of all
Polish city inhabitants, are the most
satisfied with life quality in their city.
(Wojciech Szczurek,
the Mayor of the City of Gdynie)

Katovice/Katowice
Katovice jsou hlavním městem slezského
kraje a středem více než dvoumilionové
slezské aglomerace – největšího
městského komplexu v Polsku. Město
vzniklo v době průmyslové revoluce jako
středisko těžkého průmyslu spojeného
s těžbou kamenného uhlí a hutnictvím
železa a oceli a také neželezných kovů.
Největší rozkvět Katovic nastal po
připojení částí Horního Slezska k Polsku
v roce 1921. Tehdy, během
meziválečného období, vznikla celá
řada klíčových realizací, které patří
mezi zajímavé příklady modernismu.
Mezi nejcennější patří: několik bloků
modernistické bytové zástavby v jižní
čtvrti a moderní budova Slezského
muzea postavená podle soutěžního
projektu Karola Schayera.
Poválečné období se nese ve znamení
rozvoje urbanistické struktury města
a pokračující realizace velkých veřejných
staveb, z nichž většina vznikla na
základě architektonických soutěží.
Katovický SARP zorganizoval několik
desítek architektonických soutěží
na veřejné stavby, které určují nový
charakter veřejného prostoru města.
Mezi nejdůležitější patří: nové Slezské
muzeum, Mezinárodní kongresové
centrum, přestavba a rozšíření Slezské
filharmonie, sídlo Národního
symfonického orchestru Polského
rozhlasu a Centrum hudebního
vzdělávání SYMFONIA Slezské hudební
akademie, budovy Okresního soudů
v Katovicích, Univerzitní knihovna –
Centrum vědeckých informací
v Katovicích. Byla rovněž uspořádána
urbanistická soutěž na přestavbu centra
města. Část z těchto objektů se nyní

nachází ve fázi návrhu, probíhá
už výstavba Slezského muzea a Slezské
filharmonie.
Katovické architektonické realizace jsou
vysoko hodnoceny polskou
a mezinárodní architektonickou kritikou
a oceňovány za svoji vysokou kvalitu.
Poslední dvě desetiletí postavila město
před nutnost vypořádat se s celou řadou
výzev spojených především
s ekonomickou transformací a úpadkem
těžkého průmyslu. Bývalé objekty dolů
a hutí a průmyslové zóny otevírají
nové možnosti využití. Procesu proměny
struktury města a jeho modernizace
se aktivně účastní katovická pobočka
Sdružení polských architektů (SARP).

Katowice is the capital of Silesian
Region and a center of more than
two–million Silesian agglomeration
– the biggest urban complex in Poland.
The city was founded in the times
of industrial revolution as a center
of mining industry connected with coal
mining and ferrous and non–ferrous
metallurgy.
The biggest heyday of Katowice came
after Upper Silesia joined Poland
in 1921. Then, during the interwar
period, emerged a number of realizations
crucial for the city's architecture, being
public buildings and housing complexes
that belong to interesting examples
of modernism. Amongst the most

precious are: several blocks of modernist
housing development in the southern
district and modern building of Silesian
Museum according to the competition
project by Karol Schayer.
The postwar era was under the sign
of city urban structure development
and ongoing realization of large public
projects most of which were based
on architectonic competitions. During
the last decade SARP in Katowice
together with the local administration
has organized several architectonic
competitions for prestigious public
buildings that define the new character
of the public space in the city. Amongst
the most important are: new Silesian
Museum, International Congress Center,
transformation and extension of Silesian
Philharmonic, the seat of National
Symphonic Orchestra of Polish radio and
Center for Musical Education SYMFONIA
of the Silesian Musical Academy, County
Court building in Katowice, University
Library – Center for Scientific
Information in Katowice. There was
an urban planning competition for the
transformation of the city center. A part
of these objects is now being projected,
construction of Silesian Museum
and Silesian Philharmonic is in progress.
Architectonic realizations in Katowice
are highly evaluated by both Polish
and international architectural critics
and appreciated for their quality.
The last two decades have faced
the city with a wide range of challenges
connected with economic transformation
and decline of heavy industry. Former
mining objects and industrial zones
open new possibilities for use. SARP
(Association of Polish Architects) branch
in Katowice takes an active part
in the process of city structure change
and its modernization.
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Krakov
City of Krakow

Hosté/Guests

Krakov/Krakow

154/155

21. století se stále plynuleji a elegantněji
zapisuje do architektonické tkáně
historického Krakova. Stadiony, rekreační
a sportovní centra, kancelářské budovy,
komunální a průmyslové stavby, veřejné
budovy a nově uspořádané muzejní
komplexy působí silně na
obrazotvornost. V samém srdci města,
přímo na Královské cestě, upoutá
pozornost pavilon Wyspiański 2000.
Naproti vrchu Wawel leží Centrum
Manga, Muzeum japonského umění
a technologie – nápadný objekt
odrážející svým tvarem ladnost řeky
Vistuly je dílem Arata Isozakiho. Vedle
slavné a příkladně obnovené továrny
Oskara Schindlera vyrostlo Muzeum
současného umění – práce vynikajících
architektů z Florencie Claudio Nardiho
a Dominica Proliho. Budova Turistické
centrály, elegantně a ohleduplně
zakomponovaná do nábřežního bulváru,
zve hosty k návštěvě města. Oba břehy
Vistuly a dvě krásné krakovské čtvrtě –
Kazimierz a Podgórze – spojuje oblouk
půvabné lávky pro cyklisty a pro pěší
klenoucí se přes řeku. Již brzy zaplní
prázdný prostor na nábřeží Vistuly
působivé Kongresové centrum, zatímco
sportovní události světového formátu
se budou odehrávat v moderní Divácké
sportovní hale, jejíž stavba se chystá.
Tisíciletá historie Krakova ohromuje,
přitahuje a získává si srdce. Mám radost,
že ji můžeme představit i účastníkům
prvotřídního festivalu architektury
a urbanismu v Praze a ukázat, jak nová
generace architektů v přímém přenosu
píše novou kapitolu historie města.
(Jacek Majchrowski,
primátor města Krakov)

The 21st century in an increasingly
fluent and elegant manner is inscribing
itself within the architectural fabric
of historic Cracow. The designs of stadia,
recreational and sporting centres,
office blocks, communal and industrial
architectural elements, public utility
buildings and the newly arranged
museum complexes appeal strongly
to the imagination. In the very heart
of the city, right on the Royal Way
the Wyspiański 2000 Pavilion rivets
one's gaze. Opposite to Wawel Hill
is located the Manggha Centre
the Museum of Japanese Art
and Technology – this strikingly
formed object, mirroring in its structure
the fluidity of the waves of the Vistula
River, is the design of Arata Isozaki
himself. Beside the famous and most
exemplarily revitalised factory of Oscar
Schindler has arisen the Museum
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Vratislav
City of Wrocław

of Contemporary Art – the work
of the eminent Florentine architects
Claudio Nardi and Dominic Proli.
The Tourist Service Centre building,
elegantly and discreetly incorporated
into the riverbank boulevard, invites
our guests to visit the city. The banks
of the Vistula and the two beautiful
districts of Cracow – Kazimierz
and Podgórze – are clasped together
by the 'leaf' arc of the charming foot
and cycle bridge that spans the river.
Soon the impressive Congress Centre
will smoothly and unimposingly enter
itself into the open expanse of the
Vistula waterfront, while world class
sporting events will take place in the
stylishly modern Spectator Sports Hall
to be built.
Cracow's one thousand years amaze,
attract and win over hearts... I take
immense joy in the fact that we can
share it with the participants of the
superb Prague Festival of Architecture
and Urban Planning – to show in what
way the new generation of contemporary
architects are at present writing the
modern chapter in its life history.
(Jacek Majchrowski,
Mayor of the City of Krakow)

Vratislav/Wrocław
Jednou z podmínek rozvoje moderního
města je vytvoření rámce a základního
směřování jeho prostorového vývoje.
Vratislav tyto povinnosti nezanedbává
a naplňuje je v úzké spolupráci
s urbanisty a architekty. Díky této
spolupráci a propagaci kvalitní
architektury se nám už delší dobu daří
posilovat městskou tkáň a zvyšovat
kvalitu života obyvatel.
Nyní jsme u konce příprav na fotbalové
Euro 2012, největší stavební událost
od dob poválečné obnovy města. Jejím
výsledkem je řada objektů, které mají
šanci stát se novými symboly města
(jako např. městský stadión tvarem
připomínajícím lampión), ale naučila nás
také vést velké mezioborové investice.
Na základě těchto zkušeností můžeme
odvážněji přistupovat k novým výzvám.
Mám na mysli například snahu navrátit
městu obrovský, v současné době zcela
dopravně přetížený prostor v samotném
centru. Cílem není jen udržet, ale
především zvýšit průjezdnost města,
a zachovat zároveň celistvost
historického jádra předválečné Vratislavi.
Mezinárodní architektonická soutěž,
uspořádaná v roce 2009, ukázala,
že je to možné. S realizací této nesmírně
komplexní investice nesmíme otálet.
Druhým velmi ambiciózním projektem,
k jehož realizaci nám poskytla nezbytné
sebevědomí investiční příprava Eura
2012, je výstavba modelového bytového
komplexu. Sídliště má reagovat na
potřeby moderního města a jeho aktivních
obyvatel a posilovat sociální vazby. Tato
architektonická dílna se stává přirozenou
součástí různorodých aktivit Vratislavi
jako Evropského hlavního města kultury.
Kromě inovací se chceme a musíme

soustředit rovněž na záchranu památek:
před Vratislaví stojí výzva opravy celých
čtvrtí městské zástavby z 19. století.
Revitalizační programy přinášejí skvělé
výsledky: ulice, které už prošly obnovou,
vypadají stejně jako v dobách své první
slávy.
Chtěl bych Vás tímto pozvat nejenom
k návštěvě našeho města, ale i k účasti
na tvorbě jeho nové podoby.
(Rafał Dutkiewicz, Primátor Vratislavi)

One of the conditions of modern
city development is a creation
of a framework and basic direction
of its spatial development. Wrocław
is not ignoring these obligations and
fulfils them in close cooperation with
urban planners and architects. Thanks
to this cooperation and promotion of high
quality architecture we manage
to strengthen urban tissue and increase
the quality of life of the inhabitants.
We are now finishing the preparations
for Euro 2012, the biggest construction
event since the post–war renovation
of the city. Its result is a series of objects
that have a chance to become new
symbols of the city (just like the city
stadium resembling a lantern), but it has
also taught us to carry on big
interdisciplinary investments.
On the basis of these experiences
we can now approach new challenges
more bravely. I mean for example
an effort to restore the large space
in the very city centre, currently
absolutely overloaded with traffic.
The aim is not only to preserve but also
increase the traffic capacity of the city
and at the same time to preserve the
integrity of the historical core of pre–war
Wrocław. International architectonic

competition, organized in 2009, proved
it possible. We cannot hesitate to realize
this complex investment anymore.
Second very ambitious project,
which was enhanced by investment
preparations of Euro 2012,
is a construction of a model housing
complex. The housing estate should
reflect the needs of modern city and
its active inhabitants and strengthen
social relations. This architectural
workshop becomes a natural part
of various activities of Wrocław
as a European Capital of Culture.
Besides innovations we would like
to and have to focus on preservation
of monuments: Wrocław faces
a challenge of renovation of whole city
districts with 19th century urban
development. Revitalization programs
bring excellent results: streets that were
renovated look just like in times of their
greatest glory.
I would like to invite you not only
to visit our city but also to participate
in the creation of its new appearance.
(Rafał Dutkiewicz,
Mayor of the City of Wrocław)
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Bernardo
Rodrigues
Bernardo Rodrigues

Přednáška/Lecture: Původ architektury/The Origin of Architecture
Přednášející/Lecturer: Bernardo Rodrigues
Kdy/When: 13. 10. 2011 ve 20.00 hodin/13. 10. 2011 at 8 pm
Kde/Where: Ballingův sál, Národní technická knihovna
/Balling hall, National Technical Library, Technická 6, Praha 6/Prague 6
Organizátor/Organizer: Czech Architecture Week

Téma/Topic
Obecně přijímaný názor je ten, že lidská
interakce s prostorem začíná při jeho
narození. Já se domnívám, že začíná
ještě v matčině děloze, kde plod vnímá
zvuk, světlo, teplotu a emociální
propojení s matkou a s vnějším světem.
Navíc, tyto zážitky pak člověka ve vztahu
k okolnímu světu poznamenají na celý
život. Budovy a veřejný prostor jsou pro
naše tělo novou „dělohou“, přes kterou
se vydáváme na naši cestu životem,
podvědomě hledáme a nacházíme
poklidnou a povznášející atmosféru
uvnitř prvního „prostoru“, lidského těla.
–Samuel Beckett hovořil o tom, že si
pamatuje pobyt v děloze a jak to
ovlivnilo jeho vnímání světa a tím
i jeho hry
–Leonardo da Vinci studoval, kreslil
a analyzoval plod v děloze
–Sternův román Tristram Shandy popisuje
životní příběh Tristrama, přičemž se
Tristram narodí až ve třetí části románu
Vlastnosti světla a tmy, šerosvit,
charakteristika materiálů a zvuk, světlo
a teplota se osmózou filtrují přes
materiální pokožku a inspirují můj přístup
ke každému projektu.
Common accepted idea is that human
interaction with space begins as one
is born. My thesis is it starts early
in the mother's womb as one is aware
of sound, light, temperature and
emotional interactions with mother
and world outside. More, one is forever
marked by that in the relation with the
world after birth. Buildings and public
space composed by these are the new
„uterus“ for our bodies, through which
we expand and dilate our journey in life,
finding and searching, unconsciously,
the serene and aquatic primal

1

1 – Skleněný Babylon, 1001 hvězdičkový
hotel, Západní Afrika, 2011/Vitrous Babel,
1001 star hotel – West Africa, 2011

suspensions inside the first „space“,
the human body.
– Samuel Beckett talked of remembering
being in the uterus and how that shaped
all is perception of reality, hence
his plays.
– Leonardo da Vinci studied, sketched
and analysed a foetus in the womb.
– The novel Tristram Shandy by Sterne
narrates the life story of Tristram,
he is only born in volume 3.
The qualities of light and dark,
„chiaro–scuro“, the characteristics
of materials and how sound, light
and temperature are filtered through
the osmosis of this material skin inform
my approach to every project.

CV Bernardo Rodrigues
Narodil se v roce 1972 v Ponta Delgada
na Azorských ostrovech.
Po studiu architektury na Kolumbijské
univerzitě v New Yorku v roce 1999,
praxi v Londýně v roce 1995 (Donald
Insall Associates, renovace
Windsorského hradu a Cambridgeské
univerzitní knihovny) a nástavbě na
Škole architektury v Portu v roce 1996,
si tamtéž v roce 2001 otevřel vlastní
kancelář.
V roce 2006 představil na Harvardu svůj
plán udržitelné architektury, který se
nyní rozvíjí v Číně, Africe a USA.
Zabývá se procesy inovace
a technologiemi, vystupuje na výstavách,
publikuje, přednáší a vyučuje.
Vystavoval a přednášel v Istanbulu
(2010), Londýně (2009), Tokiu (2008)
na pátém ročníku konference New Trends
of Architecture in Europe and
Asia–Pacific in Tokyo, pořádané Sirem
Peterem Cookem a Toyo Item.

Dále vystoupil na výstavě Portugal
Now na Cornell University v New Yorku
(2007), v Sao Paulu v Brazílii
a v Lisabonu na Lisbon Experimenta
Design Bienal (2005), na Benátském
bienále a Milánském trienále (2004).
Jeho práce se často objevuje v odborném
i laickém tisku.
(* 1972 Ponta Delgada, Azores)
After completing his architectural
masters program at Columbia University
in New York in 1999, professional
training in London in 1995 (Donald Insall
Associates, Windsor Castle and
Cambridge University Library
renovations), and degree at the Oporto
School of Architecture in 1996, opened
his own practice in Porto in 2001.
Started in 2006 at Harvard, a plan
for sustainable architecture now
developed in China, Africa and the US.
His work, concerned with the processes
of innovation and technology, has been
the subject of national and international
attention, being invited to exhibit,
publish, lecture and teach.
Exhibited and lectured in Istanbul
(2010), London (2009), Tokyo (2008)
at 5th New Trends of Architecture
in Europe and Asia–Pacific in Tokyo,
by Sir Peter Cook and Toyo Ito. At Cornell
University in NY at the Portugal Now
exhibit in 2007, in Sao Paulo, Brasil
and Lisbon Experimenta design Bienal
(2005) and at the Venice Biennale
and Milano Triennale (2004).
His work and profile often on general
and architectural press.

Kontakt/Contact:
www.bernardo–rodrigues.com
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Bernardo
Rodrigues
Portugalská architektura/Portugal architecture

Bernardo Rodrigues – Dva
projekty ve stopách Franze
Kafky/Bernardo Rodrigues
– Two projects in the wake
of Franz Kafka
Při příležitosti vystavit naší práci na
slavném a tajemném Pražském hradě
jsme vybrali dva projekty, které vznikly
minulý rok a byly inspirovány Franzem
Kafkou.
The kind request to exhibit our work
at the prestigious and mystical Prague
Castle made us choose precisely two
projects that were informed conceptually,
last year, by two Franz Kafka short
stories.

Mýtus & Hora/The Myth
& the Mountain

Hosté/Guests

Soukromá knihovna
v Lousadě,
Portugalsko/Private Library
in Lousada, Portugal

158/159

Projekt vznikl pro pozemek v typické
předměstské zástavbě poblíž Porta.
Klienti koupili prázdnou parcelu vedle
svého domu, bílé moderní kostky
z 90. let.

Přístavba bude obsahovat soukromou
knihovnu, malý vinný sklep, kuřárnu
doutníků a archiv. Také by v ní měl
být prostor pro převlékání a malý
bazén – jacuzzi.
Terén tvořila vrstva navážky, jelikož
severní část pozemku je o 8 metrů vyšší.
Naším záměrem bylo odebrat zeminu
a seříznout spodní kámen. Na něj byla
položena monolitická struktura
ze žulových kamenů o rozměru
1,2 x 0,8 x 0,8 m vyskládaných na
sousedním pozemku. „Konceptuální
paměť“ morfologie geometrie stávajícího
pozemku stojí na vrcholu této nové
monolitické struktury.
Dalším krokem bylo vytvořit organické
vnitřní prostory. „Vnitřní otevřená ulička“
rozděluje monolit na dva uzavřené
prostory. Na jihovýchodě je knihovna
a sklep. Na severu vodní prvky.
Nad šatnami je soukromý pokoj pro
hosty, přístupný po venkovním schodišti
vedoucím od bazénu, jež se proměňuje

na vnitřní masivní schody, jako jsou
v kostelích, a končí padacím mostem
nad bazénem před vchodem do pokoje.
Vedle něj je skládací dřevěný žebřík
na střechu, která má formu kamenné
zahrady, v níž lze odpočívat.
Na střeše je řada podélných světelných
otvorů odhalujících vnitřek domu a jeho
funkce, stejně jako centrální uličku
procházející celým domem.
Námětem tohoto projektu byla Kafkova
povídka Jeskyně.
The project is for a site in a typical
suburban street of housing in a locality
east of Porto, north Portugal. The clients
bought the empty parcel next to their
existing house, a 90's modernist inspired
whitewash cube like structure.
This new addition to the house is to
contain a space for private library, little
wine cellar, and area for cigar smoking
and an archive–safe space.
It should also contain a zone for
treatment of clothes and a small
pool–jacuzzi area.
The terrain was a big landfill since to the
north of the house the land is 8 meters
higher.
The conceptual approach was to remove
the land and cut the stone under.

then through a door–bridge, over the
pool, you enter the room. Next to this
there's a retractable wooden
stair–structure to access the roof–top,
shaped like a stone garden, place
to expand and relax.
On the roof–top a series of cut light
entrances, punctual and longitudinal,
reveal the shape of the interior
organ–spaces and their use, being most
Then plan a monolithic structure based
on granite stones of 1,2m x 0,8 x o,8 m
pilled at the centre of the adjacent plot
of land.
Then, a „conceptual memory“ of the
morphology of the existing land
geometry, carves the top of this
new monolytic stone structure.
Step 2 was to carve the inside
organ–spaces so that the program
could be addressed.
An oblique „inside open street“ divides
the monolith in two enclosed areas.
At south–west the library and volt areas.
To the north the water zone. On top
of the clothes treatment rooms
there's a private guest room, planed
in such manner that you access
it by an exterior stair next to the pool,
that transforms itself in a inner mass
stairs, much like ones in churches vaults,
present the interior– street and
connection to the existing house.
Franz Kafka's short story „the cave“
was the motto for this project.

4

6

5
2
3
2 – Plovoucí Oblačný dům, Azory, 1999
/Floating Cloud House, Azores 1999
3 – Nebeská kaple, Azory, 2000/Chapel
of the sky, Azores 2000

4 – Kaple Věčného světla, Azory, 2003/Chapel
Eternal Light, Azores, 2003
5 – Muzeum v Mušli času, Azory, 2005
/Museum in the Shell of time, Azores 2005
6 – Dům Let ptáků, Azory, 2003-2010,
foto/photo: Ivan Baan/House Flight of Birds,
Azores, 2003–2010 (photos Iwan Baan)
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Skleněný babylon – 1001
hvězdičkový hotel
/The Vitreous Babel – 1001
Star Hotel

Hosté/Guests

Luxusní hotel, Východní Afrika, anonymní
město/Luxury Hotel, Eastern Africa,
undisclosable Capital

160/161

Projekt je situován u pobřežní silnice
megalopole, jež je hlavním městem jedné
východoafrické země, vyvážející ropu.
Výhled na oceán na jedné straně
odhaluje ropné plošiny a obří tankery,
které křižují obzor jako rybářské lodě
u moře na prázdninách. Na druhé straně
je výhled na záliv a na město. Zadání
je na 100 pokojů poskytujících luxus
a soukromí. Je zde přímý přístup pro
vrtulníky vrcholných manažerů ropného
průmyslu, kteří chtějí soukromé
apartmány, nebo pokoje na úrovni šesti
hvězdičkového hotelu pro delší pobyty
v řádu měsíců.
Celé horní patro je vyhrazeno pro vládní
schůzky a ubytování. Přízemí nabízí celou
řadu atrakcí, soukromých i veřejných,
restaurace, bary, bazén, konferenční sály.
Struktura vyrůstá sama ze sebe, otáčí
se kolem své osy jako strom a tak vytváří
stín pro venkovní prostory jako
je promenáda, balkony a terasy pokojů
7
8
7 – Mýtus a hora, soukromá knihovna,
Lousada Porto, 2011/The Myth & the
Mountain, private library, lousada Porto, 2011
8 – Hotel Oblouk & Orchidej, Čína 2009,
3D prezentace: Carlos Lobado/Arch & Orchid
Hotel, China 2009, (image- Carlos Lobao 3d)

umístěných v nejvyšším patře, vysoko
nad žárem velkoměsta.
Koncept tohoto projektu byl inspirován
Kafkovou povídkou Velká čínská zeď,
která popisuje nekončený společenský
babylon.
The project is for a bay front road
on a mega–metropolis, capital of an
Eastern African Oil producing country.
The views for the ocean side of the plot
face the oil rigs and super oil tank ships
that cross the horizon like sail boats
on a quiet holiday sea resort. The other
side faces the bay and the capital of this
country.
The brief request is for 100 rooms
of total luxury and retreat. There is direct
access by helicopter for the oil industry
top management that needs private

apartments or 6 star hotel room qualities
for some months in a row.
The whole top floor is reserved
for government private meeting rooms
and accommodation.
The ground floor offers a diversity
of public and private entertainment,
restaurants, bar, pool and game,
conference areas.
The structure grows of itself and
as it twirls around its growth pattern,
like a tree, offers shade and exterior
spaces for esplanade, jogging, patios
of rooms, and verandas on the roof top
luxury and glamour over the plains and
urban heat on the shore of XXI century
Africa elite cosmopolitan lifestyle.
Franz Kafka short story The Great wall
of China and it's description of
a never–ending sociological Babel
informed the concept of this project.
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Boris Podrecca

CV Boris Podrecca
Vyrůstal v Terstu, studoval sochařství
a architekturu ve Vídni, v ateliéru
Rolanda Rainera. Ateliér má ve Vídni
a v Benátkách. Hostující profesor
v Lausanne, Paříži, Benátkách,
Philadelphii, Londýně, Vídni,
Harvard–Cambridge (Boston), Terstu,
Záhřebu, Lublani a Mariboru. Profesor
na univerzitě ve Stuttgartu (Německo),
ředitel Ústavu designu a teorie prostoru.

Hosté/Guests

Grown up in Trieste, studied sculpture
and architecture in Vienna, master class
Roland Rainer.
Ateliers in Vienna and Venice. Guest
professorship in Lausanne, Paris, Venice,
Philadelphia,
London, Vienna, Harvard–Cambridge
(Boston), Triest, Zagreb, Ljubljana
and Maribor.
Professor at the University Stuttgart
(Germany), Director of the Institute
of Design and Theory of Space.

162/163

Tituly a ocenění/Honours
and prizes
1986 Chevalier des Arts et des Lettres,
Paříž (věnoval prezident
Mitterrand)/Paris (donated by President
Mitterrand)
1990 Kulturní cenu architektury města
Vídně/Cultural Prize of Architecture
of the City of Vienna
1992 Cena Jože Plečnika, Lublaň
/Jože Plečnik–Prize, Ljubljana
1997 Premio San Giusto d'oro,
Terst/Triest
2000 Doctor honoris causa Univerzity
v Mariboru/Doctor honoris causa
of the University of Maribor
2004 Zlatá medaile za zásluhy pro
město Vídeň/Golden Medal for Efforts
for the City of Vienna
2008 Doctor honoris causa Univerzity
v Bělehradu/Doctor honoris causa
of the University of Belgrade
Čestný člen Bund Deutscher
Architekten/Honour Membership
of Bund Deutscher Architekten

skleněném povrchu fasády. Hustá nosná
konstrukce, obklopující osmnáctimetrové
proměnlivé pracovní plochy bez podpěr,
prochází jako svatoondřejská křížová síť
celou budovou. Ornament na skleněných
paženích naznačuje průběh sil nosné
konstrukce.

Čestný člen Akademie věd Slovinska,
Chorvatska, Srbska/Honour Membership
of Academy of Sciences of Slovenia,
Croatia, Serbia

Výběr publikací/Selected
publications
1986 Dietmar Steiner, Viennese
Architect, Boris Podrecca, a+u, Tokio
1996 Walter Zschokke, Boris Podrecca,
Arbeiten/Works 1980–1995, Birkhäuser
Verlag, Basel
1998 Walter Zschokke, Boris Podrecca,
Opere e progetti
(monografie/monography), Electa,
Milán/Milano
1998 Otto Kapfinger, Boris Podrecca,
Boris Podrecca, Poetik der Unterschiede,
Vídeň/Vienna
2003 Matthias Boeckl, Boris Podrecca,
Public Spaces, Springer Verlag, Vienna
2006 Boris Podrecca, Gallery of the
Academy of Sciences and Arts, Belgrade
2006 Zoran Gavric, Boris Podrecca pred
Erehtejonom, Bělehrad/Belgrade
2007 Adolph Stiller, Boris Podrecca –
Architecture, Verlag Anton Pustet,
Salzburg
2009 Boris Podrecca, Almanach
of Architecture – 100 classic buildings,
Verlag Anton Pustet, Salzburg
2010 Michael Grossmann, Boris
Podrecca, Narodna Galerija, Ljubljana

Two crossed buildings of the Graz Vienna
Insurance Group represent the parent
company and its flagship, which differ
in bulk. Connection to the plastered Graz
burgher houses is consciously carried
out in staccato with pointed dark stone,

Zemské ředitelství Štýrsko,
Wiener Städtische
Versicherung AG
/Landesdirektion
Steiermark, Vienna
Insurance Group
Štýrský Hradec, Rakousko/Graz, Austria
2006–2009
Spolupráce/cooperation: K. Bollinger,
projektant nosných konstrukcí/structural
engineer
Dva zkřížené objekty štýrskohradecké
Vídeňské městské pojišťovny představují
mateřskou budovu a její vlajkovou loď,
které liší svým objemem. Napojení na
omítnuté štýrskohradecké měšťanské
domy je vědomě provedeno jako staccato
tmavým štípaným kamenem,
nacházejícím své pokračování ve

2
1
1 – Zemské ředitelství Štýrsko, Wiener
Städtische Versicherung AG, Štýrský Hradec,
Rakousko, 2006–2009/Landesdirektion
Steiermark, Vienna Insurance Group, Graz,
Austria, 2006–2009. Foto/Photo: Miran
Kambič

3

4

2–4 – Zemské ředitelství Štýrsko, Wiener
Städtische Versicherung AG, Štýrský Hradec,
Rakousko, 2006–2009/Landesdirektion
Steiermark, Vienna Insurance Group, Graz,
Austria, 2006–2009. Foto/Photo: Miran
Kambič
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Rakouská architektura/Austrian Architecture

8
9

10

8, 9 – Ústředí stavebního koncernu Primorje,
Ajdovščina, Slovinsko, 2006–2008/Central
Construction Concern Primorje, Ajdovščina,
Slovenia, 2006–2008. Foto/Photo: Miran
Kambič
10 – PP1 projekt Padova, Itálie, 2010/PP1
project Padua, Italy 2010

the entire building. The ornamentation
on the glass balustrades indicates
the variation of forces of the support
structure.

Hotelový resort Valamar
Lacroma/Valamar Lacroma
Hotel Resort
Dubrovnik, Chorvatsko/Dubrovnik,
Croatia
2005–2009
Spolupráce/cooperation: I. Akerman
Za základ resortu sloužil během
balkánských válek zničený hotelový
komplex, který byl v Dubrovníku
postaven v 60. letech 20. století, podle
plánů architektů Gropia a Steina (USA)
a původně určený pro Mexiko. Při
which continues in the glass skin of the
façade. The dense support structure
surrounding an 18–metres variable work
surface without columns, runs as
a St. Andrew's cross network throughout

Hosté/Guests

5
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6
7

5–6 – Hotel Lacroma, Hotelový resort Valamar
Lacroma, Dubrovník, Chorvatsko, 2005–2009
/Lacroma Hotel, Valamar Lacroma Hotel
Resort, Dubrovnik, Croatia, 2005-2009.
Foto/Photo: Miran Kambič
7 – Bozen, soutěžní návrh pro nádražní
komplex v Bolzanu, Itálie, soutěž 2010,
1. cena/Bozen, Idea Competition for the
Bolzano Railway Station Complex, Bolzano,
Italy, 2010, competition, 1st prize

termální a výtvarné přestavbě byla
červená střešní plocha pokryta původním
světle šedým kamenem. V tříprsté
novostavbě jsou kongresové prostory,
gastronomie a lázně; kaňony s vodními
toky, jež mezi nimi probíhají, jsou
obdobou dalmatské krajiny.
A dilapidated hotel complex (architects
Gropius and Stein, USA), destroyed
during the Balkan war, served
as a building base, completed with
a structure originally planned for Mexico
and transported into the Dubrovnik area
in the Sixtieth. In the process of this
thermal and artistic reconstruction
the red roof surface was covered
by the authentic light grey stone.
In the new three–finger construction
there are congress halls, gastronomy
and spas; the canyons with water running
through evoke the Dalmatian landscape.

Ústředí stavebního
koncernu Primorje/Central
Construction Concern
Primorje
Ajdovščina, Slovinsko/Slovenia
2006–2008
Budova slouží stavebnímu koncernu
Slovinska jako firemní sídlo. Metafora
pro její tvar je skryta v geologické
transformaci krasu. Prostorová koncepce
spočívá na principu dělených úrovní, čímž
vzniká vrstevnatost rovnocenná
geologické parabole. Toto téma vyjadřuje
i sled kamenných a skleněných polí
na fasádě. Při pohybu domem jsme

svědky prostorového zhuštění,
vyplývajícího z přesazení poschodí.
The building serves the Construction
Concern of Slovenia as its company
headquarters. The metaphor for its shape
is hidden in the geological
transformation of the karst. The spatial
conception resides in the principle
of split levels, creating a layering
equivalent to the geological parabola.
This theme is also expressed
by the sequence of stone and glass fields
in the façade. Moving throughout
the building we witness a spatial
concentration, ensuing from
the displacement of the floors.

Hosté/Guests
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Rumunská architektonická tradice
a škola je jednou z nejzajímavějších
v Evropě, přestože ve světě není příliš
známá. Inspirována celou řadou
historických a kulturních pramenů,
vycházející z tradičního stylu architektury
rumunských vesnic, navazující na
byzantskou architekturu ve specifickém
brancoveánském stylu, ovlivněná pozdní
renesancí prošlou sítem různých
„kulturních nositelů“, s pozdně gotickým
a barokním stylem vyskytujícím se
v Transylvánii, s francouzským
novobarokem a italskými vlivy 19. století
a v neposlední řadě s avantgardními
a futuristickými tendencemi a směry
20. století si rumunská architektura
vyvinula osobitý, přitažlivý a působivý
styl, jehož specifičnost zahrnuje mimo
jiné i sjednocující syntézu všech těchto
vznešených vlivů. Rozmanitost se snoubí
s originalitou: kláštery v Moldávii
a Bukovině, středověké pevnosti
v Transylvánii, opevněné kostely v okolí
Brašova a Sibiu, jižanské kostely
v oblasti Valcea, historické jádro
Bukurešti, novobarokní úřední budovy
ve velkým městech, většina pocházející
z 2. poloviny 19. století, barokní centra
měst v Transylvánii a balkánské
a byzantské pozůstatky na jihovýchodě
v oblasti Dobrogea – to vše jsou důvody,
proč být na naši architektonickou tradici
hrdý a proč se snažit ji co nejvíce
propagovat.
Právě proto jsme se jako Rumunský
kulturní institut v Praze rozhodli zapojit
se tak často a aktivně jak jen to půjde
do akcí pořádaných v České republice
v rámci světoznámého festivalu
architektury Architecture Week. Vážíme
si práce, kterou festivalu věnují jeho
organizátoři pod vedením Petra Ivanova
a považujeme jej za tu nejlepší příležitost
k propagaci rumunské architektonické
tradice na českém území.
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Mircea Dan Duta

Rumunská architektura
/Romanian architecture

Mircea Dan Duta, PhD
Ředitel/Director

Archetypy Národní architektonická soutěž pro veřejný městský prostor
/Archetypes National architecture contest for the Public urban space

Rumunský kulturní institut/Romanian Cultural Institute
Anglická 26, Praha 2
Tel.: +420 222 522 865
E–mail: rumunskyinstitut@seznam.cz
www.icr.ro/praha; www.rumunskoprovas.cz

Termín konání/Date: 1. – 21. 10. 2011
Místo konání/Place: Galerie Rumunského kulturního institutu v Praze/Gallery of the
Romanian Cultural Institute Prague, Anglická 26, Praha 2/Prague 2
Otevírací doba/Opening hours: Po–Pá 10.00 – 17.00 hodin/Mo–Fri 10 am – 5 pm
Organizátoři/Organizers: Order of Architects of Romania, Rumunský kulturní institut

The Romanian architectural tradition
and school is one of the most interesting
in Europe, even if it is not so well known
in the world. Inspired by a large variety
of historical and cultural sources,
starting from the traditional architecture
of the Romanian villages, continuing
with the influences of the Byzantine
architecture style in the specifically
Romanian „Brancoveanu style“, with
the late Renaissance influences, filtrated
by the specificity of different „carrying
cultures“ that brought them here, with
the late Gothic and Baroque style mainly
in Transylvania, with the neobaroque
French and Italian influence in the 19th
century and – last but not least – with
the avant–garde and futuristic
tendencies and trends during the 20th
century, the Romanian architecture
developed a personal, interesting and
impressive style, its specificity consists
among others even in this unitary
synthesis of such eclectic influences.
Everything is so various, but in the same
time so specific: the monasteries,
convents and cloisters from Moldavia
and Bukovina, the middle–age fortresses
in Transylvania, the fortified churches

around Brasov and Sibiu, the Southern
churches in the Valcea county, the
historical centre part of Bucharest,
the neobaroque administrative buildings
of the most important cities of the
country, the most of which was built
in the second half of the 19. century,
the baroque city centres in Transylvania
and the Balkan and Byzantine relics in
the South–Eastern region of Dobrogea –
all these represent as many reasons
for us to be proud of our architectural
tradition and to endeavour to make
it as known as it deserves.
That is why we decided, in the name
of the Romanian Cultural Institute
in Prague, to participate as frequently
and as actively as possible to the
activities organized on the Czech
territory within the most important
festival of architecture in the world –
The Architecture Week. We appreciate
a lot the work that is done and
dedicated to this festival by its
organizers, under the coordination
of Mr. Petr Ivanov and consider it as
the most appropriate opportunity to
promote the Romanian architectural
tradition on the Czech territory.

Archetypes
Archetypes je národní architektonická
soutěž pro veřejný městský prostor.
Archetypes měla být soutěž idejí
jedinečných svým designem, velikostí
a účastí. Soutěž chce propagovat kvalitní
architekturu prostřednictvím projektů
mimořádné úrovně, jejímž příjemcem je
komunita, reprezentující „konzumenta“
veřejného prostoru, se svými částmi
i funkcemi, a tudíž celé město. Zadání
soutěže byl dočasný pavilon ve veřejném
městském prostoru. Pavilon měl být
pojat jako hodnotná a atraktivní
konstrukce s potenciálem stát se
městským monumentem, katalyzátorem
a magnetem, umístěným ve veřejném
prostrou s osobitým stylem.
Hlavním cílem pavilonu bylo ukázat
architekturu zasazenou do kontextu
místa, komunikující s okolními
prostorovými prvky, nabízející hodnotné
odpovědi, povznášející danou lokalitu.
Předmětem soutěže bylo navržení
dočasného pavilonu o rozloze 100 až
150 m2. Pavilon měl být chápán jako
místo setkávání a experimentů
s archetypálními rámci ve vztahu k místu
i městu, měla se do něj vejít kavárna,
terasa, místo pro odpočinek nebo menší
společnost. Dočasný pavilon, který
vzejde ze soutěže, by měl být postaven
jako demonstrace kvality a důležitosti
řemeslného zpracování malého objektu
schopného aktivovat energii místa.
Vítězný projekt musí být postaven
a vystavován 12 měsíců.
Archetypes je architektonická soutěž
prospívající komunitě. Zúčastněná města
musejí nabídnout nejméně jedno místo,
prázdný pozemek ve veřejném vlastnictví,
2
1
1 – UP Pavilon pro Vítězné náměstí, Bukurešť.
První cena/UP Pavilon, Victoria Square,
Bucharest. First prize
2 – Il Caragiale Park, Cluj-Napoca, EX-AEQUO.
Druhá cena/Second Prize

na kterém by mohl dočasný pavilon stát.
Soutěže se zúčastnilo několik měst.
Z nich byla vybrána tato.: Bukurešť, KlužNapoca, Temešvár, Brašov, Sibiu, Galati,
Braila, Ploiesti a Vaslui.

Soutěžní porota
Soutěž vyhodnocuje mezinárodní porota
složená z architektů a odborníků. Z 215
přihlášených projektů bylo vybráno
26 nejlepších. Z nich se nakonec vybralo
8 finálových projektů. Finálové projekty
se automaticky dostaly do druhého kola
soutěže. Zbývajících pět měst pro druhé
kolo soutěže bylo: Bukurešť, Brašov,
Kluž-Napoca, Sibiu a Ploiesti. V porotě
zasedli známí architekti a další odborníci:
Kimmo Limatainen ATF, finský architekt,
Jaques Allard, výkonný ředitel
ArchiEurope, belgický architekt,
Tim Abrahams, šéfredaktor Blue Print
Magazine UK, architekt Ioan Feier
president OAR, Arad Branch, conf. dr. arh.
Marius Marcu Lăpădat, University of
Architecture and Urbanism Ion Mincu
Bukurešť, architekt Constantin Gorcea,
AGD SRL Suceava a architekt Johannes
Bertleff, Exhibit Architecture, Brašov.

Vítězové soutěže
První cenu v prvním ročníku Archetypes
vyhrál tým studentů z Temešváru vedený
Oanou Simionescu. Tým: studenti Oana
Alexandra Simionescu, Alin Balaji,
Alexandru Cozma, Iulia Frăţilă, Andreea
Patroi a autorizovaná architekta Ileana
Codruţa Negrulescu. Projekt: Vítězné
náměstí, Bukurešť.

The Archetypes
The Archetypes is a national competition
of architecture for urban public space.
The Archetypes was conceived as
a competition of ideas, unique by design,
size and participation. The competition
aims to promote the quality architecture
through exceptional level projects with
the ultimate beneficiary the community
that represents the „consumer“ of public
space, with its parts and its functions,
and thus the city.

The competition had as theme the design
of a temporary pavilion in a public urban
space. The temporary pavilion was
asking to be conceived as a structure
with cohesion high value and social
attractiveness, aimed to become
the architectural landmark in the city,
an urban catalyst and magnet, located
in a public space with identity brand.
The main purpose of the pavilion was
to show its architecture force to fit in
a context of place and to discuss with
the competing space elements, offering
valuable answers, attractive place to
bust the place. The competition object
was to design a small public temporary
pavilion, an area of about 100-150
square meters. The pavilion had to be
thought as a meeting place and
experimentation of an archetypal built
frameworks in relation to place and city,
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Rumunská architektura/Romanian architecture

Model vítězného projektu je umístěn na výstavě Arch Cities/Model of the winning
project is at the Arch Cities exhibition
Výstava Arch Cities/Arch Cities Exhibition
Termín konání/Date: 10. – 23. 10. 2011
Místo konání/Place: Belvedér, Pražský hrad, Praha 1

to able to accommodate a café,
a terrace, a place of contemplation and
rest or small events, the main
requirement being that functional of
meeting place, recreation, sightseeing
and networking with the urban
landscape. As a result of professional
competitions, the temporary pavilion is
supposed to be built in a demonstration
of quality and importance of
craftsmanship insertion of a small object
that generates major impacts activating
site energies. To be useful to the
community, the winning project will
be built and exhibited a period
of 12 months in the space for which has
been proposed. The Archetypes is an
architectural competition for the benefit
of the community.
To the competition, the cities have
participated by providing one or more
ideas for the site – a building vacant
land on public domain, on which can be
carried a pavilion–type temporary
building. Several cities have designated
public places for the competition. Of
these nine cities were selected with
several locations: Bucharest,
Cluj–Napoca, Timisoara, Brasov, Sibiu,
Galati, Braila, Ploiesti and Vaslui.

Hosté/Guests

Competition Jury

168/169

An international jury of architects and
related professionals are judging
competition. Of the 215 registered

projects were selected the best 26
projects. Finally were chosen 8 final
projects. The finalist projects
automatically qualified for the second
stage of the contest. The remaining five
cities for the second phase of the
competition and for the building of the
winning pavilion were: Bucharest,
Brasov, Cluj–Napoca, Sibiu and Ploiesti.
The jury was composed of known names
in architecture and related fields: Kimmo
Limatainen ATF, architect of Finland,
Jaques Allard CEO to ArchiEurope,
architect of Belgium, Tim Abrahams Chief
editor at Blue Print Magazine UK,
architect Ioan Feier Administrator –
Objectiv SRL, OAR President, Arad
Branch, conf. dr. arh. Marius Marcu
Lăpădat University of Architecture and
Urbanism Ion Mincu Bucharest, architect
Constantin Gorcea Administrator
– AGD SRL Suceava and architect
Johannes Bertleff associate architect
at Exhibit Architecture, Brasov.

Competition winners
The first prize of the first edition
of Archetypes was won by the team
of architect students from Timisoara
coordinated by Oana Simionescu.
Team: architect students Oana Alexandra
Simionescu, Alin Balaji, Alexandru Cozma,
Iulia Frăţilă, Andreea Patroi and
signature right architect Ileana Codruţa
Negrulescu. The project: Victoria Square,
Bucharest.

UP Pavilon, tým studentů
z Temešváru pod vedením
Oany Simionescu
Projekt představoval stručně podanou
silnou myšlenku. Pečlivě jsme studovali
všechny podmínky konceptu, aby si
pavilon zachoval svou kvalitu a svěžest
i v reálném prostředí. Klientem je v tomto
případě město Bukurešť a jeho
obyvatelé. Naším úkolem nebylo vytvořit
funkci uvnitř prostorové jednotky, ale
vytvořit scénografii, která se stane
podkladem pro řadu „krátkých animací“.
Hlavní motivací projektu bylo rozproudit
dialog mezi příslušníky dnešní rumunské
společnosti. Umění koexistence s různými
partnery by mělo vést k dialogu. Naučit
se respektovat ostatní lidi je jednou
z hlavních podmínek zdravé společnosti,
která se chce pohnout kupředu a nechat
za sebou poslední zbytky komunismu.
Takový dialog se může uskutečnit jen na
místech, kde se lidé setkávají, aby sdíleli
své zkušenosti.
Souhvězdí jsou skupiny hvězd, které
když se spojí imaginární linkou, vytvoří
zvířata nebo bájné tvory. Na jedné straně
uspokojují potřebu symbolů a fantazie,
na druhé straně tvoří výchozí
a orientační body. V případě Rumunů
odrážela souhvězdí i vesnické zvyklosti,
nejlépe viditelný byl Velký a Malý vůz
a Severní koruna: „Hvězdy na nočním
nebi jsou jen hořící svíčky narozených
duší.“ Souhvězdí neboli konstelace může
však znamenat i „skupinu lidí, které

spojují společné cíle nebo myšlenky“,
nebo „sdružení podobných lidí a věcí“,
nebo „harmonické seskupení nebo
setkání“. Tyto definice pocházejí
z terminologie sociálních věd a říká se
jim sociální systémy. Mezi nejběžnější
sociální systémy dneška patří sociální
sítě jako je Facebook, Twitter nebo
Flicker, jejichž vizuální reprezentace
je podobná mapě noční oblohy, jsou
založené na matematickém modelu
a mohou být znázorněny prostřednictvím
UP pavilonu.
Použitá metoda je jednoduchá a je
založená na obměně sloupů v pavilonu
(bodů). Kromě metafory, podle níž
uzavírá vesmír a cykly, se může snadno
proměnit na samostatný komunikační
kanál – neobvyklý komunikační kanál,
jenž může sloužit profesním organizacím,
kulturním asociacím, vzdělávacím
institucím nebo různých soukromým
činitelům. UP se tak stává společenským
tavícím kotlíkem v městském měřítku –
viditelnou, fyzickou sítí, jenž reprezentuje
inovativní kvality architektury a může
sloužit jako nástroj komunikace.
Jak postavit stometrový pavilon, který
má poutat pozornost, na tak rozlehlém
3

5

4

6

3 – UP Urban Pavilion
4 – Popisek
5 – Návrh pro Vítězné náměstí, Bukurešť, ADN
Architecture office
6 – UP Urban Pavilion, 1. cena/1st Prize

prostranství jako je Vítězné náměstí? Jak
vytvořit odpočinkovou plochu na místě,
jemuž vládne pohyb?
Rozdělili jsme kompaktní povrch daný
zadáním soutěže na skupinu prvků, které
jsme rozmístili po celém ploše pozemku.
Tak jsme namísto jednoho izolovaného
elementu, který by na rozlehlém náměstí
působil podivně, vytvořili otevřený
prostor, v němž má celek i jednotlivé
části téměř stejný význam. Je to zásah
ve velkém měřítku, jenž nabízí menší
prostory s různými individuálními
vlastnostmi napojené na okolní městské
prostředí. Hranice mezi interiérem
a exteriérem jsou neurčité, pavilon
přetváří celý městský prostor. Koncept
přináší silný, viditelný a zároveň jemný
zásah. Díky tomu může prostor fungovat
jako dějiště různých aktivit nebo jen
filtrovat provoz na náměstí. Rastr má
303 vertikálních prvků a je odvozený od
mapy bukurešťského nebe v různých
měsících během roku. Hvězdy
reprezentují metaforu, jenž spojuje
formální koncept pavilonu s jeho
dynamickou logikou – stezky, cesta,
orientace a použití. Bílé sloupy, nosná
konstrukce, spolu se zvolenou funkcí,
vytvářejí ucelený systém. Pavilon má
vícevrstvou funkční strukturu – vrstvy
pro sezónní rostliny, světelnou vrstvu
a vrstvu pro zadržování vody.
Nejdůležitější vrstva je ta, jenž kompozici

oživuje – lidé – pohyblivé vertikální
prvky.
Pavilon má podobu bílého, umělého
objektu, jenž se bude během své roční
existence zabarvovat a bude zarůstat
rostlinami visícími z vrcholku sloupů.
Nesilnější sloupy nesou nádrže
zachycující dešťovou vodu, kterou
v horkých dnech vypouštějí na rozpálený
asfalt. Nejužší sloupy jsou nejvyššími
prvky pavilonu. Když fouká vítr, vytvářejí
jemný pohyb a slouží jako osvětlení.
Pavilon symbolizuje dostupnou abstrakci
– nebeské mapy, ekosystému
a městského prostoru.

UP Pavilion, the team
of architect students from
Timisoara coordinated
by Oana Simionescu
The project represented a strong idea
explained briefly. In order for the pavilion
to keep its quality and freshness in
a real environment, we identified and
studied all the subjects that are implied
by the concept. The client of this project
is the city of Bucharest and its
inhabitants. We considered that our
mission was not to create a function
inside a spatial unit, but to create
a scenography that becomes the
background for many „short animations“.
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The motivation of this project was to
start a real dialogue between members
of today´s Romanian society. The art
of coexistence with different partners
should lead to such dialogue. To learn
how to respect the people around
us is one of the main requirements for
a healthy society that wants to move
forward and to leave the traces of
communism´s behind. Such dialogue can
only happen in the places where people
meet to share their experiences.

Hosté/Guests

Constellations are groups of stars that,
when connected through an imaginary
line, from the pictures of zoological
creatures or mythological characters.
On one hand, they have satisfied the
need for symbols and for the imaginary
and, on the other hand, they have
constituted reference points and points
of orientation. In the case of the
Romanians especially, constellations
reflected a rural feature, the most visible
of the constellations were named Ursa
Minor, Ursa Major, Corona Borrealis,
etc and „the stars that cover the sky
at night are merely lit candles of souls
that are born.“

170/171

But constellations also bear different
meanings, defined as either „a group of
people united in their activity by common
goals and ideas“ or as „an association
of similar people and things“ or as
„a harmonious grouping or gathering“.
These definitions have a correspondence
in the terminology of social sciences and
are known as Social Systems. Among the
most common Social Systems of today
we find social networking websites like
Facebook, Twitter or Flickr, whose visual
representation is similar to a map of the
night sky, are based on a mathematical
7

7 – UP Pavilon/UP Pavilon

model, and can implicitly be illustrated
by means of the UP pavilion.
The method through which this can
be obtained is simple and based strictly
on the redecoration of the
pavilion´s columns (points). Beyond
the metaphor by which it encloses
the universe and cycles, it can be easily
transformed in a channel of
communication in itself – an
unconventional channel of
communication that can benefit
non–stick professional corporations,
cultural associations, educational
institution or various other private
entities.
Thus, beyond the metaphor by which
it encloses the universe and cycles,
and leaving aside archetypal significance
of the constellation, UP becomes a social
melting pot at an urban scale –
a palpable, physical network that
represents innovative architectural
qualities and can function as a platform
of communication.
How can a 100 m2 pavilion be erected
so that it stands out in such a wide
urban area like Victoria Square? How
could an area where one can rest be
created, in an environment where motion
is the rule?
We split the compact surface given
by the competition theme in a group
of punctual elements and then spread
them all around the site. This way,
instead of creating a singular element
which would become isolated and odd
in such a vast urban square, our solution
is an open space in which the whole
and its components have almost the
same importance. It is an intervention
at a large scale which offers small
spaces with different attributes and
individual characters, well connected
to the surrounding urban landscape.

The borders between the interior and
the exterior become very indefinite
and the pavilion also remodels the urban
space. The concept suggests a powerful,
visible and, in the same time, a subtle
intervention. Consequently, the space
can function as a stage for punctual
activities or as a filter for the traffic
on the site.
The grid has 303 vertical elements
and was generated from the Bucharest
sky maps, recorded in various months
of the year. The stars represent
a metaphor which connects the formal
concept of the pavilion with its dynamic
logic – the paths, the journey, orientation
and usage.
The white columns, a support grid,
together with the chosen function, form
a more complex system. The pavilion
has a layered functional structure –
layers for seasonal plants, a light layer
and layer with water collecting
containers. The most important layer
is the one which brings life to the
composition – people – moving vertical
elements.
The pavilion is born in the form of
a white, artificial object which, during
its one–year–long existence will be
gradually coloured and swallowed
by the plants hanging from the top
of the columns. The composition´s thick
elements are containers which capture
rain water and release it on the asphalt
during times when the temperatures are
very high. The thinnest columns are also
the highest ones and the most slender
elements of the pavilion. Because
of their thin section they a subtle
movement when the wind blows
and are used as lighting poles.
The pavilion stands for an accessible
abstractisation – of a sky map,
an eco–system, an urban space.

Kontakt/Contact:
www.arhetipuri.ro
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/Architecture of St. Petersburg 2011

Výstava/Exhibition: Arch Cities
Termín konání/Date: 10. – 23. 10. 2011
Místo konání/Place: Letohrádek královny Anny/Royal Summer Palace of Queen Anne
Organizátor/Organizer: Czech Architecture Week, Správa Pražského hradu
/Prague Castle Administration
Spoluorganizátor/Co–organizer: Hlavní město Praha, URM Praha
/Capital City of Prague, The City Development Authority Prague

Hosté/Guests

Architektura
Petrohradu 2011

172/173

Bienále současné architektury
v Petrohradě se koná od roku 2007.
Výstava slouží jako zpráva architektů
městu o tom, co se za poslední dva roky
postavilo a navrhlo. Vzdělávací program
bienále zahrnuje přednášky vedené
petrohradskými, moskevskými
i zahraničními architekty, prezentace
knih o architektuře nebo promítání filmů.
Zvláště oblíbené jsou diskuze, jelikož
přesahují hranice oboru a může se jich
zúčastnit každý, kdo má zájem. Každý
den přichází do Mramorového sálu
Státního etnografického muzea – tradiční
místo konání Bienále – přes tisíc
návštěvníků.
Bienále založila a organizuje Unie
architektonických ateliérů Petrohradu
(UAS). UAS je nezisková organizace
a člen petrohradské pobočky Unie
architektů Ruska. Byla založena v roce
2000 jako profesní organizace, která
měla za cíl pojmenovávat a řešit
problémy, s nimiž se architekti při své
práci setkávají. Dnes UAS sdružuje
dvacet nejúspěšnějších ateliérů
v Petrohradě. Kromě organizace Bienále
vydává Unie vlastní publikaci
Petrohradská ročenka architektury.
Architektonická ročenka a Bienále
zahrnuje zhruba 200–300 projektů
od více než padesáti ateliérů a přináší
tak ucelený přehled o dění v architektuře
v Petrohradě. Rekonstrukce historických
budov je v Petrohradě vždy ožehavým
tématem, město je na své
architektonické dědictví patřičně hrdé.
Nejvýznamnější rekonstrukcí posledních
let je obnova Východního křídla budovy
Generálního štábu a jeho úprava pro
potřeby Muzea Ermitáž (Studio 44).
Empírové fasády tohoto
architektonického skvostu (30. léta
19. století, autor Carlo Rossi) zůstanou
ve stejné podobě, ale nádvoří se promění
na řadu místností, ve kterých se bude
vystavovat umění 19. a 20. století.
První fáze projektu se odehrála v roce
2010 a stavební práce potrvají až do

roku 2014, na kdy připadá 250. výročí
Ermitáže. Aby posílila pozici Petrohradu
jako ruské kulturní metropole, rozšiřuje
Ermitáž své prostory i mimo Palácové
náměstí. Součástí tohoto procesu
je postupná výstavba Centra restaurování
a archivace umění v oblasti Staraja
Derevnja (ateliér Trofimovs).
Rekonstrukční projekty v Petrohradě
se již neomezují jen na jednotlivé budovy
– čím dál častější jsou rekonstrukční
projekty celých částí města, například
průmyslových zón nebo obytných čtvrtí.
Příkladem takto rozsáhlého projektu
je víceúčelový komplex na Vassilievském
ostrově (ateliér Mamošin) a Něvská
radnice (Jevgenij Gerasimov a partneři
a Čoban a partneři). U obou projektů
probíhá výstavba na místě bývalého
tramvajového depa. Srdcem
Vassilievského ostrova bude Umělecký
palác, zatímco středem obchodního
centra poblíž katedrály Smolny bude
nová administrativní budova městské
samosprávy.
Obrázek o rekonstrukčních pracích
v Petrohradě by nebyl úplný bez zmínky
o parcích a zahradách. Ty řeší
specializované ateliéry změřené
na krajinotvorbu (Studio 9 – LeNIIprojekt,
úpravy okolí ulice Pisareva a zahrady
bývalého sídla careviče Alexeje
Alexandroviče). Zahradní úpravy nebývají
předmětem vzrušených diskuzí – přece
jen jen ve městě s pěti miliony obyvatel
jsou ostrůvky zeleně velice vzácné.
Jiná situace je u nově vystavěných budov
v historickém centru. Takové projekty
veřejnost podrobně zkoumá a jejich
autoři jsou souzeni velice přísně.
I oni sami cítí tíhu odpovědnosti a snaží
se sladit své výtvory se stávajícím
architektonickým kontextem. Svých cílů
dosahují různými prostředky, od téměř
autenticky stylizovaných návrhů (hotel
na náměstí Ostrovskogo od Jevgenij
Gerasimov a partneři) až po klidnou
a neutrální modernu (čtvrť Smolny
od Zemstov, Kondijan a partneři).
Práce petrohradských architektů se však
neomezuje jen na centrální část města.
Jedním z nejambicióznějších projektů

uplynulého desetiletí je rozšíření
Petrohradu vytvořením nových pozemků
v mělkém Finském zálivu. Program
Mořská fasáda zahrnuje vytvoření
350 hektarů aluviální půdy a výstavbu
obytných čtvrtí s přístavním terminálem
pro výletní parníky. První část programu,
lodní terminál navržený ateliérem A–LEN,
je již v provozu.
Výstava Architektura Petrohradu 2011
ukázala nový trend v tvorbě
petrohradských architektů – jejich
dovednosti již zasahují i mimo hranice
města. Architekti z Petrohradu navrhují
projekty pro zimní olympijské hry v Soči
v roce 2014 (AM TRI, Vitruvio a synové,
Studio 44), pro Vladivostok (Celoruské
mládežnické centrum Oceán, architekt
Igor Malkov), pracují v Astaně, hlavním
městě Kazachstánu, nebo v Londýně
(Studio 44). Po mnoha letech
nedobrovolné izolace se petrohradská
architektonická škola pozvolna stává
součástí světové architektury.
(Ljudmila Lichačeva)

Architecture
of St. Petersburg 2011
The biennale of contemporary
architecture in St. Petersburg has been
held since 2007. The exhibition serves
as architects' report to the city about
everything that was built and designed
within the previous two years.
The educational program of the Biennale
includes lectures by leading
St. Petersburg, Moscow and foreign
architects, presentations of books
on architecture, and film showings.
The biennale discussions are especially
popular, as they go beyond the
profession and involve everyone willing
to participate. Over a thousand visitors
come to the Marble Hall of the State
Museum of Ethnography – the traditional
Biennale venue – every day.
The Biennale was conceived and
organized by the Union of Architectural
Studios of St. Petersburg (UAS).
UAS is a non–profit partnership

and an institutional member of the
St. Petersburg branch of the Union
of Architects of Russia. It was founded
in 2000 to serve as a professional
association to discuss and resolve issues
encountered by architects in their work.
Today, UAS brings together twenty of the
leading and most successful architectural
studios in the city. In addition to the
Biennale organization, UAS publishes
its own journal The St. Petersburg
Architecture Yearbook.
The Architecture Yearbook and
the Biennale exhibition include about
200–300 projects from over fifty studios
and thus provide a good update
on the architecture of St. Petersburg
and its new trends. The reconstruction
of historical buildings is always a hot
issue in St. Petersburg, the city proud
of its architectural heritage. The most
prominent reconstruction project
of the recent years is the restoration
of the Eastern Wing of the General Staff
Building and its adaptation for the
purposes of the Hermitage Museum
(Studio 44 Architectural Studio).
The Empire–style facades of this
architectural masterpiece (1830´s,

designed by Carlo Rossi) will remain
unchanged, but a series of courtyards
will be transformed into an enfilade
of rooms where 19th–20th century
art will be exhibited. The first stage
of the project took place in 2010
and the construction work will be over
by 2014, the 250th anniversary
of the Hermitage. To strengthen
St. Petersburg's role as the culture
capital of Russia, the Hermitage Museum
expands its presence throughout
St. Petersburg and beyond the Palace
Square. Part of this process is the
gradual buildup of the Art Restoration
and Storage Center in the Staraya
Derevnya area (designed by The
Trofimovs' Architectural Studio).
Reconstruction projects in St. Petersburg
are no longer limited to single buildings
– reconstruction projects for large city
fragments, such as former industrial
or residential areas are becoming more
common. Examples of a large–scale
project of this kind are the
multifunctional complex on Vassilievsky
Island (designed by Mamoshin
Architectural Studio) and the Neva City
Hall (designed by Eugeny Gerasimov
and Partners and Tchoban and Partners).
In both of these projects the
construction area is a former tram depot.
The heart of the Vassilievsky Island
complex will be the Art Palace, while
the centerpiece of the business center
near the Smolny Cathedral will be the
new city administration building.
The picture of reconstruction work
in St. Petersburg would be incomplete
without mention of parks and gardens.
Such projects are carried out by
specialized landscape architecture
studios (Studio 9 of LenNIIprojekt –
landscaping of Pisareva Street
and the garden of the former mansion
of Grand Duke Alexey Alexandrovich).
Garden landscape projects never become

1
1 – Muzeum Ermitáž, Petrohrad/Hermitage
Museum, Petersburg, Studio 44

the subject of heated discussions
– indeed, islands of greenery are
incredibly rare in the center of a city
with a population of five million.
The situation is entirely different
with projects that involve construction
of new buildings in a historical area.
Such projects endure close public
scrutiny and their authors are judged
very harshly. And the authors themselves
feel the weight of responsibility and
strive to harmonize their creations with
the existing architectural context.
They achieve this goal by different
means, from almost authentic stylized
designs (hotel on Ostrovskogo Square
by Eugeny Gerasimov and Partners)
to calm and neutral modernism (Smolny
Neighborhood by Zemtsov, Kondiayn
and Partners).
However, the work of St. Petersburg's
architects is not limited to the central
district. One of the most ambitious
projects of the past decade is the
expansion of St. Petersburg through
forming new land in the shallow Gulf
of Finland. The Sea Façade Program
includes the creation of 350 hectares
of alluvial land and the construction
of residential areas and the Sea
Passenger Terminal for cruise liners.
The first part of the program, the Sea
Terminal designed by A–LEN Company
is already functioning.
The Architecture of St. Petersburg 2011
exhibition demonstrated a new trend
in the work of St. Petersburg's architects
– their expertise now spreads beyond
their native city. Architects from
St. Petersburg are providing designs
for the Sochi Winter Olympics of 2014
(AM TRI, Vitruvio and Sons, Studio 44),
for Vladivostok (All–Russian Youth
Centre Ocean, arch. Igor Malkov),
and are working on projects in the city
of Astana, the capital of Kazakhstan,
and even in London (Studio 44).
After many years of involuntary isolation,
St. Petersburg school of architecture
is gradually becoming a part of the world
architectural life.
(Lyudmila Likhacheva)
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Rezidenční komplex Smolny
Kvartal/Smolny Quartier
residential complex

Všeruské centrum mládeže
Ocean/All–Russian Youth
Centre Ocean

4 Smolného ul., Petrohrad, Rusko
/4 Smolnogo Street, St. Petersburg,
Russia

Vladivostok, Rusko/Russia

Architekti/Architects:
Zemtsov & Kondiain architectural
company (Yury Zemtzov, Mikhail
Kondiain, Andrei Troshchinenko,
Aleksandra Panova, Alexei Mironov,
Mikhail Kutumov, Darya Samusenko,
Shaen Tevyan, Galina Matveeva,
Dmitry Atamanov)
Klient/Client:
stavební společnost Vozrozhdenie
Peterburga/construction corporation
Vozrozhdenie Peterburga
Projekt/Project: 2009–2011
Realizace/Realization:
2010 – stále probíhá/ongoing
Celková rozloha/Total area:
165.200 m2

1
2
1 – Rezidenční komplex Smolny Kvartal
/Smolny Quartier residential complex
2 – Všeruské centrum mládeže Ocean
/All-Russian Youth Centre Ocean

Architekt/Architect:
Igor Malkov, Igor Malkov's architectural
bureau
Klient/Client:
Všeruská vzdělávací instituce
Ocean/All–Russian educational
institution Ocean

Noclehárna č. 1 pro 120 osob –
Realizace/Dormitory No. 1 for
120 persons – Realization: 2008
Noclehárna č. 2 pro 120 osob –
Realizace/Dormitory No. 2 for
120 persons – Realization: 2011
Celková rozloha/Total area:
2 032 x 2 = 4.064 m2

Hlavní náměstí
v Olympijském parku/Main
Square in Olympic Park
Imeretinská nížina, Adlerský region,
Sochi, Rusko/Imeretinskaya lowland,
Adlersky region, Sochi, Russia
Architekti/Architects:
Architektonické studio Vitruvius
& synové/Vitruvius & sons architectural
bureau (Sergey Padalko, Dmitry
Melentyev, Alexey Vinogradov, Alexander
Berzing, Oleg Kosenko, Lidia Barannik,
Vladimir Sokolov, Vitaly Arkhipov,
Olga Shurupova)
Klient/Client:
State Corporation Olimpstroy
Design: 2009
Celková rozloha/Total area: 67 ha

Víceúčelový komplex
s Palácem umění
a Kongresovým centrem
/Multi–purpose complex
with the palace of Arts
and congress centre
Oblast bývalého tramvajového parku č. 2,
Vasilievský ostrov, Petrohrad, Rusko
/Territory of the former tram park No. 2,
Vasilievsky Island, St. Petersburg, Russia
Architekti/Architects:
Mamoshin's architectural bureau, Russia
(Mikhail Mamoshin, Alla Bogatyreva,
Alexey Yudin, Konstantin Chistyakov,
Alexander Fedchenko, Alexander
Grigoryev)
Inženýr/Engineer: Evgeniy Shmaev

Spolupracující architekti/Cooperation
Architects: ZOBOKI–DEMETER
& Associate Architects,
Maďarsko/Hungary (Gabor Zoboki,
Zoltan Turi, Nora Demeter,
Csaba Silvester, Laslo Rózsás,
Csaba Rajnai)
Klient/Client: Telegrad Multimedia
Project Centre Co.
Design: 2009–2010
3
4
3 – Hlavní náměstí v Olympijském parku/Main
Square in Olympic Park
4 – Víceúčelový komplex s Palácem umění
a Kongresovým centrem/Multi-purpose
complex with the palace of Arts and congress
centre
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Abdullah bin Abdullaziz Al Al-shei kh

Abdullah bin Abdullaziz Al Al-sheikh
Velvyslanec/Ambassador
Velvyslanectví Království Saúdské Arábie/Embassy of Kingdom of Saudi Arabia
Korunovační 622/35, Praha 6/Prague 6
Česká republika/Czech Republic
Tel.: +420 257 322 903
E-mail: aalsheikh@hotmail.com

Historie/History

Hosté/Guests

Kořeny dnešní Saúdské Arábie sahají až
do starověku k nejstarším civilizacím na
Arabském poloostrově. Po celá staletí
hraje tento poloostrov v dějinách lidstva
významnou roli, i přesto, že
v předislámské Arábii byla většina území,
kromě několika městských obchodních
osad, jako je například Mekka a Medina,
nacházejících se v oblasti Hidžáz na
západě Arabského poloostrova, krajinou
kočovných kmenů, nebo vyprahlou
neobydlenou pouští. Islámský prorok
Muhammad se narodil v Mekce přibližně
v roce 570. Na počátku 7. století
Muhammad sjednotil kmeny na
poloostrově a vytvořil jednotnou
islámskou náboženskou politiku.
Po jeho smrti roku 632 ji jeho
následovníci v průběhu několika desítek
let rozšířili do dalších oblastí (od
Pyrenejského poloostrova až po Indii).
V této době území zaznamenalo největší
vzestup islámu a Arabský poloostrov
se tak stal centrem islámské říše a díky
nejsvatějším městům Mekce a Medině
vzrostl i význam Arabského poloostrova.
Saudská Arábie se stala politicky
periferní oblasti muslimského světa. První
„Saudský stát“ byl založen v roce 1744
v okolí Rijádu, odkud rychle expandoval
a ovládl většinu dnešního území Saúdské
Arábie. Od roku 1932, kdy vzniklo
moderní království Saúdské Arábie
sjednocením království Hidžáz a Nadžd,
byla jeho transformace ohromující. Za pár
krátkých desetiletí království se proměnil
z pouštního národa na moderní,
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sofistikovaný stát, který je významným
hráčem na mezinárodní scéně.
Saudi Arabia traces its roots back
to the earliest civilizations of the Arabian
Peninsula. Over the centuries,
the peninsula has played an important
role in history as an ancient trade center
and as the birthplace of Islam, one of
the world's major monotheistic religions.
In pre–Islamic Arabia, apart from a small
number of urban trading settlements,
such as Mecca and Medina, located in the
Hejaz in the west of the Arabian
Peninsula, most of what was to become
Saudi Arabia was populated by nomadic
tribal societies or it was an
uninhabitable desert. The Prophet
of Islam, Muhammad, was born in Mecca
in about 570. In the early 7th century,
Muhammad united the various tribes
of the peninsula and created a single
Islamic religious policy. Following his
death in 632, his followers rapidly
expanded the territory under Muslim rule
beyond Arabia, conquering huge swathes
of territory (from the Iberian Peninsula
to India) in a matter of decades. Doing
so, Arabia soon became a politically
peripheral region of the Muslim world.
The first 'Saudi State' established in
1744 in the area around Riyadh, rapidly
expanded and controlled most of the
present–day territory of Saudi Arabia.
Since the modern Kingdom of Saudi
Arabia was founded in 1932 with
the union of the kingdoms of the Hejaz
and Nejd, its transformation has been
astonishing. In a few short decades,

the Kingdom has turned itself from
a desert nation to a modern,
sophisticated state and a major player
on the international stage.

Kultura a tradice/Culture
and Traditions
Bohatá kultura Saúdské Arábie byla
formována vlivy islámu, rozvojem
obchodu v historii a beduínskými
tradicemi. Saúdská společnost
zaznamenala za posledních několik
desetiletí ohromný vývoj. Obyvatelé
Saudské Arábie přizpůsobili své hodnoty
a tradice (pohostinnost a dokonce i styl
oblékání) životu v moderním světě.
Saúdské tradice jsou zakořeněny v učení
islámu a arabských zvycích, které
se Saúdové učí od raného věku
ve školách a svých rodinách.
Vrcholem roku je svatý měsíc ramadán
a období Hadždž (pouť) a svátky. Svatý
měsíc Ramadán, kdy muslimové drží půst
od úsvitu do soumraku, vrcholí svátkem
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Saúdská Arábie/Kingdom of Saudi Arabia

Hlavní město/Capital: Rijád/Riyadh
Poloha/Location: Arabský poloostrov/Arabian peninsula
Rozloha/Area: 2,149.690 km2
Počet obyvatel/Population: 28,600.000
Státní zřízení/Government: absolutní monarchie/absolute monarchy
Král/King: Abdalláh ibn Abd al-Azíz
Korunní princ/Crown prince: Sultán ibn Abd al-Azíz
Měna/Currency: saúdský rial (SAR)/Saudi riyal (SR)

Eid–Al–Fitr, ve které je zvykem dětem
kupovat dárky a oblečení a navštěvovat
příbuzné a známé. Neméně významné je
období Hajj, během kterého miliony
muslimských poutníků z celého světa
přicházejí do Mekky. Hajj končí svátkem
Eid al–Adha. Velmi důležitým svátkem
je také Den Saúdské státnosti, 23. září,
kdy v roce 1932 vzniklo moderní
Království Saudské Arábie.
The culture of Saudi Arabia is a rich one
that has been shaped by its Islamic
heritage, its historical role as an ancient
trade center, and its Bedouin traditions.
Saudi society has experienced
tremendous development over the past
several decades. The Saudi people have
taken their values and traditions (their
customs, hospitality and even their style
of dress) and adapted them to the
modern world. Saudi traditions are
rooted in Islamic teachings and Arab
customs, which Saudis learn about
at an early age from their families
and in schools.
The highlights of the year are the holy
month of Ramadan and the Hajj
(pilgrimage) season, and the national
holidays that follow them. The holy
month of Ramadan, during which
Muslims fast from dawn to dusk,
culminates with the Eid–Al–Fitr holiday,
in which it is customary to buy presents
and clothes for children and visit friends
and relatives. The other highlight
is the Hajj season, during which millions
of Muslim pilgrims from around the world

come to Makkah. The Hajj season
concludes with the Eid Al–Adha holiday.
Important is National Day, September 23,
commemorating the foundation
of the modern Kingdom of Saudi Arabia
in 1932.

Poloha/Location
Jihozápadní Asie, na křižovatce Evropy,
Asie a Afriky, která se táhne od Rudého
moře na západě do Arabského zálivu na
východě, hraničí na severu s Jordánskem,
Irákem a Kuvajtem, na jihu s Jemenem
a Ománem a na východě se Spojenými
Arabskými emiráty, Katarem
a Bahrajnem./Southwest Asia, at the
crossroads of Europe, Asia and Africa;
extending from the Red Sea in the west
to the Arabian Gulf in the east; bordered
in the north by Jordan, Iraq and Kuwait,
in the south by Yemen and Oman,
and in the east by the United Arab
Emirates, Qatar and Bahrain.

elsewhere mild; possible winter
temperatures in the northern and central
regions dropping below freezing; rainfall:
50–100 cm from none at all for
up to 10 years in the Rub Al–Khali,
to 20 inches a year in the mountains
of Asir Province.

Náboženství/Religion
Islám, který je základem právního
systému a vlády./Islam, which
is the basis of the legal system
and of government.

Jazyk/Language
Arabština, v městských oblastech běžně
angličtina./Arabic, English widely spoken
in urban areas.

Krajina/Terrain

Vládci/Rulers

Rozmanitá; pustá a drsná tvořená
plochou pouští a polopouští, pobřežními
nížinami, pláněmi štěrku a písečnými
dunami; pár umělých jezer, ale žádné
trvalé vodní toky; na jihu: Rub al–Khali
(Prázdná čtvrť), největší písečná poušť
na světě; na jihozápadě jsou pohoří
s horami vysokými přes 9.000
stop./Varied; fairly barren and harsh,
with salt flats, gravel plains and sand
deserts; a few man–made lakes but
no permanent streams; in the south,
the Rub Al–Khali (Empty Quarter),
the largest sand desert in the world;
in the southwest, mountain ranges
of over 9,000 feet.

King Abdulaziz bin Al–Saud Abdelrahman,
zakladatel (1932–1953), následovaný
jeho syny: King Saud (1953–1964),
King Faisal (1964–1975), King Khalid
(1975–1982), král Fahd (1982–2005)
a současný vládce, strážce dvou svatých
mešit král Abdullah bin Abdulaziz./King
Abdulaziz bin Abdelrahman Al–Saud,
the founder (1932–1953), followed
by his sons: King Saud (1953–1964),
King Faisal (1964–1975), King Khalid
(1975–1982), King Fahd (1982–2005)
and the current ruler, Custodian
of the Two Holy Mosques King Abdullah
bin Abdulaziz.

Podnebí/Climate
Červen až srpen: v poledne na poušti
přes 45 °C; vlhkost v pobřežních
oblastech až 100 %; jinde mírné, možné
mrazy v severních a centrálních
oblastech; deště: V Rub al–Khali 10 let
sucha, v horách provincie Asir 20 cm
srážek ročně./June through August:
over 110 °F midday in the desert;
humidity in coastal regions up to 100 %;

Vláda/Government
Islámský stát, založený na principech,
které předepisuje Korán a Shari'ah
(islámské právo), provinční rada,
konzultativní rady (Majlis Al–Shura)
a Rada ministrů./Islamic state based
on principles prescribed by the Qur'an
(Islam's Holy Book) and the Shari'ah
(Islamic law); Provincial Council System,
Consultative Council (Majlis Al–Shura),
and Council of Ministers.
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Saúdská Arábie/Kingdom of Saudi Arabia

Vlajka/Flag
Zelené pozadí s bílými písmeny
muslimské vyznání v arabštině: „Není
boha kromě Boha: Muhammad je posel
Boží.“/Green background, with in white
letters the Muslim creed in Arabic:
„There is no god but God: Muhammad
is the Messenger of God.“

Symbol/Emblem
Datlovník, reprezentující vitalitu a růst,
a dva zkřížené meče, symbolizující
spravedlnost a sílu zakořeněnou
ve víře./A date palm, representing vitality
and growth, and two crossed swords,
symbolizing justice and strength rooted
in faith.

Hosté/Guests

Architektura/Architecture

178/179

Saudská Arábie se pyšní unikátním
architektonickým dědictvím, které se
vyvíjelo po celá staletí. Používané
stavební materiály byly dány místním
klimatem, geografickými podmínkami
a dostupností přírodních zdrojů.
Například stavitelé v centrálních
oblastech upřednostňovali vepřovice
pro jejich tvárnost, dostupnost a tepelně
izolační vlastnosti. V západní Saúdské
Arábii byl častý kámen a červené cihly,
zatímco v Jeddah stavitelé používali
korály z Rudého moře. Současní
architekti Saúdské Arábie se stále
více snaží nacházet inspiraci v těchto
tradičních islámských stavebních
konstrukcích a konceptech. Kombinace
tradice s moderními prvky posiluje vazbu
mezi minulostí a inovativní budoucností.
Univerzita KSU a Mezinárodní letiště
krále Khalida jsou výrazným příkladem,
jak je možné dobře kombinovat tradiční
islámský design s moderní konstrukcí.
Jednou z nejznámějších
Saudskoarabských staveb moderní
architektury je bezpochyby Kingdom
Centre Tower (nazýván též Burj
Al–Mamlaka, nebo prostě „otvírák“)
v Rijádu. S jeho výškou 302,3 m

se stal nejen nejvyšším mrakodrapem
v Saúdské Arábii, 56. nejvyšší budovu
na světě, ale je také 3. nejvyšší budovou
s otvorem na světě (po SWFC a Tuntex
Sky Tower). Získal také první cenu
v kategorii „design“ v soutěži Skyscraper
Emporis. Vlastníkem Kingdom Centre
Tower je Princ Al Waleed bin Talál, který
ovšem v současnosti plánuje vybudovat
novou nejvyšší stavbu na světě –
mrakodrap Kingdom Tower, známý
původně jako Mile–High Tower. Očekává
se, že vyroste do výšky cca 1600 metrů
(téměř 2x výš než Burdž v Dubaji),
a stane se ústředním bodem nového
města Kingdom City budovaného u města
Džidda kousek od Mekky.
Jednou z nejrevolučnějších staveb
posledních let z hlediska vývoje Saudské
společnosti je Univerzita Kaust –
Technická a přírodovědecká univerzita
krále Abdalláha, která byla slavnostně
otevřena v roce 2009. Je to mezinárodní
výzkumná instituce, která vítá výzkumné
pracovníky a studenty z celého světa.
Všechny činnosti univerzity probíhají
na základě rovnosti, bez ohledu na rasu,
barvu pleti, náboženství nebo pohlaví.
Univerzita se nachází v novém školním
areálu 80 km severně od Džiddy.
Areál je součástí většího územního plánu:
nového města pro 10–12 tisíc lidí žijících
v okolí a podporujících univerzitu.
Výstavba začala v roce 2006 a trvala
pouhé 3 roky.
Saudi Arabia has a unique architectural
heritage that has developed over the
centuries. Historically, building designs
and materials in Saudi Arabia were
dictated by the climate, geography
and resources available. For example,
builders in the central areas preferred
adobe for its malleability, availability
and insulating qualities. In western
Saudi Arabia, stone and red brick were
common, while Jeddah's builders used
coral from the Red Sea. Contemporary
Saudi architects are increasingly looking
to these traditional building designs
and Islamic concepts or inspiration.
This combination of tradition with

the ultra–modern strengthens the link
between a cherished past and an
innovative future. King Saud University
and the King Khalid International Airport
are two striking examples of just how
well traditional Islamic design and
modern structure can be combined.
One of the most famous Saudi Arabian
modern buildings is undoubtedly
the tallest building in Saudi Arabia –
the Kingdom Centre tower (also called
Al Mamlak Tower) in Riyadh. It is also
the 56th tallest building in the world with
a height of 302,3 m (992 ft), third
tallest building with a hole in the world
(after SWFC and Tuntex Sky Tower)
and the winner of the Emporis
Skyscraper Award, selected as the
„Best skyscraper of the world for
design“. It is owned by Prince Al–Waleed
bin Talal, a prince of the Saudi royal
family, who is currently planning to build
the new world tallest building in the area
of Jeddah near Mecca – Kingdom Tower.
It is expected to be 1,600 m high
(almost s times taller than Nakheel
Tower in Dubai), and it will be the part
of The Kingdom City centre.
One of the most revolutionary recent
projects was the Kaust University –
King Abdullah University of Science
and Technology opened in 2009.
It is an independent and merit–based
university and welcomes researchers
and students from around the world.
All activities of the University shall
be conducted on the basis of equality,
without regard to race, color, religion
or gender! The University is located

on a new campus 80 km north of Jeddah.
The campus is part of a larger master
plan of a new town of 10,000 to 12,000
people, surrounding and supporting
the University. The project started in fall
2006, and was finished in just 3 years.

Developerské
projekty/Development
Projects
Developerské projekty jsou perspektivní
oblastí pro investice v KSA, protože
vzhledem k vysokému nárůstu populace
chybí v současné době cca 1,5 mil. bytů.
V souvislosti s podporou přílivu
zahraničních investic a s ohledem
na rovnoměrný rozvoj jednotlivých
provincií vyhlásila KSA plán výstavby
průmyslových měst Economic Cities –
program klastrů, jehož cílem je zřídit
6 integrovaných měst (s konceptem
„žít, pracovat a hrát si“). Očekává se,
že do roku 2020 společně vytvoří více
než 1,5 milionu pracovních míst
a příjemné podmínky pro život více
než 2,5 milionům obyvatel. Jedná
se o těchto 6 měst: King Abdullah
Economic City (KAEC) v oblasti Džidda,
kde má být soustředěn průmysl
1

2

3

4

1 – Kingdom centre: nejvyšší stavba v KSA, Rijád
/Kingdom centre: tallest building in KSA, Riyadh
2 – King Abdullah Knowledge City
3 – Mapa polohy průmyslových měst/The map
of the location of economic cities
4 – Král Abdalláh si prohlíží i model KEC/King
Abdullah looking at KEC project model

energetický a dopravní. Se svou rozlohou
168 milionů m2, je doposud největším
z těchto středisek. Bude zahrnovat
mohutnou přístavní infrastrukturu, lehký
průmysl a služby, včetně logistických
a finančních, Knowledge Economic City
(KEC) v oblasti Mediny – velký
technologický park zaměřený na
informační a komunikační technologie
a biotechnologie podporovaný
akademickými a výzkumnými institucemi
(vznik studijního centra Islámské
civilizace), Prince Abdulaziz Bin Mousaed
Economic City (PABMEC) v Hailu se má
stát největším centrem dopravy
a logistiky na Blízkém Východě, Jazan
Economic City (JEC)má být centrem
těžkého a zpracovatelského průmyslu,
Tabouk Economic City (TBD) se zaměří
na obchod, logistiku a životní prostředí
a Ras Az Zour Economic city v oblasti
Dammamu (mineral city) má zpracovávat
místní nerostné suroviny a bude mít
i svůj vlastní přístav specializovaný
na nakládku nerostných surovin.
Ekonomická města nebudou pouhými
průmyslovými zónami, ale budou
zahrnovat i bytovou a občanskou
infrastrukturu, např. KAEC bude
zahrnovat výstavbu 250 tisíc bytů
a 56 tisíc obytných domů.
Development Projects open new
investment perspectives, since in Saudi
Arabia there is the lack of about
1.5 million apartments, due to the high
population growth. In connection with
the growth of investments from abroad
and with the regard to proportional
development of particular provinces,
Saudi Arabia announced a construction
schedule of the Economic Cities –
a cluster based program designed
to establish 6 integrated cities („live,
work and play“ concept) expected
to collectively create by 2020 over
1.5 million jobs and liveable conditions
for more than 2.5 million residents.
The six cities are: King Abdullah
Economic City (KAEC) in Rabigh/Jeddah
with an area of 168 million sq m,
is the largest of these centers focused

on massive port infrastructure, light
industry, and services, including logistical
and financial, Knowledge Economic City
(KEC) in Medina – large technological
park supported by advanced academic
and research institutions, as well as
to develop an Islamic civilization studies
centre, Prince Abdulaziz Bin Mousaed
Economic City (PABMEC) in Hail intends
to become the largest transportation,
logistics, and supply chain hub in the
Middle East, Jazan Economic City (JEC)
in Jazan seeks to anchor diverse
industries such as desalination, refining
oil, aluminium, copper, food processing,
and regional agricultural producers,
Tabouk Economic City (TBD) focuses on
trade, logistics and environment and Ras
Az Zour Economic city in Dammam area
(mineral city) will process local minerals.
The economic cities are not only
industrial zones, but will also include
housing and civic infrastructure, such
as KAEC will include 250 thousand
apartments and 56 thousand villas.

Vize Saudské Arábie/Saudi
Arabia vision
Využít výhod množství laciné energie
a strategické polohy země, vybudovat
základy moderní ekonomiky. Splněná
mise pak ukáže, že Saúdská Arábie
má více než jen ropu./Take advantage
of its abundance of low–cost energy
and strategic location to build the
foundations of a modern economy.
A mission accomplished will then prove
there is more than oil to Saudi Arabia.
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ATELIER SIMONA GROUP
ATELIER SIMONA – architektonické a designérské studio
ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
ATS – Interior&Design s.r.o. (Ostrava)
ATELIER SIMONA – BOHEMIA s.r.o. (Praha)
ATELIER SIMONA – projekt a technologie, s.r.o. (Brno)

SAUDI ATS – Contracting, Trading and Consultancy
SAUDI ATS – Architecture, Design and consulting (Riyadh)

ATS SAUDI
Localizer Center – 1st floor
Mohamad Bin Abdelaziz Road „Tahlia!“
11586 Riyadh
Království Saúdské Arábie
/Kingdom of Saudi Arabia
Tel.: +966 1 211 3000
www.ats-saudi.com

V březnu 2011 (dne 1. 4. 1432 místního
letopočtu) se nám podařilo společně
s našimi libanonskými partnery
a saudsko-arabskou společností založit
společnost SAUDI ATS se sídlem v Rijádu.
Hlavní náplní této společnosti, navazující
na dlouhodobou úspěšnou tradici Atelieru
Simona a patřící do skupiny Atelier
Simona Group, jsou komplexní služby ve
stavebnictví v rámci Saudsko-arabského
království. Zároveň předpokládáme, že
budeme prostřednictvím této společnosti
rozvíjet spolupráci mezi Českou
republikou a Saudskou Arábií i v jiných
oblastech průmyslu a obchodu.

1
2

4

6

3

5

7

1 – Zakladatelé ATS SAUDI/SAUDI ATS
founders: Mr. Jihad Elannan
(Libanon/Lebanon), Mr. Saleh Alshebel (KSA),
arch. Roman Kuba (ČR/CZE), Mr. Ashraf
Safieddine (Libanon/Lebanon)
2 – Věž květina/Flower tower
3 – Pouštní růže/Desert Rose
4, 6 – Model Pouštní růže/Desert Rose, model
5 – Želva/The Turtle
7 – Zlatá věž/Golden Tower

Hosté/Guests

March 2011 (April 1, 1432 of the local
era) we managed along with our
Lebanese partners and – a Saudi Arabian
company to establish SAUDI ATS Company
with its headquarters located in Riyadh.
Main goal of this company belonging
to Atelier Simona Group is to continue
successful tradition of Atelier Simona

Group Company and offer complex
services in the building industry within
the Kingdom of Saudi Arabia. At the same
time, via his company we suppose
to develop cooperation between the Czech
Republic and the Kingdom of Saudi Arabia
even in further spheres of business
and industry.
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Košice/City of Košice

Výstava/Exhibition: Architektura a urbanismus V 4/Architecture and Urbanism of V 4
Termín konání/Date: 10. – 23. 10. 2011
Místo konání/Place: Letohrádek královny Anny/Royal Summer Palace of Queen Anne
Organizátor/Organizer: Czech Architecture Week, Správa Pražského hradu
/Prague Castle Administration
Spoluorganizátor/Co–organizer: Hlavní město Praha, URM Praha
/Capital City of Prague, The City Development Authority Prague

Bratislava

Hosté/Guests

Bratislava je kosmopolitní město, které
nabízí neskutečně mnoho možností
návštěvníkům poznávat nejen její kulturu
nebo historii, ale také lidi, kteří v ní žijí
a pracují. I když je metropole Slovenska
nejmladším hlavním městem Evropy,
je to město s bohatou historií
svobodného královského města
s korunovační tradicí. Nachází
se tu množství vzácných a unikátních
historických a architektonických
památek, které je možné najít
v prostorově nevelkém, ale zato
komorním a romantickém centru města.
Bratislava byla koncem 19. a začátkem
20. století rozvíjejícím se průmyslovým
centrem, na přelomu 20. a 21. století
se však stopy této bohaté historie
ztrácejí. Zestátnění po roce 1948
změnilo vztah k původní podobě města.
Bratislava jako součást bývalého
socialistického bloku se stala obětí
nalinkované architektury. V tomto období
byly srovnané se zemí také některé
významné historické stavby.
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Po něžné revoluci v roce 1989
se slovenská metropole začala dynamicky
rozvíjet. Přibyly nové administrativní
budovy, obchodní centra, byty, ale začalo
se také významně obnovovat historické
centrum. Výstavba po revoluci byla však
nejednou živelná a nekoncepční,
absentovala souhra investorů, magistrátu
a občanů. Změnit tento přístup je naší
hlavní ambicí pro nejbližší roky. Nemyslím
to tak, že bychom měli za každou cenu
vycházet vstříc developerům, ale ani
je za každou cenu blokovat. Je potřebné
intenzivně komunikovat, aby jakékoli
investice v naší metropoli byly ve
prospěch obyvatelů města a aby zůstaly
v maximální možné míře zachované
(nebo budované) veřejné prostory.
Rozhodování o budoucnosti Bratislavy
jsme dnes otevřeli široké veřejnosti.
O každém velkém projektu vedeme
diskuze za účasti veřejnosti, investorů,
ale i odborníků. Změnili jsme i způsob

informování občanů – všechna závazná
stanoviska města zveřejňujeme
na internetu, obnovili jsme urbanistickou
komisi, která se pravidelně setkává
a posuzuje návrhy nových staveb,
ve výběrovém řízení jsme zvolili novou
hlavní architektku, kterou by
se zesílenými pravomocemi mělo být
slyšet jako první.
Bratislavu v nejbližších letech čekají další
významné investice a změny. Kromě
staveb se však naše hlavní město bude
měnit také ve prospěch vyšší kvality
života. Přibudou nové cyklistické trasy,
parky či sportoviště. To vše tak, aby
se obyvatelé i turisti mohli v našem
městě cítit příjemně a vychutnávat
si jedinečnou atmosféru „malého“
velkého města na Dunaji.
(Milan Ftáčnik, primátor Bratislavy)

City of Bratislava
Bratislava is a cosmopolitan city that
offers an unbelievable range of options
for visitors to get to know the city,
its culture and history as well
as the people who live and work here.
Even though the metropolis of Slovakia
is the youngest capital city in Europe,
it is a city rich in history as a free royal
town and its coronation tradition.
The city features a number of valuable
and unique historical and architectural
heritage sites that can be found in the
not large but quaint and romantic city
centre. At the end of the 19th century
and the beginning of the 20th century,
Bratislava was a burgeoning industrial
centre but the traces of this rich history
began to fade at the end of the 20th
century and the start of the 21st century.
Nationalization after 1948 forever
altered the original form of the city.
Bratislava, as a part of the former
Socialist block, became a victim of linear
architecture. It was during this period
that a number of important historical
structures were levelled to the ground.
Following the Velvet Revolution of 1989,
the Slovak metropolis started a period

of dynamic development. New office
buildings, shopping centres and
apartments all started to appear
but important and in–depth restoration
of the historical centre also started.
Construction after the revolution
was both alive and missing an overall
concept and there was a lack
of consensus between investors,
city officials and residents. Changing
this approach is our main ambition
in the coming years. I do not believe
that we must either rush to meet every
need of the developers or block their
work at all costs. It is important
to improve and intensify communication
so that any investment in our metropolis
benefits the residents of the city
and so public spaces are preserved
(or constructed) to the maximum degree
possible.
Making a decision on the future
of Bratislava has now been opened
to the wider public. We will lead
a discussion with the participation
of the public, investors and professionals
for every large project. We also have
changed the way residents receive
information as well: all binding city
statements are now published
on the Internet; we have also restored
the urban commission, which meets
regularly to assess new construction
proposals. In the selection process,
we elected a new Chief architect,
which is going to have stronger powers
and should be heard first.
Bratislava is awaiting further large
investments and changes in the future.
The city will change in more ways that just
in terms of construction and these
changes will result in a higher quality
of life. New bicycle paths, parks and sports
fields will also be developed. All of this
so that our residents and tourists feel
comfortable in our city and are free
to experience the unique atmosphere
of the „little“ big city on the Danube.
(Milan Ftáčnik,
Mayor of the City of Bratislava)

Košice
Košice získaly titul Evropského hlavního
města kultury 2013 nejen proto,
že nabídly vítězný projekt, ale především
proto, že jsou městem mimořádně bohaté
a zajímavé historie a názorným příkladem
jejího působivého propojení v moderní
a dynamicky se rozvíjející současnost.
Architektura města není v tomto směru
výjimkou. Naopak. Ještě v současnosti
je na půdorysu města čitelný obrys
historických hradeb a jejich prezentace
dokumentuje význam a bohatství města
v minulých stoletích.
Měšťanské město založené na rozvoji
obchodu se v 19. století přirozeně začalo
měnit na průmyslové centrum východního
Slovenska. Tento proces vyvrcholil
ve 20. století výstavbou velkých
průmyslových podniků, zaměřených
na hutnickou a strojírenskou výrobu.
Na přelomu tisíciletí s nástupem vývoje
nových především informačních
technologií se Košice ocitly na prahu
radikální změny struktury výroby. Přežívá
a rozvíjí se jen tradiční výroba založená
na vyšší přidané hodnotě.
Prioritou rozvoje Košic je vytváření
podmínek pro růst počtu nových
pracovních příležitostí a postupná změna
tradičních průmyslových odvětví
za sofistikovanější a environmentálně
přátelštější odvětví. Takto postavený
cíl může splnit jen město, které poskytuje
svým obyvatelům kvalitní prostory pro
práci a odpočinek. Současné kvalitní
technologie nám umožňují spolužití
a kombinaci funkcí města, které pracuje
pro své obyvatele v neporovnatelně větší
míře než dřív, kdy nejproduktivnějším
odvětvím byla těžká výroba.
Košice se chtějí zařadit mezi města,
která umějí pružně zareagovat na tento
trend, zmenšit vzdálenosti k dojíždění
a vytvořit lepší podmínky – například
zatraktivnění pěšího pohybu po městě,
cyklodopravy a městské hromadné
dopravy. Taková snaha má zpětně vliv
na zdraví a spokojenost obyvatelů, kteří
si více uvědomují identitu každé čtvrti
i celého města. A o to nám jde v Košicích

především. Chceme, aby se Košičané
skutečně cítili ve svém městě jako doma.
Jako někde, kam neodmyslitelně patří.

City of Košice
The City of Košice won the title
of the European Capital of Culture 2013
not only because of its winning project,
but also because it is a city with
particularly rich and interesting history
and an example of its impressive
interconnection with the modern
and dynamically developing present.
City architecture is no exception in this
respect; quite the opposite. Even today
the ground plan of the city reveals
the outline of the city's historical walls,
and their presentation documents
the importance and wealth of the city
in the past centuries.
In the 19th century, the once merchant
city founded on trade started to naturally
turn into the industrial hub of Eastern
Slovakia. The process culminated
in the 20th century with the
establishment of several major industrial
businesses specializing in metallurgy
and mechanical engineering. Around
the turn of the millennium and alongside
the introduction of new, especially
information, technologies, Košice found
itself at the threshold of a radical
change in the structure of production.

Only traditional production with higher
added value survived and continues
to develop.
The priority for growth in Košice
is to prepare conditions for creating new
jobs, and gradually make the transition
from traditional heavy industries to more
sophisticated and environmentally
friendlier industries. This goal can only
be achieved by a city that offers its
citizens quality space for work and rest,
and where people would want to stay
and work and are happy to do so.
Modern day quality technologies enable
the combination of more city functions
than in the past when heavy industry
was the dominant and most productive
industry.
Košice wants to become a city that
is able to promptly respond to this trend
by creating a higher quality environment,
decreasing commuting distances
and creating better conditions
for accompanying trends, such as making
walking, riding a bike and taking public
transportation in the city more attractive.
Such efforts retroactively affect the
health and wellbeing of city residents
who as a byproduct become more aware
of the identity of their city and its parts;
and this is what we want in Košice.
We want people in Košice to feel at home
in their city and feel as somewhere
where they belong.
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Město Prešov, město na 49° rovnoběžce
stejně jako Paříž či Vancouver, zvané
také Atény nad Torysou. Město výjimečné
skvosty světového významu jako je
technická památka Solivar nebo Opálové
doly... Prešov je městem mladých, třetím
největším městem Slovenska.
Je významným hospodářským a správním
centrem východu a můžeme
ho považovat za synonymum srdce
Šariše, hlavní město největšího kraje
na Slovensku.
Už v minulosti se v něm soustřeďovaly
tehdejší řídící orgány. Vyplývá
to z geografické polohy Prešova,
město je situované na křižovatce
bývalých významných obchodních cest.
Souměstí, které tvoří Prešov spolu
s Košicemi, je druhým ekonomickým
a politickým centrem na Slovensku.
Strategická poloha s velkou
perspektivou, potenciálem geotermální
energie, největší spádovou oblastí,
díky středním a vysokým školám širokého
zaměření stejně jako nabídkou největší
škály erudovaných a vysoce
kvalifikovaných pracovních sil...
Další vývoj Prešova musí vycházet
z přírodních, historických, lidských
a materiálních daností. Je třeba najít
v tomto směru souzvuk a harmonii
v minulosti a v nových nápadech, vizích
či myšlenkách. V přeneseném významu
je třeba uvést do souladu naši přírodu,
zeleň s prostorem pro výdobytky moderní
techniky a zábavy.
Město – přirozené centrum historického,
kulturního i politického života. V každém
momentu nějakého zásahu do jeho
prostoru, vytváříme jeho budoucí historii.
Konkrétně v Prešově jsou nejvýznamnější
historické a architektonické památky
z období baroka a renesance

soustředěné v jeho jádru, které tvoří
náměstí čočkovitého tvaru (Hlavní ulice).
Souběžně s Hlavní ulicí najde návštěvník
města Prešov další významné
kulturněhistorické památky, které
se formovaly za prvními městskými
hradbami. Naše historické jádro bylo
též vyhlášené za městskou památkovou
rezervaci a zejména v posledním období
prošlo rozsáhlou rekonstrukcí.
Avšak také na moderní architektuře
můžeme ukázat, že jsme se zbavili
břemena bývalého režimu. Naplňuje
se duch třetího tisíciletí a jeho anděly
jsou architekti, poslové své doby.
Jsem přesvědčený, že město Prešov
má skvělou minulost a čeká nás také
úžasná budoucnost. Progres je však
potřebné řešit a realizovat citlivě,
aby se zachoval průnik historie
a modernosti... Aby nová moderní doba
byla v harmonii s tím, co bylo vytvořeno,
aby noví vizionáři našli souzvuk s těmi,
kteří byli tvůrci historie.

City of Prešov
Prešov is a city of 49° latitude as Paris
and Vancouver, also known as the
Athens upon Torysa. City of exceptional
jewels of world importance such
as a technical monument Solivar
(Saltworks) or Opal mines... Prešov
is a city of the young, the third biggest
city in Slovakia.
It is an important economic and
administrative centre of the east and can
be regarded as the heart of Saris region,
the capital of the largest region
in Slovakia.
Even in the past the then governing
bodies, which initially had an impact
only on the surrounding cities and towns,
and later Prešov as it is situated at the
crossroads of the former important trade

routes. Conurbation formed by Prešov
and Košice is the second economic
and political center of Slovakia. Strategic
location with a great perspective,
the potential of geothermal energy,
the largest subregion thanks to middle
and high schools with a broad focus
and the offer of the largest range
of erudite and highly skilled workforce ...
Further developments in Prešov must
be based on natural, historical, human
and material givenes. In this respect,
it is necessary to find a consonance
and harmony between the past
and the new ideas, visions, or thoughts.
In figurative meaning, it is necessary
to synchronize our nature, greenery,
with the space for the achievements
of modern technology and entertainment.
City – the natural center of historical,
cultural and political life. In every
moment of any interference with
its space we make its future history.
Specifically in Presov, the most important
historical and architectural monuments
of Baroque and Renaissance periods
are concentrated in its center, which
is formed by a lenticular–shaped square
(Main Street). Parallel with the main
street of the city, visitors can find other
significant cultural and historical sight,
which were formed beyond the first city
walls. Our historic core has also been
declared an urban conservation area
and particularly in recent years
undergone extensive renovation.
However, even in our modern
architecture we can show that we got
rid of the burden of the former regime.
The spirit of the third millennium
is coming true and the architects
are its angels, messengers of the time.
I believe, that Prešov had a great history
and that a wonderful future is awaiting us.
Progress, however, needs to be deal with
and implemented in the most sensitive
way so as to preserve the intersection
of the sights and modernity…So a new
modern times can go hand in hand with
what has been created so as new
visionaries can find a consonance with
those who have made the history.

Trenčín, stejně jako celé Slovensko,
byl vždy na cestě. Relativně malé město
v relativně malé zemi, stojící vždy
uprostřed něčeho mnohem dějinně
nebo územně většího. Zároveň však
živý a dýchající samostatný organismus.
Po určitou etapu jeho života mu čas
odměřovaly mechanické hodiny
na městské věži. Zachovalé torzo jejich
stroje jsme použili jako symbol zmíněné
cesty v čase. Půjčili jsme si ho z jeho
stálé expozice v Katově domě
Trenčínského muzea, abychom jeho
prostřednictvím převyprávěli příběh
našeho města.
Chceme ukázat, že máme v Trenčíně
zájem o cesty, které povedou k cílům
opravdu velkým a ušlechtilým. Velkým
jako náš hrad, který nepřehlédnutelně
dominuje městu i celému okolí
a ušlechtilým jako odkaz nezlomné
kamenné skály v údolí Váhu, na kterém
hrad odedávna stojí a odolává zubu
času. Už Marcus Aurelius a jeho vojenské
legie, tady, v nejsevernějším cípu svého
dávného impéria objevili a vytesali
sem svůj nesmazatelný historický zápis.
Žádné jiné slovenské ani evropské město
nemá svou historii vepsanou do skály
tak, jako Trenčín.
Na vrcholu se návštěvníkovi naskýtá
úchvatný pohled na celé město i jeho
široké okolí v údolí nejdelší slovenské
řeky Váh.
Před polovinou 16. století byl osídlen
i západní prostor Trenčína mezi hradbami
a Váhem, nazývaný Za městem nebo
Za hradbami. Všechny tyto čtvrti měly
velmi pohnuté osudy, neboť byly
ohrožované nevyzpytatelným tokem řeky
a častými povodněmi.
Meandry řeky se sice během let podařilo
vtěsnat do jednoho poslušného koryta,
ale prostor mezi Váhem a hradní skálou
je dodnes stále nejužším a nejcitlivějším
místem ve městě. A právě tady nás čekají
jedny z nejzávažnějších urbanistických
změn. Díky právě probíhající modernizaci
evropského železničního koridoru, je totiž
právě zde naplánované přeložení
železniční tratě. Jde vskutku o historickou
událost a urbanistickou příležitost, před
níž se neocitá každé vedení města.
Jako primátor cítím zároveň
zodpovědnost, která na mně leží.
Chci, abychom učinili dobrá rozhodnutí,
za které se nebudeme stydět.

Při našem rozhodování nás vede
přesvědčení, že obyvatelé Trenčína
všechny stavební změny, které
je ve městě v nejbližších letech čekají,
pochopí a přijmou snadněji, když budou
zasazeny do kontextu společně
akceptované kulturní a hodnotové vize.
Její třetí rozměr, zhmotnění, proto
nehledáme jen v prostoru, ale i v čase.
Pomocí minulosti chceme hledět
do budoucnosti.
Město Trenčín představujeme jako zatím
dřímající, světu málo známý, ale přitom
velmi silný potenciál. Stojíme před
úlohou vybrousit Trenčín jako vzácný
kámen, který jsme našli na naší cestě
dějinami a věříme, že také díky cenné
výměně zkušeností se světem, ke které
máme příležitost právě na festivalu
Architecture Week, se nám to podaří.
Přijměte proto naše pozvání do Trenčína
a ciťte se u nás jako doma.
(Mgr. Richard Rybníček,
primátor Trenčína)

Trenčín – our trace
on the path
Trenčín, like the whole of Slovakia
has always been on the path both
in a historical and geographical meaning
of the word A relatively small town
in a relatively small country has always
been in the middle of something
historically or geographically much
greater. At the same time it is a living
and breathing self sufficient organism.
For a certain part of its life its time
was measured by a mechanical clock
on the city tower. The preserved bust
of its machine is used as a symbol
of the aforementioned path in time.
We have borrowed it from its permanent
exposition in Katov dom (Executioners
house) Museum of Trenčín so we could
retell the story of our town through it.
We want to show that in Trenčín
we are interested in paths that will
gear it towards great and profound
goals. Big as our castle, which
undoubtedly dominates our town
and the entire surrounds and profound
as a message of an unbreakable rock
in the Váh valley on which it stands
throughout time resisting it. Marcus
Aurelius and his legions have discovered
it in the most northern part of their
ancient empire and have carved

a traceable historical inscription.
None of the other Slovak or European
towns have their history engraved
in a rock as in Trenčín.
On the top of this rock the visitor gets
a breath taking view of the whole town
and its wider surroundings in the valley
of the longest Slovak river Vah.
To the first half of the 16th century in the
place of the nowadays western part of
the town between the city walls and the
river Váh known as Za mestom or Za
hradbami – behind the town or behind
the city walls. All these parts had very
transient destiny as they were
endangered by the unexpected flow
of the river and frequent floods.
Meanders of the river were throughout
the ages fitting into to a single river
bed but the space between the Váh
and the castle rock is up till today
the narrowest and most sensitive space
within the town. Exactly here we are
witnessing some of the most serious
urban changes in the last decade.
Thanks to current modernisation
of the railway corridor a new section
of a railroad is planned here. It is really
a historical event and a unique challenge
for the leaders of a town. We have this
opportunity. As a mayor at the same time
I feel a big responsibility. It is my
intention to make good decisions
so we are not ashamed.
During our decision making process
we are lead by our convictions that
the inhabitants of Trenčín will
understand and accept the future urban
changes if they are set within
the context of a commonly accepted
cultural and valuable vision. Its three
dimensional mask is the reason
we are searching both within space
and time. With the help of the past
we want to see the future.
We are introducing Trenčín, until now
snoozing to world not very well known
but at the same time with a strong
potential. We have a task to shape
Trenčín as a precious stone which
we have found on our path through time
and we believe that thanks to the
interchange of experience with the world
for which we will be successful thanks
to the opportunities during Architecture
Week.
Please accept our invitation to Trenčín
and feel like at home.
(Mgr. Richard Rybníček,
Mayor of the City of Trenčín)

02_Vystavy 3_S.qxd

1.10.2011

17:01

StrÆnka 186

Ži lina/City of Ži lina

Hosté/Guests

Žilina – perla na Váhu

186/187

Jako primátor města Žilina Vám chci
představit Žilinu – perlu na Váhu
v její historii i současnosti.
Počtem obyvatel 84.581 se řadí mezi
největší slovenská města. Je významnou
dopravní křižovatkou, střetávají
se zde tři cesty, které umožňují spojení
Slovenska s Českem, Polskem, Ukrajinou
a s jihem. V roce 2010 bylo dokončeno
dálniční propojení do Bratislavy.
Ve měste se setkávají také hlavní
slovenské železniční tratě, které leží
na trase postupně modernizovaného
panevropského dopravního koridoru.
Žilinské letiště má mezinárodní
charakter.
Území města bylo obývané již v době
kamenné, Slované se tu usídlili
už v 5. století. První písemná zmínka
o měste pochází z roku 1208. Žilina
byla městem již před rokom 1312
a v roce 1321 získala výsady
svobodného královského města.
Erb Žiliny je jedním z nejstarších erbů
nejen na Slovensku, dvojkříž
má byzantský původ.
V následujících stoletích byla Žilina
významným centrem obchodu, řemeselné
výroby a vzdělávání. Zásadní význam
pro další rozvoj města mělo vybudování
železničních tratí koncem 19. století.
Na přelomu roku 1918/1919 se Žilina
stala dočasným sídlem první slovenské
vlády a prvním hlavním městem
Slovenska. V současnosti městu Žilina
oprávněně patří přední místo mezi
nejvýznamnějšími městy Slovenské
republiky. Prožívá dynamický rozvoj
a tvoří zajímavou turistickou destinaci,
vzrůstá zájem o město jako centrum
konferenčního cestovního ruchu.
Od roku 1990 prošla Žilina velkým
rozvojem. Uskutečnila se rekonstrukce
historického jádra města, mnohých
ulic a náměstí. Po vzniku samostatné
Slovenské republiky význam města
vzrostl. Novým podnětom bylo také
zřízení Žilinského samosprávného kraje.
Město vybudovalo ekologickou

trolejbusovou dopravu. Vzniklo Vodní
dílo Žilina. Historické srdce více než
osmsetletého města tvoří čtvercové
Mariánské náměstí, které má díky svým
arkádám neopakovatelnou atmosféru.
(Ing. Igor Choma, primátor Žiliny)

Žilina – Pearl on Váh
As Mayor of Žilina, I want to introduce
Žilina – the pearl on Váh in its history
and present.
It belongs among the largest towns
of the Slovak Republic. Žilina is a major
traffic intersection, where three roads
of international importance meet,
enabling the connection of Slovakia
with the Czech Republic, Poland,
Ukraine and the South. In 2010
the motorway link to Bratislava
was completed.
Also main Slovak railways, which
lie on the route of the gradually
modernized pan–European transport
corridor, meet in the town. Žilina airport
has also an international character.
The area of the town was settled already
in the Stone Age period. Slavs settled
in the area of the town already
in the 5th century. The first written
mention of the town dates from 1208.
Žilina was a town already before 1312,
and in 1321 it acquired a free royal town
privileges. The coat of arms of Žilina
is one of the oldest coats of arms

not only in Slovakia, the double cross
is of the Byzantine origin.
In the following centuries, Žilina was
an important centre of trade, crafts
and education. Building railway tracks
in the late 19th century had an essential
importance for further development
of the town. At the turn of 1918/1919
Žilina became the first temporary seat
of the Slovak government and the first
capital of Slovakia. Currently, Žilina town
is rightly at the forefront among major
towns in the Slovak Republic.
It is experiencing a dynamic growth,
and represents an interesting tourist
destination, in recent years the interest
in the town as the centre of seminar
and conference tourism is increasing.
Since 1990, the town has undergone
a great development. There was
a reconstruction of the historical centre,
many streets and squares. After
the establishment of the independent
Slovak Republic the importance
of the town increased. A new impetus
was also the establishment of Žilina
Self–Governing Region in 1996.
The town built ecological trolleybus
transport from its own resources.
The Water Works Žilina was built.
The historic heart of more than eight
hundred years old town is Mariánske
Spuare, which due to its arcades creates
a unique atmosphere.
(Ing. Igor Choma,
Mayorof the City of Žilina)
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Lublaň
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V době, kdy více než polovina světové
populace žije ve městech, by leckdo mohl
tvrdit, že svět nestvořil Bůh. Stvořili jej
sami lidé a architektura je umění
vytvářející kvalitu našeho prostředí.
Není to jen otázka krásy, ale i funkčnosti
a produktivnosti. Není pochyb o tom,
že architektonická dokonalost našich
měst má přímý vliv na kvalitu našeho
života. Zanedbaná předměstí produkují
kriminalitu a jejich zlepšení má opačný
efekt. Výstavba měst je dlouhodobý
proces – zvláště v Evropě, kde kořeny
osídlení sahají hluboko do prehistorie.
Generace za generací přidávaly vlastní
kulturní vrstvy, až vznikla města, jak je
známe dnes. Můžeme je chápat jako
mozaiky, do nichž každá epocha přidala
svůj kamínek, přičemž nové kamínky
někdy nahradily starší. Kdyby tento
proces generoval kvalitu – kdyby byly
staré domy nahrazovány lepšími –
vznikala by města jedinečné krásy.
Každá epocha zpochybnila
architektonické kvality předešlých
období, proti nemilosrdnému času
obstálo jen to nejlepší.
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Architektura je příliš často
zjednodušována na vztah mezi klientem
a architektem. Ve skutečnosti nežijeme
ve městech, která byla navržena pro nás,
a nestavíme nové budovy jen pro sebe.
Žijeme ve městech, jež byla z velké části
navržena a postavena našimi předky
a naše budovy budou využívat generace,
které přijdou po nás. Je to otázka
univerzality architektury, protože
navrhovat domy jen pro jeden účel není

možné. I kdyby se tento účel nezměnil,
současná nemocnice nebo hotel musí
splňovat úplně jiné standardy než před
sto lety. Každý den jsme svědky toho,
jak se obytné domy mění na hotely,
hotely na banky a továrny na muzea
a galerie. Město je pohyblivý živý
organismus reagující na stávající
podmínky. Na druhé straně by mělo brát
v úvahu svou vlastní tradici. Minulost
vytváří kontext pro současnost a to,
co postavíme dnes, bude tvořit kontext
pro budoucnost. Když tedy přemýšlíme
o městě, musíme mít na paměti jeho
minulost i možnou budoucnost.
Když mluvíme o Lublani, jako hlavním
městu Slovinska, a její současné
architektonické situaci, nemůžeme popřít
její tradici. Můžeme obdivovat
architekturu z posledních let, ta je však
součástí staré struktury města. Nejde
ale jen o nové stavby. Jde také o zážitek
z nových veřejných prostranství,
obnovených starých architektonických
skvostů a původních územních plánů.
Lublaň měla štěstí, že v ní působilo
několik významných architektů.
Byla založena na základech římské
pevnosti zvané Emona, později
ve středověku po vítězství protireformace
se rozrostla v barokním stylu. Bylo to
malé provinční město, až do roku 1895,
kdy jej smetlo zemětřesení. Pomoc, která
přišla z celého Rakouska – Uherska byla
příležitostí vytvořit moderní město.
Maks Fabiani, jeden z tehdejších
nejvýznamnějších urbanistů, vymyslel
další rozvoj města. Zároveň navrhl
některé stavby, nejdůležitější však bylo,
že na jeho urbanistické myšlenky později

Výstava: Arch Cities
Termín konání: 10. – 23. 10. 2011

Exhibition: Arch Cities
Date: 10. – 23. 10. 2011

Místo konání: Letohrádek královny Anny
Organizátor: Czech Architecture Week,
Správa Pražského hradu
Spoluorganizátor:
Hlavní město Praha, URM Praha

Place: Royal Summer Palace of Queen
Anne
Organizer: Czech Architecture Week,
Prague Castle Administration
Co–organizer: Capital City of Prague,
The City Development Authority Prague

navázal další přední architekt,
Jože Plečnik. Během svého působení
v Lublani (od roku 1921 až do své smrti
v roce 1957) měl na rozvoj města takový
vliv, že mu s hrdostí říkáme Plečnikova
Lublaň. V období funkcionalismu
v architektuře, když se z urbanismu čím
dál tím více stávala věda a ztrácel svou
schopnost vytvářet poetické prostory,
se Plečnikovi podařilo drobnými zásahy
pozvednout město na vyšší uměleckou
úroveň. Po 2. světové válce se hlavním
architektem a profesorem na fakultě
architektury stal Plečnikův žák Edvard
Ravnikar. Uvědomoval si, jak je důležité
přizpůsobit mezinárodní styl lokálním
podmínkám. Východiska současných
zásahů v Lublani proto nebyla ovlivněna
jen prací silných architektonických
osobností, ale i jejich konceptuálním
myšlením.

excellence of our cities has direct impact
on the quality of our living. Run down
suburbs generate crime and their
improvement has the opposite effect.
Building of our cities is a long term
process – especially in Europe where
the roots of our settlements go way back
to prehistoric times. Generations and
generations contributed their own
cultural layers to create cities as we
know today. They could be understood
as mosaics, where each period added
some stones to the whole, and
sometimes replaced old ones with new
ones. If this process generated quality –
when old buildings were replaced with
better ones – the result are cities
of unparalleled richness. Each epoch
questioned the architectural qualities

Po změně politického systému
ve Slovinsku se mladá generace
architektů snažila zaplnit mezeru
oddělující jej od Západu. Vydávali
se studovat do zahraničí, zúčastňovali
se mezinárodních soutěží, vystavovali
a publikovali po celém světě. Zpočátku
měl jejich úspěch na Lublaň jen malý
dopad, ta jakoby stále byla okouzlena
svou minulostí. Vznikla řada
pozoruhodných staveb jako budova
Obchodní a průmyslové komory
(1996–1999) od dvojice Sadar + Vuga,
Fakulta matematiky (2002–2006)
a studentská kolej (2006–2006), oboje
od Bevk & Perovič architekti
a Biotechnologická fakulta (2006–2010)
od studia Arhitektura Krušec. S novým
vedením města se v posledních letech

začalo pracovat i na veřejných
prostranstvích. Bylo postaveno několik
nových lávek pro chodce: Řeznický most
(2010) od Jurije Kobeho, Obilný most
(2010) od Borise Podreccy, starý železný
most Hradeckého z roku 1867 byl
přesunut zpět do města. Nábřeží řeky
Ljubljanice v Bregu bylo obnoveno podle
návrhu Mateje & Vesny Vozličových
(2011), staré město se uzavřelo pro
dopravu, Andrej Prelovšek navrhl nové
podzemní garáže a rekonstrukci
Plečnikova náměstí. Probíhá
rekonstrukce lublaňského hradu
s lanovkou od Ambient Arhitekti
a dokončuje se stavba nového
sportovního centra v Sožici od studia
Sadar Vuga architekti.

City of Ljubljana
In the time when more than a half of all
worlds' population lives in the cities,
one can argue that our world was not
created by God. It was created by people
themselves, where architecture is the
craft responsible for the quality of our
environment. This is not only the
question of beauty, but also of
functionality and commodity. There
is no doubt that the architectural

Všechna tato díla jsou důkazem, že nová
architektura nikdy nebude nezávislá.
Aby zapadla do tradičního města, jako
je Lublaň, musí respektovat myšlenky
předchozích generací, někdy v nich
pokračovat, někdy na ně odpovídat
a někdy je i obnovovat. Jak již bylo
řečeno, město není jednolitá hmota, tvoří
jej vrstvy z různých období, proto jeho
dnešní obnova vyžaduje různé přístupy.
Jedině tak zůstane zachováno bohatství
rozmanitosti.
Andrej Hrausky
3

5

4
1
2
1 – Obchodní a průmyslová komora
(1996–1999), Sadar + Vuga/Chamber
of Commerce and Industry Building
(1996–1999), Sadar + Vuga
2 – Fakulta matematiky (2002–2006), Bevk
& Perović architekti/Faculty of Mathematics
(2002–2006) by Bevk & Perović arhitekti

3 – Studentská kolej, Bevk & Perović
architekti/Student Housing by Bevk & Perović
arhitekti
4 – Řeznický most, Jurij Kobe (2010), je spíše
náměstím nad řekou/Butcher's Bridge by Jurij
Kobe (2010) is rather a square over the water
5 – Pěší lávka Obilný most (2010),
Boris Podrecca/Pedestrian Grain Bridge
(2010) by Boris Podrecca
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of the previous periods and only the best
could survive against the merciless time.
Architecture is too often simplified
to the relation between client and
architect. But in reality we do not live
in cities that were designed for us and
we do not build new buildings only for
ourselves. We live in cities that were
largely built and designed by our
ancestors and our buildings will be used
by generations that will come after us.
This is the question of universality of
architecture, as it is impossible to design
buildings for only one particular function.
Even if the function does not change,
a contemporary hospital or a hotel has
to fulfil different standards as hundred
years ago. Every day we witness how
apartment houses are turned into hotels,
hotels into banks and factories into
museums and galleries. A city is a living
organism always on the move and
reacting to the present conditions.
On the other hand it should be aware
of its tradition. The past is the context
for today, and what we build today will
be the context for the future. So when
thinking of a city we have in mind all
the past and even all possible future.

Hosté/Guests

When we talk about Ljubljana as
the capital of Slovenia and its present
architectural situation, we cannot deny
its tradition. We can admire
contemporary architecture of the last
years but it is embedded in the old city
fabrics. And it is not only about new
buildings. It is an experience also
of the public spaces, renewal of old
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architectural jewels and following
century old urban planning ideas.
Ljubljana was lucky to be able to
experience contributions of several
important architects. Based on
the Roman castrum called Emona,
it developed in the middle ages with
strong Baroque touch after the victory
of Counterreformation. It was a small
provincial town till 1895 when it was
struck by an earthquake. The help that
came from the whole Austro–Hungarian
Empire was an opportunity to create

in Ljubljana (1921 till his death in 1957)
he had a tremendous influence on
the development of the city so that
we proudly call it Plečnik's Ljubljana.
In the times of functionalism
in architecture when urban planning
became more and more a science and
lost its ability to create poetic spaces,
Plečnik succeeded with minor
interventions to elevate the city to
a higher artistic level. After WW II it was
Plečnik's student Edvard Ravnikar that
was the leading architect and teacher

of contemporary interventions
in Ljubljana were not influenced only
by the works of strong architectural
personalities but also by their conceptual
thinking.
With the change of the political system
in Slovenia the young generation of
architects tried to compensate the gap
with the West. They started to study
the new sports centre in Sožice by Sadar
Vuga arhitekti is about to be finished.
All this work proves how new
architecture is never independent.
To fit in place of a traditional city like
Ljubljana it must respect the ideas
of the previous generations, sometimes
continuing them, sometimes answering
them and sometimes even reconstructing
them. If we said that a city is not built
in a single cast, that it is rather formed
by the layers of different periods,
its contemporary reconstruction must
also use different approaches. Only
in this way the richness of diversity could
be preserved.
(Andrej Hrausky)
9

a modern city. Maks Fabiani, one
of the most prominent urban planners
of the time, proposed his ideas for
the development of the city. He also
designed some buildings, but the most
important was that his urban ideas were
carried on later by the other important
architect Jože Plečnik. During his work

at the faculty of architecture. He saw
the importance of adapting
the International Style to the local
context. So the starting points
6

8

7
6 – Starý železný most Hradeckého navrácený
do města (2010)/The old cast iron Hradecki
Bridge was moved back to the city (2010)
7 – Nábřeží řeky Ljubljanice v Bregu
je nejnovější část rekonstrukce od Mateje
& Vesny Vozličových/The banks of Ljubljanica
River at Breg are the newest part
of reconstruction by Matej & Vesna Vozlič
8 – Podzemní garáže od Andreje Prelovšeka
byly příležitostí k rekonstrukci Kongresového
náměstí Jože Plečnika/The underground
parking garage by Andrej Prelovšek was
an opportunity to reconstruct the Congress
Square by Jože Plečnik

11

10

abroad, entered international
competitions, were exhibited and
published around the world. But at first
this success had only small impact
to Ljubljana that seemed to be still
enchanted with its past. There were
remarkable buildings like Chamber
of Commerce and Industry Building
1996–1999) by Sadar + Vuga, Faculty
of Mathematics (2002–2006) and
Student Housing (2004–2006) both
by Bevk & Perovič arhitekti and
Biotechnical Faculty (2006–2010)
by Arhitektura Krušec. It was only with
the new city government of the recent
years that works started also on public
spaces. Several new pedestrian bridges
were built: Butcher's Bridge (2010)
by Jurij Kobe, Grain Bridge (2010)
by Boris Podrecca, the old Hradecki

Iron Bridge from 1867 was moved back
to city. The banks of Ljubljanica River
at Breg were reconstructed by Matej
& Vesna Vozlič (2011), old city closed
to traffic, a new underground garage
built by Andrej Prelovšek with
reconstructed Plečnik's square.
The reconstruction of the
Ljubljana's Castle with funicular
by Ambient Arhitekti continued and

9 – První velký obchodní dům od Friedricha
Sigmunda (1903) byl obnoven pod názvem
Emporium Galerie/The first large department
store by Friedrich Sigmund (1903) was
renewed as Emporium Gallery
10 – Lanovka na lublaňský hrad, Ambient
arhitekti (2006)/Funicular to the Ljubljana
Castle by Ambient arhitekti (2006)
11 – Model sportovního centra ve Stožici,
Sadar + Vuga (1997–)/A model of the Stožice
Sports Complex by Sadar + Vuga (1997–)
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Architektonická praxe založená v roce
1996 Rokem Omanem (*1970) a Špelou
Videčnikem (*1971), absolventy
Lublaňské školy architektury a londýnské
Architectural Association. Již v roce 1998
vyhráli několik významných soutěží,
jako byla soutěž na fotbalový stadion
v Mariboru nebo Městské muzeum
v Lublani. Řada jejich projektů byla
nominována na cenu Miese van der
Rohe. V roce 2009 obdrželi stříbrnou
medaili IOC/IAKS za fotbalový stadion,
v roce 2006 dostali ocenění European
Grand Prix for Innovaion, v roce 2005
získala jejich Vila s podstavbou čestné
uznání na Bienále v Miami, v roce 2004
jim bylo za obnovu a dostavbu
Městského muzea uděleno zvláštní
uznání v rámci AR+D Awards pořádané
UK Architectural Review, a v roce
2000 vyhráli prestižní cenu Mladý
architekt roku v Londýně.
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Architectural practice, established
in 1996 by Rok Oman (*1970)
and Špela Videčnik (*1971), both
graduates from the Ljubljana School
of Architecture and London's
Architectural Association. Already
in 1998 they won several prominent
competitions, such as Football Stadium
Maribor and City Museum Ljubljana.
Many of their projects have been
nominated for a Mies van der Rohe
award, in 2009 they received a Silver

IOC/IAKS medal for football stadium,
in 2006 they received the European
Grand Prix for Innovation Award,
in 2005 their Villa under–extension
received an honorable mention
at the Miami Bienal, in 2004 they were
awarded highly commended for their
City Museum renovation and extension
by the UK Architectural Review's annual
AR+D awards, and in 2000 they won
the prestigious Young architect
of the year award in London, UK,
to mention just a few of their
achievements.
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či omezení, jež projekty přinášejí. Vrhnou
se přímo mezi ně a řídí se „pravidly“
přesně, slovo za slovem, a někdy
dokonce více, než je potřeba. Můžeme
říci, že nadbytečná poslušnost vůči
omezením se stává nositelem jejich
architektury. V tomto smyslu podvratně
přetvářejí omezující podmínky v pracovní
nástroj a odhalují tak všechny možnosti.
Architektonická těsná vesta se tak
najednou stává krásným bohatým
rouchem.
International team is based in Ljubljana,
Slovenia and Paris, France. It also has
partner firm agreements in London
and Moscow. The beginnings of Ofis'
activities dates back to the nineties,

OFIS work
Mezinárodní tým má pobočku v Lublani
a v Paříži. Kromě toho spolupracuje
s partnerskými společnostmi v Londýně
a v Moskvě. Začátky činnosti ateliéru
spadají do 90. let, což byla pro bývalou
Jugoslávii zvláště bouřlivá a složitá doba,
kdy země procházela opětovným
přehodnocením své kulturní
a ekonomické identity. V architektuře
to znamenalo snížení stavů nebo úplné
uzavření větších architektonických
ateliérů, čímž vznikl prostor pro mladší
skupiny i jednotlivce, kteří se mohli
zapojit do architektonických soutěží.
Tehdy se ateliéru OFIS podařilo
zapůsobit na porotce svým originálním
myšlením a jasným konceptem. Během
uplynulých deseti let spolupracovali
s klienty jak stejné národnosti,
tak ze zahraničí, z komerčního,
soukromého i veřejného sektoru, z nichž
každý měl vlastní program, rozpočet
a problémy. Možná i díky tomu si vyvinuli
pracovní taktiku, jež je povznáší
nad ostatní. Jak sami říkají, vždy se snaží
najít v programu, na pozemku nebo
u klienta nějaký problém. Nesnaží
se překonat, konfrontovat, ignorovat
nebo neuposlechnout pravidla
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dealing with various national
and international clients from the private
sector to the commercial sector and also
state institutions, each with their own
set of agendas, budgets and problems.
Perhaps, it is for this reason, that they
developed the tactics in their work
which make them stand out from
the rest. As they say themselves,
they always try to find an issue with
the program, the site or the client.
They don't try to surpass, confront,
ignore or disobey the rules or limitations
that are posed within each project.
They plunge right in the middle of them
and obey the 'law' literally, word by word,
if need be and at times even more than
is required. We could say that
the surplus of obedience regarding
the limitations set becomes the carrier
for their architecture. In that sense they
become subversive, turning the limiting
conditions into operational tools
and so exposing all of the different
possibilities. The architectural straight
jacket all of a sudden becomes
a beautiful dressing gown.

OFIS lately
which was a particularly exciting yet
difficult period for the former
Yugoslavian republics that were
undergoing intense self–re–evaluation
and reinvention from scratch,
economically and culturally. In terms
of architecture this meant that most
of the larger architectural offices had
to be scaled down or went bankrupt
and so creating an empty space
for younger groups or individuals
to participate in architectural
competitions. Back then the OFIS
managed to impress the jurors
with original thinking and clear concepts.
Over the past ten years they have been

Ateliér má sice základnu v Lublani,
působí však na mezinárodní úrovni,
zúčastňuje se soutěží a přednášek
po celém světě. Vyhrál zakázku na
rozlehlý obchodní komplex v Benátkách
a obytný soubor v Grazu v Rakousku.
Až zakázka na 180 bytů v Petit Ponts
1
2
1 – Městské muzeum/City Museum
2 – Rozlučková kaple/Farewell Chapel
3 – Fotbalový stadion/Football Stadium
4 – DOT ENVELOPE
5, 6 – Vila s podstavbou/Villa Underextension

v Paříži, jejich první velká zahraniční
stavba, vedla k tomu, že v roce 2007
otevřeli pobočku ve Francii. Následně
přišla další velká zakázka na výstavbu
fotbalového stadionu v Borisově
v Bělorusku, který má být dokončen
v roce 2012.
Even though the practice is based
in Ljubljana they work and communicate
internationally, taking part
in competitions and architectural
discourse worldwide. They won a large
business complex in Venice Marghera,
Italy and a residential complex in Graz,
Austria. However, it was by winning
180 apartments in Petit Ponts, Paris,
their first large scale development
to be constructed abroad, which led them
to open a branch office in France, 2007.
This has been followed by a second large
scale development with the construction
of a football stadium in Borisov, Belarus,
due for completion is 2012.

Městské muzeum
/City Museum
Lublaň, Slovinsko/Ljubljana, Slovenia
Dokončení/Completion: 2005
Plocha/Area: 3.440 m2
Tento projekt zahrnoval obnovu
a rozšíření historického Auerspergského
paláce, který leží v centru chráněného
historického centra Lublaně. Přístavba
je umístěna pod stávajícím palácem
a nádvořím, pod nímž se našly zbytky
římského a prehistorického osídlení,
které jsou začleněné do expozice. Nová
přístavba je subtilní a minimalistická,
napojená na stávající palác spirálovitou
cestou.

This project involved the renovation
and extension of the historical Auersperg
Palace, which is located in the heart
of Ljubljana's protected historical city
centre. The extension is located under
the existing palace and courtyard where

archeological excavations remains
of roman and prehistoric Ljubljana were
found and integrated into the exhibition.
The new extension is subtle and minimal
and connects with the existing palace
with a spiral itinerary.

Rozlučková kaple/Farewell
Chapel
Krašnja, Slovinsko/Slovenia
Dokončení/Completion: 2009
Plocha/Area: 105 m2
Pozemek leží na úpatí kopce, poblíž
hřbitova. Kaple je zasazená do zvedající
se krajiny a tvar budovy kopíruje
přirozenou křivku země kolem hřbitova.
Vnitřní uspořádání se odvíjí od tří
zakřivených zdí, které prostor rozdělují.
Vnější křivka odděluje plošinu před kaplí
od okolních kopců a současně slouží
jako hlavní nosná zeď.
The site is positioned on the edge
of a hill next to an existing graveyard.
The chapel cuts into the rising landscape
and the building shape follows
the natural contours of the land around
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nákupního centra. Klient si přál vzhledem
k omezenému rozpočtu prefabrikovanou
úspornou betonovou halu.

the graveyard. The program comes
together with the three embracing
curved walls which divide the space.
The external curve divides the chapel
plateau from the surrounding hill and
also reinstates the main supporting wall.

Fotbalový stadion
/Football Stadium

Hosté/Guests

Maribor, Slovinsko/Slovenia
Dokončení/Completion: 2008
Plocha/Area: 12.290 m2
Tento projekt vyhrál veřejnou soutěž
v roce 1998, ale z finančních důvodů
byl realizován až o deset let později.
Je to přístavba stávající tribuny z 60. let.
Přístavba zahrnovala 12.000 nových míst
a zázemí pro sportovce i pro veřejnost
pod tribunami. Forma nového stadionu
vytváří arénu, jež se zvedá vzhůru
až k nejvyššímu bodu, odkud je nelepší
výhled na hřiště.

194/195

This project won a public competition
in 1998 but due to finnacial reasons
was built 10 years later. It is an
extension to an existing tribune from
the 60's. The extension involved 12.000
new seats and public and sport facilities
under the tribunes. The form of the new
stadium creates an arena that rises and
reaches its highest point where the best
visability to the football field is offered.

DOT ENVELOPE
Lublaň, Slovinsko/Ljubljana, Slovenia
Dokončení/Completion: 2008
Plocha/Area: 2.800 m2
Pozemek leží v historickém průmyslovém
areálu zahrnujícím stará jatka,
vodárenskou věž a řeznickou halu.
Památkový ústav si přál přestavět věž
do původního stavu a začlenit hlavní
fasádu staré haly do nově plánovaného
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the flexibility of its plans. The design
concept was to create loggias which
create additional external space, shading
and wind protection.

levels following the terrain. The staircase
connects all main spaces and is placed
under the glazed roof. The external
courtyard is covered which creates
a rich play of light effects.

Apartmány Honeycomb
/Honeycomb Apartments

Vila s podstavbou/Villa
Under–extension

This project involved the extension
of a 19th century villa located in the
beautiful Alpine resort next to Lake Bled.
The client's request was for the main
living area to be twice the size of the
existing villa but both the old villa and
the landscape were strictly regulated
by the National Heritage. Our proposal
placed new spaces beneath the ground

17:02

floor of the existing villa and integrated
them with the landscape in a way
that it is almost invisible from
the surrounding.

The existing site is listed as a historic
industrial area containing an old butchery
complex, which included the water–tower
and old butcher hall. The demand of the
National heritage was to rebuild the
tower as it was in its original state and
to integrate the main facade of the old
hall in front of the planned new shopping
mall. The client wished for the design
to be a prefabricated concrete hall
with an economic approach due
to a limited budget.

Bled, Slovinsko/Slovenia
Dokončení/Completion: 2007
Plocha/Area: 1.200 m2
Tento projekt zahrnoval rozšíření vily
z 19. století stojící v alpském středisku
poblíž jezera Bled. Klient požadoval
zvětšit hlavní obytnou část stávající vily
na dvojnásobek, dům však spadá pod
ochranu památkářů. Náš návrh proto
umístil nové prostory pod přízemní patro
vily a začlenil je do krajiny tak, že nejsou
zvenku téměř viditelné.

1.10.2011

Vila Old Oaks
/Villa Old Oaks
Lublaň, Slovinsko/Ljubljana, Slovenia
Dokončení/Completion: 2008
Plocha/Area: 800 m2
Pozemek se vyznačuje jedním výrazným
rysem, a sice úžasným výhledem
na skupinu starých stoletých dubů.
Terén se svažuje směrem k nim. Aby byl
zaručen tento výhled ze všech hlavních
prostor, je dům uspořádán do
stupňovitých úrovní kopírujících terén.
Schodiště spojuje všechny hlavní
prostory a je umístěné pod prosklenou
střechou. Vnější dvůr je zakrytý a vytváří
bohatou hru světla.
The unique feature of the site
is a splendid view of a stand of oak trees
that are over a hundred years old.
The terrain slopes down towards these
trees. To guarantee that most of the
major spaces will have access to this
view, the house is organized in stepped

Izola, Livade, Slovinsko/Slovenia
Dokončení/Completion: 2005
Plocha/Area: 2.800 m2
Tento projekt byl vítězným příspěvkem
do soutěže o návrh dvou bloků sociálního
bydlení. Zadání požadovalo 30 sociálních
bytů různých velikostí a struktury
s velice omezeným rozpočtem. Návrh
vyhrál díky zvládnutému řešení
ekonomických, racionálních a funkčních
problémů, poměru celkové a prodejné
povrchové plochy a flexibilnímu
půdorysu. Koncept návrhu byl vytvořit
lodžie, jež vytvoří přídavný vnější prostor,
zajistí stínění i ochranu před větrem.
This project was the winning entry
for a competition to design two social
housing blocks. The brief required
30 social apartments of different sizes
and structures with a very limited
budget. The proposal won due
to its handling of the economic, rational
and functional issues, its ratio between
gross vs. saleable surface area and
1
2
7 – Vila Old Oaks/Villa Old Oaks
8 – Apartmány Honeycomb/Honeycomb
Apartments
9 – Bytový dům Tkanička/Lace Apartments
10 – Páteřní vesnické domy/Backbone Village
Houses
11 – Kontejner pro kancelář, sklad a obchod
/Office, Store & Shop Container

Bytový dům Tkanička
/Lace Apartments
Nova Gorica, Slovinsko/Slovenia
Dokončení/Completion: 2007
Plocha/Area: 8.700 m2
Nova Gorica má velice specifické
klimatické podmínky – v létě
je to nejteplejší město ve Slovinsku
a v zimě jej zas trápí silný vítr. Proto
klienti požadovali navrhnout bohaté
vnější prostory variabilního charakteru.
Využitím tradičních prvků získávají byty
různých charakter. Lodžie a terasy
se navzájem překrývají a vytvářejí vnější
prostor chráněný proti slunci a větru.
Nova Gorica has very specific climate
conditions – it is renowned as the
hottest town in Slovenia during summer
and also has very strong winds in winter.
Therefore, the clients demand was
to design rich external spaces of varying
characters. By using all of these
traditional elements the apartments
gain different characters. Loggias
and terraces are hanging over each other
and create external space protected
by the sun and the wind.

Páteřní vesnické
domy/Backbone Village
Houses
Podpeč, Slovinsko/Slovenia
Dokončení/Completion: 2007
Plocha/Area: 25 x 100 m2
Lublaň je obklopená množstvím
zahuštěných vesnických útvarů. Z důvodu
neřízeného růstu ztrácejí historické
vesnické typologie pomalu ale jistě své
vzory, charakter a kvalitu. Tento projekt
je součástí urbanistické studie
příměstských oblastí za vnějším silničním
okruhem kolem Lublaně. Hlavní návrh
představoval vesnická jádra větvící
se dále do zástavby – tradiční historický

vesnický půdorys hustě vystavěných
podélných stavení podél silnice
obklopených zelenými plochami.
Ljubljana is surrounded by numerous
dense rural formations. With
uncontrolled urban growth historical
rural typologies are slowly losing their
patterns, character and qualities.
This project is part of an urban study
for suburban areas outside Ljubljana
highway ring. The main proposal was
a condensation of village cores with
branching – a traditional and historical
rural layout of condensed longitudinal
buildings along a road with kept green
area around it.

Kontejner pro kancelář,
sklad a obchod/Office,
Store & Shop Container
Škofja Loka, Slovinsko/Slovenia
Dokončení/Completion: 2009
Plocha/Area: 1.080 m2
Není obvyklé dostat zadání na
průmyslový skladový kontejner, zvláště
s nízkým rozpočtem. V tomto případě
koupil klient parcelu v průmyslové zóně
na periferii Skofja Loky. Také měl dohodu
se stavební firmou, což znamenalo,
že smlouva nařizovala použití
prefabrikovaného betonového systému
s hotovými průzory na každé straně
právě od této firmy.
It is unusual to be presented with a brief
for an industrial store container,
especially in the case of a low budget.
In this case, the client bought a site
in an industrial zone located on the
Skofja Loka periphery. He also had
a financial pre–agreement with
an executive construction company
which meant that the contract included
the use of this company's prefabricated
concrete system with ready made
openings on each elevation.

bydlení

IQ

rozumné bydlení + chytrá architektura

Inspirace pro bydlení

Architektura a design

Témata

Domek v Horních Počernicích
Markéta Cajthamlová, Šárka Sodomková
Na malé parcele mezi návsí s kapličkou, hlavní cestou a pěšinou vyrostl venkovský
domek na místě původního kamenného stavení.
Dům respektuje půdorysnou stopu bývalého objektu, stejně jako on je umístěn na hranici pozemku a k návsi se obrací jen několika úzkými okny. Obytné prostory přisvětlují
pásy oken těsně pod stropem, ale plně se dům velkými okny otevírá teprve do soukromí své zahrady, chráněné ze zbývajících stran kamennou zdí, pietně postavenou
z rozebraného původního domku.

Bytový architekt

Katalog ﬁrem

Internetový časopis Bydlení IQ
chce svým čtenářům představovat kvalitní byty a domy jako
inspiraci pro řešení vlastního
bydlení. Nejde nám o módní
trendy, neboť jsme přesvědčeni, že skutečnou hodnotu
představuje rozumné a nadčasové řešení, založené na
chytrém řešení prostoru
a jeho správné funkci ve všech
souvislostech současného
života. Spolupracujeme s našimi předními architekty, kteří
takové bydlení preferují,
a jejich práce publikujeme.

bydlení

IQ

rozumné bydlení + chytrá architektura

Redakce
Ing. arch. Věra Konečná
T 775 143 385
E konecna.21@gmail.com
Obchod
Ing. Barbora Konečná, MSc.
T 775 294 150
E bara.konecna@gmail.com

Rodinný dům Říčany
Markéta Cajthamlová, Šárka Šochová
Jednoduchá kompozice vzájemně propojených hranolů posazených na zelené louce,
která spočívá v dobrém konceptu bydlení.
Uspořádání hmot člení pozemek na několik poloatriových prostorů s rozdílnými
významy. V prvním nástupním prostoru je bydlení ještě uzavřeno plnou zdí, ale
prosklený vstup už poskytuje první průhled do soukromé zahrady. Druhé, hlavní
atrium plně propojuje bydlení se zahradou, stěny domu jsou do něj a do zahrady
v maximální míře prosklené. Zahrada je zakončena relaxační zónou s bazénem
a zahradním objektem.

www.bydleni-iq.cz

více na
bydleni-iq.cz
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Srbská architektura/Serbian architecture

Zajímavé je, že to vypadá, jako by
architekti byli nápaditější při vytváření
návrhů s omezeným rozpočtem, než těch
s dostatkem finančních prostředků.

Srbsko zrychluje
2001–2010

Hosté/Guests

Srbsko vykročilo do první dekády třetího
tisíciletí po rozsáhlých politických
a společenských nepokojích. Na podzim
roku 2000 byl politický profil spojený
s pádem předešlého režimu, Jugoslávie,
zbaven moci. Tehdy bylo možné sladit
plán se skutečnými realizovanými
změnami ve společnosti. Ačkoli Srbsko
nebylo během své bohaté historie
místem izolace, uzavření nebo xenofobie,
v 90. letech po vynucené exkomunikaci
z Evropy ve sféře pohybu lidí, zboží
a služeb, přinesla první dekáda
21. století otevření všech kanálů,
i v architektuře, v rozsahu, jaký byl
naposled realizován v 60. a 70. letech,
kdy byla Jugoslávie a následně i Srbsko
a zvláště Bělehrad díky svému
specifickému postavení ve světovém
společenství považován za oblast
otevřenou všem vlivům, výměně
zkušeností a dialogu. Jistě, bylo
to vždy v rámci hranic nastavených
systémem, i když to byla dosti liberální
verze socialismu.

198/199

Místní architektura vstoupila do této
dekády třemi domy, které patří
do přelomu století jak procesem vzniku,
tak svým poselstvím. Zástupci starší
generace architektů, narození na začátku
druhé světové války, Milenija a Darko
Marušićovi – vytvořili vynalézavý
a pečlivě do detailů zpracovaný obytný
dům v ulici Karla Alexandra v Bělehradě,
jako rozloučení s masivními stěnami
a klasickým rozmístěním oken na fasádě.

Druhá stavba zásadní v kontextu
přelomu století, byla vytvořená
architektem Branislavem Mitrovićem
(narozen 1948) v ulici Kumanovska
v Bělehradě – ten se neohroženě pustil
do takzvaného fasádního plánu, tj. toho,
co bývalo fasádou, takovým způsobem,
že vypustil džina z lahve pro řadu dalších
domů, jež vznikly v Bělehradě
v následujících letech. Třetí stavba,
Jugoslávské dramatické divadlo, známé
jako JDP, zřejmě nejdůležitější (jak svým
umístěním, tak účelem a uměleckou
hodnotou), vznikla na začátku dekády
podle návrhu mladých architektů Zorana
Radojičiće a Dejana Miljkoviće, mezi lety
1997 a 2003. Tato budova, vstupenka do
architektury 21. století, umožnila
Bělehradu vstoupit do sféry veřejných
staveb jak exteriérem, tak interiérem.
Jednou z převládajících skutečností
minulé dekády a první dekády třetího
tisíciletí křesťanské civilizace v této části
světa je jistě vymizení toho, co můžeme
nazvat „racionalita společenských zájmů
v obytné zástavbě“ a co bylo dílem
socialismu, díky němuž se na trhu vyrojil
značný počet téměř nepoužitelných bytů,
ošklivých pokojů a komplexů čekajících
na ukvapené, nevzdělané kupce. V roce
2000 se však v srbských městech
obnovil zvyk stavět obytné domy
inteligentně, na základě propracovaných
návrhů a anonymních veřejných soutěží,
zvláště v Novém Bělehradě, kde takové
budovy dříve bývaly vrcholem srbské
architektury. Objevily se obytné budovy
všech standardů, od těch pro nejchudší
obyvatele, až po luxusní apartmány.

V období přechodu v Srbsku, které –
díváme–li se na to realisticky – zaostává
za jinými zeměmi střední a východní
Evropy, nadále pokračuje boj za
zachování veřejných urbanistických
a architektonických soutěží, jako velkého
úspěchu trhu v minulých desetiletích.
Opakem této praxe je systém přímých
zakázek, které investoři zadávají
konkrétním architektům, kteří kromě
vysoké úrovně mají i obchodní
a technické nadání, jež mladí výherci
soutěží často postrádají – pokud nemají
dostatek znalostí nebo zkušeností.
Mezi takové projekty z poslední doby
patří kancelářské budovy architekta
Gorana Vojvodiće, pojaté a zrealizované
podle nejvyšších evropských standardů.
Práce architekta Miši Dimitrijeviće jsou
stejně profesionální, jak tvarem,
tak stylem, jenž se hodí do moderního
Srbska 21. století, ale stále pevně
zakotvené v daném regionu.
Základní náhled do architektonické
produkce v Srbsku bezpochyby odhalí,
že převážná většina nejpodařenějších
projektů pochází z Bělehradu. To nemusí
nutně znamenat, že je to jen zásluha
bělehradských architektů. Spíše je to tak,
že v menších městech je těžší vytvořit
řetězec: investor s vkusem – zkušených
architekt – zručný dodavatel.

1
2
1 – Budova ve Zrenjanin, architektonická
kancelář AGM, Srbsko, 2010/Hall in Zrenjanin,
architectural office AGM, Serbia, 2010
2 – Kancelářská budova Porsche SCG, Goran
Vojvodić, spoluautoři: Grozdana Šišović, Dušan
Radišić, Bělehrad, Srbsko, 2008/Office
building Porsche SCG, Goran Vojvodić,
coauthor: Grozdana Šišović, Dušan Radišić,
Belgrade, Serbia, 2008

Jediné město, které se z hlediska kultury
může rovnat Bělehradu, je Novi Sad,
Niš se mu blíží a řada menších měst
v regionech přidává postupně další
dílky do skládačky architektury v Srbsku
po roce 2000. V kterémkoli městě,
zvláště v těch menších, může jediná
budova znamenat pro obyvatele víc,
než pro lidi z hlavního města zahlcené
stavebními zázraky. Jako příklad bychom
mohli zmínit hotel Branislava Mitroviće
v Novem Sadu, nebo sportovní centrum
od skupiny architektů AGM v Zrenjaninu.
Při zběžném pohledu během průjezdu
městem Kragujevac zjistíme, že v Srbsku
je mnoho míst, kde lze najít kvalitní
a úplně nová architektonická díla.
Stejně jako všude jinde na světě,
ani Srbsko neminula tendence
(dočasného !?) vymizení významných
teoretických a etických diskursů
na poli urbanismu a architektury,
takže se kulturní, poetické i jiné pozadí
architektonické produkce a autorství
rozpustilo v množství informací místo
znalosti, v kopírování místo tvořivosti,
očividnosti místo nacházení. Kritický
diskurs v publikacích utichl, takže dnes
je běžné, že si architekt sám napíše
recenzi vlastní práce do časopisu,
což bývalo dříve nemyslitelné. Z tohoto
pohledu udělal Bělehrad v roce 2006
veliký krok vpřed založením BINA,
Belgrad International Week of
Architekture, který vznikl jako iniciativa
malé skupiny architektonických
nadšenců, podporovaných Asociací
bělehradských architektů a Kulturním
centrem Bělehrad a s finanční pomocí
města Bělehradu a Ministerstva kultury.
Díky BINA navázalo Srbsko, kde bývala
architektura ještě ve 2. polovině
20. století spíše technickým než
uměleckých oborem, každoroční dialog
s Evropou i zbytek světa.
Když architekt Vasilije Milunović postavil
kancelářskou budovu MPC s průhledným
přízemím, kde lidé pracovali u stolů hned
u fasády, vytvořil dům, jenž vykročil
do městského prostoru a město vstoupilo

do domu. Byla to globální metafora
komunikativnosti, symbol pohybu
informací mezi studenty architektury
z celé Evropy, zahraničních studentů
navrhujících stavby v Srbsku,
zúčastňujících se mezinárodních
soutěží a přijíždějících do země hovořit
o své zkušenosti s architekturou.
Ti pak objevovali Srbsko a jeho kulturní
bohatství. A je to z velké části
i architektonické bohatství,
které zahrnuje o nejnovější stavby.
(Bojan Kovačević)

Serbia Speeding
Up 2001–2010
Serbia started the first decade
of the Third Millennium after huge
political and social disturbances.

In autumn 2000, one political profile
that had been stuck in the episodes
of the breakdown of the previous state,
Yugoslavia, was driven from power.
It was then when correspondence
between calendar and possible actual
changes in the society was accessible.
Although Serbia had never in its rich
history been a place of self–isolation,
closing or xenophobia, in the nineties,
after coercive excommunication from
Europe in the spheres of flow of people,
goods and services, the first decade
of the 21st century brought about
opening of channels, in architecture, too,
to the extent not seen from the Sixties
and Seventies when, due to its specific
position in the world community,
Yugoslavia and consequently Serbia,
and particularly Belgrade, were
considered an open field for influences,
exchanges and dialogues. To be fair,
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it was always within the limits imposed
by the social system although it was
quite a liberal version of socialism.
Local architecture entered that decade,
or started it, through three houses
that belong to the shift of centuries
by their process and message.
The representatives of older generation
of architects, born at the beginning
of the WW II, Milenija and Darko Marušić
– with fresh invention and inexorably
finished details made a residential
building in Kralja Aleksandra Street
in Belgrade as a Goodbye! to solid walls
and classical fenestration. The second
building important to us here in the
context of the shift of centuries through
the shift of decades, was created
by the architect Branislav Mitrović

(*1948) in Kumanovska Street
in Belgrade; he boldly involved himself
in dealing with so called facade
plane, i.e., the zone of what used
to be the facade, in the way that let
the genie out of the bottle for numerous
new houses in Belgrade in the years that
followed. The third edifice, the Yugoslav
Drama Theatre, better known as JDP,
maybe the most important (being
the most public by its location, purpose
and artistic values), was created
at the beginning of the decade
by the young architects Zoran Radojičić
and Dejan Miljković, in the period
between 1997 and 2003. This building
– an entrance ticket for contemporary
architecture of the 21st century,
enabled Belgrade a leap forward

in the sphere of public edifices in both
exterior and interior.
One of the dominant facts of the last
decade behind us and the first
in the Third Millennium of Christian
civilization in this part of the world
is certainly the evaporation of what
we could call 'rationality of social
interest in residential development',
as an achievement of socialism, so that
a considerable number of semi–usable
flats, lousily defined and shaped rooms
and complexes appeared on the market,
searching for hasty, uneducated buyers.
However, in the Two Thousands,
the habit of building of apartment
houses intelligently was resumed
in Serbian cities – based on worked
out designing and anonymous public
competitions; especially so in New
Belgrade where such buildings used
to reach the very heights of Serbian
architecture. Dwelling buildings at all
levels of standards appeared, from those
for the poorest population to luxurious
apartment complexes. Oddly or not,
one gets an impression that architects
are more inventive with poor than with
large financial resources.
In the period of transition in Serbia,
which – if we take a realistic view – lags
behind other countries of Central and
Eastern Europe, the struggle continues
for preserving of public urban–planning
and architecture competitions as a great
achievement of the trade in the previous

3
4
3 – Hotel CENTAR, Novi Sad, Branislav
Mitrović, Jelena Kuzmanović, Igor Pantić,
Nemanja Zimonjić, Ognjen Krašna, Siniša
Tatalović, Srbsko, 2010/Hotel CENTAR, Novi
Sad, Branislav Mitrović, Jelena Kuzmanović,
Igor Pantić, Nemanja Zimonjić, Ognjen Krašna,
Siniša Tatalović, Serbia, 2010
4 – Rekonstrukce a rozšíření Nebojša tower,
Dejan Miljković, Jovan Mitrović, Bělehrad,
Srbsko, 2011/Reconstruction and extension
of Nebojša tower, Dejan Miljković, Jovan
Mitrović, Belgrade, Serbia, 2011

decades. Contrary to such practice, there
is a system of investors' direct
commissions given to individual
architects who, besides a recognized
high level of creativity, also have
business and technical reliability that
young competition winners often lack
– if they do not have enough knowledge
and experience needed to carry out their
ideas. Among recent projects of this type
are office buildings by the architect
Goran Vojvodić, conceived, shaped and
realized according to the highest
European criteria. The works of the
architect Miša Dimitrijević are equally
professional, in their shape, regulation
and art for an innovative 21st century
Serbia, but still well 'grounded' in this
part of the world.
A basic insight into architectural
production in Serbia leaves no doubt
that the convincing majority of the finest
achievements come from Belgrade. This
does not necessarily mean that the
credit goes to the real power of Belgrade
architects. It is more likely that in
smaller cities it is hard to form the chain:
investor of taste – architect of
knowledge – contractor of skill. The only
city that can be compared with Belgrade
by its cultural rating is certainly Novi
Sad, Niš is getting closer and a dozen
of smaller towns, centres of regions, are
punctually adding pieces of the puzzle
of architecture in Serbia after the 2000.
In any city, especially in smaller ones,
an individual building can, proportionally,
mean more to its inhabitants than to
people in the capital who are a bit
oversupplied with wonders. As an
illustration of this theme we should
mention the architect Branislav
Mitrović's hotel in Novi Sad, or the
Sports Centre by the AGM group of
architects in Zrenjanin. Just passing
through the city of Kragujevac and
watching superficially proves that there
are many places in Serbia where one can
find very good and completely new works
of architecture.
As in all the other places on the planet,
the tendency of (temporary!?) fading

away of great theoretical and ethical
discourses in city planning and
architecture has not passed by Serbia,
so that cultural, poetic and various other
backgrounds of architectural production
and authorship have dissolved in a large
amount of information instead of
knowledge, in copying instead of
creating, in apartness instead of being
founded. Critical discourse in publishing
has been at a standstill so that the
situation where an architect writes
a review of his/her own project or
realization for a journal, which used
to be unthinkable, is now a common
practice.
From that point of view, Belgrade,
as the pivot in Serbia, made a huge step
forward by establishing BINA, Belgrade
International Week of Architecture
in 2006, as an initiative of a small group
of architect enthusiasts, supported by
the Association of Belgrade Architects
and the Cultural Centre of Belgrade
in organizing the event and with financial
support of the City of Belgrade and the
Ministry of Culture. With BINA, Serbia,

where architecture in the second part
of the 20th century was more a technical
than cultural discipline, has got the best
possible link to regular annual wide and
deep dialogues with Europe and the
World.
When the architect Vasilije Milunović
made the MPC Office Building with
transparent ground floor, where people
were working at their desks close
by the facade and moving behind
the glass, the house 'stepped out' into
the city space and the City 'stepped
in' the house. It was a global metaphor
of communicativeness, one of the signs
of traffic of information among students
of architecture all over Europe, foreign
architects who create designs for
construction in Serbia, take part
in international competitions, often visit
this country and talk about themselves
and their experiences in architecture.
And they discover Serbia and its cultural
heritage. And it is, to a great degree,
an architectural heritage that certainly
includes the newest buildings.
(Bojan Kovačević)
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Účast na Architecture Week 2011 je pro
Institut Cervantes velká radost a zároveň
výzva. Architecture Week je prestižní
akcí, která se těší velké pozornosti české
veřejnosti a získala si nemalý okruh
věrného publika. Zároveň se stala
mezinárodní přehlídkou první kategorie,
která představuje avantgardu světové
architektury.
Institut Cervantes má především kulturní
poslání a dává si za cíl šířit španělskou
a hispanoamerickou kulturu ve všech
souvislostech prostřednictvím bohatého
kulturnho program, na který zve
významné hosty ze všech uměleckých
a vědních disciplín.

202/203

Proto je pro nás tak důležité připojit
se k této významné vědecké a kulturní
události, podpořit španělskou účast
na ní a popřát Architecture Week,
aby opět dosáhl takového úspěchu
a uznání, jako v předchozích ročnících.

It is a great pleasure and challenge
for Institute Cervantes to be part
of the Architecture Week 2011.
Architecture Week is a prestigious
event that draws attention of the public
and that has gained a wide circle of loyal
audience. It has also become an
international premium category display

that presents the avant-garde of world
architecture.
Institute Cervantes has above all cultural
function and aims to promote Spanish
and Hispano-American culture in all
contexts through rich cultural program
with participation of outstanding guests
from all artistic and scientific fields.
Therefore it is so important for
us to join this cultural event, to support
Spanish participation and to wish
Architecture Week to once again gain
success and appreciation just like
it did in the previous years.

ICA – Inagni Carnicero
Filozofie našeho studia
Zkušenost z architektury ve fyzickém
smyslu už dnes není prioritou. Dnes
je snadné navštívit architektonická díla
vzdálená tisíce kilometrů virtuálně a pak
o nich na svém blogu rozjímat, zda jsou
kvalitní nebo ne. Toto rozšíření narušilo
dominantní postavení médií v otázkách
bydlení a v mnoha případech snížilo
architekturu na obrazový problém. Stále
častěji se objevuje architektura navržená
tak, aby byla na první pohled lehce
stravitelná. Stojíme před kritickým
okamžikem, kdy budou architekti muset
svou profesi přehodnotit. Individualismus,
jenž nás v minulých letech vedl
ke svědomitému hledání jazyka nebo
osobního stylu, by mělo nahradit nové
stadium, kdy dáme stranou své přerostlé
ego a budeme se snažit vyřešit problémy
naší společnosti. Trávili jsme čas
neustálým hledáním formální inovace
a poté hledáním nejpodivnějších
argumentů ospravedlňujících soukromé
posedlosti nás, architektů. Jsem
přesvědčený, že se především musíme
vzdát svého jazyka a soustředit se na
hledání nových myšlenek, které vyřeší
problémy spojené s obýváním prostoru.
Bernard Rudolfsky a Robert Venturi
hledali anonymní architekturu zrozenou
jen z potřeby vyřešit problémy spojené
s klimatem, lokací nebo samotným
bydlením. Rudolfsky našel v anonymních
lidových fotografiích architektury
nesmírně zajímavá formální řešení,
objevující se jako odpověď na požadavky
na bydlení. Mladý Venturi naproti tomu
odmítl přijmout jazyk puritánského
internacionálního stylu a tradiční
architektury Las Vegas Strip tak, aby
některé budovy spontánně definovaly
podobu města. Tyto dva přístupy nabízejí
dva příklady toho, kam by se měla naše
práce ubírat a zanechat za sebou místo
bez osobního otisku architekta.
Výstřelky extravagantní architektury,
používané politiky jako symbol
ekonomické prosperity našich měst,
jsme dnes odsunuli na opačný konec

ekonomické úspornosti a formálního
nebezpečí, že se stanou příkladnou
estetikou.
Myslím, že je naivní myslet si,
že architektura by měla vycházet
jen z nutnosti. Vzpomeňme na slova
Louise Kahna, které pronesl po návštěvě
horkých pramenů v Caracalle a které
podle mého názoru jasně vysvětlují,
co je architektura: „Vždycky je to úžasné,
když se člověk rozhodne jít za hranici
čisté užitnosti. Zde byla touha postavit
klenutou strukturu 30 metrů nad zemí,
kde by se lidé mohli koupat. Úplně by
stačily 3 metry. I dnes, když už je to
zřícenina, to je zázrak.“
Velikost nemůže vycházet jen z potřeby.
To je zřejmě hlavní důvod, jenž nás
odlišuje od jiných inženýrských profesí.
Zapomněli jsme, že architektura má
přetrvat, a proto by měla odpovídat
potřebám jak současnosti, tak
budoucnosti.
Měli bychom se vyhnout nezvratným
situacím a raději navrhovat alternativy
nabízející mnohostrannou použitelnost
a flexibilitu. Je přirozené, že trendy
ovlivňují i definují jiné profese, jako
je třeba módní návrhářství, ale neměly
by ve stejné míře ovlivňovat podobu
našich domovů, jež budou stát po mnoho
dalších let.

Nové technologie by měly být nástrojem
našich služeb, za předpokladu,
že vymyslíme zlepšující řešení a zároveň
se budeme zdráhat tato řešení chápat
jako symbol modernity. Je potřeba
opustit falešnou a povrchní ekologii
a udržitelnost chápanou jako novou
estetiku architektury a raději se více
zaměřit na anonymní tradiční
architekturu, jež vykazuje mnohem více
inteligence a přirozenosti.

ICA – Inagni Carnicero
Our Studio Philosophy
The experience of architecture in the
physical sense of the term, is no longer
a priority today. Today it is really easy
to visit virtually architectural works
thousands of miles away, and then say
from the same blog where we
contemplate it whether a work is good
or bad. This proliferation has played
down media prominence to
importantissues relating to the dwelling
and has declined in many cases
the architecture to an image problem.
Increasingly there is a architecture
designed to be easily digested by
a single stroke view.
We are facing a turning point where
we architects need to redefine our
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professions. The individualism that has
led us in recent years to earnestly seek
a language or personal style should
be followed by a new stage where
we parked our exorbitant ego and aspire
to solve the problems that society
demands. We have been spending our
time in a constant search for formal
innovation and after that looking
for the strangest arguments to justify
the private obsessions of us architect.
I believe we have to give up our
language as the main issue in
architecture and concentrate in finding
new ideas to resolve issues concerning
ways of inhabit a space.
In the 60 characters as Bernard
Rudofsky and Robert Venturi looked
anonymous architectures, born only
of the need to resolve issues relating
to climate, location or even the simple
fact of living. Rudofsky through
anonymous vernacular photographs
of architecture found tremendously
interesting formal solutions, emerging
in response to housing demands.
At the same time a young Venturi refuses
to adopt the language of Puritan
dominant international style and
traditional architectures discussed
in the first and later in the Las Vegas
Strip the reason for some of the
buildings spontaneous define the image
of the city. I think these two attitudes
offer us two examples where I believe
our work should go and just leave
a place without the trace of the personal
stamp of the architect.
The excesses of extravagant
architecture, used by our politicians
as a symbol of economic prosperity
of our cities, we have taken today at
an opposite end of economic austerity
and formal danger of becoming a model
aesthetic.
I think it's a bit naive think that
architecture should arise only out
of necessity. Remember the phrase that
Louis Kahn pronounced after visiting
the hot springs Caracalla and from

my point of view clearly expresses what
is the architecture:
„It's always wonderful when a man
contemplating aims to go beyond what
a strictly functional. Here was the desire
to build a domed structure 100 feet
of where the men could bathe. Eight feet
had been enough. Now, even as a ruin,
remains a marvel.“
The measure does not can arise only out
of necessity. That's probably the main
reason differentiates us from other
professionals such as engineers.
We have forgotten that the architecture
is destined to endure, and therefore
should be able to respond to current
needs, but also the future.
We should avoid irreversible situations,
rather propose alternatives in the den
space versatility and flexibility of uses.
It is natural that the trends affect and
even define the way of other professions
such as fashion design, but should not
affect the same degree the image of our
buildings doomed to remain standing
throughout the years.
Should necessarily include the new
technologies as a tool our service
provided we constructive solutions
to improve and at the same time
reluctant to incorporate these solutions
as a symbol of modernity.
It is necessary to leave this false
and shallow ecology and sustainability,
understood as a new aesthetic of
architecture and perhaps we should look

more closely at anonymous traditional
architectures show much more
intelligence and naturally when
proposing solutions.

1+1=1. Betonový dům
poblíž Madridu/1+1=1.
Concrete House in
Madrid´s Surroundings
Návrh těchto dvou půldomů je pojatý
nekonvenčním způsobem. Ačkoli je účel
obou domů stejný, jejich půdorys není
symetrický. Od počátku byly tyto dvě
jednotky pojímány jako jeden projekt.
Nejen že odpovídá potřebám klienta,
ale nabízí i možnost být přeměněn
na jeden dům, předpokládaje různé
varianty jeho budoucího využití.
Dům je umístěn ve svahu orientovaném
na jih s mnoha skalnatými výběžky,
kterým se ve španělštině říká
„los Pen~ ascales“, ale budova s nimi
nekomunikuje, otáčí se ke svému
bezprostřednímu okolí zády a raději
reaguje na vzdálený les Pardo
a panorama Madridu. Podle mě je to
klíčový rys projektu, od kterého se odvíjí
všechno ostatní.
Dům popírá své okolí a narušuje
topografii místa tím, že lehce spočívá
na kamenech rozlehlou horizontální
plochou, jež definuje půdorys budovy.
Tato vznešená plocha, na níž se

odehrává každodenní život, je pokrytá
podlahou z bílého vápence.
Dům je uspořádán ve dvou nezávislých
částech. Pod zemí jsou provozní prostory
a parkování, v nadzemních patrech pak
obytná část. Vchod do domu je mezi
těmito dvěma světy, přes téměř schované
schodiště umístěné za velkou skálou.
Zbytek zařízení je umístěn v jedné
hmotě. Je to uzavřený horizontální hranol
navazující na půdorysnou plochu svým
umístěním, tvarem i rozměrem. Zde je
zbytek zařízení jako ložnice, malá toaleta

celou budovou, přivádí přirozené světlo
do prvního patra a umožňuje slunci
diagonálně vstupovat do přízemí přes
centrální zdvojenou výšku. Nezávislost
pater přerušuje dvojitá výška spojující
oba výše popsané prostory.
Objekty domu jsou seskupené k sobě
tak, že v přízemí je zařízení omezeno
na jeden prvek s mnoha funkcemi:
skladovací prostory, kuchyně, sezení
a vstupní větrolam. V prvním patře jsou
všechny šatny sdružené do jednoho
pásu, jenž je připevněný k fasádě
a zlepšuje termoregulační vlastnosti
budovy a tím snižuje spotřebu energie.
Tento dům obsahuje dvě obytné
jednotky, ale postrádá měřítko domu.
Využívá abstrakce tradičních obytných
prvků, aby mátl návštěvníky a přitahoval
pozornost k jedinečnosti okolního
prostředí.

a hlavní koupelna i studovna. Proti kopci
se vznáší betonová kostka, pod níž je
dostatek prostrou pro přízemí chráněné
před sluncem, ale zároveň poskytující
výhled do krajiny.
Originální arkýřové okno, umístěné
ve výšce 1,40 metru rámuje horizont
a rovnoměrně osvětluje betonový strop.
Horizontální mezera, která probíhá téměř

The design of these two semi detached
houses is addressed in
a non–conventional way. Although
the program for both houses is identical,
the layout is not symmetrical. From the
beginning the two units were conceived
as one single project. Not only does
the project answer to the client´s needs,
but it also offers the possibility of being
transformed into one single house,
envisaging a wider range of scenarios
for its future use.
Although the house is located on
a slope, oriented to the south, with many
rocky outcrops and is called „los
Pen~ ascales“ – rocky area in Spanish –

the building does not relate to them,
it turns its back to the immediate
surroundings and rather interacts
with the distant Pardo forest and with
Madrid´s skyline. In my opinion, this
is the key decision of the project, from
which the rest derives.
The house somehow denies the
surroundings and the abrupt topography
of the site by delicately leaning on
the rocks with a large horizontal plane
that defines the footprint of the building.
This noble plane, where the daily life
goes on, is covered by a floor made
with white calcareus stone.
Once this reference level has been
established, the house is organized
in two independent parts. Underneath
are located the service uses and the car
parking, and above the living area
of the house. The entrance to the house
appears between these two different
worlds, through an almost hidden stair,
situated around a huge rock.
One single volume houses the rest
of the program. It is a hermetic,
horizontal prism related to the „footprint
plane“ in its placement, shape
and dimension. Here is where the rest
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of the program like bedrooms, a little
toilet and the main bathroom
is organized as well as the zones
destined to the study. Against the
hillside, the almost hanging concrete box
leaves underneath the necessary height
for the ground floor to be protected from
the sun while preserving the views
to the horizon.
A unique bay window located at 1,40
meter of height allows to trim the skyline
of the landscape and uniformly
illuminates the concrete ceiling.
The horizontal void that runs almost
through the whole building brings
natural light into the first floor, allowing
the sun to enter diagonally into the
ground floor through the central double
height. The independence of levels
is only interrupted by double heights that
put in relation both spaces described
previously.
The objects of the house are clustered
and related to one another in such way
that in the ground floor, the furniture is
reduced to one single element that has
very different functions: storage, kitchen,
sitting area and entrance windbreak.
In the first floor, all the wardrobes are
concentrated in one single strip that

206/207

is attached to the façade, improving
the thermal behavior of the building
and therefore reducing its energy
consumption.
This house hosts two dwelling units,
but lacks of house scale. It uses the
abstraction of the traditional dwelling
elements to mislead the visitor and
to attract his attention to specificity
of the environment.

Ocelový výstavní prostor
Nave 16 v bývalých jatkách
v Madridu/Steel Exhibition
Space Nave 16 at the Old
Slaughter House of Madrid
Tento projekt je výsledkem otevřené
soutěže uspořádané madridskou radnicí
v roce 2007. Jejím cílem bylo nově využít
budovy bývalých jatek jako kulturní
a víceúčelové prostory. Prostor mělo být
možné využ9t jako koncertní sál,
výstavní prostory, konferenční místnost
nebo přehlídkové molo, takže se po nás
v zásadě chtělo vytvořit mobilní systém,
který bude prostor proměňovat podle
aktuálního programu: zajištění rozlehlého

a variabilního víceúčelového výstavního
prostoru, který může fungovat jako
největší výstavní sál v Madridu nebo
opačně, jako soubor nezávislých menších
výstavních jednotek.
Nejdůležitější předností budovy je,
že je součástí podoby města již od
počátku minulého století. Není sama
o sobě příliš zajímavá, ale patří k paměti
města. Náš návrh se snažil ocenit paměť
místa obnovením některých systémů,
jenž se používaly na jatkách
k zavěšování dobytka a jejich využitím
k zavěšování uměleckých děl. Nejprve
jsme zvažovali možnost ponechat
na zdech původní nápisy, ale pak jsme
se rozhodli odstranit omítku a odhalit
původní strukturu a konstrukční systém
používaný na počátku 20. století. Když
se objevily cihly, změnilo se měřítko
prostoru a vynikly jeho monumentální
proporce.
V roce 2009 byl rozpočet na stavbu
o polovinu snížen a my jsme byli nuceni
náš projekt předělat, nejprve snížením
kvality materiálů a posléze zrušením
některých plánovaných prvků. Rozhodli
jsme se omezit náš zásah na jeden
materiál a jeden konstrukční prvek.
Namísto posuvných panelů rozdělujících
prostor, které navrhovali ostatní
soutěžící, jsme použili tak konvenční
a běžné prvky, jako jsou dveře. Soubor
dveří uzavírající centrální obdélníkový
prostor s možností oddělení od zbytku
lodi přinesl možnost vytvořit neutrální
prázdný prostor vhodný pro avantgardní
umělecké instalace a projekce. Řada
dveří, pokud se otevřou, spojuje centrální
prostor se zbytkem budovy, čímž
je dosaženo plné flexibility.
Zavedení dvojité výšky prostoru
obklopeného dveřmi kontrastuje
s tektonickou povahou a nadčasovou
architekturou vnější kostry jatek. Ačkoli
klient chtěl tento centrální prostor mít
úplně tmavý, zachovali jsme zde možnost
přístupu denního světla. Dveře, které
jsme použili k rozdělení prostoru, fungují
i jako okenice zajišťující uvnitř tmu.
Různá poloha dveří v těchto dvou

patrech určuje libovolný obraz, který
je výsledkem přirozeného užívání budovy.
Všechny dveře jsou ocelové a barevně
kontrastují s cihlovými povrchy. Pokud
se otevřou, zmizí abstraktní uzavřený
prostor a odhalí se původní hranice staré
budovy. Zbytek oken a otvorů ve zdech
byl zakryt stejnou ocelovou konstrukcí,
ale s odlišným mobilním systémem,
například hlavní dveře se stejným
ocelovým prvkem, jako ty v ústředním
prostoru, se otáčejí v prostředním bodě
tak, že se z nich stává markýza
vymezující práh před vstupem
do hlavního prostoru.

This project is the result of an open
competition organized by Madrid's
City Hall in 2007. The aim was to reuse
one of the buildings of the old
slaughterhouse of Madrid as a new
cultural and contemporary
multi–functional space. Depending
of the needs, the space had to be used
as concert hall, exhibition space,
conference room or fashion catwalk,
so basically we were asked for a mobile
system that transforms the space
according with the required program:
the provision of a large and versatile
multipurpose exhibition space that can
function as the largest exhibition hall

in Madrid or, conversely, as a set of
independent smaller exhibition spaces.
The most important value of this bulding
is that has become part of the image
of the city at the beginig of the century.
It is not very interested in itsself but
it´s part of the memory of the city.
Our proposal tried to value the memory
of the place by recoverying some
of the systems that the old
slaughterhouse had used for hanging
the cattle, but employing them
in a different way, this time for hanging
the art pieces. At first we thought about
the possibility of leaving the graffities
of the walls as part of this history but
afterwards we decided to remove the
plaster of the walls in orden to show
the original fabric and construction
systems used at the beggining of the
XXth century. When the brick emerged,
the scale of the space was transformed,
reinforcing its monumental proportions.
In 2009 the budget for construction
was reduced by halve, and we were
forced to rethink our intervention, first
of all by reducing the quality of materials
and secondly by erasing some of the
planned devices. We decided to limit
our intervention to one material and one
construction element. Instead of using
sliding pannels for dividing the space,
as the rest of the participants in the
competition had proposed, we used
a conventional and ordinary element
as the door to solve all the dificulties
mention in its basis. A battery of doors,
enclosing a central rectangular space
with the possibility of segragating
it from the rest of the nave, offered
the possibility of attaining a neutral void,
suitable for avant–garde installation art
and projections. When openned, this set
of doors connects the central void with
the rest of the space, achieving full
flexibility.
The introduction of the double–height
space enclosed by the doors contrasts
with the tectonic nature and timeless
architecture of the remaining shell

of the slaughterhouse. Even thought
the client wanted this central space
to be totally dark, we have mantained
the possibility of having natural light.
The same doors we used for dividing
the space are also used as windows
shutters in order to get darkness inside.
The different position of the doors
in this two levels defines an arbitrary
image wicht is the result of the natural
use of the building.
All doors are steel, which acts
in chrommatic contrast with the existing
brick surfaces. When openned,
an abstract and enclosed space
dissaperars, revealing again the original
enclosure of the old building.
The rest of the windows and open holes
of the walls were covered by the same
steel structure but with different mobility
systems, for instance the main door
witch was solved with the same steel
element as the ones in the main space,
pivots in its middle lateral point in orden
to transforms the door in a marquee that
defines a threshold before the main
space.

Kontakt/Contact
www.inaquicarniero.com

Společnost ProCeram a.s. poskytuje
profesionální služby v oblasti dodávek
obkladů, dlažeb, sanitární techniky
a vybavení pro koupelnu. Kromě tradičního maloobchodního prodeje směřuje své aktivity směrem k velkoobchodu
a k realizaci velkých projektů, jakými jsou
například hotely a lázeňské komplexy.
Samostatnou částí této společnosti je
divize klientských změn pro developerské ﬁrmy.
Společnost ProCeram a.s. působí na trhu od října 2010, kdy otevřela
svoji první vzorkovnu v Praze na Zličíně. V letošním roce úspěšně dokončila
rekonstrukci druhé vzorkovny v Plzni.
Vzorkovna v Praze byla vystavěna
na ploše o celkové výměře 1.500 m²
a ve více než 60 vzorových koupelnách
si klient může vybrat obklady, dlažby,
sanitární keramiku, vodovodní armatury,
koupelnový nábytek a ostatní příslušenství. Koncepce vzorkovny je zcela novým
trendem prezentace – vzdušná, přehledná, moderní, vybavená Hi-Tech podporou. Novinkou jsou rovněž tzv. zónová
vystavení specializovaná na určitou
komoditu: vodovodní armatury, sanitární
keramika, či koupelnový nábytek.

Vzorkovna ProCeram Praha

Dalším významným krokem společnosti ProCeram bylo otevření druhého
showroomu, tentokrát v západočeské
metropoli, v Plzni. Tato vzorkovna vznikla kompletní rekonstrukcí nejen interiérů,
ale i exteriérů budovy, ve které se rovněž
nachází sídlo ﬁrmy, centrální sklad a kanceláře společnosti New Living Group,
která je zároveň mateřskou společností
ProCeram a.s. Jejím hlavním předmětem
podnikání je developerská činnost, správa a pronájem nemovitostí. V plzeňské
vzorkovně, kterou spojuje stejný autorský
rukopis s pražskou vzorkovnou, najdete
ve 3 patrech, na 1.500 m² prodejní plochy, celkem 108 vzorových koupelen
a výstavních zón.

Vzorkovna ProCeram Plzeň

Materiál Marmi di Rex, součástí vzorové koupelny je panel s interaktivní obrazovkou
ve full HD rozlišení

ProCeram je velmi dynamickou společností, která se snaží být vždy o krok
vpředu nejen v oblasti servisu pro své
klienty. Jedním z těchto kroků je nový
způsob prezentace a využití moderních
interaktivních technologií umožňujích
velmi komfortní výběr. Příkladem toho
jsou TV obrazovky ve full HD rozlišení, které jsou zabudovány jak mezi samotnými
vzorovými koupelnami, tak v každé jednací místnosti. Zákazník se v nich může
nechat inspirovat, načerpat důležité
informace o technických parametrech
nebo způsobu instalace a také odsouhlasit graﬁcké návrhy svého projektu.
Součástí webové prezentace jsou 3D
virtuální prohlídky obou vzorkoven, popř.
již realizovaných projektů, ve kterých
si zákazník může předem prohlédnout
nebo naopak zpětně připomenout
nabídku, kterou mu ProCeram na svých
vzorkovnách prezentuje.
V současné době jsou hlavním pilířem ﬁrmy ProCeram dodávky pro projekty developerských společností Central Group, Finep, Metrostav, SP Group
a další.
K tomuto účelu slouží pražské Centrum klientských změn, které zpracovává požadavky koncových spotřebitelů s následnou řízenou dodávkou pro
generální zhotovitele staveb. Tým cca 20
zaměstnanců zahrnuje samotné oddělení klientských změn, graﬁcké zpracování, přípravu projektů, logistiku, oddělení
podpory realizace a expedice.
Jedním právě dokončeným projektem je Rezidence Prague Towers developerské společnosti Central Group, a.s.,
kde právě ProCeram byl generálním
dodavatelem keramických obkladů,
dlažeb a sanitární techniky.
Prague Towers je velmi unikátní projekt
– momentálně nejvyšší realizovaná rezidenční budova v České Republice. Nabízí 282 bytů v luxusním provedení, možnost
parkovacího stání, sklepu, balkonu či

terasy. Tento bytový dům má podobu
dvou věží s 21 nadzemními patry.
Dodavatelé společnosti ProCeram
jsou výrobci, kteří jsou špičkou ve svém
oboru. Jmenujme tedy např. italské
výrobce keramických obkladů a dlažeb:
Gardenia Orchidea, Impronta či Florim Group. Dále pak Nobili (vodovodní
armatury, Itálie), Roca (sanitární keramika, Španělsko), Laufen (sanitární keramika, Švýcarsko), Riho (vany a sprchové
kouty, Holandsko), Hansgrohe (vodovodní armatury, Německo). V neposlední řadě samozřejmě čeští výrobci, jejichž
důležitost a významný podíl na trhu si
ProCeram plně uvědomuje – výrobce
keramických obkladů a dlažeb Rako
(skupina Lasselsberger) a výrobce sanitární keramiky Jika.
ProCeram sleduje velmi bedlivě trendy svých výrobců na trhu a okamžitě je
přináší svým zákazníkům. Každé září se
proto účastní prestižního mezinárodního

veletrhu Cersaie, který se koná v italské
Bologni. Z letošní návštěvy rozhodně stojí za zmínku novinky italského výrobce
keramických obkladů a dlažeb Impronta Italgraniti a výrobce vodovodních
armatur Nobili.
Impronta Italgraniti je výrobcem keramických obkladů na bílém střepu, slinutých glazovaných dlažeb a technické
vysoce slinuté dlažby prezentované pod
obchodní značkou Almatec. Tato technologie umožňuje výrobu velkoformátových keramických desek vertikálním
násypem. Možnost modulárních skladeb různých rozměrů, probarvený střep
a v poslední době aplikace technologie
digitálního tisku zvyšuje popularitu tohoto materiálu u architektů, kteří dovedou
ocenit, jak je tento materiál technicky
a designově výjimečný.
Novinkou prezentovanou pod logem
Almatec je série Mineral D. Jedná se
o vysoce slinutý materiál na probarveném střepu, který je speciálně určený
pro venkovní aplikace: terasy, fasády,

Mineral D – novinka italského výrobce keramických dlažeb Impronta Italgraniti

Jelikož je Nobili rodinnou ﬁrmou s velmi silným ﬁnančním zázemím, investuje velký podíl svého zisku zpět nejen
do modernizace, ale i rozšíření svých
výrobních závodů. Důkazem toho je
nedávné odkoupení výrobního závodu
a obchodní značky Stella, která byla
založena již roku 1882. Nobili pod tímto
logem vyrábí repliky historicky slavných
vodovodních armatur, sprch a koupelnových doplňků. Hraje si zde i s povrchovými úpravami, tak aby výsledný dojem
byl více než pouhou replikou. Nebojí se jít
ani do zpracování stříbra či ﬁnálního přelakování například niklového povrchu
vodovodní baterie.
Veškeré informace o společnosti ProCeram najdete na internetových stránkách www.proceram.cz. Nejlepší však
bude navštívit prodejní místa v Praze
na Zličíně nebo v Plzni.

Loop – novinka italského výrobce vodovodních armatur Nobili

Rezidence Prague Towers developerské
společnosti Central Group a.s.

veřejné prostory, či prostory s vysokou
frekvencí. Výjimečný je nejen svými
technickými a mechanickými vlastnostmi (mrazuvzdornost, různé stupně protiskluzu), ale i designem. Díky technologii digitálního tisku je dokonalou imitací
přírodního kamene, od předlohy téměř
k nerozeznání. Vyrábí se v pěti barvách,
devíti formátech (všechny formáty mají
stejnou sílu střepu), v rektiﬁkovaném
i nerektiﬁkovaném provedení, s možností
protiskluzového reliéfu. Pod logem Almatec a i v rámci této série přináší Impronta Italgraniti v letošním roce jako další
novinku formát 45x90.
V sortimentu vodovodních armatur
ProCeram přináší na trh novinky italského výrobce Nobili. Nejen pracovníci, ale
i obchodní partneři ﬁrmy ProCeram měli

několikrát možnost osobně se přesvědčit o výjimečné kvalitě sortimentu Nobili
vyráběného v 9 výrobních závodech
o celkové rozloze 350 000 m² a s více než
padesátiletou zkušeností. Veškeré výrobní postupy jsou plně modernizované.
Produkce ﬁrmy Nobili je 6 miliónů kusů
vodovodních armatur ročně, z toho každý kus se skládá z komponentů, které si
tento výrobce vyrobí sám ve svých závodech z materiálu, který pochází výhradně z Itálie a podléhá těm nepřísnějším
kontrolám.
Novinkou, která zaujala prodejní tým
ProCeram je série Loop. Je to velmi raﬁnovaná a designově vyvážená řada,
jejíž přidanou hodnotou je její šíře, která
umožňuje architektonicky sladit kompletní interiér vaší koupelny.

Stella – repliky historických armatur

www.proceram.cz
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Gerry Schwyter, dipl. Arch. FH

André Regli
Velvyslanec Švýcarska/Ambassador of Switzerland
Švýcarské velvyslanectví/Embassy of Switzerland
Pevnostní 7, Praha 6/Prague 6
Tel.: +420 220 400 611
E-mail: pra.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch

Před dvaceti lety měla švýcarská
architektura pověst minimalistických,
kubistických staveb z pohledového
betonu. Výsledek byl, vzhledem k důrazu
na detail, známý jako „Švýcarská
krabice“ a přitahoval pozornost celého
světa. Od té doby se ale hodně změnilo.
S rychlou přeměnou metropolitních
center, narůstajícím nedostatkem místa
a rostoucí komplexností víceúčelových
veřejných prostor, se kontext stal
důležitější než samotná stavba.
Komplexnost veřejného prostoru si žádá
ucelený přístup respektující všechny
rozměry ovlivněné stavbou. Městská
architektura se musí vypořádat
s veřejností, dopravou, kulturou, historií,
životním stylem, ekologií a ekonomií.
Výstava Arch Cities přináší jedinečnou
příležitost porovnat cíle a směřování
současné architektury a tak vytvořit
platformu, na níž lze těmto současným
výzvám čelit.
Švýcarské velvyslanectví v Praze je hrdé,
že může na této výstavě představit
jednoho z švýcarských architektů,
Gerryho Schwytera z kanceláře
EM2N. Jejich práce je charakterizována
respektem k dostupným zdrojům, zvláště

k těm finančním. Ne každá
architektonická kancelář toto dokáže.
V projektech EM2N je častou součástí
plánovacího procesu ekonomická
makro–analýza.
Můžeme říci, že kancelář EM2N
reprezentuje na výstavě Arch Cities
avantgardní švýcarskou architekturu.
Doufám, že na 5. ročníku festivalu
Architecture Week získáte nový pohled
na městskou architekturu a že si výstavu
užijete.

Twenty years ago, Swiss architecture
had a reputation for being minimalistic,
cubistic and made of fair–faced concrete.
The result was, with its commitment
to details, known as the „Swiss Box“
and drew great attention from all over
the world. But a lot has changed so far.
With the rapid transformation
of metropolitan centers, the growing
scarcity of space and the increasing
complexity of multi–purpose public areas,
the context has become more important
than the building itself.
The complexity of urban space asks
for comprehensive approaches respecting

all dimensions affected by the building.
Urban architecture has to deal with
the public, with traffic, culture, history,
with lifestyle, ecology and economy.
The exhibition Arch Cities gives the rare
opportunity to compare the aims and
directions of contemporary architecture
and thus giving a platform, on which
these present day challenges can
be faced.
The Embassy of Switzerland in Prague
is proud to contribute to this exhibition
with one of the Swiss architects, Gerry
Schwyter from office EM2N. Their work
is characterized by respecting
the resources available, especially how
to deal with the financial dimension.
A challenge not every architecture office
is capable to meet. In the projects
of EM2N, economic macro–analyses
are a frequent part of the planning
procedure.

CV Gerry Schwyter,
dipl. Arch. FH
(*1975, Frauenfeld TG, Švýcarsko)
Od roku 2008 společník
v kanceláři EM2N
2006–08 Architekt u EM2N
2005–06 Architekt u Lauener Baer,
Frauenfeld
2001–04 Architekt u Oechsli & Partner,
Schaffhausen
2001 Diplomový projekt na ZHW
Wintherthur
1997–2001 Studium architektury
na ZH Winterthur
1992–1996 Studium technického
kreslení

CV Gerry Schwyter, dipl.
Arch. FH
(*1975, Frauenfeld TG, Switzerland)

It is safe to say that with office EM2N,
the avant–garde of Swiss architecture
is being represented in the Arch Cities
project. In this fifth Architecture Week,
I hope that you will gain an insight
in urban architecture and that you will
enjoy this exposition.

since 2008 Associate at EM2N
2006–08 Project architect at EM2N
2005–06 Project architect at Lauener
Baer, Frauenfeld
2001–04 Project architect at Oechsli
& Partner, Schaffhausen
2001 Thesis at the ZHW Winterthur
1997–2001 Studies in architecture
at the ZH Winterthur
1992–1996 Training as technical drawer
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1
1 – Kulturní a kongresové centrum, Thun,
Švýcarsko/Culture and Congress Centre, Thun,
Switzerland, © Roger Frei

EM2N
Naše architektonické cítění je schopné
pojmout prvky tak rozdílné, že by je
leckdo považoval za neslučitelné
protiklady. My si však mezi nimi
nevybíráme. Jako post–idealistické děti
generace 68' nerozeznáváme jednu
velkou pravdu, ale ve zlomcích reality
nacházíme základy, na nichž stojí naše
architektura. To je radikalismus, který
jsme získali z principu „nejen–ale i“
Roberta Venturiho. Avšak toto
„nejen–ale i“ by nemělo být chápáno
jako nerozhodnost nebo náladovost.
Za ním a v něm leží problematické uznání
obecných hodnot a touha po
architektuře, jež se vzdává všech dogmat
a otevírá se svobodě volby.
Our architectural empathy includes
differences that many would regard
as irreconcilable opposites. But we don´t
opt for neither one nor the other.
As post–idealistic children of the '68
generation, we do not recognise a single
great truth, but find in the fractures

of reality a ground in which to anchor
our architecture. This is the radicalism
that we have derived from Robert
Venturi's 'both–and' principle.
But both–and should not be mistaken
as being arbitrary or indicisive. Behind
and within it, lies the problematic
recognition of equitable values,
and a longing for an architecture
that renounces all dogma, opening
itself to the freedom of possibility.

Kulturní a kongresové
centrum/Culture and
Congress Centre
Thun, Švýcarsko/Thun, Switzerland
Modernizace společenského sálu
v Thunu na kulturní a kongresové
centrum přineslo dvě hlavní výzvy.
Ty tvořily obecný restriktivní rámec
projektu a přinesly otázku,
jak architektonicky naložit s budovou
z 80. let 20. století. Prostorová situace
lokace – obytná čtvrť s heterogenní
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typologií budov mnoha pestrých vzorů
promíchaných s širokou škálou veřejných
funkcí – je omezená a prostor pro
manévrování při navrhování značně
zúžily i dostupné finanční prostředky.
Záměrem však bylo koncentrovat do
přístavby jak prostorové, tak programové
požadavky a posílit její veřejný charakter.
Strategické využití zdrojů bylo nezbytné,
proto jsme minimalizovali zásahy
do existující struktury a nechali původní
společenský sál takřka „nedotčený“.
Vedle něj pak byl umístěn sál nový,
funkčně neutrální. Nové a stávající foyer
dohromady vytvářejí bohatě modulovaný
prostorový útvar. Pečlivě umístěné
průhledy budují vztah mezi objektem
a jeho heterogenním okolím.

strategic use of resources was essential,
we reduced the interventions in the
existing fabric to a minimum, leaving the
meeting hall with its fixed seating
practically 'untouched'. Alongside it
a new, functionally neutral hall was
placed. The new foyer and the existing
one combine to form a richly modulated
spatial figure. Carefully positioned
openings establish a relationship between
it and the heterogeneous surroundings.

Upgrading the town meeting hall in Thun
into a culture and congress centre posed
two major challenges. These were
the restrictive general framework
of the project and the question of how
to deal architecturally with the existing
building from the 1980´s. The spatial
situation at this location – a residential
district with heterogeneous building
typologies of varied graining
interspersed with large scale public uses
– is confined and the restricted financial
resources additionally limited the
designers' room for manoeuvre. However
the intention was that the extension
should condense the complex in both
spatial and programmatic terms and
strengthen its public character. As the

Liestal, Švýcarsko/Liestal, Switzerland

Veřejný archiv kantonu
Basilej–venkov/Public
Records Office Canton
Basel–Landschaft

Veřejný archiv je kolektivní paměť
polického, hospodářského a kulturního
života kantonu. Proto je pro něj důležitá
vhodná poloha a odpovídající
architektonický výraz. Poloha stávajícího
archivu, uprostřed obytné zóny odříznuté
od centra železniční tratí jen těžko
podpoří veřejný charakter této instituce.
Potřebu dvojnásobného prostoru jsme
uchopili jako šanci vytvořit ze stávající
budovy silnou, sebevědomou formu.
Přidali jsme jedno podlaží ke křídlu
s archivem, ačkoli to pravidla soutěže
vylučovala. Díky tomu už není prostorový
program uspořádán horizontálně
ale vertikálně. Umístěním veřejné zóny

do druhého podlaží jsme vytrhli prostory
pro návštěvníky z přeplněné topografie.
Prosklená střecha veřejné zóny se stává
součástí městského prostoru čtvrti
Liestal, jež se nachází za železničním
náspem. Vertikální přístavba také
umožňuje zachovat co nejkompaktnější
formu. Stávající a nové podlaží tvoří
jednu entitu.
Svrchní vrstva fasády archivu je porostlá
břečťanem a stává se „měkkým
postavcem“, na němž sedí dokonale
tvarované horní patro. Osázení fasády
splňuje fyzikální požadavky konstrukce,
jelikož poskytuje ochranu před deštěm
a vytváří izolační vrstvu. Navíc rostliny
zdůrazňují speciální funkci budovy a svou
organickou měkkostí budovu propojují
s okolní zelení.
The Public Record Office is the collective
memory of the political, economic and
cultural life of a canton. Consequently,
a suitable urban location and
appropriate architectural expression
are of central importance. The current
location of the existing office, amidst
smaller and larger residential buildings
cut off from the town centre by the
railway line, hardly allows the public
character of the institution to be
expressed.
We interpreted the need to double
the amount of space at this location
as a chance to translate the existing
building into a powerful, self–confident
form. We added an additional storey
to the archive wing, although the
competition brief explicitly excluded it.
As a consequence the spatial programme
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2 – Kulturní a kongresové centrum, Thun,
Švýcarsko/Culture and Congress Centre, Thun,
Switzerland, © Roger Frei
3, 4 – Veřejný archiv kantonu Basilej-venkov,
Liestal, Švýcarsko/Public Records Office
Canton Basel-Landschaft, Liestal, Switzerland
© Hannes Henz

Viadukt se stává obřím spojujícím
strojem a lineární stavbou. Tuto
rozpolcenost chápeme jako základní
kvalitu a využíváme ji jako
architektonický motiv, který symbolicky
spojuje nové využití se starou konstrukcí
viaduktu. Klasické kyklopské zdivo
zde vytváří ústřední prvek atmosféry.
Nové struktury jsou vědomě potlačeny
tak, aby se zdůraznily stávající oblouky.
Při vybavování interiérů si uživatelé
vybírali ze sady prvků, nebo si prostory
navrhli sami podle sebe.
is no longer organised horizontally but
vertically. By placing the public zone
on the second floor the visitors' area
is lifted out of the cramped topography.
In the form of a glazed roof volume the
new public zone now engages the urban
district of Liestal, which lies on the far
side of the railway line embankment.
The vertical extension also allows
the volume to be kept as compact
as possible. The existing and the new
levels form a single entity.
The outermost layer of the archive
façade is clothed in ivy and becomes
a 'soft' plinth on which the precisely cut
top floor sits. The planting of the façade
meets various requirements of building
physics by providing protection against
driving rain and forming a climatic
balancing layer. In addition the planting
signalises the building's special function
and, with its organic softness, connects
the building to the small–scaled green
location.

IM VIADUKT Renovace
mostních oblouků viaduktu
/IM VIADUKT –
Refurbishment Viaduct
Arches
Curych, Švýcarsko/Zurich, Switzerland
V tomto projektu zkoumáme dvě zásadní
otázky: Jak lze využít prvek infrastruktury,
který je chráněnou památkou a udělat

z něj součást městského systému? Jak lze
v době rostoucích regulací (energie,
hygiena, požární ochrana atd.) a vyšších
nároků na pohodlí uskutečnit
nízkorozpočtový projekt?
Viadukt není jen obyčejný most.
Jako horský hřeben vyrobený lidskou
rukou se tyčí ve městě v měřítku
odvozeném od okolní krajiny a její
topografie. Prvek infrastruktury, původně
využívaný pro železnici, má vytvořit
lineární park, který bude součástí
kulturního, pracovního a volnočasového
prostředí. Změna účelu viaduktu přinesla
dva rozhodující urbanistické impulzy:
prostorová bariéra se stává spojující
strukturou a venkovní prostory, které
ji obklopují, jsou modernizovány.

In this project we examine two essential
questions: How can an infrastructure
element that is a protected monument
be programmed and made part of the
urban system? In an era with an
increasing amount of regulations
(energy, hygiene, fire protection etc.)
and greater demands for comfort, how
can low–budget projects be carried out?
The viaduct is more than just a bridge.
Like a mountain chain erected by human
hand it appears in the town with a scale
derived from the landscape and
topography. The infrastructure element,
originally used as a railway line, is to
form a linear park that will be part of
a culture, work and leisure mile. This
reprogramming of the viaduct initiates
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Švýcarská architektura/Switzerland architecture

má vysoce individuální charakter. Vizuální
vztah mezi rozdílnými podlažími vytváří
uvnitř domů jedinečnou prostorovou
atmosféru. Vzniklo tak pět velkoryse
dimenzovaných domácích krajin,
zaplavených světlem.

two decisive urban impulses: a spatial
barrier becomes a linking structure,
and the outdoor spaces bordering
it are upgraded.
The viaduct becomes a large–scale
connecting machine and a linear
building. We view this ambivalence
as a fundamental quality and use
it as the architectural leitmotiv
to symbiotically connect the new
uses with the viaduct structure.
The characteristic Cyclopean masonry
here forms the central atmospheric
element. The new structures are
deliberately restrained so as to
emphasise the existing arches.
In fitting–out the interiors the users
did choose from a kit of elements
or designed the spaces themselves.

Přestavba v Rosenbergu
/Rosenberg Conversion

Hosté/Guests

Winterthur, Švýcarsko/Winterthur,
Switzerland
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Supermarket postavený v roce 1961
byl přeměněn na pět architektonicky
ambiciózních „sálových domů“. Původní
hmota supermarketu byla ponechána
a rozšířena přístavbou nového podlaží
zapuštěného do střechy. Kuchyně, jídelny
a obývací prostory pěti domů vznikly
z bývalých prodejních ploch se světlou
výškou 4 metry. Kolem sálového
obytného prostoru vznikl komplexní

systém s variabilní výškou podlahy
a individuálním přístupem na střechu.
Každý „sálový dům“ má vlastní vstup.
Hlavní podlaží se otevírá do přiděleného
úseku zahrady, která je před nechtěnými
pohledy chráněná zelení a má terasu
s posezením. Na novém střešním podlaží,
na které je přímý přístup z každého
domu, je soukromá terasa pro každý dům
s přidaným prostorem umožňujícím
panoramatický výhled na čtvrť
Rosenberg. Celý plášť budovy byl nově
tepelně zaizolován.
Stávající struktura budovy byla z větší
části zachována. V některých místech
byla vložena nová mezipatra a na fasádě
vznikly nové průhledy. Střešní podlaží
bylo postaveno z dřevěných panelů.
Proměnlivá nálada světla v průběhu dne
a skutečnost, že domy jsou orientované
různými směry, znamená, že každý dům

A supermarket erected in 1961 was
converted into five architecturally
ambitious 'hall houses'. The original
volume of the supermarket was retained
and extended by adding a new recessed
storey on the roof. The kitchens, dining
and living areas of the five houses were
created out of the former sales area with
its ceiling height of four metres.
A complex spatial system with
split–levels and individual access to the
roof was developed around the hall–like
living space.
Each 'hall house' has its own entrance.
The main level opens onto its own
section of garden that is shielded from
inquiring gazes by planting and has
a terrace with a seating area. On the
new roof top level that can be reached
directly from each house, all the houses
have a private roof terrace, and some
have an additional room that offers
a panoramic view across the Rosenberg
district. The entire building envelope was
thermally retrofitted.
The existing building fabric has been
preserved for the most part. At places

new mezzanine levels were inserted
and the new window openings were
made in the façades. The new roof–top
level was built using a timber panel
construction system. The changing mood
of the light during the course of the day
and the fact that the houses are
oriented in different directions means
that each house has a highly individual
character. Inside the houses the visual
relationships between the different
levels produce a unique kind of living
situation. Five generously dimensioned
domestic landscapes, suffused with light,
are created.

Hotel City Garden/Hotel
City Garden
Zug, Švýcarsko/Zug, Switzerland
Parkhotel v Zugu si přál vztyčit dočasnou
přídavnou hotelovou budovu na veřejném
prostranství, která bude za 12 až 15 let
sloužit jako servisní prostor při výstavbě
silnice. Navzdory omezené životnosti
musel hotel splňovat požadavky
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5, 6 – Renovace mostních oblouků viaduktu,
Curych, Švýcarsko/Refurbishment Viaduct
Arches, Zurich, Switzerland © Antje Quiram
7, 8 – Přestavba v Rosenbergu, Winterthur,
Švýcarsko/Rosenberg Conversion, Winterthur,
Switzerland © Roger Frei

na čtyřhvězdičkové zařízení a mít
nezaměnitelný charakter. Projekt
jsme odvodili od klasického hotelového
modelu. Standardní návrh pokojů
umístěných vedle sebe jsme však
pootočením celého modulu přeměnili
na expresivní stavební hmotu. Skulpturní
fasáda odpovídá vnitřnímu tvaru chodeb,
budova má hlavu a patu.
Idylické umístění uprostřed stromů
na okraji lesa vedlo k myšlence udělat
reflexní fasádu z leštěné chromové oceli.

Fasetová hmota budovy odráží přírodní
okolí a proměňuje místo na jakýsi
kaleidoskop domu a přírody. Krátkodobé
využití budovy si vyžádalo časově
úsporné konstrukční řešení, jež vedlo
k použití kombinovaného systému.
The Parkhotel in Zug planned to erect
a temporary ancillary hotel building on
a public site that in 12 to 15 years time
will be used as the services area for
a road building project. Despite the
limited life–span this hotel was to meet
the requirements of a four–star facility
and to have an unmistakeable character.
We developed this project from the serial
character of hotel buildings.
The standard layout of bedrooms next
to each other is transformed into an
expressive building volume by swivelling
the module. The sculptural façade
corresponds with an internal corridor
figure; the building is given a head
and an end.
The idyllic location between the trees
on the edge of the woods led to the idea
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of a reflective façade of polished chrome
steel. The facetted building volume
mirrors its natural surroundings and
transforms the place into a kaleidoscope
of building and nature. The short period
for which the building will be used called
for a time–saving construction method,
which led to the use of a combined
system.

Keystone Office Building
/Keystone Office Building

fasáda vytváří vnější plášť a zároveň
zlepšuje vlastnosti oken ve smyslu
tepelné a akustické izolace.
Působivá vstupní hala, kontrastující
s exteriérem, vytváří jisté formální
napětí. Jsou zde použity vysoce
kvalitní materiály a luxusní povrchy.
Hala je napůl obložená chromovanou
ocelí a napůl teracovou a štukovou
omítkou.
This office building stands at a kind
of gateway situation at a prominent

Tip Ton.
Dvě židle v jedné.

situation in Karlín, a district of Prague
that is undergoing rapid change,
at the corner of Pobrežni Street
and Saldova Street. The ground floor,
taller than the other levels, contains
shops and showrooms while the upper
floors are occupied by office space.
The external appearance of this building
reveals on other way of transformation
while it takes up geometrical themes
found in Czech Cubism at the start
of the 20th century and transforms them
into a modern building surface.
The volumetric concept of this façade
creates an ambivalently legible network
of forms oriented in different directions.
The double–layered façade not only
produces a sculptural outer skin, but
also improves the performance
of the windows in terms of thermal
and acoustic insulation.
Through the contrast to the exterior,
the impressive entrance hall establishes
a certain formal tension. Here
high–quality materials and expensive
surfaces are used. The hall is clad half
with chrome steel and half with terrazzo
and stucco lustro.

Hosté/Guests

Praha, Česká republika/Prague, Czech
Republic
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Tato kancelářská budova stojí v místě
jakési vstupní brány do Karlína, pražské
čtvrti, jež prochází radikální proměnou,
na rohu ulic Pobřežní a Šaldova. Přízemí,
vyšší než ostatní podlaží, obsahuje
obchody a showroomy, zatímco horní
patra zabírají kancelářské prostory.
Vnější vzhled budovy si vypůjčuje motivy
z českého kubismu počátku 20. století
a přeměňuje je na moderní fasádu.
Volumetrický koncept fasády vytváří
ambivalentně čitelnou síť forem
orientovanou různými směry. Dvojvrstvá
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Na Tip Tonu sedíte běžně tak,
jak jste zvyklí. Doma, v kanceláři,
na poradě, v knihovně či kavárně.

V osmi barevnych
variantách.

10
9, 10 – Hotel City Garden, Zug,
Švýcarsko/Switzerland © Roger Frei

STOCKIST, Praha 2, Vinohradská 41,
tel.: 286 017 560

Developed by Vitra in Switzerland Design: Edward Barber & Jay Osgerby, 2011
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GAD about/GAD about
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Global Architectural Development (GAD)
je úspěšná společnost se sídlem
v Istanbulu a New Yorku, zabývající
se architektonickou praxí, výzkumem
a konceptuálním designem od roku
1985. Společnost vlastní Gokhan
Avcioglu, který spolupracuje s dalšími
kolegy po celém světě. GAD věří,
že současnou architekturu a urbanismus
ovlivňuje software, zvyky a chování
uživatelů a holistický přístup
k projektům. To jsou také oblasti jejich
zájmu. GAD chápe architekturu jako
praxi, která se spoléhá na
experimentování, cení si historických
precedentů a nachází nové způsoby,
jak oboje zkombinovat tak, aby to bylo
oboustranně výhodné. Ateliér GAD
je odhodlán hledat nové přístupy
k architektuře a vytvářet nové prostorové
zkušenosti.
Global Architectural Development
is an award winning company, based
in Istanbul and New York that has been
performing architectural practice,
research and concept design since 1985.
The firm is owned by Gokhan Avcioglu
and is in partnership with GAD's global
collaborators.
GAD's belief is that contemporary
and current architecture & urbanism
are influenced by software, consumer
habits and behaviors and approaching

to the projects holistically.
These are among its field of interest.
GAD understands architecture
as a practice that relies on
experimentation, values historical
precedents and finds new ways
to combine both in a mutually benefiting
fashion.
GAD Architecture is committed to finding
innovative approaches to architecture
and creating new spatial experiences
with projects and ideas.

Ocenění/Awards
Ateliér GAD získal mnoho ocenění:
1997 Turecká cena za architekturu
za návrh veřejného parku
v Istanbulu/Turkish Architecture Prize
for the design of a Public Park in Istanbul
2001 Cimsa Design Prize za venkovní
mobiliář/Cimsa Design Prize for outdoor
seating
2003 Bronzová medaile na Miami
Biennale za výstavní centrum
Borusan/Bronze medal in Miami Biennale
for Borusan Exhibition Center
2010 Nejlepší evropská architektura,
International Property Award,
za Autopii/Europe's Best Architecture
in International Property Awards for
Autopia
2010 uznání v Urban International Award
v Berlíně za rybí trh Besiktas/mentioned

in Urban International Award in Berlin
for Besiktas Fish Market
2011 Mezinárodní cena za architekturu
od Chicagského Athenaeum
a Evropského centra architektury
za hudební dům v Borusanu
/International Architecture Award from
Chicago Athenaeum and Europe
Architecture Centre for Borusan Music
House
2011 Nejlepší alternativní investice,
Arkiparc, za hudební dům v Borusanu
/Best Alternative Investment from
Arkiparc for Borusan Music House
2011 Nejlepší evropská výšková budova
a Zvláštní uznání v kategorii výškových
budov, International Property Awards,
za rezidence MLTP a NLF/Exclusive
domination with Europes Best Highrise
and Highly recommended awards
in higrise category of 2011 International
Property Awards for MLTP Residences
and NLF Residences
Veřejný park v letech 1998 a 2004
a Esma Sultan centrum v roce 2001
byly zařazeny do nejužšího výběru
na Aga Khan Award for Architecture.
/The Public park in 1998 and in 2004
and Esma Sultan Venue place in 2001
was short listed for Aga Khan Award
for Architecture.

Mezinárodní akce
/International exhibitions
2002 Galerie galeristů v Istanbulu,
Turecko/Galerist gallery in Istanbul,
Turkey
2002 Minima Art ve Filadelfii/Minima
Art in Philadelphia, USA
2003 Miami Biennale, USA
2004 Muzeum architektury
v Rotterdamu/Architectural Museum
in Rotterdam
2005 Královská akademie umění
v Londýně, VB/Royal Academy
of Art in London, UK
2010 International Property Summit
v Londýně, VB/International Property
Summit in London, UK

2010 Muzeum Santralistanbul
v Istanbulu, Turecko/Santralistanbul
Museum in Istanbul, Turkey
2010 METU, Ankara, Turecko
2011 Istanbul Summer Exhibition,
Istanbul Sanat Liman?, Istanbul,
Turecko/Istanbul, Turkey
Projekt hudebního domu v Borusanu
bude vystaven na výstavě Architektura
Nového Světa v Buenos Aires
v Argentině./GAD project Borusan Music
House will be exhibited at New World
Architecture Exhibition in Buenos Aires,
Argentina
GAD reprezentuje Turecko na
5. mezinárodním festivalu architektury
a urbanismu Architecture Week Praha
2011./GAD will be representing Turkey
in the 5th international festival
of architecture and urbanism,
Architecture Week Prague 2011.

Magazíny/Magazines
Bauwelt, A10, Monocle, Concept,
Metropolitan, Mark, Bob, Case De
Abitare, Architectural Review,
Architectural Digest, Surface, Wallpaper,
C3, Magazine Del
Architectura, L'Architetto, Blueprint,

Architectural Design and Architectur
Aktuell.

Knihy/Books
100XN, Automobile Architecture,
100 Hotels, The Phaidon Atlas,
Rihan C.C, 1000 European Hotels,
Cool Restaurants, 1000X European
Architecture, World House Now
Internetové magazíny/Websites
Archdaily, Architectural Week, Arcspace,
Designboom, Dezeen, Contemporist,
Architectural Review, WAN News,

Wallpaper, Dezona, Europaconcorsi,
Luxury Insider, Big Architecture,
Architecture Lab, Nordic Neanderthal,
Archinhome, Archidir, Gapuak
GAD založil v roce 2011 Nadaci GAD,
která se zabývá organizováním
přednášek a workshopů a snaží
se překlenout mezeru mezi architekturou,
vědou a kulturou.
GAD také založil sekci GAD Marine,
která se zabývá mořskými plavidly
a jejich interiéry.
GAD also formed GAD Foundation
in 2011 which is currently devoted
to organizing lectures & workshops
and continues to bridge the gap between
architecture, science and culture.
GAD also formed GAD Marine, in order
to work on sea vehicles and their insides.

Série GADDAR/Gaddar
Series
Série Gaddar je další generací GAD
Andalus a GAD Town Projects. Vznikla
v souvislosti s novými cihlovými moduly
GAD. Série Gaddar zkoumá potenciální
řešení vycházející z formálních
a programových rozdílů a způsoby,
jakými lze skrze variace dosáhnout
nekonečného počtu řešení jediného
problému. Na tomto předpokladu je
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přebírají roli konstrukce, ohrazení
i solární ochrany. Průzory jsou odlišené
svou funkcí a jsou podle toho
i tvarovány. Gaddar je neustálý proces,
který vyhodnocuje svět, v němž žijeme,
a zpochybňuje naše domněnky
o zastavěném prostředí.

Hosté/Guests

vystavěn modul týkající se konkrétní
situace, přičemž moduly samy mají
tendenci se neustále shlukovat a křížit.
Multiplikace systému shlukování
podněcuje různé organizační možnosti.
Série Gaddar vychází z jednoho
základního komponentu (S1), z něhož
se dále modifikuje řadou odlišností,
dílců a morfémů. Výsledek je opakovaně
přehodnocován, upravován
a redefinován, díky čemuž se základní
komponent pomalu blíží ke konkrétnímu
řešení. Výsledkem je série plynulých
povrchů, které nerozlišují mezi podlahou,
zdmi nebo stropem. Tyto povrchy

220/221

Gaddar series are the next generation
of GAD Andalus and GADTown Projects.
They basically formed with the new brick
modules that GAD defined. GADDAR
seriaes are an exploration into the
potential solutions emerging from formal
and programmatic difference, and the
ways in which variation can lead to an
infinite number of solutions to a single
problem. Under this premise, a module
is developed relevant to a specific
situation, and these modules in turn
have the potential for endless clustering
and hybridization. The multiplication
of this system of clustering ignites
various organizational possibilities
that range in scale and intention.
Gaddar series are structured from a base
component [S1], and are further
modified thru a series of differentiations,
slices and morphs of each other. As the

result is repeatedly evaluated, modified,
and redefined, the base component
slowly approaches a specific solution.
The result is a series of continuous
and fluid surfaces, and there is no longer
a distinction between floors, walls,
and ceiling structures. Surfaces satisfy
the role of structure, enclosure, and solar
protection. Openings are distinguished
by their function, and are articulated
accordingly.
GADDAR is an ongoing project,
and continues to evaluate the world
we live in, and to question our
assumptions regarding the built
environment.
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Americké centrum/The American Center

David Gainer
Kulturní atašé/Cultural Attaché
Velvyslanectví USA v Praze/U. S. Embassy, Prague
Tržiště 15, 118 01 Praha 1/Prague 1
Tel.: +420 257 022 140, fax: +420 257 022 815
E-mail: vagnerovah@state.gov
http://prague.usembassy.gov

Hosté/Guests

Je mi ctí podpořit letošní festival
Architecture Week. Tato akce spojuje
přední teoretiky a tvůrce z oboru
z celého světa. Praha má v architektuře
zvláštní postavení. Díky jedinečné české
historii se studenti i učitelé mohou
inspirovat pozůstatky více než 700 let
stavitelství. Architektura má moc
spojovat nás zároveň s naší minulostí
i současností.
Americká ambasáda v Praze byla hrdým
sponzorem festivalu Architecture Week
2008. Tento rok máme to potěšení hostit
v našem Americkém centru program
s americkými architekty. Nedávno jsme
měli tu čest přivítat v Praze hlavního
uměleckého kritika New York Times
Michaela Kimmelmana, kterého po městě
provázel český architekt Adam Gebrian.
Doufám, že se vám bude jeho článek
o tomto setkání líbit, stejně jako mě
a že si stejně jako já, užijete okouzlující
krásu Prahy. Děkuji vám.
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It is a great honor to be supporting
this year's architecture week festival.
The event brings together some
of the leading thinkers and artists
in the field from all over the world.
Prague has a special role to play
in the study of architecture. Because
of unique qualities of Czech history,
students and masters alike are able
to draw inspiration from an unbroken
history of over 700 years of building.
Architecture has the power to connect
us simultaneously with both our past
and present.
The U. S. Embassy in Prague has been
a proud sponsor of Architecture Week
since 2008. This year, we are delighted
to host a program with American
architects at our American Center.
Recently, we had the pleasure
of welcoming New York Times chief
art critic Michael Kimmelman to Prague,
where he spent a day exploring the city
with Czech architect Adam Gebrian.
I hope you enjoy this article
on his trip as much as I do, and as much
as I enjoy the stunning beauty of Prague.
Thank you.

Dvě hodiny s Michaelem
Kimmelmanem
Včera přijel do Prahy na návštěvu
dlouholetý vedoucí umělecké kritiky
v The New York Times Michael
Kimmelman. Během dvou hodin
jsme spolu prošli centrum Prahy.
Velmi podobná, ale zkrácená cesta,
jako nedávno s Kamielem Klaassem.
Jeho reakce byly velmi podobné
jako Kamielovi, až na dvě výjimky,
o kterých napíšu. Novou scénu viděl
včera, a vyptával se na řadu detailů,
dům ho (podobně jako Kamiela) velmi
zaujal. Dnes projevoval největší nadšení
nad pasážemi (ČNB, Broadway, Koruna,
Palác Adria): „Ty pasáže jsou nádherné,
a v docela dobrém stavu. Jak to, že
to nejsou významné součásti města?
Jak to, že ty obchody uvnitř nejsou vůbec
pronajaty, anebo pokud jsou, sortiment
vůbec neodpovídá prostorovým
a materiálovým kvalitám těchto pasáží?“
Ale ony dva zmíněné rozdíly:
Palác Euro (DaM)
Dlouze si se zalíbením prohlíží Baťu
a Lindt a pak obrátí pozornost k Paláci
Euro. „A co je támhle to? To vypadá
hrozně. Zvlášť vedle takových sousedů.“
Ne, to je vlastně zástupce kvalitní
současné české architektury. „Blbost,
to kecáš, to nemůže být pravda,
tak špatně na tom být nemůžete.“
Ne, vážně, aspoň spousta lidí si to myslí.
Stejně jako támhle ten dům dole
na Můstku.
Dům na Můstku (Alena Šrámková)
„Ufff, nevěřím. Vždyť je to hrozný.
To je špatně navrženej dům. Už z dálky
je vidět mizerný provedení. Ty hodiny.
Pane bože. To, že to tvarově připomíná
Blue Whale z Pacific Design Centre
mi nevadí, ale vždyť je to příšerný.
Teď jsi mi ukázal celou řadu nádherných
budov (pozn. všechny z první poloviny
20. století), tak to teď nekaž.
Tohle přece nemůžete považovat
za kvalitu.“ No, vzniklo to v komunismu,
a na tu dobu je to považováno za malý
zázrak. „Mně je jedno, kdy to vzniklo,

bavíme se o tom, co tu vidíme, a už teď
jsme na tom strávili více času,
než si to zaslouží. Často mluvím
s Peterem Zumthorem a nejvíce
se bavíme o detailech. Dneska,
kdy existuje možnost udělat
nejzajímavější a nejúžasnější detaily
v historii, tak mám pocit, že se to děje
nejméně často. Jako by to nikoho
nezajímalo.“
Občas asi vážně není od věci, podívat
se na naši situaci z vnějšku. Ze současné
tvorby v centru Prahy tak MK bere
na milost pouze hotel Metropol,
který velmi oceňuje.
Michaelovy dojmy z Prahy k přečtení
na NY Times.

Two hours with
Michael Kimmelman
Yesterday long time New York Times
chief art critic Michael Kimmelman came
to Prague. We have walked through the
city center for two hours. Very similar yet
shorter way as I had recently made with
Kamiel Klaas. His reactions were much
alike Kamiel's, except the two I will write
about. Yesterday he saw the New Scene
and asked about many details,
the building captured him (like Kamiel).
Today he was most enthusiastic about
arcades (CNB, Broadway, Koruna, Adria
Palace): „These arcades are beautiful
and well preserved. How come they're
not a significant parts of the city?
How come that the shops inside
are not let, or if they are, the assortment
in no way corresponds with the spatial
and material quality of the arcades?“
And the two mentioned exceptions:
Euro Palace (DaM)
He is examining Baťa and Lindt with
delight for a while and then turns his
attention to Euro Palace. „What on earth
is that? That looks terrible. Especially
beside these neighbors.“ No, that is
actually a representative of a high
quality contemporary Czech architecture.
„No way, you're kidding, that can't be
true, you cannot be in such a bad way.“

No, really, at least many people think so.
Like that house over there.
House on Můstek (Alena Šrámková)
„Phew, unbelievable. That is awful.
It's poorly designed. You can see
the miserable execution from here.
The clock. Oh my god. I don't mind
it's shaped like Blue Whale from Pacific
Design Center, but it's dreadful. You
have shown me a number of wonderful
buildings (note: all of them from the first
half of the 20th century), so don't spoil
it now. You cannot seriously consider
this a quality.“ Well, it was built during
Communism, so it is considered to be
a small miracle for that period. „I don't
care, when it was built, we are talking
about what we see here and we have
already spent more time on it than
it deserves. I often speak with Peter
Zumthor and we mostly talk about
details. Today, when you can make
the most interesting and amazing details
than ever, I think it's happening
the least. As if nobody cared.“
Sometimes it might not be a waste
of time to look at our situation from
outside. From the contemporary works
in the center of Prague MK favours only
Metropol Hotel, that one he highly
appreciates.
Michael's impressions from Prague can
be found in NY Times online here.

Kdo jsme?
Americké centrum je vaším průvodcem
po Spojených státech v České republice.
Nabízíme konkrétní a aktuální informace
o USA, jejich politice, historii, ekonomice
a společnosti. Americké centrum je
místem setkávání českých i amerických
expertů, akademiků z různých oblastí
společenského zájmu, kteří se během
seminářů, přednášek, panelových diskusí
a konferencí dělí o své zkušenosti.
Americké centrum je také oknem
amerického umění a kultury –
spolupracuje s americkými umělci,
promítá americké filmy a dokumenty.
V neposlední řadě se Americké centrum
snaží přiblížit USA široké veřejnosti:
pravidelně pořádá diskuse o americké
historii, politice, vědě, technice a krásách
přírody. Americké centrum vám může
pomoci najít odpověď na vaše dotazy
týkající se USA.

Co nabízíme?
Pro výzkum: Americké centrum disponuje
knihovnou, která obsahuje více než tisíc
titulů o amerických dějinách, politice,
společnosti, zahraniční politice, právu,
apod. Americké centrum nabízí řadu
amerických novin, časopisů a odborných
periodik. V knihovně si můžete přečíst
Foreign Affairs, New York Review of
Books, International Security a další
tituly. Katalog knihovny a kompletní
seznam odebíraných periodik najdete
na www.americkecentrum.cz.
Poskytujeme přístup do odborných
databází: JSTOR, Proquest, Lexis–Nexis,
k dispozici jsou rovněž informační
materiály americké vlády a jiných
institucí.

Programy
Americké centrum pravidelně pořádá
přednášky, kulaté stoly, panelové
diskuse, semináře, konference,
přednášky, umělecké výstavy a koncerty.
Informace o aktuálním programu najdete
na www.americkecentrum.cz , kde se také
můžete přihlásit k zasílání elektronické
verze našeho programu.

Who are we?
The American Center is your guide
to the United States in the Czech
Republic. We offer authoritative,
up–to–date information on a wide array
of U. S. – related topics. We often host
both U. S. and Czech experts and
academics in various areas of human
interest who come to the American
Center to share their experience in
lectures, seminars, round–tables, and
conferences. We also provide a window
into American culture – by cooperating
with U. S. artists, by showing
documentaries and movies. Last but not
least, we work hard on introducing the
U.S. to the Czech audience – by holding
lectures on U. S. history, politics and
nature. With our specialized knowledge
of the US, we can help you find
a comprehensive answer to a US–related
question.

What do we have?
Research center: The American
Center´s Library has a collection

of books on U. S. history, politics,
society, foreign policy, law. Selection
of U. S. newspapers, popular and
scholarly magazines, such as the Foreign
Affairs, New York Review of Books, etc.
You can search our catalogue and full
list of periodicals can be found
at www.americkecentrum.cz .
Databases: JSTOR, Proquest, Lexis–Nexis
Information materials from the
U. S. Department of State and other
U. S. government institutions.

Events
The American Center is the venue
for various seminars, conferences,
lectures as well as art exhibits and
concerts, all of which are advertised
in advance on our website
www.americkecentrum.cz , where you
can sign up to receive our Month Ahead
program and regular up–dates about
our program and events.

Kontakt/Contact
Americké centrum/American Center
1. patro, Tržiště 13, Praha 1
E–mail: acprague@state.gov
Americké centrum/American Center
www.americkecentrum.cz/
Velvyslanectví USA
v Praze/U. S. Embassy Prague
http://prague.usembassy.gov
Facebook http://www.facebook.com/
/USEmbassyPrague
YouTube
www.youtube.com/USEmbassy Prague
Flickr
www.flickr.com/usembassyprague
Do kosmu s Krtkem
www.dokosmuskrtkem.cz

Otevírací doba Amerického
centra/Opening hours
of American Center:
Po–Čt: 13:00–16:00 hodin
/Mo–Thu: 1 pm – 4 pm
Americké centrum je během českých
a amerických státních svátků
zavřeno./The American Center is closed
on Czech and American holidays.
Informace o aktuálním programu najdete
na www.americkecentrum.cz , kde se také
můžete přihlásit k zasílání elektronické
verze našeho programu.
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logo
AIA, Americký Institut Architektů
/AIA, American Institute of Architects

Tomáš Bitnar

Přednáška/Lecture: AIA & Americká architektura/AIA & American Architecture
Přednášející/Lecturer: Thomas Bitnar
Kdy/When: 11. 10. 2011 v 18.00 hodin/11.10. 2011 at 6 pm
Kde/Where: 1. patro, Americké centrum Praha
/1st floor, American centre, Tržiště 13, Prague 1
Poznámka/Notice: omezená kapacita/limited capacity
Organizátor/Organizer: Americké centrum Praha

Hosté/Guests

CV Thomas Bitnar
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Thomas Bitnar je absolventem Stavební
fakulty ČVUT v Praze, obor architektura.
Absolvoval obor architektury na AVU
v Praze u prof. Františka Cubra. Získal
rovněž Master of Science in Real Estate
Developement na Columbia University
New York.
Svou architektonickou dráhu zahájil
v ateliéru Gama u Karla Pragera
a pokračoval v ateliéru Jiřího
Lasovského. V Mnichově spolupracoval
s prof. Františkem Sedláčkem a později
v New Yorku pracoval pro prestižní
americké firmy.
V roce 1990 otevřel vlastní kanceláře
v New Yorku a v Praze. V roce 1997
se odstěhoval do Montany, kde žije
doposud. Jeho projekty a realizace
se nacházejí v Evropě a USA. Zúčastnil
se 26 soutěží, poslední na České
velvyslanectví ve Washingtonu.
Z ostatních lze připomenout Operu
House v Oslu a Vládní centrum v Berlíně.
Za soutěžní návrh na Four Seasons Hotel
v Praze obdržel cenu poroty.
V současnosti pracuje na urbanistické
studii rozsáhlého území (Spring Creek
Development), dále na rezidenčním
projektu Village Downtown. Dokončil
budovu Medical Centra a restaurace
WeeBee´s. Realizovaná budova půjčovny
automobilů AVIS Pacific Northwest
Region byla oceněna cenou A.I.A.
Jako pedagog působí od roku 1991.
V letech 1995–1996 byl hostujícím
pedagogem na FA TUL, kterou zakládal
společně s Jiřím Suchomelem a Karlem
Hubáčkem. Od roku 2000 je pomocným
profesorem na Montana State University.
Již dvacet let je členem NCARB (National
Council of Architectural Registration
Board) a AIA (American Institute
of Architects). Je rovněž členem ČKA,

USGBC (US Green Building Council)
a je certifikován LEED Green Associate.
Jeho práce byly mnohokrát oceněny
a publikovány v USA i v České republice.
Názorově je jeho dílo silně dotčeno
kontextualismem, vernakularismem
a regionalismem. Hledá i vlastní cestu,
spíše evoluční, do jisté míry
experimentální. Cílem jeho architektury
je důsledné propojení jazyka i tvarosloví
s kulturou, diverzitou i historií daného
prostředí. Důležitým faktorem jeho tvorby
je důraz na ekologii a udržitelnost
rozvoje v současných podmínkách.
Letos se stal prvním viceprezidentem
Amerického institutu Architektů,
AIA Chapter Europe, a byl zvolen
prezidentem AIA Chapter Europe
pro rok 2012.
Thomas Bitnar is a graduate of the
Faculty of Civil Engineering of CTU
in Prague. He also studied architecture
at the Academy of Fine Arts in Prague
by professor František Cubr. Besides
that he gained Master of Science in Real
Estate Development title at Columbia
University New York.
He started his architectonic career
in Karel Prager's studio Gama and then
continued in Jiří Lasovský's studio.
In Munich, he cooperated with professor
František Sedláček and later in New York,
he worked for prestigious American
companies.
He opened his own offices in New York
and in Prague in 1990. In 1997
he moved to Montana, where he lives
to date. His projects and realizations are
located both in Europe and in the USA.
He entered 26 competitions, last of them
being Czech Embassy in Washington.
The others included Opera House in Oslo
or Government Center in Berlin.
He receive the Jury Prize for his project

of Four Seasons Hotel in Prague.
He presently works on urban planning
study of a vast territory (Spring Creek
Development) and residential project
Village Downtown. He has finished
Medical Center building and
WeeBee's restaurant. AVIS Pacific
Northwest Region car rental building
was awarded AIA Prize. Since 1991
he is also active as teacher.
In 1995–1996 he was a visiting
professor at Faculty of Architecture
at Technical University in Liberec,
which he co–founded together with
Jiří Suchomel and Karel Hubáček.
Since 2000 he is an associate professor
at Montana State University. He's been
a member of NCARB (National Council
of Architectural Registration Board)
and AIA (American Institute of Architects)
for twenty years. He is also a member
of Czech Chamber of Architects and
USGBC (US Green Building Council)
and is a certified LEED Green Associate.
His work was awarded many times
and published both in the USA and
Czech Republic.
His work is strongly influenced
by conceptualism, vernacularism
and regionalism. He also seeks his own
way, more likely evolutional and to
a certain extent experimental. The aim
of his architecture is consistent
connection of language and morphology
with culture, diversity and history of the
given environment. Important element
of his work is an emphasis on ecology
and sustainable development under
the current conditions.
This year he became the first
vice–president of American Institute
of Architects, AIA Chapter Europe,
and was elected a president of AIA
Chapter Europe for the year 2012.

AIA, Americký Institut Architektů, je profesionální organizace
architektů, působící ve Spojených státech a s centrálou
ve Washingtonu. Byla založena v New Yorku v roce 1857
a má více než 83.500 členů. AIA – International má nyní pět
mezinárodních poboček: ve Velké Británii, Evropě, Číně
(Hongkong), v Japonsku a na Střední m Východě.
/AIA, American Institute of Architects is a professional
organization of architects active in the United States, seated
in Washington. It was founded in New York in 1857 and has
more than 83 500 members. AIA – International has now five
international branches: in Great Britain, Europe, China
(Hong Kong), Japan and Middle East.

AIA Evropa byla založena roku 1994 v Paříži a k dnešnímu
dni má kolem 250 členů z celé Evropy – od Irska po Rusko,
od Skandinávie po Středomoří z celkem 28 zemí. AIA organizuje
dvakrát ročně konference, které probíhají v různých městech
světa, již se konaly například v Římě, Ženevě, Bruselu,
Düsseldorfu, Bazileji, Paříži, Barceloně, Praze, Lisabonu,
Londýně, Istanbulu, Vídni, Dublinu, Kodani, Madridu, Budapešti,
Amsterdamu, Udine, Florencii, Berlíně, Manchesteru, Dubaji,
Istanbulu, Bělehradu a Stockholmu.
/AIA Europe was founded in 1994 in Paris and up to this day
it has approximately 250 members from all over Europe – from
Ireland to Russia, from Scandinavia to Mediterranean, from
total of 28 countries. AIA organizes conferences twice a year
that take place in different cities all over the world, in the past
for example in Rome, Geneva, Brussels, Düsseldorf, Basel,
Paris, Barcelona, Prague, Lisbon, London, Istanbul, Wien,
Dublin, Copenhagen, Madrid, Budapest, Amsterdam, Udine,
Florence, Berlin, Manchester, Dubai, Beograd or Stockholm.

AIA vyžaduje od svých členů vzdělávací kredity. Každá
z konferencí obsahuje přednášky, semináře a odborné
prohlídky města s významnými architekty a místními experty.
Pozornost je vždy soustředěna na unikátní architektonické
a urbanistické památky, studie o historii i vize budoucnosti.
/AIA requires educational credits from its members.
Each conference offers lectures, seminars and guided tours
with renowned architects and local experts. The attention
is always focused on unique architectural and urban planning
monuments, studies on history as well as vision of the future.
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Čestné ceny AIA 2011 – Architektura New Orleans
/AIA Honor Awards 2011 – New Orleans Architecture
Muzeum moderního umění San Francisco (SFMOMA)
Střešní zahrada, San Francisco, Kalifornie/San Francisco
Museum of Modern Art (SFMOMA) Rooftop Garden, San
Francisco, California
Jensen Architects / Jensen & Macy Architects

2011 Čestná cena AIA za architekturu
/2011 Institute Honor Awards for Architecture

AT&T Centrum vizuálních umění Divadlo Dee a Charlese
Wylyových/AT&T Performing Arts Center Dee and Charles
Wyly Theatre, Dallas, Texas
REX|OMA, spolupráce Kendall/Heaton
Associates/REX|OMA, with Kendall/Heaton Associates
One Jackson Square, New York City
Kohn Pedersen Fox Associates, PC

Muzeum umění Univerzity v Michiganu/University
of Michigan Museum of Art, Ann Arbor, Michigan
Allied Works Architecture

Horizontální mrakodrap/Horizontal Skyscraper,
Vanke Center, Shenzhen, Čína/China
Steven Holl Architects

Celní přístav/U.S. Land Port of Entry, Warroad, Minnesota
Julie Snow Architects, Inc.

Barnard College Diana Center, New York City
WEISS/MANFREDI Architektura/Krajinářství/Urbanismus
WEISS/MANFREDI Architecture/Landscape/Urbanism

Interiérový Design - 2011 Čestná cena AIA za interiérovou architekturu
/Interior Design - 2011 Institute Honor Awards for Interior Architecture

Hosté/Guests

Muzeum umění Severní Karolina, Raleigh,
Severní Karolina/North Carolina Museum of Art, Raleigh,
North Carolina
Thomas Phifer and Partners
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Muzeum Nová Akropolis, Athény, Řecko/New Acropolis
Museum, Athens, Greece
Bernard Tschumi Architects, spolupráce Michael Photiadis
(pomocný architekt)/Bernard Tschumi Architects, with
Michael Photiadis (Associate Architect)

Alchemist, Miami Beach
Rene Gonzalez Architect

Hudební akademie, Filadelfie/The Academy of Music,
Philadelphia
Kling Stubbins
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Kongresové centrum západ/Vancouver Convention Centre
West, Vancouver, Britská Kolumbie/British Columbia
Design/Design Architect: LMN Architects,
Primární architektura/Prime Architects: DA/MCM

Conga Room, Los Angeles, Kalifornie/California
Belzberg Architects

Krajské centrum volebních operací/Registrar Recorder
County Clerk Elections Operations Center,
Santa Fe Springs
California Lehrer Architects

Sídlo Armstrong Oil and Gas/Armstrong Oil and Gas,
Denver, Colorado
Lake|Flato Architects

Akademické centrum studentské atletiky Johna E. Jaquy
/John E. Jaqua Academic Center for Student Athletes,
Eugene, Oregon
ZGF Architects LLP

Washington Square Park Dental, San Francisco
Montalba Architects, Inc.

Kampus FIDM San Diego/FIDM San Diego Campus,
San Diego
Clive Wilkinson Architects

2011 Čestná cena AIA za regionální a městský design
/2011 Institute Honor Award for Regional and Urban Design

Hosté/Guests

The Power House, obnova/modernizace/The Power House,
Restoration/Renovation,
St. Louis
Cannon Design
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Moving Picture Company, Santa Monica,
Kalifornie/California
Patrick Tighe Architecture

Plán dekarbonizace centrální oblasti Chicaga
/Chicago Central Area DeCarbonization Plan,
Chicago
Adrian Smith + Gordon Gill Architecture

Peking CBD východní expanze, Peking, Čína/Beijing CBD
East Expansion, Beijing, China
Skidmore, Owings & Merrill LLP
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Gowanus Canal Sponge Park™, New York City
dlandstudio líc

Komunita|Město: Mezi stavbou a krajinou. Dostupná
udržitelná náplň pro Smoketown Louisville,
Kentucky/Community | City: Between Building and
Landscape. Affordable Sustainable Infill for Smoketown
Louisville, Kentucky

Struktura města orientovaného na
automobily/Townscaping an Automobile-Oriented Fabric,
Farmington, Arkansas
University of Arkansas Community Design Center

Selene spol. s r.o.
Neumannova 161
383 01 Prachatice
tel. 388 310 326
www.artemidecz.cz
Šetrná zástavba: Designový manuál pro městské
oblasti/Low Impact Development: a design manual for
urban areas
University of Arkansas Community Design Center

Artemide showroom
Sázavská 32
120 02 Praha 2

Hosté/Guests

Artemide showroom
Komunardù 32
170 00 Praha 7
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Phlippe Suinen

Phlippe Suinen
Administrateur général Wallonie–Bruxelles International

Hosté/Guests

Zastoupení Valonsko–Brusel
Myslíkova 31, Praha 1
Tel.: +420 224 934 574
E–mail: bureau@walbru.cz
www.wbi.be/prague
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Valonsko a Brusel jsou výsostným
územím architektury. V posledních letech
zde vzniklo mnoho staveb, které patří
k chloubě svých měst a svým tvůrcům
přinesly prestižní ocenění. Kanceláře,
obchodní zóny, technologické parky,
centra výzkumu a rozvoje, nádraží, mosty
a letiště, ale také muzea, divadla a obydlí
vyrůstají v souladu s kontextem města.
V Lutychu se kromě nádraží des
Guillemins od S. Calatravy zrodil další
odvážný projekt Médiacité od R. Arada.
V městě Soignies byl realizován Espace
culturel Victor Jara autorů bruselské
architektonické kanceláře Escaut,
nominovaný na cenu Mies Van der Rohe.
Tomuto studiu vděčíme také za nové
křídlo Muzea fotografie v Charleroi,
slavnostně otevřeného v roce 2008.
O něco dříve (2006, 2007) bylo v Monsu
realizováno kulturní centrum Le Manège
architektů P. Hebbelincka a P. de Wita
a dále centrum Maison Folie kanceláře
Matador. Lutych byl rovněž dějištěm
výstavby kina Sauvenière, bývalého
bazénu, které vytvořili (2008) architekti
studia V+, či komunikace na Côteaux
hradu Citadelle (2005) od A. Richarda
a Belvédèru (2010) od Rondia–Greische.
Esplanáda Saint–Léonard, vytvořená
architekty Baumans–Beguin–Rondia
(2004), získala velkou evropskou cenu
Urbanismus 2007. Opět v Lutychu
byl vybudován vstupní prostor muzea
Grand Curtius (2009), který byl svěřen
umělci L. Wienerovi a architektům
Ch. Satinovi a P. Lasageovi,
Dethierovi, p. HD, J. – M. Huygenovi
/groupe Caffé. Na rok 2014 se plánuje
dokončení divadla Emulation v Lutychu.
V architektuře hraje zásadní roli moc
veřejná. Na té závisí politické
nasměrování architektury a urbanismu.
V posledních deseti letech byl v rámci
veřejných zakázek kladen důraz na
smělé a zásadně současné projekty.
Pro podporu valonských a bruselských
architektů v mezinárodním měřítku byla
v dubnu 2010 založena instituce
Wallonie–Bruxelles Architectures (WBA).
Viz následující strana.

Na výstavě v pražském Belvederu bude
k vidění maketa (G. Leloutre, H. Lionnez)
a film (H. Lionnez) mapující čtyři
architektonické studie o přizpůsobení
čtyř kolektivních obydlí jejich uživatelům:
P. Blondel (Brusel), M. Garzaniti (Lutych),
N. V. Eeckhoudt & O. Noterman (Brusel),
KARBON' G. Leloutre, V. Brunfaut
(Brusel).
Kromě účasti na výstavě se bude tento
rok konat v prostorách Zastoupení
Valonska–Bruselu přednáška G. Leloutra.
Zastoupení Valonsko–Brusel v Praze
opět vítá příležitost zúčastnit se Týdne
Architektury v Praze, zajímavého
a důležitého mezinárodního fóra dialogu
a setkávání.

Wallonia and Brussels are sovereign
territories of architecture. In the recent
years many new buildings have emerged
here that are pride of their cites and
have brought prestigious awards to their
authors. Offices, commercial zones,
technology parks, scientific and
development centers, railway stations,
bridges and airports as well as museums,
theatres, and housing are built in
harmony with the urban context. In Liége
there is another daring project besides
the station des Guillemins by
S. Calatrava, called Médiacité by R. Arad.
Project Espace culturel Victor Jara was
realized in Soignies by Brussels studio
Escaut, that was nominated for Mies
Van der Rohe Award. This studio also
designed new addition to the Museum
of Photography in Charleroi, officially
opened in 2008. A few years earlier
(2006, 2007) in Mons cultural center
Le Manège by P. Hebbelinck and
P. de Wit was realized as well as Maison
Folie center by Matador studio. In Liége
new cinema Sauvenière also emerged,
in a place of former swimming pool
(2008) by V+ studio, or communication
Côteaux towards Citadelle castle (2005)
by A. Richard and Belvédèr (2010)
by Rondia–Greisch. Esplanade
Saint–Léonard, designed by
Baumans–Beguin–Rondia (2004),

got European award Urbanism 2007.
Again in Liége a new entrance of
museum Grand Curtius (2009) was built,
designed by artist L. Wiener and
architects Ch. Satin and P. Lasage,
Dethier, J.–M. Huygen/groupe Caffé.
Theatre Emulation should be finished
in 2014. Public power has fundamental
role in architecture. Political direction
of architecture and urbanism depends
on it. In the last decade the emphasis
in public commissions was on daring
and contemporary projects. In April 2010
institution Wallonie–Bruxelles
Architectures (WBA) was founded
to support and promote Wallonia
and Brussels architects on international
scene.
On the exhibition in Prague there will
be a model (G. Leloutre, H. Lionnez)
and a film (H. Lionnez) showing four
architectural studies on adaptation
of four collective houses according
to their inhabitants: P. Blondel
(Brussels), M. Garzaniti (Liége),
N. V. Eeckhoudt & O. Noterman
(Brussels), KARBON' G. Leloutre,
V. Brunfaut, … (Brussels).
Besides the exhibition, there will
be a lecture by G. Leloutre in the
premises of Wallonia–Brussels
Representation in Prague.
Wallonia–Brussels Representation
in Prague is glad to be again a part
of Architecture Week Prague 2011,
an important and interesting
international even for dialogue
and meeting.

2.10.2011

21:31

StrÆnka 233

Aurore Boraczek

Aurore Boraczek
Ředitelka/Director
Wallonie–Bruxelles Architectures (WBA)
Kancelář pro podporu architektury Francouzského společenství Valonska–Bruselu
v zahraničí/Promoting architects from the French–speaking Community
Wallonia–Brussels on the international stage
Place Sainctelette 2, Bruxelles, Belgie/Belgium
Tel: +32 2 421 83 64, fax: +32 2 421 87 66
E–mail: a.boraczek@wbarchitectures.be
www.wbarchitectures.be
WBA se zaměřuje na podporu rozvoje
a mezinárodního uznání architektů
(a přidružených profesí, např. urbanistů,
krajinářů, odborných fotografů atd.),
pracujících ve Valonsku a Bruselu.
Jejím cílem je propagace a pomoc při
uplatnění architektů a asistence
a zajištění podpory valonských
a bruselských tvůrců v zahraničí.
Za tímto účelem se WBA zabývá
propagací architektů u jejich
mezinárodních partnerů, zajišťuje jejich
účast na odborných přehlídkách
a výstavách v zahraničí, organizuje
pozvání top–managementu
a zahraničního tisku při setkáních
s našimi nadějnými architekty, stará
se o výrobu propagačních materiálů
(brožury, výstavní katalogy, cd–romy
atd.), dále zajišťuje informace
o finančních podporách, příležitostech
v zahraničí (soutěže, kontakt
s partnerskými společnostmi, …),
vyhledává asistence pro průzkum trhu

a organizuje semináře, individuální
či kolektivní brífinky, vzdělávací moduly.
WBA je součástí Wallonie–Bruxelles
International (WBI) a Federace
Valonsko–Brusel. Úzce spolupracuje
s regionálními kancelářemi zahraničního
obchodu – Valonským obchodním
a ekonomickým zastoupením AWEX
(l'Agence wallonne à l'exportation et aux
Investissements étrangers) a Bruselles
Investisement Export.
WBA is a service devoted to promote
the development and international
recognition of architects (and related
professions such as planners, landscape
designers, specialised photographers,
etc.) working in Wallonia and in Brussels.
WBA sets out to promote and bring to
the fore the know–how of our architects
abroad, accompany and support creators
from Wallonia and Brussels with their
export projects.

To do so, WBA brokers ties between
the architects and international contacts,
organises their presence at trade fairs
and exhibitions abroad, invites
decision–makers and the international
press to meet our talents, develops
promotional supports: brochures,
exhibition catalogues, CD–ROMs, etc.,
provides information on the financial
subsidies (strategic plan, legal and
specialist advice, Web sites, etc.),
the opportunities abroad (competitions,
partnerships, ...), prospecting and
organises seminars, individual or
collective briefings, training modules
on international development.
WBA is an initiative by
Wallonia–Brussels International (WBI)
and the Ministry of the
Wallonia–Brussels Federation. It works
in close cooperation with the Walloon
Export and Foreign Investments Agency
(AWEX) and Brussels Export.
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Géry Leloutre

Přednáška/Lecture: Od projektu pro univerzálního člověka k vizi univerzálního města
aneb Jak se prostor stává ústřední kulturní hodnotou v architektonické
kompozici/From a project for a universal man to the vision of a universal city or How
the space becomes the key value of architectural composition.
Přednášející/Lecturer: Géry Leloutre
Kdy/When: 12. 10. 2011 v 18.00 hodin/12. 10. 2011 at 6 pm
Kde/Where: Zastoupení Valonsko–Brusel, Myslíkova 31, Praha 1
Organizátoři/Organizers: Zastoupení Valonsko–Brusel,
Wallonie–Bruxelles Architectures (WBA)
Téma/Topic: Námět se dotýká současných kompozičních strategií, které nemají za cíl
přizpůsobit formu funkci, ale naopak pojmout prostor jako element absolutní,
vznikající v procesu užívání./The topic concerns contemporary compositional
strategies that does not aim to adjust the form to the function but on the contrary
to conceive the space as an absolute element emerging during the process of usage.

CV Géry Leloutre

Hosté/Guests

Géry Leloutre (*1979, Belgie) vystudoval
architekturu na Vysoké škole
architektury Victora Horty v Bruselu
(2002) a získal titul post master oboru
urbanismus a krajinářské úpravy na
KULeuven (2006). V letech 2006 až
2008 vedl urbanistickou revue BrU
(periodikum bruselského regionu),
v současnosti vyučuje urbanistiku
na fakultě architektury na Bruselské
svobodné univerzitě (ULB). Zabývá
se úvahami na téma Brusel
a urbanismus, jež aplikuje ve výuce,
výzkumu, psaní článků a při realizaci
projektů v KARBONu.
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Géry Leloutre (*1979, Belgium) studied
architecture at the Victor Horta School
of Architecture in Brussels (2002) and
gained a title post master in urbanism
and landscaping at KULeuven (2006).
In 2006–2008 he led urbanistic revue
BrU (magazine of Brussels region).
At present he teaches urbanism at the
Faculty of Architecture at ULB. His field
of interest is Brussels and its urbanism
which is reflected in his lectures,
research, publications and projects
in KARBON.

Kontakt/Contact:
www.karbon.be

From the view of this double negation
and consequent double confirmation the
ways are connecting without ever getting
unambiguous pattern. Outlines remain
blurred, we are convinced that we are

Studios Universels
Géry Leloutre
& Hubert Lionnez
Strom je list a list je strom – dům je
město a město je dům – strom je strom,
ale i velký list – list je list, ale i malý
strom – město není městem, pokud není
zároveň velkým domem – dům je domem,
pokud je zároveň maličkým městem.
(Aldo Van Eyck)
Tváří v tvář nekonečnosti cest, které
nám ve chvíli dotazování nabízí
univerzální město, bychom rádi navázali
na Alda Van Eycka, protože v duálním
vztahu definice propojuje představu
města a domu: město není městem,
pokud není zároveň velkým domem.
A dům je pouhým domem, pokud není
zároveň zmenšeninou města. Z pohledu
této dvojí negace a dvojího následného
potvrzení se cesty propojují, aniž by bylo
někdy možné dosáhnout v této
permanentní výměně názorů
jednoznačného vzorce. Kontury zůstávají

nezaostřené, jsme přesvědčeni, že
vytváříme město, a přitom stavíme dům,
a naopak.
Právě ona nepřetržitá výměna pohledů
a názorů mezi městem a obydlím je to,
co se snažíme zkoumat a představit
prostřednictvím vzájemného propojení
filmu a modelu.
Tree is leaf and leaf is tree – house
is city and city is house – a tree is a tree
but it is also a huge leaf– a leaf is a leaf,
but it is also a tiny tree – a city is not
a city unless it is also a huge house –
a house is a house only if it is also
a tiny city.
(Aldo Van Eyck)
Facing the infiniteness of ways offered
to us upon questioning by universal city,
we would like to follow up with Aldo Van
Eyck, because in dual relationship of
definition it supports the image of a city
and a house: city is not a city unless
it is also a huge house. And a house
is a house only if it is also a tiny city.

creating a city and yet we are building
a house and vice versa.
And this continuous exchange of views
and ideas between a city and a dwelling
is what we are trying to examine

1

2

3
1, 2 – Liège, Quartier Nord, architekt
/architect: Blondel, foto/photo: H. Lionnez
3 – Schaerbeek, Dailli (interiér/interior),
architekt/architect: vanden eeckhoudt–creyf,
foto/photo: H. Lionnez
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Belgická architektura/Belgian architecture

Filmy*

Hosté/Guests

and present through mutual connection
of film and model.
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Filmy ukazují několik rozhovorů
s obyvateli domů sociálního bydlení,
jež patří mezi oceněné projekty
architektonických soutěží,
organizovaných ve Valonsku a v Bruselu.
Jedná se o malý dům se sociálními byty
na náměstí Liedts ve městě Schaerbeek
od architekta Maria Garzaniti, dům ležící
v blízkosti bývalých kasáren Dailly
v tomtéž městě od architektů Oliviera
Notermana a Nicolase Vandena
Eeckhoudta, obytného komplexu na
náměstí Square des Portafaix v Lutychu
od architekta Pierra Blondela a projektu
náměstí Pavillon ve Schaerbeeku
z architektonické kanceláře KARBON'**.
Rozhovory–reportáže, odehrávající
se uvnitř obydlí, jsou dokladem
zmatenosti hodnot, zmíněných
Aldem Van Eyckem, a jsou zaměřeny
na detaily prostor a světů, které
je obývají.
Postačí položit obyvatelům dotaz
ohledně maličkostí v jejich bytech
a zadání se v okamžení mění. Chcete
zjistit jejich názor na velkoryse pojatá
okna, dostane se vám odpovědi, že
u nich v Africe se rádi chrání před
světlem. Poznamenáte, že tady jsme

v Lutychu, ale šlápnete vedle – síla zvyku
nedbá na to, zda prší či svítí slunce.
Ve Schaerbeeku se zeptáte otce rodiny
tureckého původu, co si myslí o fasádě
na jeho obydlí, vyrobené z corten oceli,
a on vám odpoví, že se mu líbí, že se cítí
v bezpečí, jako v malé pevnosti.
Udivující odpovědi na kladené otázky
zhatí očekávání, architektům však
nadhodí další náměty a pochybnosti při
jejich uvažování o místě k obývání,
vnímání prostoru a dolaďování detailů.
Před více než třiceti lety nás Michel
De Certeau varoval před technicistními
názory, které nám vnucují představu
o tom, jak nejlépe zorganizovat věci
a lidi, když jim přisoudí místo, roli,
produkty k užívání. Obyčejný člověk se
však takovým pravidlům v tichosti vyhne.
Přizpůsobí si každodenní prostor díky
vlastní dovednosti, drobným léčkám,
obranné taktice, díky nimž nařízení
a kódy obejde a promění prostor
a užívání k obrazu svému.
Rozhovory–reportáže nabízejí mnoho
příležitostí prozkoumat tyto invence
každodennosti a obranné taktiky, které
De Certeau zmiňuje.
Spíše než abstrakcí své koncepce
a představivosti se schopnost současné
architektury dosáhnout univerzálnosti

měří vztahem mezi (na straně jedné)
prostorovou a funkční otevřeností,
jež ji oživuje, a (na straně druhé)
bohatostí kulturních hodnot, které
získává.
*Filmové snímky pořídila společnost
le Grupo Azul (Paula Abalos, Hubert
Lionnez & Juan Tur) jako součást
semináře Criticism on Contemporary
Housing in Europe v rámci
doktorandského programu
Teoria y Practica del Proyecto,
organizovaného na fakultě architektury
na Madrid ETSAM.

Films*
The films show several interviews with
social housing inhabitants that belong
to projects awarded in national
competitions organized in Wallonia
and Brussels.
It is a small house with social
apartments on Liedts Square in
Schaerbeek by Mario Garzaniti, house
situated near former barracks Dailly also
in Schaerbeek by Olivier Noterman and
Nicolas Vanden Eeckhoudt, residential
complex in Square des Portafaix in Liège
by Pierre Blondel and a project
of Pavillon Square in Schaerbeek
by KARBON office*.
Interviews–reports situated inside
the dwellings prove the confusion of
values mentioned by Aldo Van Eyck and
are focused on details of spaces and
worlds that inhabit them.
A simple asking the inhabitants
concerning some details in their
apartments can instantly change
the assignment. You want to know their
4
5

6

4 – Schaerbeek, Liedts, architekt/architect:
M. Garzaniti, foto/photo: H. Lionnez
5 – Schaerbeek, Dailli (exteriér/exterior),
architekt/architect: vanden eeckhoudt-creyf,
foto/photo: H. Lionnez
6 – Schaerbeek, Pavillon, architekt/architect:
Karbon, foto/photo: B. Baines

opinion on generous windows, and get
the answer stating that in their home
in Africa they like to protect themselves
from the light. You say that we are in
Liège now but that's wrong – the force
of habit does not care if it's raining or
the sun is shining. In Schaerbeek you
ask a father of Turkish family what he
thinks of a façade on his house made
from corten steel, and he will reply to
you that he likes it, it makes him feel
safe like in a small fortress.
Surprising answers spoil the
expectations, yet for architects they
bring out new suggestions and doubts
in their thinking about a place for living,
perception of space and fining
the details.
More than thirty years ago Michel
De Certeau warned us against technicist
ideas that impose an image of how to
organize things and people in a best way
by assigning them their place, role,
products for use. Common man however
quietly avoids such rules. He adapts his
everyday space with his own skills, small
traps, defense tactics, and thus gets
around the codes and changes the space
and usages according to him.
Interviews–reports offer many
opportunities to explore these inventions
of everydayness and defense tactic
mentioned by De Certeau.
The ability of contemporary architecture
to achieve universality is measured

rather than by abstraction of its
conception and imagination, by relation
between (on one side) spatial and
functional openness that enlivens it and
(on the other side) richness of cultural
values it gains.
*Films were made by le Grupo Azul
(Paula Abalos, Hubert Lionnez & Juan
Tur) as a part of the Criticism on
Contemporary Housing in Europe
Seminar within the postgraduate course
Teoria y Practica del Proyecto, organized
on Faculty of Architecture at Madrid
ETSAM.

Model/Model
Model představuje ideu města, pojatého
jako velký dům, a/nebo ideu domu jako
zmenšeniny města.
Je jím také studio, s přihlédnutím
k dvojímu významu slova: svým
způsobem bydlení ve své nejmenší formě,
ale také rozlehlé místo filmového studia
koncipované pro zhmotňování vesmíru,
schopné pojmout běh dějin a podnítit
obrazotvornost.
Nebo je nashromážděním mnoha malých
izolovaných studií či jedním, tím samým
studiem, jež je místem sdíleného
příběhu?
Možná jedno i druhé zároveň? Slovo
předáváme obyvatelům.
The model represents the idea of a city
conceived as a large house and/or idea

Mostecká 21 | Praha

benice | Praha

SLUNEČNÝ VRŠEK | Praha

LUXEMBOURG PLAZA | Praha

PALÁC ARCHA | Praha

HRADČANSKÁ | Praha

PACHtův PALác | Praha

bUBENSKá 1 | Praha

PARkviLLe | bratislava

ZŁotA 44 | Warsaw

sUnny HoUse | Hvar

váci | budapest

RÁDIO SVOBODNÁ EVROPA | Praha

ORCO PROPERTY GROUP

ORCO PROPERTY GROUP

Už více než 20 let patří Orco k významným společnostem na středoevropském realitním trhu. Nejsme jenom
developer, svým klientům a partnerům nabízíme kompletní řešení v řadě oblastí – můžete si od nás pořídit nový dům
či byt, pronajmout kancelář nebo u nás investovat své úspory. Na cestách se můžete ubytovat v některém z našich
hotelů, pronajmout si rezidenci nebo zavítat do některého z našich letovisek.

For 20 years, Orco has been a leader in the Central European property markets. Not just a developer, we are in
essence a “one-stop-shop” for a variety of clients - you can purchase a home or a flat from us, make an investment,
stay in a residence, hotel or a resort.

Building investment properties since 1991

Building investment properties since 1991

www.orcogroup.com

www.orcogroup.com
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Nigel Bellingham

Ian Bogle

Přednáška/Lecture: Projekty BFLS/BFLS Projects
Přednášející/Lecturer: Ian Bogle

Nigel Bellingham
Ředitel/Director
British Council
Bredovský dvůr, Politických vězňů 13, Praha 1/Prague 1
Tel.: +420 221 991 111
E-mail: info@britishcouncil.cz
www.britishcouncil.cz

Architektura je jednou z oblastí, která
nejlépe odráží kreativitu současné
Británie. Britští architekti jsou známí
vysokou úrovní svých návrhů
a inovativním vizionářským přístupem.
Profesní růst je však podmíněn výměnou
zkušeností na mezinárodní úrovni. Proto
mě těší, že díky pokračující spolupráci
mezi British Council a Architecture Week
Praha se nám daří zajistit prezentaci
Velké Británie v programu tohoto
festivalu. Nabízí se nám tak nejen
možnost představit úspěchy britských
architektů, ale také vytvořit prostor
pro mezinárodní diskuzi a navázání
dlouhodobé spolupráce.

Hosté/Guests

Jednou z největších a nejsledovanějších
staveb ve Velké Británii je v posledních
letech výstavba sportovišť a zázemí
pro londýnské Olympijské
a Paralympijské hry v roce 2012.
Nyní, kdy do zahájení her zbývá méně
než jeden rok, je více než příhodné,
že během Architecture Week Praha 2011
představíme olympijský plavecký stadion,
který navrhla vítězka Pritzkeho ceny,
architektka Zaha Hadid. Ve spolupráci
s Britským velvyslanectvím rovněž
uvedeme dokument Going for Green,
který přibližuje environmentální aspekty
a problémy, se kterými se výstavba
olympijského parku potýkala.
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Spolupráce British Council s Architecture
Week Praha je jen jednou z mnoha akcí,
kterými pomáháme britským architektům
navázat kontakty s kolegy po celém
světě. Dalším příkladem může být
nedávný výměnný program pro začínající
britské a portugalské architekty; britský

pavilon pro Benátské bienále 2010,
který byl uměleckými vedoucími
z muf architecture/art Llp s odvoláním
na Johna Ruskina koncipován jako Vila
Frankenstein; ve spolupráci
s The Architecture Foundation for the
London Festival of Architecture 2010
jsme pořádali Mezinárodní přehlídku
architektury, v rámci které porota,
složená z architektů a odborných kritiků,
poprvé udělila cenu Stříbrný holub
za nejlepší projekt, a to Japonsku.

Olympic and Paralympic games.
It's fitting that with less than one year
before the games open, AW 2011
features the London 2012 Aquatics
Centre, designed by the Pritzker prize
winning architect, Zaha Hadid.
In partnership with the British Embassy,
AW 2011 also includes the film Going
for Green, which highlights the way
in which the London 2012 construction
project has addressed environmental
concerns.

Více informace o těchto a dalších
projektech British Council zaměřených
na architekturu najdete na
http://www.britishcouncil.org/arts-adfcurrent-activity.htm

The British Council's partnership
with Prague Architecture Week is just
one of a number of programmes
we run to support international
networking between UK architects
and their counterparts world-wide.
Recent examples include an exchange
programme between emerging UK
and Portuguese practices; The British
Pavilion for the 2010 Venice Biennale,
which was ironically reframed as Villa
Frankenstein by artistic directors,
muf architecture/art Llp, in reference
to John Ruskin; and, in partnership
with The Architecture Foundation
for the London Festival of Architecture
2010, The British Council organised
the International Architecture Showcase
which awarded the inaugural Silver
Pigeon prize to Japan for the best
IAS project, as selected by our expert
panel of architects and critics.

Architecture is one of the powerful areas
of creative expression within Britain
today. UK architects are pushing their
practice and looking to the future
with their innovation and high standards
of production. Sharing ideas
internationally is vital to support this
continuous professional development.
For that reason, I'm delighted that
the British Council's partnership
with Prague Architecture Week continues
to support strong engagement from
the UK in AW's programme. Not only
does this provide an opportunity
to showcase UK achievements, but more
importantly, it also creates a forum
for international exchange and long
lasting new collaborations.
One of the largest and most high profile
construction projects in the UK in recent
years is the site of the London 2012

For more information on these and other
British Council Architecture projects see
http://www.britishcouncil.org/arts-adfcurrent-activity.htm

Kdy/When: 18. 10. 2011 ve 20.00 hodin/18. 10. 2011 at 8 pm
Kde/Where: Národní technická knihovna/National Technical Library,
Technická 6, Praha 6/Prague 6
Organizátor/Organizer: BFLS

CV Ian Bogle
BArch (Hons), MArch, ARIAS, RIBA,
CKA, FRSA
Ředitel/Director
„Jsem architekt. Neoznačujte mě za
specialistu. Je to jako s vařením: hraji
si s ingrediencemi a tvořím,“ říká
Ian Bogle, který pevně věří, že proces
navrhování by měl být výsledkem
kontextu, ne touhy vnutit někomu
konkrétní styl BFLS.
Po nástupu do BFLS v roce 2002
na pozici pomocného ředitele, vedl
Ian Bogle dva průkopnické projekty:
Strata a Parkovací dům, první z nich
je již dokončený a druhý má být hotový
v roce 2011. Strata je první obytnou
budovou s integrovanými větrnými
turbínami, které vyrábějí elektřinu přímo
na místě. Park House sdružuje
maloobchodní, kancelářské a obytné
prostory v elegantní, moderní budově
připravené revitalizovat západní konec
Oxford Street. V roce 2005 se Ian stal
ředitelem ateliéru.
Ian studoval architekturu na Mackintosh
School of Achitecture a následně

pracoval pro Parr Partnership v Glasgow,
kde si v roce 1993 udělal autorizaci.
Po nástupu k Foster & Partners v roce
1995 pracoval na projektech jako bylo
Skotské výstavní a konferenční centrum,
Kulturní centrum v Dubaji a Farnborough
Business Park. Jako projektový ředitel
byl zodpovědný za projekt londýnského
sídla Swiss Re a Bexley Business
Academy, budovy z nichž první vyhrála
v roce 2004 Stirling Prize a druhá
obsadila druhé místo.
Ian je aktivním velvyslancem BFSL
v zahraničí a dohlíží na pražskou
pobočku kanceláře, kde je zodpovědný
za generální plán projektu letiště
a smíšené zástavby na Žižkově.
Zajímá se o rozsáhlé vzdělávací
projekty, jako je Výzkumné laserové
centrum ELI, které má být dokončené
v roce 2011.
„I'm an architect. Don't label me as
a specialist. It's like cooking: I play with
ingredients to create,“ says Ian Bogle
who firmly believes that the design
process should be generated by context,
not the desire to impose a particular
BFLS style.

After joining BFLS in 2002 as an
Associate Director, Ian Bogle led two
pioneering projects: Strata and Park
House, the former now complete
and the latter scheduled for completion
in 2011. While Strata is the first
residential building to integrate wind
turbines which generate electricity
on site, Park House integrates retail,
office and residential space in a sleek,
innovative building set to revitalise
the western end of Oxford Street.
Ian was made Director in November
2005.
Ian studied architecture at the
Mackintosh school of Architecture,
and subsequently worked for the Parr
Partnership in Glasgow where he
qualified as an architect in 1993.
After joining Foster + Partners in 1995,
he worked on projects including
the Scottish Exhibition and Conference
Centre, The Dubai Cultural Centre and
Farnborough Business Park. As Project
Director, he was responsible for
London's Swiss Re Headquarters and
the Bexley Business Academy, buildings
which won and came second in the 2004
Stirling Prize respectively.
Ian is an active ambassador for BFLS
abroad and oversees the
practice's Prague office where
he is responsible for a large masterplan
at the airport and the mixed use urban
masterplan at Zizkov. He also has
a special interest in large Education
projects such as the ELI Laser Research
facility due on site in 2011.

Hlavní projekty
/Key Projects
Studentské bydlení Minories/Minories
Student Accommodation
Strata SE1
Park House
Oxford Science Park
Eli Laser Facility, Dolní Břežany,
Praha/Prague
Stanice Reading/Reading Station
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Výstava/Exhibition: Arch Cities
Termín konání/Date: 10. – 23. 10. 2011
Místo konání/Place: Letohrádek královny Anny/Royal Summer Palace of Queen Anne
Organizátor/Organizer: Czech Architecture Week, Správa Pražského hradu
/Prague Castle Administration
Spoluorganizátor/Co–organizer: Hlavní město Praha, URM Praha
/Capital City of Prague, The City Development Authority Prague

Zařízení ELI Beamlines/ELI
Beamlines Facility

Hosté/Guests

Dolní Břežany, Praha, Česká
republika/Prague, Czech Republic
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Evropská komise dala konečné svolení
k výstavbě zařízení ELI Beamlines,
jednoho z pilířů Extreme Light
Infrastructure (ELI). Jde o zařízení, které
vyhrálo mezinárodní architektonickou
a inženýrskou soutěž. Budova bude
sídlem s požadovanou infrastrukturou
pro výzkum laserové vědy na světové
úrovni a poskytne mezinárodnímu týmu
vědců nevídané podmínky pro výzkum
a aplikaci projektů založených na
interakci ultraintenzivních laserových
pulsů s hmotou.
ELI Beamlines je první výzkumnou
laserovou infrastrukturou, která zapojí
vědce z celosvětové vědecké komunity
a reprezentuje tak vskutku mezinárodní
týmovou spolupráci. Je uváděna jako
jeden z projektů Evropské unie s nejvyšší
prioritou.
Projekt znamená novou kapitolu
v evropském vědeckém výzkumu.
Očekává se, že nová generace laserové
technologie, která bude v zařízení
nainstalována, přispěje k rozvoji nových
metod v diagnostice a léčbě rakoviny
a poslouží výzkumu v oblastech
jako je biochemie, farmacie, věda
o materiálech a nanověda.
Nosnou myšlenkou projektu je integrace
velmi rozlehlé budovy do choulostivého
„vesnického“ prostředí na pozemku
v Dolních Břežanech, které se nacházejí
jižně od Prahy. Budova ve stylu
univerzitního areálu je navržena
s ohledem na požadavky na směr
orientace laseru. Veřejná vybavenost je
umístěna na sever v těsném sousedství
s dalším novým laserovým výzkumným
centrem. Celkový návrh budově umožní
nastavit „veřejnou tvář“, přičemž bude
splňovat všechna bezpečnostní hlediska
požadovaná klientem.
Ústředním prvkem návrhu je masivní
betonová „krabice“, rozlohou srovnatelná

s fotbalovým hřištěm. Lehká střecha
se vznáší nad základními částmi budovy
a vytváří tak sjednocující prvek. Střídavě
uspořádané žaluzie střechy evokují
podstatu laseru – podprahový odkaz
na kontinuálnost laserového výzkumu.
Žaluzie jsou navrženy tak, aby během
letních měsíců stínily prostor pod nimi,
zatímco v zimních měsících umožňují
slunci, aby jimi prostoupilo a vyhřálo
atrium.
Terénní úpravy jsou inspirovány
laserovým paprskem a svou mocnou
a účelnou geometrií vytvářejí ucelený
koncept zastavěného prostoru
a zelených ploch.

The European Commission has given
final clearance to build the ELI
Beamlines facility, one of the pillars
of the Extreme Light Infrastructure
(ELI).This facility was won as an
international architectural and
engineering competition. The building
will house the required infrastructure
for world–class research in laser science
and will provide international
researchers with unprecedented
conditions for the investigation and
applications of laser–matter interaction
at the highest light intensity level.
ELI Beamlines is the first laser research
infrastructure to involve scientists from
the global research community and
represents truly international teamwork.
It is cited as one of the European
Union's top priority projects.
The ELI Beamlines project marks a new
chapter in European scientific research.
The new generation of laser technology
to be installed in the facility is expected
to contribute to the development of new
techniques in cancer diagnosis and
therapy, and to serve research in
a variety of fields such as biochemistry,
pharmacy, material sciences and
nano–science.
The overriding philosophy of the scheme
is to integrate what is a very large
building into the sensitive 'village'
surroundings of the site at Dolni

Brezany, which is located south
of Prague. The campus style building has
been developed in accordance with the
design guidance of the laser's required
orientation, with the public facilities
being located to the North adjacent to
the another new laser research facility.
The overall concept has been conceived
to allow a 'public face' for the building
whilst meeting all the various security
issues required by the client.
The central element of the design
is a massive concrete 'box' comparable
in size to a football pitch. A lightweight
roof floats over the constituent parts
of the building, creating a unifying
element. The staggered louvres
of the canopy evoke the essence
of the laser – a subliminal reference
to the continuous nature of laser
exploration. These louvres are designed
to shade the spaces below during the
summer months whilst allowing the sun
to penetrate and heat the atrium during
the winter months. The landscaping
is inspired by the laser beam itself
with its powerful and purposeful linear
geometry generating an integrated
concept of built space and landscaping.

Londýnský přehled
Nízkouhlíková regenerace s důrazem
na návrh zajistí optimální hodnotu
pro investory i nájemníky. V současných
ekonomických podmínkách nebyla
potřeba energeticky účelné, udržitelné
architektury nikdy naléhavější.
V Londýně vzrůstá důraz na recyklování
budov a probíhá rozpuk nových ocenění
oslavujících úspěchy v této oblasti,
zejména pak ocenění 3R Awards (Refurb
– Renovace, Rethink – Přehodnocení,
Retrofit – Modernizace) sponzorované
AJ (Architect's Journal). Pokud chceme
vytvořit dlouhotrvající udržitelnou
zástavbu, budou modernizace a kreativní
adaptace zásadní. Jsou rovněž nezbytné,
pokud chceme splnit výzvu nízkouhlíkové
budoucnosti.
I přesto, bez ohledu na recesi, je rostoucí
počet nových kvalitních budov v hlavním
městě hmatatelným důkazem
pokračujícího mezinárodního věhlasu
Londýna jako centra obchodu.
V tomto roce dosáhla svého vrcholu
The Shard od Renzo Piana – stane
se nejvyšší budovou v Evropě a naprosto
změní dynamiku siluety Londýna. BFLS

2
1

3

1 – Rezidenční věž Strata SE1/Residential
Tower Strata SE1
2 – One Grafton Street, kanceláře 2.300 m2,
obchody 600 m2, byty 300 m2/offices
2,300 m2, stories 600 m2, flats 300 m2
3 – Shepherd's Bush Pavilion Hotel

jsou zaneprázdněni prací na nejvyšších
dvanácti patrech tohoto projektu, nadále
se tak etablují jako architekti,
specializovaní na projekty bydlení vyšší
kategorie, následujíce jejich dlouhodobou
spolupráci s Candy and Candy na
prestižním projektu One Hyde Park
v Knightsbridge.
Tyto odvážné nové projekty jsou
architektonicky vzrušující a vysoce
pokrokové z hlediska energetické
náročnosti, odpovídající stále přísnějším
předpisům o energetické náročnosti.
Energie, vynaložená na demolici, musí
být jasně vynahrazena vyšší účinností

nové budovy v porovnání s výkonem
svého předchůdce.
V BFLS bereme udržitelnost velice
vážně a věříme, že zodpovědný přístup
k životnímu prostředí je zásadním
aspektem kvalitní architektury Strata
SE1. Naše nedávno dokončená 43
patrová obytná věž je toho příkladem.
Nejnápadnější zelenou „značkou“
je začlenění třech větrných turbín
o průměru devíti metrů, které by měly
vyrobit nejméně 8 % (50 MWh/rok)
energie, kterou budova potřebuje.
148 metrů vysoká Strata SE1 je nejvyšší
obytnou budovou v centrálním Londýně
a tvoří nový dynamický přírůstek
do panoramatu hlavního města.
Strata SE1 je také prvním významným
projektem, který je součástí regenerace
Elephant & Castle, oblasti zničené
Luftwaffe a poté špatným územním
plánováním v 60. letech. Dodá oblasti
408 vysoce kvalitních privátních
a dostupných rezidencí pro více
než 1.000 obyvatel. Jako první budova
na světě s plně integrovanými větrnými
turbínami, nastavuje nová měřítka
z hlediska ekologické strategie.
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k řece a parku za ní a přispívají
k ohodnocení BREEAM.
Opláštění má zlepšit tepelnou výkonnost
za použití nejmodernějšího skleněného
obložení a technologie fritování
k překonání požadavků Part L 2010.
Vedle efektivního opláštění používá také
vysoce účinné mechanické a elektrické
zařízení a střešní solární panely, které
pomohou dosáhnout kreditu trvale
udržitelného projektu.
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Nezávislá analýza naznačuje, že Strata
SE1 dosáhne požadovaných emisí CO2
pro rok 2050. Trvale udržitelný návrh
Strata SE1 znamená, že náklady
za energie jednotlivých bytů budou
podstatně nižší než je tomu u průměrné
domácnosti ve Spojeném království,
což značně sníží náklady na bydlení.
Naše přestavba Grafton Street č. 1
na prominentním rohovém pozemku
v Mayfair nabízí celkem odlišný ale
neméně přesvědčivý příklad řešení trvale
udržitelného rozvoje. Projekt zahrnoval
zachování krásné, vysoce členité,
edvardovské fasády, za kterou jsme
umístili ukázkové nejmodernější
kancelářské prostory nejvyšší třídy,
které odpovídají náročným požadavkům
uživatelů 21. století, a také velkoryse
dimenzované rezidenční apartmány.
Vzhledem ke kontextu s památkovou
zónou centrálního Londýna, má nová
dvoupodlažní mansardová nástavba
tradiční detaily a krytinu z břidlice
a olova. Plochá střecha je pokryta
ozeleněným kobercem z rozchodníku
a jednou řadou solárních panelů, obojí
budově dopomáhá k dosažení známky
„velmi dobrý“ v hodnocení BREEAM.
Projekt také dosáhl nejvyšších cen
podnájmů v centrálním Londýně, takže
kvalita se počítá!
V Hammersmith v západním Londýně
dostali BFLS stavební povolení k novému
trvale udržitelnému komerčnímu projektu
na brownfield pozemku. Na místě

bývalého parkoviště poskytne projekt
35.000 m2 (GEA) kancelářských prostor
nejvyšší kvality a výrazně tak přispěje
k dlouho očekávané regeneraci
Hammersmithu. Dvě budovy, o devíti
a jedenácti podlažích, budou nad
přízemím obsahovat kancelářské
prostory. V přízemí vznikne
restaurace/kavárna, která bude
pokračovat do jižně orientovaného
veřejného prostoru a vytvářet tak novou
dynamickou oblast veřejného prostředí.
Rozlehlá flexibilní kancelářská podlaží
ve vyšších patrech mají centralizovaná
jádra, která maximalizují pronikání
denního světla do budovy a umožňují
výhledy ven. Ozeleněné terasy vyšších
pater využívají jižních výhledů směrem

V blízkosti staveniště v Hammersmith
provádí ateliér také nápaditou
rekonfirugaci památkově chráněné
budovy 2. stupně, bývalého kina
z roku 1923. Budova bude přestavěna
na čtyřhvězdičkový hotel s 240 pokoji,
s přidruženým volnočasovým
a maloobchodním zařízením. Původní
fasády budou zachovány s úpravami,
které přivedou přirozené světlo do
pokojů za nimi, zatímco nová prosklená
střecha bude věrně kopírovat zakřivený
profil střechy původní. BFSL opět přišli
s moderní odpovědí, která doplňuje
a očišťuje původní ráz, a zároveň
propůjčuje budově zcela nový život.
Netřeba dodávat, že zajistili, aby jejich
vlastní kancelářská budova odškrtla
několik trvale udržitelných položek.
Je umístěna v bývalých tiskárnách Great
Western Railway, v blízkosti stanice

metra Royal Oak v západním Londýně.
Rekonstrukce budovy z pozdního
19. století umožnila spojení tří
oddělených kanceláří do jednoho místa.
Hlavní hnací silou byla potřeba přímé
komunikace mezi týmy, a aby toho
dosáhli, vytvořili centrální atrium
proříznutím středu mnohotraktového
kancelářského podlaží, které poskytuje
přímé vizuální propojení mezi podlažími.
Tento návrh atria také umožňuje
dostatečné pronikání denního světla
hluboko do podlaží. Ve snaze vytvořit
energeticky efektivní prostředí využili
nízkoenergetický systém a pasivní
opatření. Vysokoobjemový ventilační
systém se 100 % výměnou čerstvého
vzduchu zajišťuje tepelnou regulaci
kancelářských prostor. Systém plně
využívá volného chlazení (chlazení
vnějším vzduchem) a umožňuje tak ročně
obsloužit až 75 % hodin během dne bez
nutnosti chlazení. Rekuperace tepla
uvnitř vzduchové jednotky pomáhá
minimalizovat tepelný příkon
v chladnějších obdobích roku.
Kancelářské prostory jsou útulné,
vzdušné a velice dobře osvětlené a jsou
navrženy k maximálnímu využití pasivní
kontroly prostředí při nejnižší možné
spotřebě energie.
Trvalá udržitelnost je plně integrovanou
součástí procesu návrhů v BFLS.
Posuzují problematiku trvalé
udržitelnosti od počátku a starají
se o to, aby dopomáhala ke klíčovým
strategickým rozhodnutím. Používáním
pasivních technik, jako je prostorové
uspořádání, tvar a orientace budovy,
budou vždy usilovat o snížení spotřeby
energie a zdrojů. Jejich architektura
je inovativní, vnímavá a ze své podstaty
trvale udržitelná.

4

6

5
4 – Hammersmith Grove
5, 6 – One Hyde Park, 35.500 m2 luxusních
bytů a wellness/35,000 m2 of luxury flats
and wellnes

London overview
Low carbon, design–led regeneration will
ensure optimum value for both investors
and occupiers.
In the current economic climate the need
for energy efficient, sustainable
architecture has never been more
pressing.
In London there is an increasing
emphasis on re–cycling buildings
and a rash of new awards celebrating
achievements in this field, notably the
3R Awards (Refurb, Rethink, Retrofit),
sponsored by AJ. Retrofit and creative
adaptation will be critical if we are to
develop sustainable, long–term built
environments. They are also essential
if we are going to meet the challenge
of a low–carbon future.
That said, recession or no, the growing
list of quality new buildings in the capital
is tangible proof of London's continuing
international pre–eminence as
a commercial centre.
Dwarfing all other development in the
capital, Renzo Piano's The Shard topped
out earlier this year – set to be
Europe's tallest building, it will
completely redefine the dynamic of
London's skyline. BFLS is busy working
on the top 12 storeys of the scheme,
further establishing our credentials
as architects specialising in high–end
residential developments, following our
long–standing collaboration with Candy
and Candy on the prestigious One Hyde
Park development in Knightsbridge.

These bold new developments are both
exciting architecturally and highly
advanced in terms of energy
performance, responding to ever more
stringent energy performance legislation.
Energy expended on demolition must be
clearly off–set by the greater efficiencies
of the new build as compared with the
poor performance of its predecessor.
At BFLS we take sustainability very
seriously, and believe that a responsible
approach to the environment is a vital
aspect of quality architecture. Strata
SE1, our recently completed 43–storey
residential tower is a case in point.
The most obvious green 'marker' is the
inclusion of three nine–metre diameter
wind turbines, set to generate at least
8% (50mwh/pa) of the buildings energy
requirements. Standing at 148 metres
high, Strata SE1 is the tallest residential
building in Central London, forming
a dynamic new addition to the
capital's skyline.
Strata SE1 is also the first significant
development to be delivered as part
of the regeneration of the Elephant
& Castle, blighted by the Luftwaffe
and then by misguided 1960s urban
planning. It delivers 408 high quality
private and affordable residences
to the area, accommodating more than
1,000 residents. The first building
in the world with fully integrated wind
turbines, it sets a new benchmark
in terms of environmental strategy.
Independent analysis has also suggested
that Strata SE1 will achieve 2050 CO2
target emissions. Strata
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Zaha Hadid

Velká Británie/architecture of Great Britain

Výstava/Exhibition: Arch Cities
Termín konání/Date: 10. – 23. 10. 2011
Místo konání/Place: Letohrádek královny Anny/Royal Summer Palace of Queen Anne
Organizátor/Organizer: Czech Architecture Week, Správa Pražského hradu
/Prague Castle Administration
Spoluorganizátor/Co–organizer: Hlavní město Praha, URM Praha
/Capital City of Prague, The City Development Authority Prague

Hosté/Guests

SE1's sustainable design means that
energy costs per apartment will be
substantially less than the typical UK
housing average, significantly reducing
occupational costs.
Our redevelopment of No 1 Grafton
Street, on a prominent corner site
in Mayfair, offers a quite different but
equally compelling case study
of sustainable development. The project
involved the retention of a fine, highly
articulated Edwardian façade behind
which we inserted exemplary, state
of the art Grade A office space fit for
demanding 21st–century occupiers,
as well as a generously proportioned
residential apartment. Given the context
of a central London conservation area,
the new two–storey mansard extension
is traditionally detailed and clad in
natural slate and lead. The flat roof is
covered in a sedum blanket and a single
row of PV panels, both of which help the
building to achieve its BREEAM 'Very
Good' rating. The project has also just
set the highest rental values in central
London so quality counts!
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Over in West London at Hammersmith,
BFLS has won planning permission for
a sustainable new commercial
development on a brown–field site.
Occupying the site of a former car park,
the project will deliver 35,000 sq m
7

7 – 66 Porchester Road, kancelář/office

(GEA) of high quality office space,
making a significant contribution
to Hammersmith's long awaited
regeneration. Two buildings of nine and
eleven storeys will house office space
above ground level. Restaurant/café
space occupies the ground level, spilling
onto the south–facing landscaped public
realm, creating a new dynamic public
realm environment.
Large, flexible office floor plates on
upper floors have centralised cores,
which maximise the potential for daylight
penetration into the buildings, and views
out. Landscaped terraces on upper floors
enjoy southerly views towards the river
and park lands beyond and contribute
to the BREEAM rating.
The design approach to the envelope has
been to improve thermal performance
by using the latest glass coating
and fritting technology to exceed
the requirements of Part L 2010.
As well as an efficient envelope, the use
of highly effective M&E equipment and
roof–mounted solar panels will
contribute to the sustainable credentials
of the scheme.
Close to the Hammersmith site,
the practice is also imaginatively
reconfiguring a Grade II listed former
cinema dating from 1923. The building
will be converted into a new four–star,
240–room hotel with associated leisure
and retail facilities. The primary façades
will be retained with modifications to
bring natural light into the rooms behind,
while a new glazed roof will faithfully
echo the curved profile of the original.

Once again, BFLS has generated
a contemporary response that
complements and refines the original
character while giving the building
a completely new lease of life.
Needless to say, they made sure that
their office building ticked a few
sustainable 'boxes'. Located in the
former printing works of the Great
Western Railway, the site is adjacent
to Royal Oak tube station in West
London. Refurbishment of this late
19th–century building allowed to bring
together three separate offices in one
location.
A key driver was the need to ensure
direct communication between teams
and to achieve this they created
a central atrium by cutting through the
centre of the deep plan office floor space
which provides direct visual links
between all floors. This atrium design
also allows ample daylight penetration
well into the floor plan. Seeking to create
an energy–efficient environment, they
have incorporated low energy systems
and harnessed passive measures. A high
volume 100 % fresh air displacement
ventilation system ensures thermal
control of the office space. The system
uses full free cooling (economizer cycle)
allowing for up to 75 % of annual
daytime hours to be supplied without the
need for cooling. Heat recovery within
the air plant helps to minimize heat input
during colder periods of the year.
Office space is comfortable, airy and well
lit, and has been designed for maximum
use of passive environmental control at
the lowest practicable levels of energy
consumption.
Sustainability is fully integrated into
the design process at BFLS. They assess
sustainability issues from the outset,
and ensure they inform key strategic
decisions. Using passive techniques,
such as siting, building form and
orientation, they will always aim
to reduce energy and resource
consumption. Their architecture
is innovative, responsive and inherently
sustainable.

oslavovány jako architektura, jež
transformuje naši vizi budoucnosti
do nových prostorových konceptů
a smělých, vizionářských tvarů.
Kancelář Zaha Hadid Architects
je globálním lídrem v průkopnickém
výzkumu a zkoumání designu.
Spolupráce se společnostmi, které jsou
špičkami ve svém oboru, podporuje
rozmanitost a rozšiřuje vědomosti praxe,
zatímco implementace nejmodernějších
technologií pomáhá realizovat plynoucí,
dynamické a díky tomu i složité
architektonické struktury.

Zaha Hadid, zakladatelka Zaha Hadid
Architects, byla v roce 2004 oceněna
Pritzkerovou cenou za architekturu
(ta je v architektuře považována
za Nobelovu cenu). Zaha Hadid
je mezinárodně proslulá i pro svou
teoretickou a akademickou činnost.
Každý její dynamický a inovativní projekt
staví na více než třiceti letech
revolučního objevování a výzkumu
vzájemně propojených disciplín
urbanismu, architektury a designu.
Její zájem leží na rozhraní architektury,
krajinářství a geologie, jelikož její praxe
v sobě spojuje přírodní topografii
a systémy vytvořené lidskou rukou
a vede k experimentům s nejnovějšími
technologiemi. Takový proces často vede
k nečekaným a dynamických
architektonickým formám. MAXXI:
Národní muzeum umění 21. století
v Římě nebo Londýnské centrum vodních
sportů pro olympiádu v roce 2012 jsou
vynikajícími příklady hledání
komplexních, plynulých prostorů Zahy
Hadid. I starší převratné stavby, jako
Rosenthalovo centrum současného
umění v Cincinnati v USA, jsou

Zaha Hadid, founder of Zaha Hadid
Architects, was awarded the Pritzker
Architecture Prize (considered to be
the Nobel Prize of architecture) in 2004
and is internationally known for both
her theoretical and academic work.
Each of her dynamic and innovative
projects builds on over thirty years
of revolutionary exploration and research
in the interrelated fields of urbanism,
architecture and design. Hadid's interest
lies in the rigorous interface between
architecture, landscape, and geology
as her practice integrates natural
topography and human–made systems,
leading to experimentation with
cutting–edge technologies.
Such a process often results in
unexpected and dynamic architectural
forms. The MAXXI: National
Museum of 21st Century Arts in Rome,
Italy and the London Aquatics Centre
for the 2012 Olympic
Games are excellent demonstrations
of Hadid's quest for complex, fluid space.
Previous seminal buildings such as the
Rosenthal Center for Contemporary Art
in Cincinnati, USA, have also been hailed
as architecture that transforms our
vision of the future with new spatial
concepts and bold, visionary forms. Zaha
Hadid Architects continues to be a global
leader in pioneering research and design
investigation. Collaborations with
corporations that lead their industries
have advanced the practice's diversity
and knowledge, whilst the

implementation of state–of–the–art
technologies have aided the realization
of fluid, dynamic and therefore complex
architectural structures.

Kontakt/Contact
www.zaha-hadid.com

Londýnské centrum vodních
sportů/London Aquatics
Centre
Londýn, Velká Británie/London, United
Kingdom
2005–2011
Centrum vodních sportů pro letní
olympijské hry v roce 2012 i další
využití/Aquatics Centre for 2012
Summer Olympics and future use
Klient/Client: Olympic Delivery Authority
Architekt/Architect: Design Zaha Hadid
Architects
Vedoucí projektu/Project Director:
Jim Heverin
Hlavní architekti/Project Architects:
Glenn Moorley, Sara Klomps
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Londýnské centrum vodních sportů
London Aquatics Centre

Zaha Hadid

for the additional spectator seating
in Olympic mode, then in–filled with
a glass façade in Legacy mode.
Hadid's outstanding contribution
to the architectural profession continues
to be acknowledged by the most
world's most respected institutions.
She received the prestigious 'Praemium
Imperiale' from the Japan Art Association
in 2009, and in 2010, the Stirling Prize –
one of architecture's highest accolades –
from the Royal Institute of British

Projektový tým/Project Team: Alex Bilton,
Alex Marcoulides, Barbara Bochnak,
Carlos Garijo, Clay Shorthall, Ertu Erbay,
George King, Giorgia Cannici, Hannes
Schafelner, Hee Seung Lee, Kasia
Townend, Nannette Jackowski, Nicolas
Gdalewitch, Seth Handley, Thomas Soo,
Tom Locke, Torsten Broeder, Tristan Job,
Yamac Korfali, Yeena Yoon
Velikost, plocha/Size, area
Velikost pozemku/Site Area: 36.875 m2

Celková plocha zástavby/Total Floor Area
Legacy:
Suterén/Basement: 3.725 m2
Přízemí/Ground Floor: 15.137 m2
První patro/First Floor: 10.168 m2
Olympiáda/Olympic:
Suterén/Basement: 3.725 m2
Přízemí/Ground Floor: 15.402 m2
První patro/First Floor: 16.387 m2
Hlediště/Seating Area: 7.352 m2
Terén pod zástavbou/Footprint Area
Legacy: 15.950 m2
Olympiáda/Olympic: 21.897 m2

Hosté/Guests

Londýnské centrum vodních sportů je
inspirováno proměnlivou geometrií vody,
vytváří prostor a formuje okolní
prostředí, které odráží krajinu podél řeky
v Olympijském parku. Zvlněná střecha se
zvedá ze země jako vlna, ohraničuje
vnitřní bazény ve sjednocujícím gestu
proměnlivosti a současně vytváří hmotu
plaveckých a potápěčských bazénů.
Vodní centrum je navrženo mimořádně
přizpůsobivě tak, aby mohlo pojmout
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17.500 diváků během londýnské
olympiády, i poskytnout odpovídající
prostory pro 2.500 diváků v běžném
provozu po olympiádě. Tvar bazénu je
odvozený od křivky viditelnosti z pozice
všech 17.500 diváků. Dvojitě zakřivená
geometrie vytváří parabolickou
obloukovou konstrukci, jež tvoří
charakteristickou střechu, která svým
zvlněním odlišuje hmotu závodního
a potápěčského bazénu. Střecha
přesahuje halu s bazénem do vnější
plochy a nad hlavní vchod na mostě,
jenž bude hlavním přístupovým místem
v běžném provozu. Konstrukčně je
střecha ukotvená ve třech základních
polohách s otvorem mezi střechou
a podiem, kde mohou sedět další diváci
během olympijského módu, později
v běžném provozu však bude vyplněný
skleněnou fasádou.
Mimořádný přínos Zahy Hadid
architektonické profesi uznávají a oceňují
další a další přední světové instituce.

Získala prestižní cenu Praemium
Imperiale od Japonské umělecké
asociace v roce 2009, a v roce 2010
Stirling Prize – jedno z nejvyšších
architektonických ocenění – od Royal
Institute of British Architects (RIBA).
Mezi další ocenění z nedávné doby patří
to od UNESCO, které Hadid jmenovalo
Umělcem pro mír na ceremoniálu
v Pařížské centrále. V roce 2010
ji Francouzská republika udělila řád
Commandeur de l'Ordre des Arts et des
Lettres za její zásluhy na poli
architektury a časopis TIME ji zařadil
na seznam 100 nejvlivnějších lidí světa

v roce 2010. Tento seznam je rozdělen
do čtyř kategorií: Lídři, Myslitelé, Umělci
a Hrdinové – Zaha Hadid obsadila první
místo v kategorii Myslitelé.
The London Aquatic Centre is inspired
by the fluid geometries of water in
motion, creating spaces and
a surrounding environment that reflect
the riverside landscapes of the Olympic
Park. An undulating roof sweeps up from
the ground as a wave – enclosing the
pools of the Centre with a unifying
gesture of fluidity, while also describing
the volume of the swimming and diving
pools. The Aquatics Centre is designed
with an inherent flexibility to
accommodate 17,500 spectators
for the London 2012 Games in 'Olympic'
mode while also providing the optimum
spectator capacity of 2500 for use
in 'Legacy' mode after the Games.
The pool hall's form is generated by
the sightlines of the 17,500 spectators
in its Olympic mode. Double–curvature
geometry has been used to generate
a parabolic arch structure that creates
the unique characteristics of the roof.
The roof undulates to differentiate
between the volumes of competition pool
and the diving pool. Projecting beyond
the pool hall envelope, the roof extends
to the external areas and to the main
entrance on the bridge that will be
the primary access in Legacy mode.
Structurally, the roof is grounded
at 3 primary positions with the opening
between the roof and podium used

Foto/Photo © Hufton and Crow

Architects. Other recent awards include
UNESCO naming Hadid as an 'Artist
for Peace' at a ceremony in their Paris
headquarters. Also in 2010, the Republic
of France named Hadid as Commandeur
de l'Ordre des Arts et des Lettres
in recognition of her services
to architecture, and TIME magazine
included her in their 2010 list of the
100 Most Influential People in the World.
This Time 100 list is divided into four
categories: Leaders, Thinkers, Artists
and Heroes – with Hadid ranking top
of the Thinkers category.
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Norman Foster

CV Norman Foster
Norman Foster je jedním
z nejvýznamnějších praktikujících
architektů současnosti. Je vedoucím
a zakladatelem ateliéru Foster +
Partners, se sídlem v Londýně
a pobočkami po celém světě.
V uplynulých čtyřech desetiletích byla
tato kancelář průkopníkem udržitelného
přístupu k architektuře a ekologii díky
překvapivě širokému záběru projektů,
od územních plánů, veřejné
infrastruktury, letišť, veřejných

i kulturních staveb, kanceláří až po
soukromé domy a produktový design.
V roce 1999 se Norman Foster stal
dvacátým prvním laureátem Pritzkerovy
ceny za architekturu a v roce 2002
obdržel Praemium Imperiale Award
for Architecture. V roce 2009 se stal
29. nositelem ceny za umění Asturského
knížectví.
Norman Foster is one of the most
important architects practising in the
world today. He is chairman and founder
of Foster + Partners, based in London,

StrÆnka 251

with project offices worldwide. Over
the past four decades the practice has
pioneered a sustainable approach
to architecture and ecology through
a strikingly wide range of work, from
urban masterplans, public infrastructure,
airports, civic and cultural buildings,
offices and workplaces to private houses
and product design. He became the 21st
Pritzker Architecture Prize Laureate
in 1999 and was awarded the Praemium
Imperiale Award for Architecture in 2002.
In 2009, he became the 29th laureate
of the prestigious Prince of Asturias
award for the Arts.

Londýn, Anglie 1997–2004/London,
England 1997–2004
Pozemek ohraničuje St. Mary Axe, Bury
Street, Bury Court a budova Browns/The
site is bounded by St. Mary Axe, Bury
Street, Bury Court and Browns Buildings

Hosté/Guests
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Sídlo Swiss Re
/Swiss Re Headquarters
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Majitel, nájemce/Owner, occupier:
Swiss Re
Realizace/Construction: 2001–2003
Pozemek/Site size: 0,57 ha
Výška/Height: 180 m (třikrát vyšší
než Niagarské vodopády/three times
the height of Niagara Falls)
Počet podlaží/No. floors:
40 (+ přízemí + jedno suterénní patro
/+ ground + one level of basement)
Teoretická kapacita/Theoretical building
capacity: 3.500 osob/people
Kancelářské plochy/Net office area:
46.000 m2
Obchodní plochy/Net retail area:
1.400 m2
Plocha typického podlaží/Typical floor
plate: 1.400 m2
Parkování/Car Parking: 18 parkovacích
míst, včetně 5 pro invalidy a prostoru pro
nakládání zboží/18 operational parking
spaces, including 5 for people with
disabilities, together with goods handling
facilities

Kazetová ocel/Diagrid Steel: 7 km
Pilíře/Piles: 9 km (333nr @ 750 mm
průměr/diameter)
Beton: 1 750 m3 po nejvyšší bod budovy
nebo dva olympijské plavecké bazény
Concrete: 1,750m3 to central pile cap
or 2 Olympic swimming pools
Výtahy: 18 osobních výtahů, v jeden
okamžik se může budovou vertikálně
přesouvat 378 lidí rychlostí až 6 m
za vteřinu./Lifts: 18 passenger lifts
and at any one time, 378 people can
be vertically transported through the
building at speeds up to 6m per second.
Restaurace: ve výšce 165 m bude
nejvýše položenou restaurací
v Londýně/Restaurant: At 165 m will be
highest in London
Průměr/Diameter: 49,3 m u základny/at
base, 56,5 m v 17. patře/at 17th floor,
26,5 m v 39. patře/at 39th floor
Maximální obvod budovy je jen o dva
metry menší než její výška./The
maximum circumference of the building
is only two meters less than its height.
Vnější obložení: Skleněné desky
s hliníkovými profily – 24 000 m2 nebo
5 fotbalových hřišť. Celkem bylo na
obklad použito cca 5 500 panelů
/External cladding: Glass cladding
with aluminium profiles – 24,000m2
or 5 football pitches. There are
approximately 5,500 cladding panels
Konstrukční ocel: 10.000 tun/35 km –
8 mega Newtonů (71 dvoupatrových
autobusů) je síla působící na prstencový
nosník ve 2. patře
Structural Steel: 10,000 tonnes
/35 kms – 8 mega Newtons (71 double
decker buses) of force to the level 2 ring
beam

2
1

3

1–3 – Sídlo Swiss Re, Londýn, Anglie
1997–2004/Swiss Re Headquarters/London,
England 1997–2004

První ekologická výšková budova
v Londýně a nepřehlédnutelná dominanta
městského panoramatu, to je nové
vedení Swiss Re, vycházející
z radikálního přístupu – technologicky,
architektonicky, společensky
i prostorově. Tyčí se do výšky
jednačtyřiceti pater a nabízí 76.400 m2
plochy, včetně kanceláří a obchodní
pasáže, přístupných z nově vzniklého
náměstí. Na samém vrcholu budovy –
v nejvyšším obydleném podlaží
v Londýně – je klubová místnost

nabízející velkolepý 360° výhled
na celou metropoli.
Budova, vyrůstající z kruhového půdorysu
v paprskovité geometrii, se v průřezu
směrem vzhůru rozšiřuje a následně
směrem ke špici opět zužuje. Tento
charakteristický tvar reaguje na situaci
pozemku: budova vypadá užší, než
by vypadal obdélníkový kvádr stejné
velikosti a její zúžení směrem k základně
maximalizuje možnosti využití prostor
v přízemí. Z hlediska prostředí snižuje
profil budovy, v porovnání s přímočarými
věžáky podobné velikosti, výkyvy
způsobené větrem a pomáhá zachovávat
přívětivé prostředí i na úrovni ulice,
vytváří vnější tlakové diferenciály, které
jsou využívány v jedinečném systému
přirozené ventilace.
Konceptuálně rozvíjí věž myšlenku
načatou u budovy Commerzbanky
a ještě předtím u Climatroffice,
teoretického projektu s Buckminsterem
Fullerem, jenž navrhoval nové propojení
přírody a pracovního prostředí,
s inteligentními energeticky vnímavými
posuvnými zdmi a střechou přecházející
v jednolitý trojúhelníkovitý plášť.
Diagonálně vyztužená konstrukce budovy
umožnila vytvořit podlažní plochy bez
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Hosté/Guests

sloupů a plně prosklenou fasádu, jež
přivádí světlo a poskytuje výhled ven.
Atria mezi rozbíhajícími se prsty každého
podlaží jsou vertikálně propojená
a vytvářejí řadu neformálních otevřených
prostorů, které se vinou vzhůru budovou.
Tyto prostory jsou přirozenými
společenskými centry – zde jsou
občerstvovací zóny a místa pro setkávání
– fungují jako „plíce“ budovy, jelikož
distribuují čerstvý vzduch přiváděný
do budovy otevíracími panely na fasádě.
Tento systém snižuje závislost na
klimatizaci a spolu s dalšími opatřeními
znamená, že budova celkově spotřebuje
o polovinu méně energie, než běžné
klimatizované kancelářské výškové stavby.

252/253

London's first ecological tall building
and an instantly recognisable addition
to the city's skyline, this headquarters
for Swiss Re is rooted in a radical
approach – technically, architecturally,
socially and spatially. It raises forty–one
storeys and provides 76,400 square
metres of accommodation, including
offices and a shopping arcade accessed
from a newly created plaza. At the very
top of the building – London's highest
occupied floor – is a club room that
offers a spectacular 360–degree
panorama across the capital.

4

5

6
4–6 – Sídlo Swiss Re, Londýn, Anglie
1997–2004/Swiss Re Headquarters/London,
England 1997–2004

Generated by a circular plan, with
a radial geometry, the building widens
in profile as it rises and tapers towards
its apex. This distinctive form responds
to the constraints of the site: the
building appears more slender than
a rectangular block of equivalent size
and the slimming of its profile towards
the base maximises the public realm at
ground level. Environmentally, its profile
reduces wind deflections compared with
a rectilinear tower of similar size,
helping to maintain a comfortable
environment at street level, and creates
external pressure differentials that are
exploited to drive a unique system
of natural ventilation.

Conceptually the tower develops ideas
explored in the Commerzbank and
before that in the Climatroffice,
a theoretical project with Buckminster
Fuller that suggested a new rapport
between nature and the workplace,
its energy–conscious enclosure resolving
walls and roof into a continuous
triangulated skin. Here,
the tower's diagonally braced structure
allows column–free floor space and
a fully glazed facade, which opens
up the building to light and views.
Atria between the radiating fingers
of each floor link vertically to form
a series of informal break–out spaces
that spiral up the building. These spaces
are a natural social focus – places for
refreshment points and meeting areas –
and function as the building's 'lungs',
distributing fresh air drawn in through
opening panels in the facade.
This system reduces the tower's reliance
on air conditioning and together
with other sustainable measures, means
that the building uses only half the
energy consumed by conventional
air–conditioned office towers.
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Venezuelská architektura/Venezuelan architecture

Exhibition: Arch Cities
Date: 10. – 23. 10. 2011
Place: Royal Summer Palace of Queen
Anne
Organizer: Czech Architecture Week,
Prague Castle Administration
Co–organizer: Capital City of Prague,
The City Development Authority Prague

Časopis přináší aktuální informace z oblasti
architektury, developmentu a stavebnictví. Čtenář
zde najde komplexní analýzy aktuálních témat
z uvedených oblastí, informace o připravovaných
developerských projektech, nových zajímavých
realizacích, profily známých osobností i nové stavební
trendy.

and aesthetic. Thoughts, architecture,
urban planning, education and scientific
activities, these are the themes these
Venezuelans, who have left their
footprints on the face of today's Caracas,
address.

Vnitřní svět Carlose Raúla
Villanuevy/The inner world
of Carlos Raúl Villanueva
předplatné:

A.L.L. production, s. r. o.
P. O. Box 732, 111 21 Praha 1
tel.: 840 30 60 90, fax: 234 092 813
e-mail: asb@predplatne.cz

www.casopisasb.cz

Doba trvání/Duration: 30 min.
Režie a scénář/Director and script:
Oscar Lucien, 2000
Carlos Raúl Villanueva je jednou
z nejdůležitějších novátorských osobností
20. století ve Venezuele. Tento architekt
spojuje v moderní architektuře prvky
klimatu a geografie. V této audiovizuální
biografii jsou Villanuevův život a dílo
ztvárněny pomocí cenných svědectví
a dosud nezveřejněných záběrů.
Carlos Raúl Villanueva is one of the most
important innovative persons of the 20th
century Venezuela. This architect
connects elements of climate and
geography in modern architecture.
This audiovisual biography shows
Villanueva's life and work through
valuable testimonies and so far
unpublished shots.

Časopis informuje nejen o materiálech, výrobcích,
konstrukcích a technologiích, ale přináší také aktuality
o ekonomickém dění ve stavebnictví. V každém
čísle najdete informace o změnách na stavebním
trhu, o novinkách v oblasti pozemních staveb nebo
o stavební technice.

předplatné:

A.L.L. production, s. r. o.
P. O. Box 732, 111 21 Praha 1
tel.: 840 30 60 90, fax: 234 092 813
e-mail: realizacestaveb@predplatne.cz

Čtyři pohledy/Four views
www.casopisrs.cz

Kopeček/The Hill

asb-portal.cz
asb-portal
architektura | stavebnictví | byznys

Webový portál www.asb-portal.cz se během
své existence stal důležitým zdrojem informací
a internetovým průvodcem v oblasti architektury,
stavebnictví a stavebního podnikání v České
republice. Článková část je rozdělená na 5 hlavních
sekcí: Architektura, Stavebnictví, Inženýrské stavby, TZB
a Podnikání a trh.

In the 1950's, Caracas is a city that
can fulfill the dream about modern
architecture. Armando Planchart,
successful businessman, and his wife
Anala want to build a new house
and contact famous architect Gia Ponti.
At first this Italian master rejects them
but then comes to Venezuela and falls
in love with it. Vila Planchart, known
as the Hill, is a masterpiece.

Doba trvání/Duration: 57 min.
Režisér/Director: Juan Andrés Bello,
2006
V padesátých letech 20. století
je Caracas městem, kde se může splnit
sen o moderní architektuře. Armando
Planchart, úspěšný obchodník a jeho
manželka Anala si chtějí postavit
nový dům a kontaktují slavného
architekta Gia Pontiho. Zprvu tento
italský mistr odmítá, ale poté přijíždí
do Venezuely a navždy se do ní
zamiluje. Vila Planchart, známá
také jako Kopeček je jeho mistrovským
dílem.

Doba trvání/Duration: 24 min.
Režisér/Director: John Petrizelli, 2009
Alfredo Cilento, Graziano Gasparini,
Marco Negrón a Tomás José Sanabria,
čtyři z nejdůležitějších venezuelských
architektů 20. století vypovídají
prostřednictvím jasné vize o svém
díle hledání vlastního jazyka a estetiky.
Myšlenky, architektura, urbanismus,
výuka a vědecká činnost jsou témata,
ke kterým se vyjadřují tito Venezuelané,
kteří zanechali ve velkém měřítku své
stopy na charakteru současného
Caracasu.
Alfredo Cilento, Graziano Gasparini,
Marco Negrón and Tomás José Sanabria,
four of the most important Venezuelan
architects of the 20th century, testify
through a clear vision about their
searching for their own language
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Štefan Duchoslav

Štefan Duchoslav, Country CEO Czech Republic
HB Reavis Slovakia

Slavomír Jankovič, Country CEO Slovak Republic
HB Reavis Slovakia

Prievozská 4, Bratislava
Slovensko/Slovakia
Tel.: +421 258 303 030
E-mail: hbreavis@hbreavis.sk
www.hbreavis.com

Prievozská 4, Bratislava
Slovensko/Slovakia
Tel.: +421 258 303 030
E-mail: hbreavis@hbreavis.sk
www.hbreavis.com

SKUPINA HB REAVIS
HB Reavis, založená jako soukromá
společnost v roce 1993, je v současné
době jedním z nejúspěšnějších
komerčních realitních developerů
a správců v regionu střední a východní
Evropy (CEE). Od té doby Skupina
ze svého domovského trhu, kterým
je Slovensko a kde je předním hráčem,
expandovala na sousední trhy
v České republice (2006), Maďarsku
(2007), Polsku (2009) a naposledy
v Chorvatsku (10).

Rozhovory

Skupina HB Reavis v současné době
vlastní a spravuje aktiva – kancelářská
centra, moderní nákupní centra
a logistická centra – v hodnotě
830 milionů EUR. Současné portfolio
zahrnuje 459.000 metrů čtverečních
hrubé nájemní plochy (GLA) s rozsáhlým
plánovaným portfoliem ve třech zemích.
V současné době je ve výstavbě přibližně
134.000 m2 GLA s plánovaným uvedením
do provozu ke konci roku 2012. Další
projekty o rozsahu 783.000 metrů
čtverečních GLA se nacházejí ve fázi
plánování a schvalování.
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V hlavním městě Slovenska, v Bratislavě,
byla společnost HB Reavis pionýrem
v poskytování moderních kancelářských
prostor ve svém prvním obchodním
centru v roce 1996. Od té doby se
společnost vypracovala na předního
developera kancelářských prostor, jenž
ke dnešnímu dni poskytuje 30–35 %
kancelářských ploch první třídy ve městě.
Skupina HB Reavis Group stojí také
za velice úspěšným nákupním a zábavním
konceptem Aupark, jenž se v současné
době začíná rozšiřovat po celém
Slovensku s plánovanými realizacemi
tohoto konceptu v sousedních zemích.
Úspěch skupiny, jednoho z mála plně
integrovaných realitních hráčů v regionu
CEE, tkví v jedinečném, „neutuchajícím“
přístupu k rozvoji a provozu komerčních
nemovitostí. Počínaje identifikací
investiční příležitosti až k řízení
stávajících aktiv aplikuje HB Reavis
profesionální zkušenosti a know–how
v jednotlivých fázích rozvojového
procesu. Skupina pravidelně získává
prestižní ceny za svůj přístup
a nákladově efektivní způsob, kterým

integruje potřeby nájemců do svých
nemovitostí.
1993 Založení HB Reavis jako realitní
kanceláře
1995 Zahájení prvního komerčního
rozvoje – BBC I
1999 Prodej BBC I – II, vůbec první
institucionální transakce
na Slovensku
2001 Otevření dosud největšího
projektu – Aupark Bratislava,
nejvýkonnějšího nákupního centra
na Slovensku
2005 Společnost uznána podle
Euromoney nejlepším developerem
v regionu CEE
2007 Zahájení mezinárodní expanze –
otevření poboček v Praze
a Budapešti
2008 Otevření pobočky ve Varšavě
2010 Dokončen první projekt v České
republice
Získání prvního projektu v Polsku
Otevření pobočky v Záhřebu
2011 Spuštění prvního nemovitostního
fondu HBR CE REIF se „seed
aktivy“ ve výši 165 mil. EUR

THE HB REAVIS GROUP
IN PROFILE

to each stage of the development
process. The Group regularly wins
prestigious awards for its approach
and for the cost–effective way it
integrates tenant needs into its
properties.

(GLA) with an extensive pipeline
portfolio in three countries. A total
of some 134,000 m2 of GLA is under
construction and will come into
operation by the end of 2012. Additional
projects with 783,000 m2 of GLA are
at planning and permit stage.
In the Slovak capital, Bratislava,
HB Reavis pioneered the modern office
space supply by building its first
business center in 1996. Ever since,
it has been a leading office developer
providing 30–35% of the city's A–class
office stock to date.

Founded as a privately run business
in 1993, HB Reavis is now one
of the most successful commercial
real–estate developers and managers
in Central and Eastern Europe (CEE).
From its original home market of
Slovakia, where it is the leading player,
the Group has since expanded into
neighboring markets of the Czech
Republic (2006), Hungary (2007),
Poland (2009), and most recently
Croatia (2010).

1

The HB Reavis Group currently owns
and manages assets – office business
centers, modern shopping malls
and logistics centers – valued at
€830 million. The standing portfolio
is 459,000 m2 of gross leasable area

1– Rivergarden Office Praha – River Garden
Office West, Praha, Česká republika/Prague,
Czech Republik
2 – Apollo Business Center Bratislava,
Slovensko/Slovakia
3 – Konstruktorska Business Center Varšava,
Polsko/Warsaw, Poland

The HB Reavis Group is also behind
the hugely successful Aupark shopping

2
3

and entertainment concept that
is currently being rolled out throughout
Slovakia and planned in neighboring
countries.
One of the few fully integrated real
estate players in the CEE region,
the Group's success is due to its unique,
„perpetual“ approach to the development
and operation of commercial real estate.
From identifying the investment
opportunity to management of the
standing asset, HB Reavis applies
its professional expertise and knowhow

1993 Foundation of HB Reavis
as a real–estate agency
1995 Launch of the first commercial
development – BBC I
1999 Sale of BBC I – II, making
it the first institutional transaction
in Slovakia
2001 Opening of the largest project
to date – Aupark Bratislava,
the best performing shopping
center in Slovakia
2005 Recognized as the Best CEE
developer by Euromoney
2007 Launch of international expansion
– opening of offices in Prague
& Budapest
M. Hulshoff, former CEO of
Rodamco, joined as non–executive
director
2008 Opened office in Warsaw
2010 Completed the first project
in the Czech Republic
Acquired the first project in Poland
Opened office in Zagreb
2011 Launched our first real estate
fund HBR CE REIF with seed
assets of EUR 165 million
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Petr Palička

Petr Palička
Local managing director, Real Estate
Penta Investments
Na Příkopě 6, Praha 1
e–mail: palicka@pentainvestments.com
www.pentainvestments.com

Tématem letošního ročníku výstavy
Architecture Week je urbanismus
a město. Co si představíte pod pojmem
moderní město? Jaké funkce do něj
patří?
Moderní město by mělo mít všechny
funkce, které umožní lidem, kteří v něm
bydlí nebo do něj dojíždějí, pohodlně
a plnohodnotně žít, pracovat, vychovávat
děti, odpočívat, bavit se.
Má podle vašeho názoru v dnešním
městě své místo také výroba?
Myslím si, že má, samozřejmě ne ve
středu města a jen takové provozy, které
nezatěžují životní prostředí hlukem,
zplodinami atd. Při dnešních moderních
technologiích takové provozy jsou.
Obyvatelé měst musejí někde pracovat,
a to nejen ve službách nebo v úřadech.
V současné době se budují spíše
průmyslové a technologické parky
za městem. Důvodem jsou nižší ceny
pozemků, ale vzniká problém
s dojížděním za prací. Myslím si,
že především provozy lehké výroby
je možné do intravilánu umístit.
Dobrý příklad se podařil v Brně,
kde byl realizován technologický park,
sice v okrajové části města, ale stále
ještě propojený s areálem vysokých škol
i stávající zástavbou. Má dobré
urbanistické řešení i dopravní spojení
a neruší strukturu města.

Rozhovory

Existuje nějaký recept, jak tyto funkce
ve městě – bydlení, služby,
administrativu, rekreaci, dopravu
harmonicky spojit?
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Vše záleží na celkové koncepci měst.
Dnes bychom rádi omezili individuální
dopravu automobily a nahradili ji
veřejnou dopravou, dopravní trasy by ale
neměly být zbytečně dlouhé. Pracovní
místa, administrativa, výroba, ale
i obchod a služby by měly být začleněny
do městské struktury tak, aby se lidé
nemuseli neustále hromadně přepravovat
na velké vzdálenosti a nevznikaly večer

mrtvé kancelářské nebo průmyslové
zóny, ale aby byl v jednotlivých čtvrtích
stále život.
Česká města se za posledních 20 let
velmi rozšířila. Je ještě prostor pro další
extenzivní růst, další zabírání volné
krajiny? Jakým způsobem se podle vás
budou města nadále vyvíjet?
Fyzicky volný prostor samozřejmě stále
existuje, doufám ale, že tento proces
nebude pokračovat navěky. Lidé už
poznali problémy satelitních čtvrtí,
chybějící infrastrukturu, nedostatečnou
vybavenost, dopravní přetíženost, ztrátu
času způsobenou neustálým dojížděním…
Řada měst již nabízí v centru dobrou
občanskou vybavenost, parky, hřiště
i příjemné prostředí pro bydlení a lidé
se začínají vracet z venkova zpět..
V českých městech je mnoho
brownfieldů, pro investory, ať už jde
o obytnou, obchodní či administrativní
výstavbu, je však levnější, rychlejší
a jednodušší stavět na zelené louce
za městem. Následně vznikají dopravní
problémy, které se složitě řeší, a přitom
v blízkosti center měst zůstávají
nevyužitá, minulou výstavbou
znehodnocená místa, často s ekologickou
zátěží. To jistě není v pořádku a podle
mého názoru by se nová výstavba měla
více usměrňovat. Záleží na podmínkách
a pravidlech, které stát či obec pro

stavebníky nastaví. Není samozřejmě
možné ovlivnit ceny pozemků
soukromých vlastníků, ale investory
lze motivovat a ovlivňovat dotacemi
či daňovými úlevami, přístupem při
posuzování vlivu staveb na životní
prostředí, podmínkami pro vyjímání
pozemků ze zemědělského půdního
fondu a podobně – stát a obce mají
k dispozici celou řadu nástrojů.
Za největší problém ale považuji chybějící
kvalitní urbanistickou koncepci měst.
Měl by se rozvoj měst více nebo jiným
způsobem regulovat?
Určitě ano. Základem je vypracovat pro
každou obec dlouhodobou urbanistickou
koncepci a tu dodržovat. Měly by být
odsouhlaseny územní a regulační plány,
které by zásadním způsobem
nasměrovaly výstavbu, vypracovány
dopravní koncepce a plány revitalizace
brownfieldů. Na jednu stranu se dnes
města příliš zahušťují, zastavuje se každý
volný kousek zeleně, na druhou stranu
ale nejsou využívány některé již dříve
zastavěné plochy. Typickým příkladem
jsou drážní a vojenské pozemky nebo
plochy dříve užívané k výrobě.
Nechceme–li města rozšiřovat
extenzivně, musíme také zvážit růst do
výšky. Tento proces začal přirozeně tam,
kde město extenzivně rozšiřovat nešlo,
například v Hong Kongu a dalších
městech, kde pozemky prostě nejsou.

Ale nevyhnou se mu ani velká města,
kde předměstí jsou již tak daleko,
že nemají s centrem nic společného
a stavba do výšky je jediné východisko.
Patří podle vás do Prahy výškové
budovy?
Určitě patří, výškové budovy v Praze
už dnes vznikají. Předpokladem je opět
dobrý urbanistický koncept, který na
základě vyjádření odborníků stanoví
lokality s možnou výškovou zástavbou.
Samozřejmě tak, aby nerušila historické
jádro. Mě osobně věžové stavby na
Pankráci nijak neruší, myslím že v Praze
jsou jiné problematické budovy. Jde však
také o to, jak se my Středoevropané
vyrovnáme s prací či dokonce bydlením
ve třicátém patře, to je ale spíše otázka
pro sociology.
Jak hodnotíte Prahu z urbanistického
hlediska? V čem spočívají její největší
hodnoty, co se zde za poslední dobu
realizovalo dobrého a na čem je třeba
pracovat?
Nejcennějším je samozřejmě historické
jádro, které musíme rozumným způsobem
ochraňovat. To znamená nevytvářet
skanzen pro turisty, v němž není díky
extrémní památkové ochraně možné

2
1

3

1 – Záhorské sady
2 – Digital Park
3 – Budova České Typografie

stavět ani žít, umožnit zde další rozvoj ,
ale zabránit zničení historických hodnot.
Zásadním problémem Prahy je
nepochybně řešení dopravy, dobudování
okruhu, radiálních komunikací, případně
i dalších tunelů, které odlehčí širšímu
centru. Jsem zastáncem výraznějšího
snížení osobní automobilové dopravy
ve středu města, ovšem po dobudování
páteřního dopravního systému.
Urbanistické koncepci snad napomůže
i nový územní plán.
Jak se vyvíjejí vaše projekty?
Připravujete něco nového?
Společnost Penta se zaměřuje na velké
projekty, které nabízejí spojení kvalitní
architektury a dobré lokality. Lokalita
získává stále větší význam, dobrý projekt
na špatném místě není životaschopný,
špatný projekt v dobré lokalitě je
promrhanou příležitostí. Toto se snažíme
uplatňovat při našich úvahách
o projektech. Chceme využívat pozemky,
které jsou vhodné pro výstavbu, na
kterých výstavba pomůže vytvářet město,
a ne takové, kde se sice stavět dá, ale
postavený objekt bude zátěží pro město
i jeho obyvatele. Chceme stavět takové
projekty, za které se nebudeme muset
stydět, a ne takové, jejichž jediným
zdůvodněním, ne–li omluvou,
je ekonomický přínos pro developera.
V Praze nyní pokračujeme v přípravě
výstavby našeho prvního českého
projektu – multifunkčního komplexu
v Praze na Florenci, na území bývalých
tiskáren Rudého Práva. Myslím,
že odstranění tohoto dnes prakticky
nepoužitelného symbolu komunismu,
nahrazení mimořádně architektonicky

nepovedených staveb v centru města
novým projektem, který přinese lepší
využití území, začlení jej zpět do města
a současně obnoví dávno zničenou
Desfourskou zahradu, bude nepochybně
pro město přínosem. Věříme, že to bude
impulsem pro další rozvoj této dnes
poněkud neutěšené oblasti, která se
nalézá tři minuty chůze od náměstí
Republiky, pět minut od krásného
Petrského náměstí, má skvělé dopravní
spojení a propojuje Prahu 1 s rozvíjející
se Prahou 8. Toto území považujeme
za velmi cenné a perspektivní a máme
zájem jej dále rozvíjet při respektování
všech složitých podmínek, vyplývajících
z unikátní polohy v centru města. Další
konkrétní projekty, na kterých pracujeme,
bych nerad uváděl, ale jsem přesvědčen
o tom, že všechny respektují město, jeho
urbanismus a především potřeby lidí,
kteří v něm žijí.
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Radim Passer

Radim Passer
předseda představenstva
PASSERINVEST GROUP
BB Centrum, Želetavská 1, Praha 4
tel.: +420 221 582 111
e-mail: info@passerinvest.cz
www.passerinvest.cz

Tématem letošního ročníku výstavy
Architecture Week je univerzální město.
Co si pod tímto pojmem představíte?
Jaký charakter by mělo mít moderní
město?
Odpověď na tuto otázku bych osobně
vztáhl především na Nový Jeruzalém,
zaslíbené město, jehož stavitelem není
člověk, ale Bůh, Architekt všech
architektů a Urbanista všech urbanistů.
Zde ale máte na mysli lidská města,
která stavíme tady na Zemi, i když
Nový Jeruzalém bude nakonec stát také
na této Zemi. V dnešní době překotných
změn město musí akcentovat určité
adekvátní okolnosti, které nastávají
v našem životě. Dnes už přes 50 %
světové populace žije ve městech,
počet měst nad 10 milionů obyvatel
se od dob mých školních let možná
zdvacetinásobil. Dnešní město
by určitě mělo být příjemné pro život,
což málokteré splňuje. Lidé potřebují
příjemně bydlet, mít pracovní příležitosti,
služby, obchody, potřebují relaxovat,
sportovat, věnovat se kultuře
a vzdělávání, nezbytná je zeleň a vodní
plochy. Nutnou podmínkou je i fungující
veřejná správa a doprava, ať už
individuální či veřejná. Města, kde mají
všechny tyto atributy dobře vyřešeny,
budou pro život příjemná.

Rozhovory

Které evropské či světové město
považujete za příjemné
a z urbanistického hlediska za kvalitní?
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Nikdy jsem v žádném městě delší dobu
nežil, můj názor vychází z pobytu
dlouhého řádově několik dnů až týden.
Velmi dobře na mě působily San
Francisco a Dallas, líbil se mi Singapur
a Rio de Janeiro, což je dáno především
reliéfem krajiny, a také Honolulu, které
má charakter spíše rekreačního města.
Z evropských měst mají velmi logické
uspořádání Paříž a Londýn, příjemná pro
život jsou podle mého názoru Mnichov,
Hamburg a Berlín. Z urbanistického
hlediska mě zaujala italská města Siena
a Florencie, díky našim předkům je
úžasným městem i Praha.

na kancelářské objekty, ale stejné
pravidlo platí i u projektů nákupních
center a bydlení. Ideologie komunismu
potlačila v lidech kromě jiného i smysl
pro estetiku a velkorysost a toto dědictví
si neseme dodnes. Vidíme to především
v nových satelitních městečkách, kde
chybí odpovídající komunikace, obchody,
služby, školy a nová zástavba tak pouze
parazituje na stávající nedostatečné
infrastruktuře.
Na druhou stranu vznikly i kvalitní
projekty, například v kancelářské oblasti
náš největší konkurent The Park v Praze
na Chodově nebo komplex River City
v Karlíně, máme radost z našeho
BB Centra a najdou se i další.

Má Praha potenciál stát se příjemným
městem k žití? Co tady chybí a na čem
je podle vás třeba nejvíc pracovat?
Praha má naprosto jedinečný potenciál,
daný geografickou polohou, unikátním
krajinným reliéfem, vlnící se řekou
a historickým centrem, kde se promítají
architektonické styly mnoha staletí.
Do této skvělé struktury necitlivě zasáhla
socialistická epocha a vnesla do ní
nevratné a nezměnitelné prvky. Praze
podle mého názoru dnes nejvíce chybí
koncepce a vize. Žel ani v jednom
z porevolučních volebních období nebyl
vytvořen ani náznak vize, jak bude Praha
vypadat za 15, 20 a více let. Pro mě je
neakceptovatelné, že po dvaceti letech
město nemá kvalitní územní plán, nemá
dobudované dopravní okruhy a a metro

a v mnoha případech je řízeno lidmi na
bázi osobních zájmů na úkor veřejných.
V historii existovala celá řada
urbanistických teorií a principů – pásové
město, radiální město, futuristické vize
vertikálního města a podobně. Z čeho
bychom měli vycházet dnes?
Při dnešním překotném vývoji světa
sotva tušíme, co bude za pět let.
Na druhou stranu určité logické
zákonitosti, například v dopravě a rozvoji
bydlení, mají dlouhodobou platnost a je
nezbytné je plánovat s dlouhodobou vizí
nejméně na 20 let dopředu.
Směřuje současný stavební boom
a urbanistický rozvoj u nás
ke zlepšování obytného a životního
prostředí? Jmenujte některé příklady
zdařilých projektů.
Zdařilé projekty jsou vždy takové, kde se
investor nebojí s jistou velkorysostí
investovat do hezkého a příjemného
prostředí. My se zaměřujeme především

Současné české moderní výstavbě se
často vytýká, že necitlivě zasahuje do
okolí, nepracuje dostatečně se zelení,
s vodnímu plochami atd., zatímco
v zahraničí jsou tyto prvky běžné.
Je to tím, že u nás to někteří investoři
vidí jako „zbytečné vícenáklady“?
Jak se na to díváte vy?
Může to tak v řadě případů být,
fungování firmy se mnohdy pozná právě
v konečných detailech. Kdybych dnes
znovu připravoval projekt BB Centra,
určitě bych se některé detaily snažil
vyřešit lépe. Například na všech
veřejných plochách kolem budov bych
použil pražskou mozaiku. Systematičtěji
bych promýšlel celkovou koncepci
vodních prvků, byť u tohoto projektu
nebyla od počátku majetkoprávně
definována jeho celková velikost. I na

1

3

2

4

1 – Budova FILADELFIE v BB Centru na Praze 4
2 – Administrativní objekt Nová Karolina Park
v Ostravě
3, 4 – Rezidenční park Baarova

těch prvních budovách bych zřídil
intenzivní střešní zeleň. Všechny tyto
„nenávratné“ investice představují
přibližně 1 až 2 % celkových investičních
nákladů, a to není přehnané. Z čistě
číselného úhlu pohledu návratnost těchto
prostředků nevidíme, ale příjemné
pracovní prostředí má v konečném
důsledku vliv na to, jak se budou
zaměstnanci ve svém pracovním
prostředí cítit, a to přináší projektu
přidanou hodnotu. Snažíme se, aby
každý decimetr čtvereční našeho
projektu byl v interiéru i v exteriéru
hezky upravený.
Budou výsledkem nedávné ekonomické
krize v developerské oblasti především
úspory, útlum rozvoje, nebo povede
i ke kvalitnější architektuře? Napomůže
tomu konkurenční prostředí?
Nelze odpovědět obecně, vývoj půjde
různými směry. Stále se zpřísňují normy
a tím se zvyšují investiční náklady budov,
v některých případech odůvodněně,
v některých zbytečně. U projektů
realizovaných bez moudré velkorysosti
to povede jednoznačně ke snaze seškrtat

náklady za téměř každou cenu. Kvalitní
architektura je dána především
kreativitou, nejen penězi, ale vždy budou
pro kvalitní architekturu lepší
předpoklady tam, kde nájemné je řádově
vyšší než v Praze. Konkurenční prostředí
působí jak v negativním, tak v pozitivním
smyslu. Kvalitní projekt nemá šanci
cenově konkurovat tomu, kdo se
rozhodne jít na co nejnižší cenu na úkor
kvality. Samozřejmě záleží na
nájemnících, pokud se budou rozhodovat
pouze na základě čísel, tak kvalita
s nekvalitou nemůže soutěžit. To je, žel,
mnohdy jakýsi fenomén dneška. Věřím
ale, že dobří developeři dokáží realizovat
kvalitní a zároveň cenově
konkurenceschopnou výstavbu i dnes.
Na jakých projektech nyní vaše
společnost pracuje a čím jsou zajímavé?
Naší hlavní aktivitou zůstává dokončení
BB Centra, zatím jsou dokončeny pouze
dvě třetiny. Znovu jsme obnovili a nyní
stavíme administrativní projekt v Ostravě
(Nová Karolina Park), připravujeme další
projekt na pražských Roztylech a dále
zkoumáme trh.
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Richard Hultin

Richard Hultin
Executive Vice President of Skanska Commercial Development Europe
Skanska AB
Skanska Commercial Development Europe
Ra° sundavägen 2, 169 83 Solna
Švédsko/Sweden
Tel: +46 10 448 50 33
www.skanska.se

Co nám můžete říci o aktivitách
společnosti Skanska v zemích
Visegradské čyřky?
Komerční development společnosti
Skanska je zastoupený ve třech zemích
Visegrádu, v České republice, v Maďarsku
a v Polsku. Místní divize Skanska
Property Czech Republic, Skanska
Property Hungary a Skanska Property
Poland jsou dceřinými společnostmi
švédské skupiny Skanska
Commercial Development Europe.
Specializujeme se na kancelářské
projekty, logistická centra a obchodní
prostory. V současné době
vyhodnocujeme možnosti komerčního
rozvoje na Slovensku. Nad rámec
Visegrádské čtyřky studuje Skanska
možný potenciál trhu v Rumunsku.

na úsporu energií a snižování emisí
uhlíku. Všechny tři aspekty udržitelného
rozvoje – ekonomické, environmentální
a sociální – jsou plně začleněny do
jednotlivých projektů Skanska. Zavázali
jsme se k mezinárodní ekologické
certifikaci LEED u všech našich
komerčních nemovitostí. Například naše

Zmiňujete certifikaci LEED. Na co se
konkrétně zaměřujete?
Budovy za dobu své životnosti
vyprodukují v současnosti 40 %
globálních emisí uhlíku, což je víc než
například automobilový průmysl. Skanska
je zastáncem omezování dopadu na

Metropolitní města, včetně nových
regionů v České republice, v Polsku
a v Maďarsku budou i nadále zajímavé
pro nájemce a investory. Rostoucí
jsme aktivní v Praze a v Ostravě,
v Maďarsku v Budapešti, v Polsku
působíme hned v několika městech.
Ve Varšavě, Vratislavi, Katovicích,
Lodži a Krakově. Připravujeme landbank,
který nás plně zaměstná
v nadcházejících letech. Naším cílem
je vytvořit pracoviště, které bude známé
pro svoji kvalitu, efektivitu a náš typický
citlivý přístup k životnímu prostředí.
Skanska stavby jsou tak prospěšné
nejen pro rozvoj v dané lokalitě, příjemné
pro nájemce a jejich zaměstnance,
ale zároveň atraktivní pro potenciální
investory, kteří hledají dlouhodobě
zajímavé investice.

Na jaké tyty projektů se vaše společnost
zaměřuje?
Rozvíjeli jsme se ve všech sektorech –
maloobchod a komerční nemovitosti,
nicméně v posledních letech se převážně
zaměřujeme na administrativní projekty.
Jsme jedničkou ve výstavbě
kancelářských budov, které nesou
nejvyšší kvalitu a kladou velký důraz

Očekáváte, že Praha, Varšava
a Budapešť budou pokračovat
v extenzivním růstu jako v uplynulých
letech?

tři projekty, které jsou v současné době
ve výstavbě v Praze, Varšavě
a Budapešti získali Pre–Certifikaci LEED
Platinum, což představuje nejvyšší
stupeň ocenění.

životní prostředí prostřednictvím
udržitelného rozvoje. Naším cílem
je přispívat k udržitelnému rozvoji
využíváním chytrých stavebních řešení,
materiálů a postupů i vhodným
umístěním budov v místech s dostupnou
veřejnou dopravou. „Zelený byznys“
je výhra pro životní prostředí, pro
zákazníky a je také výhrou pro naše
podnikání.

Mohl byste srovnat podmínky
pro developerskou činnost v České
republice, Maďarsku a Polsku?

Kromě menších rozdílů jsou dnes
podmínky pro výstavbu velmi podobné.
Větší poptávku po kancelářských
prostorech evidujeme v regionálních
městech v Polsku, což je ovšem trend,
který očekáváme, že by měl pokračovat
i v ostatních zemích Visegrádské skupiny.
Jak vidíte kvalitu urbanistického
a architektonického projektování
v těchto zemích? Jaká je vaše strategie
v tomto směru?
Rostoucí poptávka po moderních
a energeticky úsporných
administrativních budovách s dobrou
lokalitou má vliv na plánování rozvoje
pozitivním způsobem. Výkup pozemků
v atraktivních lokalitách vytváří
předpoklady pro úspěšný pronájem.

Jaká je vaše rozvojová strategie
ve visegrádských zemích?
Naší strategií je rozšířit podnikání
na současných trzích, v České republice

Rozhovory
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1

poptávka je po zelených
administrativních budovách, stejně
jako roste trend „flight to quality“.

3
4

5

1 – City Green Court, Praha/Prague
2 – Green Corner, Varšava/Warszaw
3 – Green House, Budapešť/Budapest
4 – Green Towers, Vroclav/Wroclaw
5 – City Green Court – interier, Praha/interior,
Prague

Které ze středoevropských měst
považujete za příjemné pro bydlení?
Žil jsem v jižní části Švédska, které
má výborné napojení na zmiňované
tři destinace. Všechna tato města
jsou skvělými místy k životu a mají
určité charisma.
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Aleš Poděbrad
partner
Casua
Běžecká 2407, Praha 6
Tel.: +420 274 810 745-7
e-mail: kontakt@casua.cz
www.casua.cz

Aby dnešní moderní město správně
naplňovalo všechny své funkce,
neobejde se bez poměrně intenzivní
dopravy. Ta zároveň ale působí rušivě
a zatěžuje prostředí zplodinami,
hlukem... Jak si s tímto rozporem lze
v urbanistickém konceptu poradit?
Velmi těžce. Uvedu jeden příklad, který
v podstatě prožíváme na všech
projektech. Územní plán stanoví území,
kde je možná bytová, občanská či jiná
výstavba, ale neohlíží se na to, zda území
je či není technicky zasažené.
Je připravena technická a dopravní
infrastruktura, investor má hotový bytový
projekt, ale výstavba není možná
vzhledem k hluku z dopravy, který je již
v daném území vnesen. Vnesená doprava
v čase bývá nejčastějším důvodem, který
znemožňuje novou výstavbu. Dopravní
prostředky se sice ztišují, ale jejich
množství stoupá, hlučnost zvyšuje
i špatný technický stav komunikací,
například starých dlažeb, tramvajových
svršků a podobně. Řešíme tedy
neslučitelné věci – limity hluku
v intravilánu města, které musí developer
dodržet, jsou přesně stanoveny
nařízením vlády, a zároveň přicházíme
do prostředí, kde již stávající hluk tyto
limity převyšuje ještě před zahájením
výstavby nového projektu. Jediným
řešením je předsazení protihlukových
bariér před fasády stávajících domů,
čímž degradujeme jejich architekturu.

Rozhovory

Jak se díváte na současný model bydlení
tzv. „v přírodě“ (nejčastěji v satelitu
na poli) a dojíždění do práce do města?
Do jaké míry považujete tento model
za udržitelný?
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Mě osobně se tento životní styl
nezamlouvá, ale každý má individuální
ideál bydlení. Někomu nevadí každodenní
dojíždění desítky kilometrů do města,
i když zázemí a infrastruktura jsou
nedostatečné. Podmínkou je někdy
i několik automobilů v rodině, což vede
k zatěžování životního prostředí, dalším
výdajům, časovým ztrátám atd. Já rád

žiju ve městě, i když se musím smířit
s určitým ruchem, hlukem, trochu
zmatkem…
Extenzivní růst sídel byl dosud pro
investory – developery jednoduchý
a ekonomický výhodný, ceny pozemků
na poli byly nízké, zatímco ve vnitřních
územích města zůstávala nevyužitá
území. Staré průmyslové areály a sklady
a další potenciální zóny rozvoje ale
představují vyšší investice než výstavba
na zelené louce. Máte nějaký tip, čím
investory více motivovat k revitalizacím
území?
Toto je velmi vážný problém, protože
volné pozemky za městem dříve nebo
později „dojdou“. Staré průmyslové
areály či sklady se nacházejí blízko
center měst, většinou nabízejí cenné
a neopakovatelné architektonické
prostředí. Všichni obdivujeme jedinečné
loftové byty v továrních čtvrtích New
Yorku, v londýnských docích a dalších
městech, protože se zásadně odlišují

od standardní bytové výstavby.
Developery můžeme samozřejmě
motivovat finančně, určitými pobídkami,
nebo naopak ztížením záboru
zemědělské půdy. Brownfieldy mají velký
potenciál jak pro bydlení, tak pro
kancelářské či hotelové využití. Velmi
dobře se to daří například v pražských
Holešovicích. Náš ateliér se také
zúčastnil zajímavého developerského
projektu na revitalizaci rozlehlého území
bývalého areálu ČKD ve Vysočanech.

máme vydáno stavební povolení
na 6 velkých administrativních budov
v Letňanech, které získaly precertifikaci
Leed Silver. Také začínáme stavět
luxusní apartmánový dům České terasy
v kazašském Almaty. Zajímavostí tohoto
projektu je, že ačkoli ještě není
postaven, už získal ocenění jako nejlepší
projekt v Kazachstánu za období
2007–2010. Je to pro nás velké uznání.
Myslíte si, že nedávná krize povede
k vytříbení trhu a vyšší kvalitě
architektury?

Rozvoj sídel probíhal v období
komunismu velmi pomalu, v uplynulých
letech naopak rychle a dosti živelně.
Jakou podobu by měla podle vás mít
optimální regulace výstavby?
Regulace se tvoří zpracováním územního
plánu, který stanovuje na základě shody
politické reprezentace a podnikatelů,
co se kde postaví. Není možné stavět
živelně, v období komunismu se podle
mého názoru stavělo bezkoncepčně,
bez ohledu na vlastnické vztahy, kvalitu

architektury a podobně, plnili jsme pouze
pětiletky. Dnes se územní plány podle
mého názoru více vyvažují, někteří
architekti a urbanisti umějí dobře
komunikovat s místními zastupiteli města
a najít konsensus tak, aby výsledek byl
ku prospěchu rozvoje města.
S jakými zkušenostmi se v tomto směru
váš ateliér v praxi setkává?
To nelze všeobecně hodnotit, úroveň
je velmi různorodá. Nyní zpracováváme
územní plán pro jedno krajské město,
komunikace s naším klientem byla velmi
profesionální, odborná, naši partneři
uměli zadávat a dávat jasné odpovědi.
Setkali jsme se ale i s opačným
přístupem. Základ je v místní politické
2
1

3

1– Obytný soubor České Terasy, Almaty,
Kazachstán – nejlepší architektonický projekt
na území republiky Kazachstán za období
2007–2010
2 – Letiště M. R. Štefánika v Bratislavě –
rekonstrukce a dostavba terminálu
3 – Výzkumné a vývojové centrum Hennlich
(dostavba stávajícího areálu)

reprezentaci, která dává zadání, územní
plán představuje vždy velké politikum,
kde se kříží mnoho zájmů.
Na jakých projektech nyní pracujete
a co zajímavého připravujete?
Nyní se začíná realizovat větší bytový
projekt v Praze v Malešicích, zároveň

Myslíme si, že současná stagnace a tlak
developerů na co nejvíce práce za co
nejnižší cenu povede k pádu především
těch projektantů, kteří sázejí na
nekvalitu a minimální ceny. Bohužel
se absurdně stává, že pád postihuje
hlavně ty firmy, které se snaží o kvalitu
a investují do svého vývoje. To vyžaduje
určité zvýšené náklady, nemohou tedy jít
na dumpingové ceny. Přesto doufám,
že v současné obtížné situaci uspějí
ti silní, kteří si dokáží udržet určitou
úroveň, a zároveň najdou i klienty,
kteří to také vyžadují. To se netýká
jen architektů, ale platí to všeobecně.

03_Rozhovory AW.qxd

2.10.2011

21:23

StrÆnka 266

03_Rozhovory AW.qxd

2.10.2011

21:23

StrÆnka 267

Oleg Haman

Oleg Haman
partner
Casua
Běžecká 2407, Praha 6
Tel.: +420 274 810 745-7
e-mail: kontakt@casua.cz
www.casua.cz

Jedním z témat letošního ročníku
výstavy Architecture Week je
architektura zemí Visegradské čtyřky.
Čím může být toto téma pro nás
přínosné?
Máme společnou historii, především
v posledních desetiletích. Když dnes
sledujeme zprávy, zdá se, že se na
Visegrádskou čtyřku trochu zapomíná,
začalo to po vstupu do Evropské unie.
Proto jsme v rámci architektonických
svazů Polska, Maďarska, České republiky
a Slovenska tuto spolupráci obnovili.
Výměna informací, výstav, přednášek,
porotců v soutěžích nám připadá
potřebná, protože se potýkáme se
stejnými problémy. Zájem je u všech
čtyř zemí.
Obstojí současná česká, slovenská,
maďarská či polská architektura
ve srovnání se světem?

Rozhovory

Architektura se velmi rychle vyvíjí.
Na výstavách, které nedávno proběhly,
například Rodinné domy Visegradské
čtyřky, jsme viděli z každé země deset
vybraných nejlepších rodinných domů,
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a srovnání bylo velice zajímavé. Kulturní
výměna byla v poslední době omezená,
získat informace, co se děje v polské
nebo maďarské architektuře bylo
poměrně obtížné. Před třemi lety se
uskutečnila prezentace Visegradské
čtyřky v rámci výstavy Architecture
Week, která odbornou veřejnost velmi
zaujala, a proto rozvíjíme další spolupráci
zejména mezi architekty.
Mohl byste srovnat podmínky pro práci
architekta, případně urbanisty u nás
a v jiných evropských zemích?
Podmínky pro práci architekta jsou
v evropských zemích obdobné. U nás
nepůsobí v tomto oboru tolik velkých
„hvězd“ jako v některých západních
zemích, ale způsob práce je srovnatelný.
Větší rozdíly jsou v oblasti územního
plánování, kde se máme ještě co učit.
Náš ateliér právě připravuje soutěžní
studii na Jižní přístav v Helsinkách,
soutěž je dobře zadaná a velmi kvalitně
profesionálně připravená a její výstup
se stane podkladem pro územní plán.
Každá země má určitá specifika, česká
autorizace platí v celé Evropě, takže naši

architekti ve spolupráci s místními
projektanty mohou působit kdekoliv.
Jinou zkušenost máme ze Slovenska.
Když jsme spolupracovali na projektu
dostavby letiště Milana Rastislava
Štefánika v Bratislavě, bylo potřebné
si udělat slovenskou autorizaci, takže
dnes už mohu působit i jako hostující
architekt na Slovensku.
Na druhou stranu si nedokážu představit,
že by některý zahraniční architekt
zpracovával u nás územní plán, naše
podmínky jsou velmi složité a specifické.
Lze vysledovat, zda a jak tyto podmínky
ovlivňují výsledek, t. j. kvalitu
architektonických a urbanistických
projektů? Nebo považujete za
rozhodující spíše obecnou kulturní
a materiální úroveň dané společnosti?
Architektura i územní plánování jsou
vždy službou, vznikají na základě zadání,
které vytváří politická reprezentace.
Počátek je tedy jednoznačně v základní
kulturní, politické a ekonomické
společenské úrovni. Pokud hodnotíme,
kolik se staví rodinných domů,
developerských projektů, staveb
z veřejných finančních prostředků,
myslím, že by u nás mohlo být zadáváno
více soutěží, což také ovlivňuje kvalitu.
Srovnání se světem je běžně dostupné,
není problém získávat nové informace
ze zahraničí, orientovat se ve světové
architektuře. Myslím, že úroveň územního
plánování odpovídá stavu naší
společnosti.
V plenkách je u nás zatím architektura
šetrná k životnímu prostředí. Náš ateliér
je zakládajícím členem Czech Green
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1 – Business Centre Prague, Almaty
2 – Centrum Malešice, ByTy Malešice, Praha10
3 – Výzkumné a vývojové centrum Hennlich
(dostavba stávajícího areálu)

Building Council, zároveň jsme členem
skupiny Equator European Architects,
která sídlí ve Stockholmu, a také
Swedish Green Building Council.
Ve Skandinávii na zásady šetrných budov
velmi dbají, členstvím v těchto
organizacích získáváme cenné nejnovější
informace a poznatky. U nás jsme zatím
pouze u programu Zelená úsporám,
to znamená na samém začátku.
Co se týče designu staveb, je česká
architektura srovnatelná se zahraniční,
velmi rychle jde ale kupředu vývoj
v energeticky úsporných technologiích,
a tam máme stále co dohánět. Domácí
investoři této problematice nevěnují
tak velkou pozornost jako zahraniční.
Kterým směrem se podle vás ubírá vývoj
města v 21. století?
Velký důraz se klade na veřejné prostory.
Města se rychle transformují a rostou,
nelze je neustále extenzivně rozšiřovat,
musí se rozvíjet také uvnitř. Nevyužívané
průmyslové a dopravní plochy představují
příležitost, jak města rozvíjet, zlepšovat
kvalitu života a přitom nenarušit jejich
historickou hodnotu. Je třeba stavět více

koncentrovaně, zdařilým příkladem
je třeba pražský Karlín. Samozřejmou
součástí města by měla být veřejná
zeleň, abychom za rekreací nemuseli
dojíždět ze sídliště na chalupu,
ale došli pěšky do parku.

Po našich předcích se zachovala
historická jádra měst, katedrály, hrady,
paláce… Dnes je životnost staveb
mnohem kratší a architektura jako
by se stávala spotřebním zbožím.
Nezmizí tak architektura ze světového
kulturního dědictví?
Myslím, že k tomu nedojde. Vždy budou
vznikat domy s ambicí předčít to, co bylo
dříve. Na tomto principu se vyvíjela
Praha, kde najdeme všechny styly. Každá
generace se snažila stavět lépe než ta
předchozí, a protože tu chyběly investiční
prostředky na velkou přestavbu, jako
například ve Vídni, je naše hlavní město
učebnicí historie architektury.
I v posledních letech tu bylo realizováno
mnoho domů, které se stanou symbolem
doby a určitě přetrvají. Dnešní překotný
rozvoj samozřejmě plodí i nekvalitní
stavby, například kobercovou zástavbu
typových rodinných domů, která ničí
krajinu. To bohužel není architektura,
ale jde také o určitý odraz doby.
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„Jak je možné, že tu nebyla už dávno?“

Rozhovory

V minulém roce jste hovořil o tom, že
NTK představuje harmonické propojení
architektury, grafického designu
a vybavení interiéru. Řada projektů
vypadá zajímavě na papíře, ale praxe
ukáže něco jiného. V jakých oblastech se
Vaše představy o fungování budovy
nejvíce rozešly s realitou? A kde naopak
bylo naplněno Vaše očekávání?
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Když jsme připravovali zadání pro soutěž
na novou budovu pro knihovnu, velmi
jsme toužili po tom, aby budova byla
nejen funkční, ale také krásná ve všech
směrech, aby se její smysl vzájemně
podporoval s její vnitřní i vnější podobou,
aby to byl nejen dobrý dům, ale také
reprezentační – když trochu přeženu –
„chrám“ vzdělanosti, jedním slovem
Gesamtkunstwerk. Z reakcí řady
domácích i mnoha zahraničních
návštěvníků, ať expertů na stavby
knihoven, kolegů knihovníků
i „obyčejných“ uživatelů knihoven je
jasné, že se to hodně povedlo, že
výsledek spolupráce architektů,
designérů, grafiků a mnoha dalších se
neuvěřitelně přiblížil dosažitelnému
ideálu. Ano, existují detaily, kde
okouzlení nápadem je v rozporu se
všední praxí, nejvíc marný estetický úlet
pro mne představuje zářivkové osvětlení
nikoliv organizované striktně podle
potřeby osvětlení regálů, čtenářských
míst a podobně, ale orientované ideálně
ke středu budovy. Ale to je vskutku
jediná vážnější věc. Jinak dům funguje
skvěle, technické vybavení je maximálně
samoobslužné, což se naši zákazníci
okamžitě naučili využívat. Vůbec bych
řekl, že jsme příjemně překvapeni
chováním zákazníků, měli jsme trochu
obavy z drsného až vandalského
zacházení, ty se ale k naší radosti
nepotvrzují. Snad ten krásný a funkční
dům vede hosty k laskavému zacházení
s interiérem.

O NTK se vždy hovořilo jako
o kulturně–společenském centru a uzlu
informací a událostí. Zdá se, že tuto
představu se podařilo naplnit. Jak tomu
napomáhá vnitřní dispozice knihovny?
Na tom, že tak dům skutečně funguje,
mají zásluhu jednak architekti, kteří
navrhli celý parter jako veřejné vnitřní
náměstí, z něhož jsou přístupné všechny
služby, které dům poskytuje, mimo jiné
i samotná knihovna. Obrovský počet
návštěvníků jsme zaznamenali o Muzejní
noci, které jsme se zúčastnili poprvé,
a neskrývám, že s obavami. Ale lidé byli
úžasní, v dešti přicházeli jednotlivci,
skupinky, rodiny s dětmi i senioři, naši
hosté, kteří koncertovali, předváděli
chemii naživo a spoustu dalších atrakcí,
kolegové, kteří provázeli nekončící řetěz
exkurzí do jinak veřejnosti nepřístupných

míst, všichni si neobvykle živou knihovnu
užívali hluboko přes půlnoc.
Překvapivě se také podařilo etablovat
Galerii NTK na pražské umělecké scéně.
Jak její koncepce zapadá do projektu
NTK, co Galerii NTK a NTK samotnou
nejvíce spojuje?
Kdo znal předchozí projekty našeho pana
kurátora Milana Mikuláštíka asi nemůže
být překvapen, že výstavy a podniky,
které organizuje, rozhodně nejsou běžný
mainstream. Když jsem ho do této role
přijímal, bylo mi jasné, že to bude buď
velký průšvih, nebo velký úspěch.
Vysvětlili jsme si hned na začátku své
představy a možnosti – a po krátké době
bylo jasné, že platí b). Výstavy a další
akce skvěle doplňují poněkud suchou
podstatu „pramene poučení“ jiným

pohledem na vědu a techniku a člověka
v ní, někdy hravým, někdy až drsným,
jindy laskavým či naopak provokačním,
vždycky však na skvělé české
i mezinárodní úrovni. Témata se daří
sladit se zaměřením okolních fakult a tak
zapadají do skládačky rolí NTK
v kampusu. A nejde „jen“ o výstavy
v galerii samotné, často je několika
událostmi naplněna i část prostoru
parteru.
Po dvou letech provozu už můžete
zhodnotit také to, zda je budova kladně
přijímána z hlediska místní či
studentské komunity. Stalo se skutečně
tak?
Hodnocení nepřísluší mně: jde o to, jak
knihovna a všechno, co se v ní odehrává,
zapadá do života kampusu. Odpověď,
kterou slýcháme nejčastěji, zní: „Jak je
možné, že tu nebyla už dávno?“ A starší
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1 – Interiér budovy Národní technické
knihovny, hala, infokiosky
2 – Interiér budovy Národní technické
knihovny
3 – Interiér budovy Národní technické
knihovny, průhled

členové akademické obce běžně hovoří
o touze zopakovat si studentská léta
s tímto komfortem za zády. To obojí
považuji za nejlepší ocenění.
NTK se rovněž daří měnit vnímání
zažitého stereotypu knihoven jako
tradičních institucí. Co k tomuto trendu
nejvíce přispívá a činí z ní moderní
knihovnu 21. století?
Já sám špatně snáším nejrůznější příkazy
a zákazy a vůbec všechnu zbytečnou
reglementaci. Vsadili jsme na to, že se
naši klienti budou chovat rozumně: nijak
například nezakazujeme nosit si kávu
nebo housku k pracovnímu stolu –
a přece to není příliš často vidět.
Koneckonců pokud si student půjčí naše
knihy domů, jak víme, že vedle knihy
nemá konvici s čajem? Chtěli jsme, aby
knihovna fungovala jako „váš druhý
obývák“ – a pro studenty z kolejí nebo
stísněných podnájmů to je často spíš ten
první. Dá se buď sedět a pracovat
u stolu, nebo se natáhnout na pohovku.
Je nám trochu líto, když se někteří
poněkud úzkoprsí účastníci exkurzí
pohoršují nad tím, že si studenti
přestavují nábytek či dokonce mají i nohy
na pohovce: v naprosté většině případů
mají zuté boty. Zdá se, že vůbec
nejžádanější komodita je prostor: velké
stoly, dost místa a světla, všudypřítomné
informační zdroje na internetu a v tištěné

podobě v regálech za zády. Knihovnu si
ale našla i řada studentů z Karlovy
univerzity a ti si k nám často nosí své
knihy, studentům teologie máme
skutečně málo, co nabídnout. Ale v domě
je k mání i řada jiných možností než
„jenom“ studium: dají se tu koupit
i knížky nebo počítač, můžete si půjčit
i detektivku, Larssona nebo dívčí román,
dát si kávu, pivo či něco k snědku,
rozptýlit unavenou mysl na zajímavé
výstavě anebo zajít na diskusní večer
Člověka v tísni nebo na kino: prostě dá
se tu skoro bydlet – prozatím kromě
přespání. Řekl bych, že tyhle všechny
možnosti si studenti velmi rychle našli
a berou je – a to je naše největší radost
– jako naprostou samozřejmost.
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