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Co je posláním Výboru pro kulturu, památkovou péči, cestovní 
ruch, výstavnictví a zahraniční vztahy Zastupitelstva hlavního 
města Prahy?

Tento výbor, jemuž předsedám, je poradním orgánem Zastupi-
telstva hlavního města Prahy pro ty úseky činnosti, které jsou 
uvedeny v jeho názvu. Všechna jeho zasedání se konají za velké 
účasti veřejnosti i novinářů a jsou přínosná a konstruktivní.  
Každý z uvedených oborů má své vlastní poslání a systém finan-
cování. Zrcadlí se v něm tři ministerstva: kultury, zahraničních 
vztahů a místního rozvoje. Ovšem v oblasti samosprávy se mu 
věnují pouze dva odbory – odbor kultury, zahraničních vztahů  
a cestovního ruchu a odbor památkové péče. Časově náročnější 
je – z hlediska samosprávy – činnost odboru kultury, zahranič-
ních vztahů a cestovního ruchu, který se mimo grantový systém 
věnuje konkrétně individuálním žadatelům, jimž výbor navrhuje 
každoročně přidělit finanční příspěvek v rámci tzv. partnerství 
(účelové dotace). Takto byl například podpořen v minulém i v 
tomto roce projekt Architecture Week. Žádosti o granty vlastní-
kům památkově významných objektů a granty v oblasti kultury  
a umění posuzuje jednou ročně komise Rady hlavního města 
Prahy složená z profesionálů a jedná se o velmi efektivní a trans-
parentní finanční nástroj podpory. Pro oblast příjezdového turis-
mu do Prahy výbor navrhuje přidělit individuální dotace akcím a 
žadatelům, kteří přinášejí nové nápady a realizují motivační akce 
pro zahraniční i domácí návštěvníky. Jen v loňském roce přicesto-
valo do Prahy zhruba 6,5 milionu turistů a to lze považovat  
za úspěch v oblasti prezentace metropole jako turistické atrakce. 

Jaký přístup zastává tento výbor k urbanistickému rozvoji Prahy 
a jakými projekty se zabývá?

Územní rozvoj a jeho plán má ve své kompetenci náměstkyně pri-
mátorky hlavního města Prahy Petra Kolínská. Zastávám funkce 
v několika komisích, které v této oblasti spolupracují. Zabýváme 
se především jednotlivými částmi památkové rezervace města, 
které jsou pod tlakem návštěv turistů. Jedním z palčivých problé-
mů města je Václavské náměstí. Mám radost, že se jeho spodní 
část již brzy dočká realizace svého řešení dle architektonické 
soutěže. 

V čem vidíte hlavní hodnotu historického jádra města  
a co ji v dnešní době nejvíce ohrožuje?

Centrum našeho města je unikátní a má svůj spirit, který je po-
malu vytlačován komercializací prostoru. Všudypřítomné reklamy 
nacházející se na osvětlení a zdech domů v ulicích bez regulace 
budou časem odstraněny. Památkáři nekompromisně kontrolují 
zahrádky a reklamy a pokutují ty, jež přesahují stanovené pa-
rametry nebo svým vzhledem narušují okolí. Další hrozbou jsou 
auta, která v historickém centru města v takové míře nemají být, 
jedině snad ta na elektrický pohon. Náměstí by měla fungovat 
jako místa setkávání lidí, a ne jako odkladiště aut nebo pro vy-
stoupení buskerů. Vylidňování centra města se nám statisticky 
potvrzuje každým rokem jako v každé metropoli. Přes rostoucí 
počet obyvatel hlavního města je Praha 1 jednou ze dvou měst-
ských částí, kde počet obyvatel mezi lety 2001 a 2014 klesl.  
Je důležité najít balanc mezi uchováním vlastní integrity a záro-
veň nutností péče o historický odkaz, který nám byl svěřen do 
naší správy a kvůli němuž do Prahy přijíždí stále více turistů. 
Jejich cílem návštěvy je pouze historické jádro města a ráda bych 
jejich zájem přenesla také na kulturu, která se nabízí mimo cent-
rum, pomocí rozšíření turistického okruhu. 

Které evropské město považujete za příjemné k žití a kde by-
chom se měli při nové výstavbě inspirovat? 

Kodaň byla uznána již poněkolikáté jako jedno z nejlepších míst 
pro život. V rámci Dnů Prahy v Kodani, které jsem měla tu čest 
minulý rok otevírat, jsem se o tom mohla na vlastní kůži přesvěd-
čit. Dánsko – stejně jako řada dalších zemí EU – řeší v současné 
době projekty rozvoje měst z pohledu udržitelnosti, to jest efek-
tivní využití energií, různá úsporná opatření, intenzivnější využití 
v místě dostupných obnovitelných zdrojů energie a následně  
také snížení emisí CO

2
. Tato disciplína nám zatím chybí. Kodaň  

i Praha mají velký počet sídlišť, kde vznikají sociální problémy,  
a v Dánsku se daří celkově tyto lokality pozvednout jejich revita-
lizací včetně zlepšení architektonického ztvárnění.

V poslední době se naše hlavní město hodně proměnilo a stále 
se mění, vznikly nové obytné, administrativní a obchodní kom-
plexy.  Líbí se vám některý z nich? Chtěla byste v některém 
bydlet nebo pracovat?

Z nějakého důvodu nám chybí moderní most, lávka pro pěší, 
veřejná budova plná kultury nebo krásná socha od světového 
umělce. Vidím náš rozvoj i v kvalitě života v Praze, který můžeme 
pomáhat zlepšovat novými místy k setkávání, otevíráním prázd-
ných historických paláců a budov v centru města, pro které není 
využití. 

Celý svůj život jsem pracovala v architektonicky zajímavých  
a nevšedních místech – ve filmových studiích na Barrandově, 
v kubistické vile na nábřeží a nyní v samém historickém  centru 
Prahy na Mariánském náměstí. Nechci být negativistická,  
ale v žádné nové stavbě si neumím představit, že bych žila či 
pracovala. Na druhou stranu jsem ráda, že mnoho developerů  
se snaží přinášet zajímavé stavby. 

Moderní architektura je velmi sofistikovaná, technicky vyspělá, 
poskytuje vysoce komfortní prostředí, ale lidé ji někdy vnímají 
jako neosobní a těžko se s ní ztotožňují. Čím to? Je to špatná 
práce architektů, developerů, nebo se lidé neumějí s moderním 
prostředím sžít? 

Opověděla bych výrokem Saint-Exupéryho: „Kultura je založena 
na tom, co se od lidí vyžaduje, ne na tom, co se jim poskytuje.“ 
Česká republika byla v historii vždy zemí, která určovala v archi-
tektuře směr, a bohužel období komunismu vývoj architektury  
u nás zabrzdilo. Funkcionalistický a kubistický sloh byl pro mne 
ten poslední, který nás vůči jiným zemím naprosto jasně vymezo-
val. Je to samozřejmě o lidech a v tom spatřuji největší problém. 
Dnes za žádným z architektonických počinů nevidíte konkrétní 
osobnost či ateliér architektů. Nové, současné moderní stavby 
nemají svoji vlastní identitu, stejně jako jejich architekti, develo-
peři či investoři.

Nová výstavba zasazená do starších městských čtvrtí má často 
tendenci expandovat – maximálně využít zastavitelnou plochu, 
mít větší počet podlaží, než je v okolí, zlikvidovat „zbytečnou“ 
zeleň. Jak se k tomu staví váš výbor?  Má hlavní město nějaký 
účinný nástroj, jak se s tímto problémem vypořádat?

Hlavní město se snaží nastavit nová pravidla, která by byla nejen 
srozumitelná, ale také logická. Musí se regulovat podstatné věci, 
a nikoli marginálie. Proto jsme letos schválili Pražské stavební 
předpisy, zavádějící do územního plánování tradiční urbanistické 
pojmy jako stavební nebo uliční čára, které pomohly budovat 
kvalitní čtvrti už za první republiky a vytvářejí jasné limity  
pro vymezování ulic i náměstí. V praxi to znamená, že nová  
budova musí svým charakterem navazovat na ty sousední  
a nesmí necitlivě vstupovat do uličního prostoru. 

Zároveň nově platí pravidla pro odstupy domů od hranice 
pozemku pro všechny stavby, nejen pro rodinné domy jako  
doposud. A navíc nejsou nastavena univerzálně pro celé město,  
ale vycházejí z charakteru zástavby – někde jsou domy od sebe 
dál, někde naopak navazují štítovými stěnami.

Správně upozorňujete také na výškovou regulaci, která  
v Praze chybí. Prvním krokem jsou zmiňované stavební předpisy, 
které zjednodušeně říkají, že když stavíte dům, měl by odpovídat 
výšce okolních budov. 

Architektura se dnes čím dál více globalizuje, napohled často 
nepoznáte, v kterém městě, či dokonce na jakém kontinentu se 
nová čtvrť nachází. Jak si může město zachovat svou identitu?

Stačí, když uchráníme to, co nám naši předkové svěřili. Sa-
mozřejmě bych si také přála zanechat po naší generaci stopu 
v architektuře, která by představovala symbol naší svobody a 
demokracie, ale naše cíle jsou nyní v připravovaném územním 
plánu. Jde o to, aby nová zástavba doplňovala charakter svého 
okolí. Zjednodušeně řečeno – mezi rodinnými domy by měly 
vznikat zase rodinné domy a nová výstavba v blokových čtvrtích, 
jako jsou třeba Letná nebo Vinohrady, by měla citlivě doplňovat 
okolní budovy. 

Zároveň ale platí, že zásady vytváření kvalitního města  
jsou do jisté míry obecnější. Klíčem je, aby nové čtvrti nabízely 
obyvatelům bydlení, pracovní příležitosti, ale i možnosti pro re-
kreaci – parky, hřiště a podobně. Aby zkrátka ve městě vznikaly 
živé městské čtvrti, které srostou s těmi okolními. Něco takového 
se zatím povedlo třeba na Andělu, což je dneska jedna z nejživěj-
ších částí Prahy, ze které srší energie. Město se musí snažit  
s investory a developery aktivně a transparentně jednat o podo-
bě jejich záměrů, aby byl výsledek výhrou pro všechny strany.

Pojem organické město zosobňuje sídlo se zdravým, příjemným 
a vyváženým prostředím, které se neustále rozvíjí. Má Praha 
šanci stát se takovým městem? V čem vidíte její největší poten-
ciál? 

Praha má obrovský potenciál v prázdných plochách, jako jsou 
bývalé tovární areály nebo nevyužívaná nákladová nádraží. 
Taková území jsou dnes obehnaná plotem a pro běžné Pražany 
vytvářejí neprostupné slepé skvrny ve městě. Jsme v jednání se 
soukromými majiteli těchto brownfieldů a zkoušíme najít synergii 
ve využití. V současnosti se tam většinou nesmí stavět, přitom 
populace Prahy roste a růst bude – do roku 2050 očekáváme 
asi 250 tisíc nových obyvatel. A když se nedá stavět tam, tak se 
staví na okraji města. Praha se rozrůstá do polí, což je pro město 
nejen neekonomické, ale také neekologické. Tomu chceme pomo-
cí připravovaného Metropolitního plánu zabránit.

Další velký potenciál je v lidech. Pražané jsou stále aktivnější 
v občanském i kulturním životě. Každý den se konají originální 
kulturní, sportovní nebo jiné společenské akce a na tom musíme 
stavět. Ekonomická síla měst je totiž úzce navázaná na kon-
centraci kreativních průmyslů a tvůrčích lidí. S tím souvisí další 
bod – musíme se naučit turistům tuto autentickou a živou Prahu 
ukazovat. Praha není jenom Praha 1. To jsou i okolní čtvrti plné 
života a nápadů.

Eliška Kaplický 
Fuchsová

předsedkyně výboru pro kulturu, 
památkovou péči, výstavnictví,  
cestovní ruch a zahraniční vztahy, 
Hlavní město Praha

Petr Ivanov

ředitel festivalu  
Architecture Week

Motto:  
 
Architektura nás obklopuje,  
dotváří náš život, umožňuje nám 
poznat naši historii a také je naším 
velkým zrcadlem.  

Proč jste se rozhodli pořádat Architecture Week? 

Dlouho jsme se zabývali architekturou a k našemu údivu do roku 
2007 nebyl v celé České republice žádný velký architektonický 
festival. Architektura se vystavovala, ale ne v uceleném měřítku, 
s přednáškami a doprovodnými akcemi. Byla tedy příležitost  
a možnost a vzhledem k tomu, že předtím jsme se dlouho věno-
vali designové tvorbě, která má k architektuře blízko, zajeli jsme 
do Londýna pro inspiraci. Viděli jsme, jak funguje festival v jedné 
z metropolí architektury, a od organizátorů jsme dostali zelenou 
uspořádat něco podobného v Praze. 

Jak jste vybírali témata?  

Téma je vždycky velká neznámá. Inspiraci jsme hledali v za- 
hraničí, v Barceloně, New Yorku a dalších městech, podobných  
festivalů se pořádá řada a navzájem se propojují a podporují.  
Ale jsme malá ekonomika, nemůžeme se měřit s velkými festiva-
ly, takže volíme i lokální témata. Vždy vycházíme z našeho  
prostředí, někdy trochu riskujeme. Například téma zelená  
architektura před sedmi lety bylo u nás úplně nové a dnes zažívá 
velký boom, hlavně z hlediska PR. Také jsme se zabývali vodou 
v architektuře, což bylo velmi složité. Některá témata se zdařila, 
některá, jako například doprava nebo urbanismus, bylo obtížné 
popsat srozumitelně pro laickou veřejnost. 

Měli jste řadu významných zahraničních hostů. Kdo vás nejvíce 
zaujal? 

Je těžké někoho konkrétně jmenovat, hostů přijíždí pokaždé 
mnoho, za 10 let to bylo přes 80 lidí, každý rok přinesl nějakou 
velkou hvězdu. Někdy jsme byli ze setkání s tvůrci nadšeni, 
protože ještě překonali naše očekávání, někdy jsme byli naopak 
z osobního seznámení zklamaní, ale architekturu nelze takto 
posuzovat. Doufáme, že se podaří pozvat do naší metropole další 
krásné osobnosti. 

Je celkem zvláštní, že tak velkou výstavu pořádá malá agentura. 
Jak se k tomu postavily profesní organizace a státní instituce? 

Dovolím si při příležitosti našeho desátého výročí odpovědět ote-
vřeněji než obvykle. Jsme malá společnost a pořádat velké věci 
vyžaduje vždy velké finance a velkou podporu. Začátky byly slo-
žité, dnes jsme mnohem silnější a známější a máme řadu podpo-
rovatelů, a přesto nás každý rok někdo nebo něco překvapí. Není 
jednoduché přesvědčit státního úředníka, že má smysl podporo-
vat povědomí veřejnosti o architektuře, dokonce i u překrásného 
projektu Hravý architekt, který vede děti k tomu, aby poznávaly 
město a jeho život, aby věděly, proč má být město čisté, jak se 
máme chovat k památkám atd. Byl jsem velmi překvapen,  
že Ministerstvo školství takové projekty vůbec nepodporuje. 
Každý rok se zúčastní velké množství dětí, za měsíc otevíráme 
ve spolupráci s Národní galerií výstavu Svět v době Karla IV., 
která je věnována právě dětem. Ukážeme jim mnoho zajímavostí 
z gotiky a ze života ve 13. a 14. století. Magistrát hlavního 
města Prahy a Ministerstvo pro místní rozvoj vidí tento potenciál 
do budoucna a rád bych jim poděkoval. Národ, který nezná svoji 
historii, nemůže žít šťastnou současnost ani budoucnost.
 

Podařilo se vám pomyslně dobýt Pražský hrad, letos jste  
ale skončili v podhradí... 

Tak to v životě chodí. Dlouho jsme rozvíjeli festival ve městě, 
až jsme jednoho dne oslovili Správu Pražského hradu, bohužel 
to bylo v nevhodné době rozvířených emocí kolem Kaplického 
knihovny a jednání bylo obtížné. Nakonec ale úředníci pocho-
pili, že toto téma sem patří, a našli jsme společnou cestu, jak 
architekturu prezentovat na Pražském hradě. Krásně se nám to 
povedlo s výstavou architektury visegrádské čtyřky a spolupráce 
pokračovala ještě další čtyři roky. To, co se stalo letos na jaře, 
nikdo neočekával. Ocitli jsme se v mlýnském kameni mezi Sprá-
vou Pražského hradu a arcibiskupstvím v období majetkových 
sporů. Byla nám znenadání vypovězena smlouva a nemohli jsme 
uskutečnit nádherný a již připravený projekt, i když nás podpořil 
jak pan prezident Miloš Zeman, tak pan kardinál Duka. Chci velmi 
poděkovat Národní galerii a jejímu řediteli, panu Jiřímu Faitovi, 
který chápal naši situaci a po velké výstavě o Karlu IV. umístil 
naši expozici pro děti o gotickém období ve Valdštejnské jízdár-
ně. Také děkuji všem našim dalším podporovatelům ze Senátu  
i jiných institucí. Díváme se dál do budoucna a v příštím roce 
budeme pokračovat výstavou o baroku. 

Změnila podle vás veřejnost za posledních 10 let vztah  
k architektuře? 

Myslím, že určitě ano. Když jsme začínali, v letech 2005 až 2006 
se žádné velké výstavy nepořádaly, architektura nebyla ve ve-
řejném povědomí, nebyla žádná velká veřejná debata ani takový 
antagonismus jako dnes. 

Dnes se stala architektura významnou věcí politickou, každý 
se cítí oprávněný do ní mluvit. Veřejnost i některá média pohlížejí 
na developery a novou výstavbu zvysoka, někdy i agresivně. 
Hodně do plánování a výstavby promlouvají zelení a různá hnutí 
za záchranu a na podporu čehokoliv, ale také obyčejná lidská 
závist a zloba. Přiznávám, že v něčem mají pravdu. Praha je  
pro mě jedním z nejkrásnějších měst na světě a je důležité  
chránit památkovou rezervaci, ale nemůžeme se uzavírat vývoji  
a novým technologiím. Tomu nelze uniknout a dovedu si předsta-
vit, že i v Praze, například na Pankráci nebo v Karlíně,  
mohou vyrůst pěkné moderní výškové budovy. 

Architektura není jen o bohulibých záměrech, tvůrčí genialitě, 
ale také o penězích, zájmech... Jaká je vaše zkušenost jako vy-
stavovatele? A platí klišé o zlých developerech a spravedlivých 
úřadech?

Realizovat v našich podmínkách nějakou výstavbu je čím dál těž-
ší. S developery komunikuji velmi často, pro mě jsou to lidé, kteří 
dokážou něco vytvořit. To, že umějí vydělat peníze, patří k věci,  
i když se to části společnosti nelíbí. Považuji to za určitý po-
zůstatek dob minulých, závist je bohužel součástí naší národní 
povahy a našeho života. Někdy dokonce ani neumíme ocenit 
dobré věci, které se povedly, a neumíme si jich vážit. I já osobně 
se s tím občas setkávám a při pohledu na horu účtů, které musím 
uhradit, mohu říci jen tolik: ať si každý zkusí něco velkého posta-
vit nebo uspořádat, tu možnost máme v demokratické společnos-
ti všichni. Ale kritizovat je samozřejmě jednodušší než riskovat  
a něco tvořit. 

Každé podnikání obvykle začíná velkými myšlenkami a život pak 
přinese změny a ponaučení. S jakými ideály jste začínali a jakou 
lekci jste dostali? Bude další Architecture Week?

Začínali jsme s velkými emocemi a nadšením. Deset let zkuše-
ností, i negativních, vedlo ke spoustě otázek, co dál dělat a jaký 
to má smysl. Zájem architektů a úřadů o spolupráci stále kolísá, 
pokaždé máme hodně pochybností, pokaždé si řekneme: uděláme 
ještě další ročník a pak se uvidí. Nejsme tak silná společnost, 
abychom mohli plánovat tři nebo pět let dopředu, ani nemáme 
tak silné partnery, takže každý rok podstupujeme riziko vzít  
zodpovědnost do svých rukou a jít do další bitvy. Architektura 
nás obklopuje, dotváří náš život, umožňuje nám poznat naši 
historii a také je naším velkým zrcadlem. Architecture Week by  
si jistě zasloužil velkého partnera, který by umožnil velkorysý 
přístup a plánování, protože takovýto festival do města,  
jako je Praha, určitě patří. 
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26. 9. – 9. 10. 2016, Výstavní síň Mánes, Masarykovo nábř. 250/1, Praha 

10. ročník mezinárodního festivalu architektury a urbanismu 
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70F architecture

Bas ten Brinke 

70F architecture je pokroková archi-
tektonická firma, která se  
v první řadě zabývá rezidenčními  
a komerčními stavbami. Rukopis  
70F architecture nejlépe vystihuje 
termín spartánská hypermoderna. 
Design je funkční a použité materiály 
pevné a drsné, atmosféra zářivě 
jasná a ukázněná, bez kompromisů.

Ateliér 70F získal několik oceně-
ní, včetně ceny na World Architecture 
Festival v roce 2008. Návrhy byly 
publikovány ve více než 100 médiích 
ve více než 50 státech. Mezinárodní 
tým vede vedoucí architekt Bas ten 
Brinke (*1972, Amsterdam). 

Vila Stamerbos 

Je to pracovní vila – sídlo firmy stojící na předměstí v Almere. 
Sdružuje v sobě pochopitelně vlastnosti bydlení i pracoviště, 
vnitřku a vnějšku, soukromí a sdílení prostoru.

Zvnějšku jako by úplně zapadala do svého okolí. Šedivá fasá-
da má barvu holandského nebe a dodává vile vzhled pevnosti; je 
jakoby monolitická a nelákavá.

Ale interiér je charakterizován otevřeností. Místnosti vplývají 
jedna do druhé. Například v obývacím pokoji v nejspodnější části 
budovy je volně zavěšený komín, oddělující prostor od přilehlé 
jídelny, která plynule přechází v kuchyň. Tyto tři plochy spojuje 
dvacet metrů dlouhá skleněná fasáda, jež poskytuje výhled 
do zahrady uspořádané jako park.

Každá z místností má svou identitu a ohnisko, v každé z nich 
se cítíte jinak. Rodina může trávit čas pospolu, každý o samotě 
a všichni o samotě spolu: je tu místo pro každého, požadavky 
každého jsou uspokojeny.

První patro má poloviční rozlohu a je vybaveno jako kancelář, 
v níž může pracovat osm lidí. Popírá starou představu, že sou-
kromí a veřejný prostor jsou dvě rozdílné domény. Obě poschodí 
splývají, jedno přechází mnoha způsoby v druhé.

Například na schodiště se lze dostat z obývacích prostor,  
ale i služebním vchodem po straně vily. Schodiště se štěpí  
do chodeb, což zdůrazňuje separaci i vazbu mezi prací  
a domovem.

To činí kancelářský prostor – stejně jako celé první patro – 
místem důvěry a otevřenosti. Kancelář je místem, kde tvůrčí mysl 
nachází inspiraci, místem sdílení myšlenek. 

Stavby sledující funkci 

Cílem 70F je vytvářet místa, kde by lidé mohli být sami sebou, 
kde se všechno týká jich. Proto navržené kancelářské budovy 
nikoho nerozptylují a stojí skromně v pozadí, jsou to stavby 
rozkvétající ve své podstatě.

Výchozím bodem každého návrhu firmy 70F je promyšlená 
koncepce, v níž se architektura podrobuje funkci a pocitům. 
Zadruhé se nejen budově samotné, ale i každé jednotlivé míst-
nosti dostává pozornosti, jakou si zaslouží. Každý prostor má 
své ohnisko a energii, je navrhován s láskou pro detail a využití 
materiálů s cílem přesně jej definovat. 70F se soustřeďuje  
na lidi, nikoli na nakreslené linie. 
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Moravský kostel 

Chcete-li poznat význam prostoru, měli byste navštívit obec 
Moravského kostela v Amsterodamu. Farníci žijí většinou na jiho-
východě, v méně privilegované části města, a pocházejí z bývalé 
nizozemské kolonie Surinam.

Obec konala po celé roky své obřady na parkovišti a trvalo  
15 let, než se farníkům podařilo našetřit dostatek prostředků, 
aby mohli začít s výstavbou vlastního svatostánku.

Výsledkem je Wi Eegi Kerki (surinamsky Náš vlastní kostel). 
Není to jen vítaný zdroj inspirace v oblasti, ale i místo, kde se 
lidé mohou cítit blíž božské podstatě a sami sobě.

Pro liturgii jsou velmi důležité světlo, bílá barva a jednodu-
chost a tyto prvky jsou také ústředním motivem stavby. Nejlépe 
je to cítit ve vstupní hale. Návštěvníci projdou pod balkonem 
vestavěným volně v patře. Devět metrů vysoký prostor vyvolává 
dojem, že je větší, než ve skutečnosti je. Nad celou šířkou po-
klidně působícího sálu se klene 13 metrů vysoká věž se střešním 
oknem umožňujícím slunečnímu světlu, aby dopadalo na bílou 
zeď, na niž se návštěvník dívá. Pro většinu z nich však zůstává 
záhadou, odkud to světlo skutečně přichází. Během mše se  
na této neposkvrněné bílé zdi vytvářejí stíny.

Wi Eegi Kerki je prostor vnitřního míru. Místo sebereflexe 
a vzácných setkání. Místo ticha, kde zní gospely. Střízlivá a in-
trovertní stavba, kde každý může projevovat svou víru vlastním 
způsobem. 

Odišiel architekt, ktorý objavil  
pre svet slovenskú architektúru

Vo štvrtok 26. mája 2016 zomrel významný slovenský architekt, 
publicista, prezident Spolku architektov Slovenska, profesor 
Štefan Šlachta.  

Odišiel kronikár modernej slovenskej architektúry. Vyše pol-
storočie bol jej aktívnym tvorcom a mediátorom; od šesťdesiatych 
rokov minulého storočia asi jediným  architektom, ktorý v zahra-
ničí prezentoval slovenskú architektúru. 

Štefan Šlachta sa narodil  6.12. 1939  v Ružomberku. Archi-
tektúru študoval v rokoch 1956–1962 v Bratislave.

Osudovou osobnosťou, priateľom a kolegom Štefana Šlach-
tu bol profesor Vladimír Karfík, Baťov architekt a svetobežník. 
Štefan s ním spolupracoval ako jeho odborný asistent. Karfík bol 
výnimočnou osobnosťou, ktorá mala študentom čo odovzdávať  
zo svojho pôsobenia u Le Corbusiera, F. L. Wrighta  a z projek-
tovej praxe v Európe i USA. Štefan spoznal cez Karfíka dôverne 
baťovskú architektúru a spolupracoval s ním na štúdiách a súťaž-
ných návrhoch. 

V rokoch politickej neslobody odišiel aj Štefan Šlachta z fa-
kulty a našiel si miesto v Dopravoprojekte vo funkcii hlavného 
architekta. Spolupracoval pri riešení peších zón a dizajne doprav-
ných stavieb. Autorsky sa podieľal na riešení mosta Lanfranconi 
v Mlynskej doline v Bratislave, čo bola jeho najvýznamnejšia 
realizácia. Popri tom sa venoval teórii a dejinám modernej archi-
tektúry. Cez profesora Karfíka a baťovskú architektúru sa dostal 
k spolupráci s profesorom Vladom Šlapetom z Prahy, ktorý ako 
prvý prezentoval český  funkcionalizmus v Londýne. Spolu spra-
covali prehľadné čísla časopisov Projekt 8/1980 a ARS 3/1988, 
ktoré sa venovali práci českých architektov na Slovensku. Bra-
tislavu navštívil vtedy šéfredaktor švajčiarskeho časopisu Werk  
Paolo Fumagalli a publikoval reportáž o našom funkcionalizme. 
Švajčiarsky časopis Archithese v roku 1982 tiež venoval jedno 
číslo československej medzivojnovej moderne, ktoré autorsky 
naplnili Vladimír Šlapeta a  Štefan Šlachta. Bola to prvá informá-
cia pre svet o našej zlatej medzivojnovej ére. 

V októbri 1984 na Spišskej Kapitule zorganizovali košickí 
architekti stretnutie nezávislých architektov z Čiech a Slovenska 
s hosťami zo susedných krajín. So Štefanom Šlachtom a ďalšími 
kolegami sme tam zastupovali Bratislavu. Začali tak pravidelné 
jesenné konfrontácie disidentských autorov, ktoré pokračovali  
aj na Starých Splavoch až do roku 1989 a vyvrcholili novembro-
vými udalosťami. 

Štefan Šlachta nastúpil v roku 1986 do Pamiatkového ústa-
vu, kde sa mohol už naplno venovať výskumu modernej architek-
túry.

Štefan Šlachta
1939 –2016

Nežná revolúcia 1989 priniesla do Šlachtovho života  zásad-
né zmeny. Stal sa prvým prezidentom Spolku architektov Slo-
venska, ktorý bol založený 10. marca 1990. Spolok sa pod jeho 
vedením stabilizoval, angažoval v prestavbe architektonického 
školstva, pripravil založenie Komory architektov. Štefan  zorgani-
zoval prvé medzinárodné konferencie o slovenskej medzivojnovej 
architektúre v Piešťanoch a na Sliači. Zúčastnil sa ako zakladajú-
ci člen DOCOMOMO Slovensko jeho prvých kongresov. 

V roku 1995 sa Šlachta na Vysokej škole výtvarných umení 
v Bratislave inauguroval na profesora. Stal sa prorektorom  
a v rokoch 1994 až 2000 jej rektorom.

V roku 2002 bol druhýkrát zvolený za prezidenta Spolku  
architektov Slovenska. O rok neskôr  zorganizoval Spolok archi-
tektov veľkú výstavu Impulse und Reflexion vo Viedni v  Ring-
turm Galerie, kde sa po prvý raz v zahraničí komplexne predsta-
vila slovenská architektúra 20. storočia. Výstava v kurátorstve 
profesorov Šlachtu a Stillera zažila reinštalácie v Mníchove, 
Zürichu, Grazi, Spittal an der Drau i Benátkach.  

V roku 2004 udelil Spolok architektov Slovenska Štefanovi 
Šlachtovi Cenu Emila Belluša za celoživotné dielo. Pri tejto prí-
ležitosti vydal knihu Neznámi známi,  kde predstavil  osobnosti 
modernej slovenskej architektúry, okrem iných, aj objav takých 
svetových majstrov  architektúry – rodákov zo Slovenska – ako 
boli Ladislav Hudec v Šanghaji a Ladislav Rado v USA. V ďalšej 
knihe  Návrat odídených  predstavil v roku 2005 diela našich 
architektov žijúcich a tvoriacich v zahraničí. 

Jeho posledná funkcia, ktorú vykonával na pozvanie primá-
tora  mesta, bolo založenie inštitútu hlavného architekta Brati-
slavy. Veril, že položí základ  takéhoto útvaru, ktorý v Bratislave 
v minulosti existoval. Úrad hlavného architekta však ani doteraz 
nefunguje a neplní svoju úlohu. 

Odišiel architekt, profesor, publicista a organizátor architek-
túry. So Štefanom sa uzatvorila jedna etapa Spolku architektov 
Slovenska, ktorý v roku 1990 zakladal. Za Štefanovho života  
sa ešte podarilo vydať dejiny Zväzu architektov a Spolku archi-
tektov Slovenska v Projekte č.3 / 2015, kde sú zachytené  
aj vďaka architektom Ehrenbergerovi a Marcinkovi dejiny týchto 
organizácií počas  polstoročia, kedy sa Štefan aktívne podieľal 
na slovenskej architektúre. So šľachetným, otvoreným človekom, 
priateľom Štefanom Šlachtom, ktorý svoj život zasvätil slovenskej 
architektúre sme sa rozlúčili vo štvrtok 2. júna  2016.

Ján M. Bahna

Prof. Štefan Šlachta, PhD., laureát ceny Emila Belluša 2004 za celoživotné dielo v oblasti architektúry, s architektmi Vladimírom Karfíkom 
a Petrom Havašom na výstave „Baťa – architektúra a urbanizmus“ v Zlíne, 1992

Štefan Šlachta s Petrem Ivanovem, Bratislava 2011

Architecture Week Praha ..................................... xxxxxxxxxxxx yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
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Adept
Anders Lonka
Martin Laursen
Martin Krogh

Kancelář Adept se sídlem v Kodani 
se zabývá architekturou a urbánním 
rozvojem. Byla založena roku 2006 
Andersem Lonkou, Martinem Laurse-
nem a Martinem Kroghem, kteří  
i dnes odpovídají za její tvůrčí pro-
gram. Ve svém profesionálním přístu-
pu se Adept snaží o stále užší vztah 
mezi architekturou a urbánním roz-
vojem, o nové promýšlení souvislostí 
mezi zastavěným a nezastavěným 
životním prostředím. Posilováním  
kvalitního vztahu mezi stavbou  
a jejím blízkým okolím objevují mož-
nosti, jak vytvářet nové relace mezi 
veřejným a soukromým prostorem, 
jak utvářet atraktivní městské pro-
středí, jež činí náš každodenní život 
krásnějším.

Práce na možných řešeních ústí 
v jednu zásadní myšlenku, která  
je dovedena do finálního návrhu.  
Jednoduchým záměrem bylo prozkou-
mat možnosti místa a funkce  
a převést potřeby a požadavky 
do dlouhodobě udržitelných a inova-
tivních architektonických řešení. 

Odráží okolní prostředí

Charakteristické zdvojené průčelí s reflektujícími lamelami dřevě-
ného obložení bylo navrženo ve spolupráci s dánským umělcem 
Jeppem Heinem. Namísto izolované stavby vypracovali Jeppe 
Hein a studio Adept návrh kultivované a do detailu propracované 
fasády, jež působí velmi nehmotně a zrcadlí okolní prostředí  
a lidi v lámaných odrazech.

Nová knihovna je nyní zároveň vstupem na univerzitu.  
Pro zdůraznění této skutečnosti bylo okolí přeměněno z velkého 
parkoviště na integrované urbánní náměstí, kam směřují uživa-
telé i návštěvníci. Plaza optimálně mění veřejné prostory kolem 
budovy na zóny aktivit a intimních odpočinkových prostor.

Místo, kde se stále něco děje

Tvůrci vycházeli z názoru, že novodobá knihovna by neměla slou-
žit jen jako místo, kde jsou k dispozici knihy, ale i jako prostor 
sloužící lidem. Jako místo setkávání, kde se stále něco děje. Pod-
poruje-li její design aktuální knihovní funkce a zároveň možnost, 
aby sloužila jako místo setkávání, pak je její „hodnota“ větší než 
součet obou účelů zvlášť.

Co se týče knihovnických funkcí, nebylo úkolem architektů 
vytvořit něco zásadně odlišného od tradiční knihovny, ale po-
kusili jsme se o širší gesto, propojili jsme knihovnu s městským 
životem a vytvořili tak nové studijní prostředí, nové náměstí. 
Knihovna se tak stává společenským centrem, novým veřejným 
prostorem nabízejícím knihovní služby i přednášky, koncerty 
atd. Záměrem bylo, aby se stala jakýmsi soukromým a veřejným 
prostorem současně.

Knihovna byla navržena jako místo, kde má návštěvník vedle 
využití knihovních funkcí i chuť pobýt. Nabízí širokou škálu pro-
storových možností i různá prostředí. Spirální centrální prostor 
umožňuje zapojit se do aktivit probíhajících právě v aréně. Nabízí 
svým způsobem příležitost k vyžití, ale slouží i jako klidné a tiché 
místo, je to prostor umožňující individualitě být uvnitř celku  
a lépe se zapojit do probíhajících aktivit.

Jak studenti, tak místní obyvatelé knihovnu skutečně přijali 
za svou, ve skutečnosti mnohem víc, než architekti předpokládali. 
Z knihovny se stalo místo, kde se neustále něco děje – jak autoři 
doufali, když ji navrhovali.

Projekty vypracovávané ve studiu Adept zahrnují široké pole  
architektury a městského plánování: od aktivních výukových bu-
dov až k trvale udržitelným projektům bydlení, od intimních veřej-
ných prostor až ke strategickým hlavním plánům. Každý projekt  
vychází z individuálních výzev daných kontextem místa, historie  
a funkce. Každá hlavní koncepce je vypracovávána jako jasná  
a jednoduchá architektonická osnova zaměřující se na prosto- 
rový zážitek a vyšší hodnotu každodenního života uživatelů –  
od obecného architektonického výrazu až po krásné detaily. Me-
diální knihovna Dalarna byla navržena a naplánována dánským 
studiem Adept na základě vítězného soutěžního návrhu, vypra-
covaného ve spolupráci se Sou Fujimoto Architects (Japonsko), 
Rambøll Engineers (Dánsko) a Topotek1 Landscape (Dánsko). 
Fasáda byla navržena ve spolupráci s dánským umělcem Jeppem 
Heinem.

Mediální knihovna Dalarna

Nová knihovna na Dalarnské univerzitě je novou interpretací 
knihovny v multifunkčním pojetí. Její design na přibližně  
3 000 m2 ve švédském Falunu je rozprostřen v duchu „spirály 
vědění“ a zapadá přirozeně do okolní krajiny.

Mediální knihovna Dalarna představuje novou inspirativní 
knihovní kulturu, opírající se o velkou zkušenost. Přírodní terén 
okolní krajiny pokračuje jako nakloněná plošina spirálně stou-
pající ústředním atriem knihovny, kde mohou návštěvníci najít 
žádané informace a orientovat se.

Spirála vědění vytváří různorodé studijní prostředí a umožňu-
je studentům pohybovat se v centru knihovny nebo se přesunout 
do tišších a klidnějších prostor u průčelí stavby. Rozmanitost 
zvukových úrovní a rozčlenění aktivit nabízí víceúčelové knihovní 
prostředí umožňující bohaté zážitky. Budova má vlastní charak-
ter, který slučuje knihovnu s multimediálními funkcemi a tvoří 
základ synergie uvnitř existujícího areálu univerzity.
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Čím se vaše společnost zabývá a proč jste se rozhodli zúčastnit 
se festivalu Architecture Week?

AFI Europe je developerská společnost působící ve střední a 
východní Evropě, celkem v osmi zemích. Zabýváme se návrhy, 
realizací a řízením rezidenčních, kancelářských, obchodních  
i průmyslových projektů. Začali jsme v České republice v r. 1997; 
k našim prvním projektům patřil Palác Flóra, který jsme postavili 
a spravovali osm let, z dalších projektů mohu jmenovat AFI Pala-
ce Pardubice, nákupní centrum v Pardubicích, kancelářský projekt 
Classic 7 Business Park a mnoho rezidenčních projektů. Půso-
bíme i v jiných městech v České republice, máme velké aktivity 
v Rumunsku, rozsáhlá kancelářská a nákupní centra. Jedním 
z největších nákupních center a našich nejúspěšnějších projektů 
je AFI Palace Cotroceni v Bukurešti, dále velký kancelářský pro-
jekt v Srbsku, v Bělehradě, působíme v Bulharsku, Polsku, Ně-
mecku, Maďarsku. Myslíme si, že developer svou činností přispívá 
ke změnám a k urbanistickému rozvoji, a proto se účastníme 
festivalu Architecture Week. Chceme ukázat, čím se zabýváme  
a jak můžeme přispět k rozvoji města.  

Například náš projekt Classic 7, který jsme realizovali  
ve třech fázích a který jsme nedávno dokončili, velmi změnil část 
dolních Holešovic. Když jsme začali v r. 1997, byly zde dvě zni-
čené opuštěné budovy a celá oblast chátrala. Po dokončení první 
fáze projektu jsme spustili intenzivní marketingovou kampaň 
a bylo velmi obtížné získat sem nájemce, protože všichni znali 
Holešovice jen jako ošklivou, zničenou část Prahy. Nyní je tu více 
než 32 000 m2 pronajímatelných ploch, objekt je plně pronajat  
a v okolí postupem času vznikly další zajímavé nové komplexy.

Realizujete projekty v různých zemích. Je přístup k plánování 
měst a nové výstavbě např. v Polsku, Maďarsku, Bulharsku nebo 
Rumunsku v něčem jiný než u nás? 

Přistupujeme ke každé lokalitě individuálně a hodnotíme na 
základě mnoha aspektů, jak je možné ji využít a co tu lze posta-
vit. Samozřejmě sledujeme i komerční perspektivu, ale víme, že 
bez dobrého zapojení do okolí nebude žádný projekt ekonomicky 
úspěšný. Snažíme se, aby naše projekty přispěly ke zlepšení 
prostředí jako celku. Každá země a každý projekt mají své spe-
cifické podmínky, žádný projekt se nepodobá jinému, který jsme 
realizovali.

Čím vás oslovilo téma organické město? Jak si toto ideální měs-
to představujete?

Myslím si, že termín organické město znamená město jako „živý 
orgán“. Má rozdílné funkce a sestává z různých prvků a žije díky 
vzájemné synergii mezi nimi. A o tu v našich projektech usiluje-
me, každý musí korespondovat s okolním prostředím. 

Označil byste některé středoevropské město nebo městskou 
část za organické? A jak si stojí Praha?

Mám velmi rád Prahu, žiji zde již 14 let a mám k ní osobní vztah. 
Myslím, že Praha vynakládá velké úsilí na ochranu své kultury  
a architektury, daří se jí zachovávat svůj historický charakter  
a atmosféru. Vidím zde velmi pozitivní vývoj, i když uskutečňovat 
nové projekty v takovém městě je značně obtížné, a je pro mě 
opravdu zajímavé tu pracovat. 

Jaký význam a jaké místo v hodnocení vašich projektů zaujímá 
kvalita životního prostředí a potenciál případného zlepšení? 

To je zásadní otázka. Myslím, že z našich projektů je vidět, že se 
životním prostředím hodně zabýváme. Z ekonomického hlediska 
by pro každého developera bylo pravděpodobně nejefektivnější 
stavět jednoduché kompaktní obdélníkové budovy, hned u metra 
nebo u dálnice, výstavba by byla rychlá, ne drahá, prostory by se 
rychle pronajaly… My se snažíme optimálně kombinovat všechna 
kritéria. Například v našem projektu Classic 7 jsme spojili rekon-
struované chráněné historické budovy s novými prvky a snažili 
se vytvořit příjemnou lokalitu, kde lidé nejen pracují. Je tu zeleň, 
vodní prvky, náměstí mezi budovami, kde můžete nalézt kavárny, 
obchody nebo supermarket… Je tu život i večer. Některé prostory 
bychom možná pronajali výhodněji, ale rozhodli jsme se vytvořit 
živou atmosféru, a ne mrtvý kancelářský objekt. U všech našich 
projektů investujeme do veřejných prostorů se zelení, vodními 
plochami apod., abychom zlepšili kvalitu prostředí.

Jaké zajímavé projekty připravujete do budoucna? 

V Praze působíme v několika městských částech, v současné 
době připravujeme k výstavbě celkem asi 1000 bytových jedno-
tek v různých komplexech. Již delší dobu pracujeme na projektu 
Butterfly v Karlíně přímo na úpatí kopce Vítkov, věnovali jsme 
mnoho úsilí návrhu, jak jej zapojit do okolního prostředí, a velmi 
nám na tom záleží. Dalším naším velkým projektem je AFI City  
v Praze 9, začínáme první fází – rezidenční částí s 250 bytovými 
jednotkami v Kolbenově ulici. To je další území, které dlouho 
nebylo využívané a má všechny předpoklady proměnit se v oblast 
s bydlením, kancelářskými a obchodními prostory. Celkem zde 
bude 150 000 m2 užitné plochy ve čtyřech segmentech – bydlení, 
kanceláře, retailové plochy a služby. 

Naším největším současným projektem je Tulipa Třebešín  
v oblasti nákladového nádraží Žižkov. Bývalý brownfield se  
starými skladišti se rychle promění v krásnou obytnou zónu se  
700 byty. Vybudujeme tu i obchody a infrastrukturu, kterou věnu-
jeme městské části – mateřskou školku nejen pro majitele bytů, 
ale pro všechny obyvatele Prahy 3. Nyní dokončujeme realizaci 
první etapy se 180 byty. 

AFI Europe

Doron Klein
generální ředitel AFI Europe  
pro Českou republiku

AFI EUROPE Czech Republic s. r. o.
Jankovcova 1037/49
170 00 Praha 7
Česká republika

+420 255 743 111
doron.klein@afi-europe.cz
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Dům snadněji proměňuje svůj vzhled v závislosti na denní 
hodině, kvalitě světla v ročním období a vzdálenosti, z níž ho vní-
máme. Na sousedy dělá dojem velkoobchodu. A to je přesně to, 
čím chtěl vnější vzhled domu být: ironickým komentářem k místní 
všudypřítomné představě o funkci, jež by neměla být v rezidenční 
oblasti povolena.

V tomto kontextu působí dům cize (ve smyslu prostorové 
kontinuity a morfologické a povrchově strukturní abstrakce),  
ale zároveň i povědomě. Z tohoto posledního úhlu pohledu vy-
volává projekt pocit tradičního bydlení, a to zjevně moderním, 
soudobým způsobem, dalek jakýchkoli citací či stylistických 
interpretací.

Základní geometrie šikmé střechy se směrem do hloubky 
pozemku opakuje a definuje tak posloupnost vnitřního prostoru. 
Každá část může být chápána jako „dům“ nebo i jako veřejný 
prostor – vytvářený součtem jednotlivých domů.

Přechod z veřejného do soukromého prostoru je povlovný,  
a to díky jak vnitřním prostranstvím, tak interiérovému zařízení. 
Například mezi dvěma částmi domu (první sleduje strukturu 
starého domu, druhá je jeho rozšířením) existuje omezení v dél-
ce: nábytková stěna, jejíž hloubka musí být překročena, aby bylo 
možné přestoupit z jednoho světa do druhého. Poctivost a výraz-
ný kontakt vycházejí z logiky dobré „moderní tradice“.

Architektonické řešení domu je přizpůsobeno zvláštnostem 
bydlení v Galaţi, ale přesto je zcela přesvědčivé jako soudobý 
prototyp urbánního uspořádání v jakémkoli z rumunských měst: 
úzké a dlouhé pozemky generují „vagonový“ typ bydlení.

Andrei Margulescu

Dům se třemi dvory – Galaţi, Rumunsko 
2010–2012

Projekt: Andreas Heierle, Cristina Trofin

Cílem projektu bylo postavit nenáročné a decentní obydlí v Galaţi, 
které by udržovalo kontakt s pozemkem a dvorem a nepřekročilo 
rozměry bývalého domu a staveb v sousedství. Nový dům pro 
matku a dvě dcery, jimž všem už bylo přes 50 let, je pouze pří-
zemní, stojí na úzkém a dlouhém pozemku a má stejné rozložení 
ploch a nosné stěny jako předešlý dům.

Příčně vedené rozšíření zahrnuje obývací pokoj a zaujímá ce-
lou šířku stavby. Nosné zdi starého domu určují rozvržení buněk, 
zatímco dřevěná konstrukce rozšíření umožňuje splývavý prostor. 
V jednolitějším jádru odpovídajícím původnímu domu jsou sou-
kromé a funkční prostory. Postranní rozšíření nemění podélnou 
transparentnost pozemku, obývací místnost je sjednocená  
a na kratších stranách plně prosklená, takže vizuálně dobře 
propojuje přední a zadní dvůr.

Rozšířený prostor ovšem není homogenní. Jeho lineárnost je 
příčně daná rytmem střechy, jejíž geometrie je ve shodě s původ-
ním rastrem stavby. Rovněž medián otevřený směrem k vnitřnímu 
dvoru určuje prostorovou osu svislou k hlavnímu směru obývací 
místnosti. Tento třetí dvůr je jasně vymezen ložnicí a prostorem 
k dennímu užívání a přebírá obrysy starého vestibulu. Dlážděný 
chodník a místně aplikovaná zeleň dodávají všem třem dvorům 
nádech urbanity.

Vnější hmotnost potvrzuje obecný záměr vytvořit tvůrčím 
způsobem vztah ke dříve existující realitě. Zinkem potažené  
železné pláty jsou v rumunských oblastech na krajích karpatské-
ho oblouku přes 150 let hlavním krycím materiálem. Nalezneme 
je všude na střechách v Galaţi a vyráběny jsou v místním kovo- 
zpracujícím závodě. V tomto projektu překračují meze pouhého 
pokrytí a stávají se obalem celé stavby. Odlišnosti mezi stavební-
mi prvky domu (základy, zdi, krytina) tento kovový povlak vyhla-
zuje. Jeho řemeslné provedení vykazuje určité nedostatky vinou 
použitého materiálu, který se vlní (má jen 0,35 mm tloušťky),  
a ani práce místních dělníků nebyla dokonalá.

Jako celek působí stavba ve slunci chladně, doslova křišťálo-
vě. Zblízka ovšem právě díky zmíněným nedokonalostem precizně 
vibruje, neboť materiál různě reaguje na světlo. Podobná nejis-
tota při montáži (konkávní povrchy, nedodržení rovnoběžnosti) 
propůjčila kovu na zdech určité lidské měřítko a i svým způsobem 
osobnější charakter. Z exteriéru je dům ve skutečnosti umělecky 
mnohem „proměnlivější“ (ve smyslu rozmanitosti) než specifické 
materiály používané u zdí (omítka, kámen, hlína atd.) či u jinak 
dokonale provedené montáže.
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Studio ahaa bylo založeno roku 2012 
Andreasem Heierlem ve švýcarském 
Luzernu. Ještě předtím začal pracovat 
spolu s architektkou Cristinou Trofin 
na dvou projektech, „Dům se třemi 
dvory“ v Galaţi a „Pod atikou“ v Bu-
kurešti.

Tyto dva projekty vyjadřují filozo-
fii studia: kontext jako nedůležitější 
faktor při vývoji projektu, přizpůsobe-
ní každého návrhu speciálnímu využití 
a požadavkům programu, zájem  
o práci v různých zemích s novými 
tvůrčími možnostmi a výzvami.

Architektura je pravděpodobně 
nejlepší nástroj, jak napomoci vzniku 
nových míst. Takové místo musí mít 
vlastní identitu a být něčím zvláštní; 
aby se toho dosáhlo, je třeba porozu-
mět tomu, co už tady je, a představit 
si, co by tu mohlo být navíc.

Studio ahaa se v každém projek-
tu snaží rozpoznat kvalitu takového 
místa nebo existující budovy a po-
zvednout ji na vyšší úroveň. Proto 
neusiluje o to, vtisknout místu vlastní 
tvář, ale chce mu dát obsah a vyrov-
nat se s .limity, které vedou k řešení 
vyhovujícímu kontextu a lidem, kteří 
tam žijí.

Studio ahaa se vyvíjí a má v sou-
časné době čtyři členy. Vedoucí archi-
tekti Andreas Heierle a Cristina Trofin 
studovali a žili ve Švýcarsku, Francii, 
Rumunsku a Austrálii. Tato skuteč-
nost ovlivnila jejich každodenní práci 
a postoj k projektům a umožnila jim 
přistupovat k hranicím mezi kulturami 
s otevřenou myslí.

Projekty studia byly oceněny 
řadou švýcarských cen: první cenou 
v soutěži o otevřenou školní budovu 
v Crissieru u Lausanne v roce 2012, 
první cenou v soutěži o návrh otevře-
né bytové jednotky ve Vernieru  
u Ženevy v roce 2014 a druhou ce-
nou ve výběrové soutěži o rozšíření 
školy v Buchsu v kantonu St. Gallen 
v roce 2014.

Oba rumunské projekty byly 
představeny na různých výstavách, 
publikovány v odborné literatuře  
a obdržely výroční první architekto-
nické ceny v Rumunsku.

A J A A  
Ateliér architektury 
Aleksandara Jankoviće
Aleksandar Janković
Alexis Martin
Alvaro Paya Piqueras

AJAA, ateliér založený Aleksandarem 
Jankovićem v roce 2006, je tvořen 
mladým mezinárodním týmem (ještě 
Alexis Martin a Alvaro Paya Pique-
ras), který už získal řadu ocenění  
a příležitostně spolupracuje s dalšími 
podle rozsahu zadaného úkolu. Jeho 
sídlo je v Paříži, ale působí po celém 
světě.

V této fázi vývoje ateliér pracuje 
na řadě tematických úkolů různého 
rozsahu; hodně experimentuje, aby 
objevil vlastní architektonický výraz. 
Toto hledání definují tři hlavní zása-
dy: antigravitace, lineární kontinuita 
a odhmotnění; přitom se pokouší 
popsat, zachytit tento pocit pohybu 
„éteru“ jako vizuální/smyslovou  
složku prostoru. Architekt musí být 
ten, kdo buduje svůj vlastní výtvor,  
a nedávno založené stavební od-
dělení tento výzkumný proces dále 
prohlubuje.

Aleksandar Janković patří  
k mladé generaci evropských  
architektů zdůrazňujících mezinárodní 
charakter své tvorby. Roku 2003 
absolvoval univerzitu v Bělehradě, 
kde obdržel několik místních, velmi 
prestižních ocenění.

Do Paříže ho přivedlo stipen- 
dium Ermanna Piana v roce 2005,  
do stavební dílny Renza Piana  
a k projektu LACMA, okresního muzea 
umění v Los Angeles. Od roku 2007 
také spolupracuje s atelierem Jeana 
Nouvela na velké koncertní síni Paříž-
ské filharmonie a na hale pro divadlo 
Perpignan.

V roce 2006 založil vlastní tvůrčí 
studio – AJAA se sídlem v Paříži.

V roce 2003 založil mezinárodně 
uznávaný „projekt Bělehrad“,  
v jehož rámci představil jako  
kurátor a pověřenec pavilonu  
„Projekt Bělehrad – Transition:ism“  
na 10. architektonickém bienále  
v Benátkách 2006 nové scénáře růs-
tu a hlavní plán města Bělehradu –  
www.projectbelgrade.com. 

Vyučoval na Sorbonně IV v Paříži, 
na Bělehradské univerzitě a na Mar-
chi – Moskevském architektonickém 
institutu a měl řadu mezinárodních 
výstav a prezentací.

V roce 2009 obdržel prestižní 
ocenění francouzské Académie des 
Beaux-Arts (Velká cena Říma).

V roce 2012 byl vybrán mezi lau-
reáty Evropské ceny „40 under 40“  
pro mladé architekty.

Nové chápání pojmu muzea

Muzeum jako takové se začíná proměňovat. 
Zatímco město rychle ztrácí svou veřejnou složku, muzea 

si uchovávají podobu jediného zbývajícího přístřešku kulturních 
aktivit všeho druhu. Nejrůznější typy veřejných prostorů infiltrují 
do tohoto bývalého „památníku“ s jeho výraznou, masivní fa-
sádou, která je světlejší a za níž se dnes koná mnoho akcí; už 
neexistuje striktní linie mezi veřejným a soukromým prostorem.

Zavádějí se nové ekonomické modely a funkční přeměny, 
které zasahují muzeum zevnitř. Z muzea se stává aparát, kulturní 
areál, flexibilní stroj, tržiště… a zároveň si zachovává své tradiční 
chování, jen lehce nově uspořádané…

Architekti se pokouší. novému druhu veřejného prostoru 
porozumět; experimentují s těmito místy „mezi“, která zjevně 
vytvářejí přidanou hodnotu muzea.

Poslední práce studia se zabývá tématy muzeum jako ulice, 
muzeum jako náměstí, jako park, jako hřiště… Tato místa muze-
um rozšiřují, chápou je jako celodenní zkušenost, jako smyčku 
překrývajících se aktivit. Galerie už není sterilní bílá skříňka,  
ale spojitá procházka, promenáda plná překvapení;  
proto se její vnitřní rytmus neustále proměňuje a zanechává 
mnoho zajímavých stop na jejím vnějším i vnitřním vzhledu. Veřej-
ný prostor je bezpochyby její estetickou vlastností. Když jednou 
muzeum získá svou statickou podobu, dál vibruje  
a je to poznat na jeho slupce. Je místem výstav, ale i místem 
mnoha vztahů různé úrovně: veřejným i soukromým prostorem, 
vnějším i vnitřním, místem tvůrčích produkcí i výstav, turistů  
a profesionálů, návštěvníků a umělců, je širokým prostorem  
i malým výklenkem, přírodou i objektem, pozorovatelem  
i spotřebitelem, galerií a kavárnou atd.

Snahou je analyzovat tyto nově se etablující prostory vznika-
jící někde v procesu „odněkud – někam“. w
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Architektonický ateliér 
Radan Hubička
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w
w

w
.aarhstudio.com

w
w

w
. radanhubicka.com

Před časem jste tvorbu svého ateliéru označil za jednoduchou, ele-
gantní a smyslově bohatou. Jakými prostředky těchto charakteristik 
dosahujete? Zůstávají některé principy platné i v průběhu času?

Především jasně čitelná forma, která obsahuje harmonii a má ab-
straktní kompozici bez jakýchkoli příkras. Snažím se o to, aby spolu 
prostory navzájem hovořily. Každý z nich je trochu jiný, ale patří 
do jedné rodiny. Pomocí materiálů se tam vnáší bohatost. Kvalitní 
přírodní materiály dokážou na rozdíl od materiálů umělých přirozeně 
stárnout. Patina je dělá zajímavějšími. Pak je tu ale otázka stárnutí 
morálního. Vytvoříte interiér v určitém trendu a za tři roky si jdete 
koupit nový. Vezměte si nábytek německého Bauhausu nebo  
Le Corbusiera – to jsou stále nepřekonatelné návrhy. Ve stejném 
duchu se snažíme dělat architekturu.

Závan starých časů – kvalita, nadčasovost, stálost? 

Je chybou i nutností dnešní doby, že vše musí být nakrátko, aby 
se svět nezastavil. Výroba, spotřeba, nucená spotřeba, aby domy 
sloužily jen po jednu generaci. Tomu se chceme vyhnout. Cihla nebo 
kubík betonu jsou všude stejné. Vy je můžete něčím povýšit do jiné 
sféry, udělat z nich famózní věc. Záleží na míře, na citu, na tom, co 
kombinujete.

Z čeho vyrůstají vaše stavby, čím se při navrhování projektu řídíte?

Alfou a omegou je místo. Záleží na tom, jestli stavíte ve městě,  
na vesnici nebo v přírodě. Vztah novostavby k okolí musí vycházet 
z genia loci, historické stopy, pokud tam je. Každé místo má jinou 
vůni a z té by stavba měla vznikat.

Když jste zmínil kontext místa, u některých vašich staveb je právě 
zasazení do okolí kritizováno, například u „ledního medvěda“ v Dej-
vicích nebo u vily v Podolí. Naráží se na necitlivost..

To je nepochopení ze strany kritiků. V Dejvicích se jedná o naprosto 
kontextuální architekturu. Současnými tvarovými a výrazovými pro-
středky kontext ctí. To neznamená, že v sousedství objektů, které 
mají čtvercový rastr oken, to musí být stejné. V takovém názoru chybí 
velkorysost, nadhled. Regulativy jsou dané, pro kontext důležité a ty 
byly dodrženy – půdorysná stopa, konkávně prohnutá fasáda, výška, 
parametry, které náměstí dotvoří nebo uzavřou, jako je hlavní římsa 
v určité výšce. To jsou prvky, které stavbu do kontextu zařadí.  
Že vypadá jinak než před sto lety, je přece zákonité. Nové domy byly 
na svou dobu vždy progresivní a dnes se na ně chodíme dívat. Vždy 
bylo otázkou, jestli se hodí nebo nehodí do kontextu místa. Vezměte 
si kostel sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí. Je předimenzova-
ný, veliký a je krásný. Nikdo dnes neřeší, jestli se tam hodí.  
Za dalších sto let se bude stavět také jinak. 

Co to vypovídá o naší architektonické/urbanistické scéně?

Že jsme malé město, malý stát. Tady vlastně nikdo moc stavět ne-
chce, počínaje aktivisty, sousedy, různými občanskými iniciativami. 
Jejich představa o tom, co je nové, se neslučuje s tím, kam směřuje 
světová architektura. V Itálii, Španělsku mají silné kulturní dědictví, 
ale do jeho kontextu postaví architekturu současnou. Vidíte, že tam 
vznikají novostavby vedle šest set let starých objektů. Jsou nádher-
né, tvarově naprosto odlišné, ale třeba materiálově odpovídají místu. 
Praha je cenná tím, že je vrstvená od románského slohu přes gotiku, 
baroko a renesanci, ale ta poslední, současná vrstva kvalitní archi-
tektury jí chybí. 

Lze něco v poslední době v Praze ocenit?

Od revoluce je to čtvrt století. Co za tu dobu vzniklo? Jen dodnes 
kontroverzní Tančící dům. Jsem zastáncem paláce Euro v dolní části 
Václavského náměstí, který místo krásně reguluje a uzavírá. Z ve-
řejných staveb ale nevzniklo nic, co by mělo aspoň evropský přesah. 
Je to nedostatek progresivity vedení města, úředníků, památkářů, 
to pociťuji jako velkou brzdu pro vývoj. Působí také ohromná nevole 
velké masy občanských iniciativ. Současná éra odezní a z hlediska 
historického vývoje bude jen krátkou etapou. Bude se říkat, že mezi 
léty 1945 a 2020 se nic nového neudálo. Minulý režim zdejší scénu 
zakonzervoval. Ale po čtvrtstoletí by se už mělo začít stavět. 

Nálepku organického města jako živoucího organismu, kde jsou 
vrstvy vývoje přirozeně prolnuté, byste tedy Praze dát nemohl? 

Není to jen otázka Prahy. Málokterému městu bychom tuto 
nálepku mohli dát – organické, živoucí, funkční, bezpečné, inteli-
gentní město… Pokud to takhle bude dál pokračovat, můžete dát 
Praze nálepku „skanzen“. Velkým problémem je tady třeba vylid-
ňování centra. Lidé tam ani nechtějí bydlet, protože v současné 
době nenabízí kvalitní bydlení. Jsou tam problémy s parkováním, 
špínou, bezpečností, nevyhovující mrtvé partery. Existuje hledisko 
architektury a pak je tu hledisko sociální a sociologické – co  
pro tu konkrétní lokalitu architektura přinese. Praha není připra-
vena na obyčejný běžný život, jako je to například v Kodani,  
v celé Skandinávii. To ale nepřipraví ani urbanisté, ani architekti. 
K tomu musí být nějaká vyšší vůle. Město se nikam nehýbe. Pro-
stě v současné chvíli nemá plán. Musí mít vizi a k ní se postupně 
přibližovat. Takové město, jako je Praha, a přitom nemá svoji 
filharmonii, koncertní síň, moderní muzeum. Když chcete navštívit 
velkou světovou výstavu, která je komerčně úspěšná i pro orga-
nizátora, musíte za ní do Vídně.

Máte v tomto ohledu nějakou ambici, kterou byste si chtěl spl-
nit, co byste chtěl postavit?

Cokoli, co bude hodnotné, krásné a funkční. Asi největší pocit 
uspokojení máte, když vám klienti volají, že se cítí šťastní. Člověk 
může být spokojený, když udělá malý domek, ze kterého mají lidé 
radost. 

Co vás v poslední době inspirovalo, ať už v Čechách, nebo v za-
hraničí?

Člověk má chodit po světě s otevřenýma očima. Inspirací může 
být hezký dům, zajímavá hora nebo květina, hezká žena. Když 
cestujete za současnou architekturou po světě, je to spíš potvr-
zením, že jdete správnou cestou. Krásné jsou všechny stavby  
od Renza Piana, Herzog & de Meuron teď postavil v Basileji 
výškovou budovu pro chemický gigant Roche nebo kampus 
Novartis – to je sbírka skvělé architektury. Z těch starších je to 
třeba Guggenheim od Wrighta. To je úžasné. 

Na čem v současné době pracujete?

Na Pankrácké pláni se začala stavět třicetipatrová V-tower  
s luxusními byty. Po jedenácti letech, kdy jsme vyhráli soutěž.  
I zde najdete minimálně dva názory – že na Pankrácké pláni 
měl zůstat nekonečný horizont bez výškové zástavby, nebo pláň 
výškovými budovami zastavět. Pokud tam ale již tři objekty stojí, 
tak nekonečný horizont už nebude. Proto je třeba stávající „kom-
pozici“ doplnit dalšími výškovými budovami tak, aby vytvořily 
jakousi čočku roztaženou na horizontu – nižší budovy na okrajích 
a postupně se zvedající do středu. Optimální výška bude něco 
přes sto metrů. Pankrácká pláň je pro výškovou zástavbu ideální 
místo. Nejde tu jenom o výšku staveb, ale samozřejmě taky  
o kvalitu provedení, o detaily a hlavně o živý přívětivý parter. Je 
důležitá celková souhra všech složek, které se na realizaci podí-
lejí. Jedna věc je architekt a projekční tým, v první řadě je to ale 
investor, který musí být na vysoké mentální úrovni. Pokud není 
dobrý, nemůže ani nic dobrého vzniknout.

2
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1 Bytový dům BDE, Praha 4
2–4 Vila Hluboká, Hluboká nad Vltavou
5 Polyfunkční budova, Praha  

– soutěž, první cena, 2010
6 Vila Podolí, Praha
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Arménie je malá země s bohatou minulostí a statečným duchem. 
Má co ukázat světu a věříme, že Architecture Week Praha je 
k tomu skvělou příležitostí, kterou rádi vítáme. Proto je Arménie 
už čtvrtým rokem součástí této akce.

V první řadě chceme pogratulovat týmu Architecture Week 
Praha k jejich 10. výročí. Jedná se o festival, který je velkým 
přínosem pro architekturu nejen v Evropě, ale na celém světě. 
Zúčastňuje se ho řada známých architektů. Ještě důležitější je, 
že zde má příležitost ukázat se světu i mnoho neznámých, ale 
zároveň naprosto skvělých a zdatných tvůrců.

S velkou radostí vám teď představujeme nového potomka 
Architecture Week Praha: Architecture Week Jerevan je potěšen, 
že v tomto roce v Jerevanu, hlavním a největším městě Arménie, 
pořádá svůj první ročník.

Architecture Week Jerevan uspořádal soutěž s mezinárodní 
porotou. Její vítěz bude reprezentovat Arménii na Architecture 
Week Praha. Porotci byli Ruben Arevshatyan, umělec, umělecký 
kritik a nezávislý kurátor z Arménie, Jose Daniel Perogordo Mad-
ridu, architekt, logistik a výstavní designér Architecture Week 
Praha z Mexika, Eugene Asse, architekt a viceprezident Svazu 
moskevských architektů z Ruska, a Javier Artadi z Peru. Všichni 
účastníci soutěže byli přítomni i během festivalu v Jerevanu 
společně se zástupci Arménie z loňského pražského festivalu. 
Celý týden arménských architektů byl nabitý akcemi. Proběhlo 
zde několik přednášek arménských architektů a studií  
a také prezentace Tima Flynna, který přijel z Londýna do Jere-
vanu představit svůj projekt. Festival měl velký úspěch. Budova 
byla plná architektů a studentů, kteří byli ohromeni prezentacemi 
i výstavou.

Pro 10. festival Architecture Week Praha má tu čest repre-
zentovat Arménii studio Tim Flynn Architects. Jejich projekt se 
nachází v Dilidžanu, jednom z nejvíce zalesněných a odloučených 
měst v Arménii. Pro Arménii byla tato práce Tim Flynn Architects 
zcela zásadní. Představuje totiž velký krok směrem k podpoře 
rozvoje regionu a navržený architektonický vzhled inspiruje  
a pozvedává atmosféru města.

Architecture Week 
Yerevan

Tatevik Zakaryan

+374 91 011909

info@architectureweek.am
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Architects

Tim Flynn

Jádrem filozofie architektů Tima 
Flynna je inovace, naslouchání a spo-
lupráce. Namísto přísného definování 
stylu Tim Flynn Architects pojímají 
každý projekt jako cestu, která začíná 
a končí individuálními vizemi klientů. 

Studio bylo založeno v roce 2006 
a v současnosti má zastoupení v 
Londýně, Jerevanu a Moskvě. Tvoří 
ho mezinárodní tým zkušených ar-
chitektů a designérů renomovaných 
v oblasti udržitelného, kreativního 
a na míru uzpůsobeného přístupu k 
životnímu a pracovnímu prostoru. Tim 
Flynn má více než 30 let zkušeností a 
nabízí multidisciplinární a tvůrčí týmy 
pro úspěšné poskytování lokálních a 
globálních řešení. 

Nabízí architektonické služby 
jakéhokoliv rozsahu v rezidenčním, 
komerčním, ubytovacím a vzdělávacím 
sektoru, jakož i v interiérové a kraji-
nářské architektuře, v projektování a 
navrhování nábytku na míru. Klienti 
na projektech kanceláře oceňují velký 
důraz na detail, kvalitu, jednoduchost 
a funkčnost. 

TFA jsou hrdí na to, že jsou lídry 
v oblasti udržitelného designu a že 
se jim do každé fáze projektů daří 
integrovat principy ochrany životního 
prostředí. 

w
w

w
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flynnarchitects.com

1 Atrium – škola UWC Dilijan College
2 Centrum múzických umění
3 Jídelna – Centrum múzických umění
4 Taneční studio – Centrum múzických umění
5 Koncertní sál – Centrum múzických umění
6 Akademická budova v noci – škola UWC Dilijan College
7 Internátní budovy – škola UWC Dilijan College

UWC Dilijan College – Centrum múzických umění

UWC Dilijan College, první postsovětská mezinárodní internátní 
škola pro 650 studentů v Arménii, je členem mezinárodního 
sdružení škol United World Colleges (UWC) a sdílí jeho  poslání: 
inspirovat studenty prostřednictvím vzdělávání a tím přispět  
k vytváření harmonické a udržitelné budoucnosti. 

Tento charitativní projekt nadace IDeA nejenom zvýšil úroveň 
vzdělání v zemích Společenství nezávislých států, ale pomohl 
také regionální ekonomice tím, že vytvořil novou infrastrukturu  
a příležitosti pro podporu podnikání, jakož i zavedení mezinárod-
ních standardů. 

Vývoj UWC Dilijan College v Dilidžanu není náhodný, ale byl 
strategicky řízen zakladateli školy s ohledem na historickou pří-
tomnost města v regionu a na jeho sociální a kulturní význam  
v zemi. Přijetí nového vzdělávacího prvku se ukázalo jako 
prospěšné pro sociální dozrávání a ekonomiku města díky udr-
žitelnému dlouhodobému plánování a rozsahu nově vytvořené 
infrastruktury. Město získalo v areálu školy urbanistický prvek s 
novým sociálním rozměrem v podobě samoudržitelného rozvoje s 
velmi mladými obyvateli a vysoce kvalifikovanými pedagogickými 
pracovníky. 

Hodnoty UWC a komunita zahraničních studentů, v součas-
nosti z 61 zemí, již ovlivňují mladou generaci, a to na lokální i 
mezinárodní úrovni. Tyto hodnoty spočívají ve vytváření různoro-
dého, angažovaného a motivovaného společenství fungujícího  
na základě společenské odpovědnosti.

Centrum múzických umění (Performing Art Centre), navržené 
podle nejvyšších mezinárodních standardů, představuje druhou 
fázi rozvoje areálu školy UWC Dilijan. Vizí pro tuto jedinečnou 
budovu je, aby se stala ústředním bodem kulturních událostí  
v Dilidžanu a v Arménii a vytvořila vysoce sofistikovaný program, 
rozšířující vliv školy. 

UWC Dilijan College a Performing Art Centre urychlily další 
vývoj města s využitím jeho jedinečné polohy, přírodních krás 
a památek. Po úspěchu projektu byli jeho autoři z ateliéru Tim 
Flynn Architects (TFA) požádáni, aby vytvořili územní plán města 
odrážející rostoucí nároky regionu. 

O Arménii a Dilidžanu 

Dilidžan je město z 16. století na okraji velkého národního parku 
v centrální Arménii. Kdysi to byla jedna z hlavních zastávek na 
hedvábné stezce procházející Arménií a dnes Dilidžan leží na 
spojnici dvou moderních velkoměst Jerevanu a Tbilisi, v zemi 
nacházející se na rozhraní Evropy a Asie. 

Dilidžan byl známým lázeňským městem uvnitř národního 
parku o rozloze 24 000 hektarů, oblíbeným mezi výtvarníky, 
skladateli a filmovými tvůrci pro svou krásnou polohu na hor-
ských svazích a své klimatické podmínky. Nicméně kvůli sociálním 
a ekonomickým změnám v Arménii zažil i Dilidžan období velkého 
strádání po rozpadu Sovětského svazu. 

Dnes, když se do Arménie vrátila ekonomická stabilita a 
stala se z ní země s moderní a pulzující metropolí, má Dilidžan 
potenciál obnovit svou bývalou slávu. Škola s kapacitou 650 za-
hraničních studentů vyvolala potřebu rozvoje nové infrastruktury. 

V současné době Dilidžan nemá dostatek místního obyva-
telstva ani nepřitahuje mnoho turistů, protože ve městě vládne 
letargie, budovy jsou zastaralé a nevyužívané a město nemá 
veřejné prostory. 

S cílem přispět v Arménii k vytváření kulturního dědictví  
a současně zavést mezinárodní standardy TFA vyškolili zdejší  
architekty a designéry a otevřeli v Arménii místní zastoupení. 
Dnes se tým TFA Jerevan skládá z 20 arménských architektů  
a designérů pracujících na různých regionálních a mezinárodních 
projektech. 

Problémy lokality

Hornatý terén s vysokým stupněm seizmické aktivity a pohybů 
půdy, nedostatečně rozvinutá země s omezenými místními zdroji 
a chybějící infrastrukturou, to jsou jen některé z problémů, kte-
rým Tim Flynn Architects museli čelit. 

Zvláštní pozornost byla věnována problematice životního 
prostředí a tomu, jak organicky a s využitím místních materiálů 
začlenit školní budovu do okolní přírody. 

Vizí bylo navrhnout a postavit školu, která nejen podporuje 
učení založené na spolupráci, ale také vytváří nové hodnoty pro-
střednictvím sbližování vzdělávání a přírody. 

Centrum múzických umění na UWC Dilijan College 

Pro UWC Dilijan PAC byla navržena flexibilní, multifunkční budova 
splňující nejvyšší mezinárodní standardy, s celkovou plochou 
23 000 m2, max. kapacitě 1290 míst k sezení a kapacitě jídelny 
350 míst. 

Skutečnosti, že se tato jedinečná budova stala ústředním 
bodem jak na lokální, tak i na celostátní úrovni, bylo dosaženo 
vytvořením několika flexibilních, multifunkčních prostor: 

– koncertní sál – prvotřídní koncertní prostor, optimální pro 
představení komorní hudby s pěti jevištními konfiguracemi a 
s 636 místy k sezení a 137 k stání;

– inoherní divadlo – s osmi různými jevištními konfiguracemi a 
s celkovou kapacitou od 152 do 426 míst k sezení; 

– taneční studio – primárně určené pro taneční výuku a or-
chestrální zkoušky se 144 výsuvnými sedadly; 

– hudební a dramatická škola – disponující sedmi místnostmi 
pro skupinovou výuku, 17 místnostmi pro individuální výuku 
a rovněž s místností pro hru na bicí nástroje a pro záznamo-
vou techniku; 

– jídelna – pojme 350 návštěvníků a je připravena poskytovat 
stravu třikrát denně pro celkem 650 studentů, k dispozici 
bude místnost pro stravování a technologie, kabinet a pros-
tor pro přípravu jídla v sousedství budovy, úschovna kol na 
úrovni terénu. 

Úspěchy UWC Dilijan College

UWC Dilijan College iniciovala změnu města Dilijan a nadále 
ovlivňuje přijímání standardů v celé Arménii. 

Tento projekt získal mnoho mezinárodních ocenění: 

– první budova v Arménii s certifikátem BREEAM; 
– osobní medaile cti pro Tima Flynna od arménského prezi-

denta Serže Sarkisjana, 2015 
– Cena za perspektivní architekturu (IGRA Green Roofs), 

2015 
– Evropská realitní cena, 2015 

nominace pro galerii AJ   Architecture Tomorrow v MIPIM UK, 2015 
– účast na Bienále 2016 v Moskvě, 2016
– stříbrná medaile v mezinárodní soutěži FIABCI Prix 

d’Excellence, 2016 
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A&L Architectural 
Studio

Aram Shahoyan, narozen dne 2. října 
1994, a Lusine Baghdasaryan, naro-
zena dne 10. června 1993, se setkali 
při studiu na Národní vysoké škole 
architektury a stavebnictví Arménie, 
kde studovali obor architektury  
a designu. Jejich společný pohled  
na svět a stejné přístupy k řešení 
architektonických problémů bezpro-
středně vyústily ve vytvoření pro-
jektové skupiny a později v založení 
malého architektonického studia. 

Udržitelná, zelená, organická  
architektura je vytvářena výhradně 
pro lidské pohodlí a je zaměřena 
na budování nebo zachovávání har-
monické interakce mezi člověkem  
a přírodou, což je mottem a filozofií 
tohoto oboru. S ohledem na tuto 
skutečnost a a se zvláštní pozorností 
věnovanou konceptu vertikálního 
zemědělství, který je stále ještě 
ve svých počátcích a jen postupně se 
vyvíjí, Aram a Lusine předložili a vy-
tvořili řadu projektových návrhů. Jako 
příklad zde uvádíme jeden z těchto 
návrhů, Vertikální zemědělské cent-
rum v blízkosti jezera Jerevan, který 
se zúčastnil četných mezinárodních 
soutěží a získal různá ocenění (Eco 
Tektonics, Rusko – 2. cena v kategorii 
Nejlepší využití technologií BIPV; 
Valentiny Foundation Awards, Lu-
cembursko – finále; ISARCH Awards, 
Španělsko – finále), byl prezentován 
na výstavách (Design a stavba roku, 
Arménie) a publikován v časopisech 
(jako je například ADATO, Lucem-
bursko), stejně jako na webových 
platformách (jako je například A jako 
architektura, Arch2O atd.). 

Vertikální zemědělské centrum v blízkosti jezera Jerevan

Projekt představuje vertikální zemědělské centrum v hlavním 
městě Arménské republiky, Jerevanu, v blízkosti jezera Jerevan. 
V hlavní výškové budově budou prováděny výsadby, zatímco bu-
dovy umístěné po pravé a levé straně budou sloužit pro výukové 
účely. Zelená architektura je široký koncept a je zamýšlena jako 
řešení mnoha problémů, včetně zachování a rozšiřování zelených 
ploch, udržování vodních zdrojů, využívání obnovitelných zdrojů 
energie, snížení znečištění atd. 

Níže představujeme ideu vertikálního zemědělství a řešení, 
která nabízí jak pro lidstvo, tak i pro ekologické problémy.

Podle odhadů Úřadu pro sčítání lidu Spojených států ame-
rických světová populace již překročila sedm miliard lidí. Další 
výzkum naznačuje, že na světě existuje dostatek zdrojů k uspo-
kojení poptávky potravin celé světové populace, ale vzhledem 
k ekonomickým, sociálním a politickým problémům tyto potřeby 
nejsou splněny. Podle zprávy vypracované Organizací pro výživu  
a zemědělství u OSN bude svět do roku 2050 muset produkovat  
o 70 % více potravin k nasycení předpokládaných dalších tři mi- 
liard lidí. V současné době se plochy obdělávané půdy pro uživení 
sedmimiliardové populace rovnají velikosti Jižní Ameriky a v roce 
2050 se budou plochy obdělávané půdy pro další přibližně  
tři miliardy lidí rovnat území Brazílie. Tyto údaje naznačují,  
že se jedná o obrovská teritoria. Nárůst světové populace povede 
k růstu měst a plochy obdělávané, v důsledku čehož se sníží 
vzdálenosti mezi městskými oblastmi, a města tedy nakonec 
absorbují i zemědělské oblasti. Tím se zhorší životní prostředí, 
což bude mít přímý vliv na kvalitu potravin. Pokud by se ještě při-
daly i choroby, hmyz, bouře, krupobití a mrazy, které představují 
nepředvídatelnou ztrátu produkce, je zřejmé, že dnešní metody 
pěstování v budoucnu jednoduše nemohou postačovat.  
Za účelem boje s přírodními katastrofami, prevence půdních 
nemocí a rychlého růstu potravin, jež se v té době stanou životní 
nutností, se lidé začnou uchylovat ke genetickým modifikacím  
a k pomoci různých chemických látek, které se kromě způsobení 
obrovských škod na lidském zdraví také rozpustí ve vodě,  
a tím otráví i půdu. Vezmeme-li navíc v úvahu použití chemických 
metod konzervace potravin pro zabránění jejich znehodnocení  
při dálkové přepravě, pak bude lidstvo bez předem promyšleného 
rozumného řešení čelit skutečné katastrofě. 

V případě vertikálního zemědělství je pěstování rostlin 
realizováno v neustále kontrolovaném klimatu, které vylučuje 
jakoukoliv ztrátu produkce a zajišťuje úrodu v průběhu celého 
roku. Jelikož rostliny se obvykle pěstují v hydroponických (kořeny 
jsou umístěny ve vodě) nebo aeroponických (kořeny se nacházejí 
ve vzduchu) systémech, nemoci pocházející z půdy a od hmy- 
zu jsou vyloučeny, což samo o sobě eliminuje jakékoli použití 
chemických látek v průběhu pěstování a umožní získat ekologicky 
čisté kultury. Přechod na vertikální zemědělství tedy poskytne 
možnost omezení ploch obdělávané půdy a jejich navrácení zpět 
do přírody. Vertikální zemědělská centra mohou být vzhledem 
ke své malé ploše a výškové orientaci z hlediska projektování 
postavena i v centrech měst, čímž se eliminuje problém dopravy 
a používání látek pro konzervování potravin při přepravě na dlou-
hé vzdálenosti. Díky této metodě budeme mít ekologicky čisté 
potraviny, které se dostanou do obchodů bez jakékoliv chemické 
úpravy. S touto metodou bude sklizeň z jednoho hektaru půdy 
desetinásobně vyšší než při použití běžných metod. Bez jakých-
koli ztrát úrody v průběhu celého roku tento postup poskytne 
možnost vyřešení problému nedostatku potravin. Vertikální 
zemědělství spotřebuje podstatně méně vody (jako zdroj může 
být použita filtrovaná dešťová voda) a může ušetřit více energie. 

Cílem projektu je vytvořit malé „studentské město“, které 
bude žít svůj život jako malý organismus: bude produkovat své 
potraviny, bude využívat sluneční energii, bude akumulovat deš-
ťovou vodu a bude ji využívat, stejně jako bude využívat vodu  
z jezera, která se po filtraci vrátí zpět, čímž jezeru nezpůsobí 
žádnou škodu a i obecně bude mít minimální dopad na přírodu.

Nyní, když jsme definovali pojem vertikálního zemědělství, 
přejděme k popisu navrženého komplexu.

Komplex představuje vertikální zemědělské centrum, skláda-
jící se z výškové budovy (kde bude prováděno pěstování rostlin) 
a vzdělávacích prostor (v nichž budou školeni všichni odborníci 
zapojení do realizace vertikálního zemědělství, jako generace 
budoucnosti).

Design výškové budovy je založen na tvaru dráhy relativního 
orbitálního pohybu Slunce, aby bylo možno absorbovat maximum 
solární energie. Šířka podlaží je zvolena výhradně k zajištění 
maximálního pronikání slunečních paprsků, takže žádný prostor 
nezůstane neosvětlený. Výšková budova se nachází u jezera,  
aby z něj mohla být přímo čerpána voda potřebná pro výživu 
rostlin, která do něj bude po využití navrácena. Vnější strana 
výškové budovy s výhledem na jezero je pokryta skly se solár-
ními panely BIPV, protože tato polovina absorbuje největší podíl 
solární energie. Nahromaděná energie bude zajišťovat energetic-
kou nezávislost celého systému. Objekt nabízí dva osobní výtahy, 
které jsou určeny pro zaměstnance a studenty, a nákladní výtah, 
sestupující do podzemní části. V této sekci vozidla naložena 
úrodou opustí areál komplexu podzemními cestami a připojí se 
k existující externí cestní síti. Toto řešení vylučuje vstup vozidel 
do areálu komplexu a zpřístupňuje ho pouze chodcům a cyklis-
tům. Každé patro studentské sekce má vstup na terasu pokrytou 
zelení. Tyto terasy jsou určeny pro hromadění dešťové vody, kte-
rá bude po filtraci použita pro každodenní potřebu. V odděleních  
pro studenty na pravém a levém břehu jsou otvory umístěné 
tak, aby umožnily zachování přístupu k pobřeží a aby nebránily 
volnému pohybu lidí v této oblasti. 

Dvě kruhové části dávají vzniknout volné ploše, která je 
navržena jako park. V parku musí být vysázeny stromy podobně 
jako v přirozeném lese s minimálním architektonickým zásahem.

Značná pozornost byla věnována vstupu, který odráží celou 
filozofii projektu. Jeho záměrem je znázornit ostrý rozdíl mezi 
dvěma prostředími vytvořenými lidmi. První z nich bylo navrže-
no bez jakéhokoli ohledu na přírodu, s minimálním začleněním 
významu zeleně, a druhé, rovněž vytvořeno lidmi, je v souladu  
s přírodou a je pokryto zelení. Když člověk projde vchodem, 
dostane se z prvního, suchého prostředí do druhého, zeleného, 
jako by tím demonstroval svou volbu.w
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Arwest architects

Aram Edigaryan 
Stephan Yeghiazaryan

Arwest architects je architektonický 
ateliér sídlící v Jerevanu, který založili 
Aram Edigaryan a Stephan Yeghiaza-
ryan v roce 2010. Studio má v sou- 
časné době pobočky v Jerevanu  
a Moskvě. Filozofie, s níž byla firma 
založena, tedy svoboda v přístupu  
k projektům, umožnila rozvíjet multi-
disciplinární působení a začlenit tak 
veškeré zkušenosti a znalosti. Návrhy 
studia Arwest architects byly publiko-
vány v různých domácích i zahranič-
ních časopisech. 

Koncept rekonstrukce nábřeží Novodanilovskaya

Celková plocha: 14 190 m2 

Zastavěná plocha: 6 200 m2

Celková parkovací plocha: 7 140 m2

Počet parkovacích míst: 420

Koncept byl vyvinut podle vzoru obchodního centra Danilovskaya 
Manufaktura, ačkoli může být úspěšně aplikován na jakékoliv 
jiné kancelářské centrum. Je určen na území bývalého průmys-
lového areálu nacházejícího se mezi řekou Moskvou a železnicí 
Pavelitskiy ve směru od nábřeží Shlyuzovaya k prvnímu průchodu 
Nagatinskiy.

Po rozpadu Sovětského svazu se toto území postupně pro-
měnilo v chaotický shluk kancelářských budov, hotelů a skladů. 
Investoři postavili a nadále staví budovy, a to bez jakéhokoli 
rozvoje dopravní infrastruktury. Dnes zde existuje obrovský ne-
dostatek parkovacích míst a chaoticky zaparkovaná auta způso-
bují neustálé dopravní zácpy.

Architektonická koncepce je pokusem o vyřešení daného 
problému podle příkladu jednoho obchodního centra.

Nedostatek ploch pro parkování automobilů je hlavním  
problémem této obchodní zóny.

Koncept rekonstrukce nábřeží Novodanilovskaya

Na počátku 90. let 20. století se tady objevil takzvaný „viet-
namský trh“. Společnost KR Properties v rámci reorganizace 
průmyslových oblastí Moskvy v současnosti rekonstruuje obchody 
ve starých továrnách a vytváří nové obchodní čtvrti ve stylu loftů.

Geologické poměry jsou komplikované z důvodu přítomnosti 
podzemních vod, jakož i městských veřejných služeb na území, 
takže není možné vytvoření podzemního parkoviště.

Podle našeho názoru je jediným způsobem řešení této situ-
ace rekonstrukce „Nábřeží Novodanilovskaya“. Navrhuje se zde 
použít mostní konstrukci, která odděluje chodníky pro chodce  
od silnic a příjezdových cest, jakož i vytvoření parkoviště  
se 420 místy na třetí úrovni, která je přístupná přes nájezd  
z oblasti obchodního centra. K dispozici jsou konferenční míst-
nosti a zasedací místnosti, výstavní prostory a galerie, jakož 
i restaurace a kavárny na druhé úrovni. Díky tomu mohou být 
uvolněné chodníky zkvalitněny výsadbou stromů a zeleně.

Restaurace Stěna 

Plocha pozemku: 1 025 m2

Zastavěná plocha: 305 m2

Plocha zahrady: 885 m2

Celková plocha: 1 477 m2

Navržená plocha: 1.078 m2

Užitná plocha: 1 238 m2

Plocha podzemního parkoviště: 28 míst 

Pozemkem je typická parcela v jihozápadní části Moskvy  
z konce 80. let. Stavba je umístěna mezi rezidenční vícepodlažní 
zástavbou, chráněným přírodním komplexem a čerpací stanicí  
Lukoil a byla vybudována počátkem 90. let, přičemž podle urba-
nistického zadání byla navržena jako místo k veřejnému stravo-
vání, nebo spíše jako restaurace.

Trojúhelníkové formy skel a bílých travertinových stěn  
dodávají budově výraz a energii, čímž vystupuje z monotónnosti  
a bezvýraznosti okolí.

Jelikož restaurace se nachází v těsné blízkosti hořlavé čerpa-
cí stanice a rybník téměř rozděluje tento úsek na dvě části, bylo 
nutné oddělit budovu čerpací stanice pět metrů vysokou zdí  
a „pověsit“ společenský sál nad zem pomocí ocelových kabelů  
a železobetonových stožárů.
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Bytový a léčebný dům v oblasti Yudanovsk

Hlavní dům 
Zastavěná plocha: 232 m2 
Celková plocha: 335 m2 
Obytná plocha: 238 m2 
Léčebný dům 
Zastavěná plocha: 103 m2 
Celková plocha: 163 m2 
Obytná plocha: 112 m2 

Plocha o rozloze 1 200 m2 je rozdělena na dvě poloviny mělkou 
roklí porostlou lesem, která ohraničuje břeh zdejšího jezera. Úko-
lem je postavit dvě dřevostavby o rozloze 185 x 202 m. Hmota 
hlavního domu je rozdělena do dvou rozdílných a protilehlých 
částí dodávajících domu dynamický náboj. Velká okna z barevné-
ho skla zabírají celou výšku od podlahy a mají vertikální akcenty 
pro dosažení vyváženosti s horizontálními předěly ve stěnách. 
Střecha, boční stěny balkonů a lodžie byly opatřeny bílým ple-
chem představujícím plachtoví, což zároveň zvyšuje dynamiku  
a lehkost fasády.

Architektonický styl druhé stavby, léčebného domu, se liší  
od hlavního domu jeho statickou a pevnou kompozicí. Jeho hmota 
je symetrická. Ve středu je umístěno okno ve tvaru kosočtverce, 
které otevírá nádherný výhled na jezero a kostel z místnosti  
pro trávení volného času. Letní venkovní terasa s grilem je  
umístěna na západní straně budovy.

Obě budovy jsou propojeny společnou terasou, která má 
dřevěnou podlahu. Celková kompozice těchto dvou protilehlých 
budov se zdá zcela odlišná, bylo ovšem zvoleno řešení  
jednotného exteriéru, aby tyto dvě formy slil do jednoho celku.

1–2 Restaurace Stěna
3–5 Bytový a léčebný dům v oblasti Yudanovsk
6–7  Návrh na rekonstrukci  

Nábřeží Novodanilovskaja
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UArchitects
Misak Terzibasiyan 
Emile van Vugt

Kontext (místo) je vyjádřením  
souvislostí, které jsou lidé schopni  
u objektů vidět, vnímat, cítit a posou-
dit. Závisí na zkušenostech, díky nimž 
mohou lidé kontextu a všem prvkům, 
které s ním souvisejí, porozumět.

S ohledem na řečené se ateliér 
pokouší soustředit svou pozornost 
na interpretaci kontextu a na způsob, 
jakým tato interpretace ovlivňuje 
pracovní metody a proces návrhu 
projektu.

Jím vytvářená architektura určuje 
vztahy k místní kultuře. Základem je 
představa, že globální architektura 
je funkční, jen pokud je schopná se 
přizpůsobit typologii, charakteru nebo 
materiálům používaným v místním 
kontextu. V současné globální éře 
zastává ateliér názor, že architektura 
by měla začínat zkoumáním místní 
identity ve vztahu ke globální společ-
nosti. Jeho interpretace kontextu je 
založena na dvou tématech: kultura 
a identita. 

Sports centre Zaanstad, Zaanstad, Nizozemí, 2015

Nová budova sportovního centra Zaanstad-Zuid byla postavena 
ve čtvrti Poelenburg u ulice De Weer. Urbánní zástavbu mezi 
zeleným prostorem v této ulici a vodní plochou podél M. L. Kin-
gweg tvoří střídavě uzavřené bloky domů a obchodů a otevře-
nější uspořádání školních budov a církevního centra. Sportovní 
centrum bylo postaveno uvnitř stejného bloku jako přilehlé vyšší 
odborné školy Pascal-Zuid a De Faam. Obě tyto instituce pak 
společně hřiště, které je rozděleno na tři části, využívají během 
dne. Studenti mají k dispozici denní vstup, který vede přímo  
na hřiště. Večer a o víkendech využívají sportovní halu sportovní 
spolky a skupiny z okolí, které navštěvují také kavárnu, konfe-
renční místnost a tribuny schopné pojmout až 300 diváků. Večer-
ní vstup je na druhé straně budovy.

Základem koncepce je změna užívání přes den a večer. Pro-
storové uspořádání celku určují přístupové cesty z postranního 
vchodu na hřiště a od hlavního vchodu do ulice De Weer.

Záměrně není sportovní hala pojímána jako „uzavřená 
schránka“, naopak byla snaha najít cestu, jak ji otevřít. Na 
strategických místech se otevírá vůči vnějšímu světu, aby mohlo 
docházet k interakci s veřejností. Okna ve sportovní hale byla 
umístěna v různé výšce, vysoká směrem k obloze a nízká k zemi. 
Velká, vysoko umístěná okna pod střechou, která umožňují 
průnik denního světla od severu, jsou nesmírně užitečná během 
hodin tělocviku. Nízká okna umožňují nahlížet do haly při cvičení; 
procházející mohou sledovat nohy sportovců běhajících v hale, 
ale současně je zamezeno jejich oslňování protisvětlem například 
při střelbě na branku.

Pro zajištění rozmanité interakce mezi budovou a okolím 
byla navržena vnější fasáda, jejímž prostřednictvím se může toto 
vzájemné působení projevovat decentním způsobem. Fasáda 
z vertikálních polykarbonátových panelů je na některých místech 
uzavřena, na jiných má otvory a na dalších je navržena tak,  
aby měla poloprůhledný dvojitý povlak. Využití dřevěné střechy  
je novým trendem ve sportovních halách. Konstrukce dřevěné 
střechy, která současně funguje jako strop, podstatně přispívá  
k prožitkům sportovců i diváků. Perforovaný vzor napomáhá jem-
nému rozvrstvení ohromného povrchu stropu.

Koncepce založená na rozdílu mezi denním a večerním užívá-
ním byla rovněž základem pro uspořádání fasády. Nahoře odha-
luje polykarbonátová fasáda večerní sportovní aktivity a setkání 
lidí z okolí. Dole byla použita došeda zbarvená cihla, za níž jsou 
šatny a školní prostory využívané za dne. Pro cihlové zdivo jsou 
zvoleny světlé cihly pokládané jako dlaždice. Speciálně pro tento 
projekt byl původní reliéf nahrazen reliéfem dvou kulatých pro-
střihů, dodávajících fasádě lehce stínový dezén, jenž kontrastuje 
s horní poloprůhlednou polykarbonátovou fasádou.

Záměrem provedení chodeb, kavárny a šaten bylo vytvořit 
interiér přispívající k pohybu lidí uvnitř budovy. Výzdoba podlaží 
a jejich vzhled inspirují sportovce k pohybu a rozehřátí předtím, 
než vstoupí do šaten.

Piraeus Light Tower, Atény, Řecko, 2010

Při pohledu z moře nový návrh věže v Pireu spojuje věž s mořem, 
s okolím a městem Atény. Ve dne se tak děje za nových dynamic-
kých programových náplní věže, v noci díky interaktivní světelné 
architektuře, která bude na fasádě odrážet život Atén.

Přízemí, první a druhé patro budou vymezeny pro vhodné 
programy, jaké představuje divadlo/kino, restaurace/kavárna  
a hotelová hala s kongresovými místnostmi. To dodá za dne  
i v pozdějších večerních hodinách stavbě živou náplň.  
Výsledkem je nová kulturní identita přístavu v Aténách.
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School ‘t Hofke, Eindhoven, Nizozemí, 2013 

Jde o speciální základní školu s pěti různými skupinami uživatelů, 
které pracují společně v jedné budově a využívají také společně 
zařízení určená k výuce, pečovatelské službě, sportu a zařízení 
umístěná v okolí. Ve škole je 16 tříd, tři skupiny hlídaných dětí, 
jedna skupina se zvláštní výukou, jedny jesle/mateřská škola 
a jedna tělocvična. Budova má sociální kontakty k okolí a má 
rovněž k dispozici místnosti pro spolky a sdružení, které je chtějí 
využívat pro mimořádné konzultace a k poradám.

Ve stávajícím projektu se rovněž hledalo spojení se starou 
školou, neboť lidé žijící v jejím okolí si jí vážili. Bílá barva fasády 
se tedy přímo vztahuje ke stejné barvě předešlé školy. Cihly jsou 
pokládány vertikálně, aby se dosáhlo efektu struktury kůry vel-
kého stromu, což rovněž ovlivnilo celý návrh. Povrchová struktura 
fasády má vztah ke kontextu a propojuje se s ním. Cihly se vyrá-
bějí v nedalekém okolí, což má pozitivní vliv na prostředí; nejsou 
dováženy z jiné části země.

Otevřený prostor budovy uprostřed školy je odvozen od exis-
tující školy a je také místem, kde se různí uživatelé školy setká-
vají. Je doslova spojením mezi levou a pravou stranou a jádrem 
budovy, kde se nacházejí přizpůsobivé prostory pro obecné využi-
tí. Při plánování byly respektovány i monumentální stromy, které 
tvoří nedílnou součást navrhované stavby. Linie prvků fasády 
předešlé školy jsou připomenuty liniemi dlažby hřiště. 
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Urban Unit

Teny Petroian 
Ohanes Petroian

V červnu roku 2003 založili dva 
Arméni z diaspory, Teny a Ohanes 
Petroianovi, ve své vlasti, Arménii, 
ateliér Urban Unit, architektonickou 
a stavební kancelář, která si rychle 
získala slávu a uznání doma i v za-
hraničí. Rozsah její činnosti zahrnuje 
vše: od kompletní stavby až po interi-
érový design. 

Frederick Kiesler jednou řekl:  
„Architektura je umění dělat z ne-
potřebného potřebné.“ Petroianovi 
k tomu dodávají, že je to i umění dě-
lat z nemožného možné. Arménie má 
za sebou dlouhou historii vzestupů  
a pád, včetně ničivého zemětřesení 
ve městě Gyumri před zhruba 25 lety, 
po kterém přišla válka a hospodářská 
blokáda. V důsledku toho všeho bylo 
v maličké Arménii hodně úkolů v ob-
lasti výstavby, rekonstrukcí, architek-
tury a designu. Není divu, že Urban 
Unit má za sebou velké množství 
prací, jejichž cílem bylo pomoci zdejší-
mu tradičnímu umění vzkvétat. Žádná 
země si nezaslouží být bez „míst“, 
bez ohledu na komplikovanost podmí-
nek. Jedním z mnoha projektů Urban 
Unit tak byla kompletní rekonstrukce 
průmyslové stavby v Gyumri. Arménie 
se ale neorientuje jen na minulost: 
s postupem času sílí. Ateliér Urban 
Unit navrhl a postavil banky, obchody 
a školy. To samozřejmě není kom-
pletní seznam. Zakladatelé kanceláře 
věří, že moderní architektura nezničí 
staleté tradice, ale naopak bude 
vznikat v souladu s jedinečnou atmo-
sférou překrásné Arménie. Stejně tak 
důležitá je mladá generace, která má 
zemi vrátit její architektonickou slávu. 
To je hlavní cíl, k němuž mladý  
a zapálený tým Urban Unit směřuje. 

Habitat 

Jerevan, Arménie 
Stav: Soutěž 
Zastavěná plocha: od 55 do 100 m2 
Realizace: 2012
Hlavní architekt: Armen Hakobian

V návrzích řady soukromých domů bylo snahou zajistit co největší 
obytný prostor pomocí plynulé zástavby bez překážek. Půda je 
omezený prostor, a proto má být co nejvíce využita kombinací 
efektivity a úspornosti. V návaznosti na principy sociálního bydle-
ní architektonická kancelář Urban Unit realizuje výstavbu, návrhy 
a přestavby různých budov. Má velké zkušenosti, z nichž čerpá 
při realizaci inovativních projektů. Lidé v Arménii mají právo na 
slušný život a pracovní podmínky, čehož lze dosáhnout s přiměře-
ně nízkými náklady a pomocí nových metod a technologií.

Nový výraz placemaking popisuje tvorbu studia nejlépe, 
jelikož se snaží optimalizovat architektonickou práci v souladu se 
sociální realitou lidí, obrací se k tradiční arménské architektuře, 
která má hodně co nabídnout, ale neustále se posunuje dále  
a usiluje o udržení kroku se současnými trendy a inovacemi,  
aby bylo nalezeno nejlepší řešení pro každé místo.  

Komunitní vzdělávací centrum 

Vesnice Debet, provincie Lori, Arménie 
Stav:  Ve výstavbě 
Zastavěná plocha: 1.500 m2

Realizace:  2015/2012        

Mimo hlavní město mají lidé dodnes problémy s tzv. placema-
kingem (urbanistické plánovaní s ohledem na kulturně-sociální 
vazby daného místa). Rozsáhlé části území jsou ponechány bez 
péče. V tomto ohledu vytváří výstavba podobného centra prostor 
pro socializaci a rozvoj zaměřený na mladší generaci, která  
má formovat budoucnost země. Cílem projektu je sloužit dětem  
i dospělým z vesnic z okruhu 50 kilometrů. 

Stavba, stojící na severu Arménie, celkově zabírá plochu osmi 
hektarů. Dvoupatrové centrum má pojmout 200 studentů. Vychá-
zí z ideologie zelené architektury a jeho tvar je směsicí několika 
geometrických forem. Rampy spojují krajinu s druhým podlažím  
a se zelenou střechou. Představou bylo vytvoření jednotné plochy 
kombinující vnější a vnitřní prvky. Hlavní interiér je navržený jako 
jeden otevřený prostor, v němž bude sídlit knihovna, malá kavár-
na s otevřenou kuchyní a posluchárna se 140 místy.
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Kostel svatých překladatelů 

Jerevan, Arménie 
Stav: Soutěž 
Zastavěná plocha: 600 m2  
Realizace: 2012
Hlavní architekti: Natalie Torosian, Arevik Hovhannisyan

Arménie je země, kde je hluboce zakořeněné křesťanství: je to 
první země, která přijala křesťanství jako státní náboženství. 
Současně je to země vzdělanosti s literaturou a uměním, které  
se datují tisíce let do minulosti. Tyto dva hlavní aspekty byly 
včleněny do unikátního projektu kostela svatých překladatelů. 
Ten stojí v severozápadní části vzdělávacího komplexu Ayb  
a je jeho klenotem. Studio Urban Unit ho navrhlo jako kombinaci 
moderních technik placemakingu a klasického prototypu armén-
ského jednooltářního kostela ve tvaru kříže ze 6.–7. století. 
Principy arménské kostelní architektury se spojily se současnou 
architekturou. Oltář je tak na východní straně a vstup je  
z východu i z jihu. 

Arquitectoma

Francisco Martín del Campo Souza
José Portilla Riba

Zahrada úspěšně funguje už jeden rok a park se stal místem 
setkání lidí z okolí umožňujícím různé kulturní, rekreační a spor-
tovní aktivity.

Projekt získal různá ocenění včetně ceny za nejlepší budovu 
roku 2014 v celém Mexiku.

Arquitectoma pokračuje ve svém profesním působení a v sou-
časnosti je realizováno několik velmi významných projektů, jako 
je například malé předměstí v Mexiko City, zahrnující prostory  
k bydlení, kanceláře, zdravotnická zařízení a maloobchody, které 
v souladu s principy udržitelnosti pokrývá 25 % území a zbylých 
60 % tvoří zelené plochy.

Arquitectoma se také podílí na projektu jedné z nejvyšších 
věží Latinské Ameriky s 58 patry a výškou 241 metrů, která 
bude zahrnovat hotel, luxusní rezidence a kanceláře a bude mít 
certifikát LEED Gold.

Francisco Martín del Campo Souza, José Portilla Riba a jejich 
tým srší nápady vytvářejícími hodnotnou architekturu, která spo-
juje sociální aspekty a udržitelnost, a každý den si vychutnávají 
potěšení ze své práce.

Na počátku 80. let dvojice mladých architektů založila firmu 
nazvanou Arquitectoma s myšlenkou vytvářet prostor, kde by lidé 
mohli žít a pracovat v pohodlí a v atmosféře plné krásy.

Design jejich první budovy využívá klasické principy, jako je 
základna v místě, kde se budova zvedá, roste a nakonec končí 
architektonickým gestem, s uplatněním technologických inovací  
u struktury a instalace zařízení.

Později firma vyvinula avantgardní styl, realizovaný u budov 
pojatých jako sochy zhotovené z kamene a skla. Jedním z cha-
rakteristických postupů společnosti Arquitectoma je spojení 
s různými specialisty nebo kolegy, kteří mají více zkušeností 
v některém novém typu projektu, jelikož týmová práce je velmi 
důležitou hodnotou této firmy.

Jejich dosud nejvýraznějším projektem je pravděpodobně 
GARDEN Santa Fe, nákupní centrum a parkoviště pod městským 
parkem v jedné z oblastí Mexico City, která se více rozrůstá  
a expanduje. Původní myšlenkou bylo zachránit zanedbaný park 
a zajistit podzemní parkovací místa pro dopravně velmi proble-
matickou zónu, kde auta někdy parkovala ve druhém a třetím 
pruhu, přičemž pro průjezd byl ponechán pouze jeden jízdní pruh. 
Dalším cílem bylo poskytnout pracujícím, studentům a obyvate-
lům maloobchodní služby, jako jsou restaurace, banky, tělocvičny, 
sportoviště, drogerie, a dokonce i holičství.

Úkolem bylo navrhnout podzemní stavbu, aniž by její uživa-
telé měli pocit, že jsou ve skutečnosti v podzemí. Konceptem je 
vytvoření série teras v kruhové formě ve vzdálenosti dostatečně 
krátké na to, aby mohlo přirozené světlo pronikat do kteréhoko-
liv z okruhů podzemních chodníků, a vytvořit tak stejnou atmo-
sféru jako v parku i s velkými stromy vysazenými na vzniklých 
terasách. K ochraně lidí před deštěm a větrem jsou terasy vyba-
veny přístřeškem ve formě prosklených kuželů, které umožňují 
pronikání vzduchu a světla.

V rámci projektu byl kladen důraz na udržitelnost, a proto je 
všechna dešťová a odpadní voda z koupelen zpracována tak, aby 
mohla být znovu použita pro zavlažování a splachování a dosáhlo 
se až 60% úspory ve spotřebě vody. Přirozené osvětlení z teras  
a fotovoltaické články poskytují 40% úsporu ve spotřebě energie 
a vytvořená největší zelená střecha v Latinské Americe jako 
izolace výrazně snižuje nutnost používání klimatizace.

Parkování je ve čtyřech podzemních podlažích, které mají  
1 600 samoobslužných parkovacích stání, přitom jedno patro je 
určeno pro maloobchodní zákazníky a další tři patra jsou pronají-
mána firemním kancelářím v okolí.
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Hlavným leitmotívom pri navrhovaní výmenníka bola túžba 

vytvoriť objekt, ktorý bude stavbou a lezeckou stenou zároveň. 
Túto počiatočnú túžbu autorov sa podarilo pretaviť do reality  
a liezť je dnes možné v časti šikmej fasády s previsom. Po tejto 
fasáde sa možno vyštverať na pochôdznu strechu s už spomína-
ným otvoreným átriom.

Odvážna a expresívna forma architektonického diela – fasá-
da zvrásnená v rytme kosouhlých plôch. To je hlavný vizuálny rys 
tohto komunitného centra. V jeho nezvyčajných formách sa ozýva 
vzdialená podobnosť s morfológiou kubistickej architektúry zo 
začiatku 20. storočia. Architekti však ostrohrannú syntax kubiz-
mu spodobnili v modernej konštrukčno-technologickej podobe;  
a dopracovali sa k nej z celkom iných východísk, ako slávni českí 
kolegovia pred takmer storočím. Transformácia nepoužívanej 
stavby na viacúčelové centrum priniesla atraktívny výsledok – 
nielen vo vonkajšej forme, ale aj v obsahu. Ako hovorí jeden 
z autorov návrhu: „Tvar objektu môže pripomínať skalu alebo 
japonské origami, tvoria ho viaceré pravidelne sa opakujúce 
stavebné moduly.“

Formou, ktorú determinovala lezecká stena, sa jasne odlíšili 
od okolitej zástavby a ponúkli tak úplne nový autonómny svet. 
Na sídlisku, ktoré leží na periférií Košíc, tak vznikol priestor, kde 
môžu ľudia bez ohľadu na vek rozvíjať svoje športové i umelecké 
danosti.

Interiér

Dispozičný rozvrh sa odvíja na piatich vzájomne prepojených 
úrovniach; umožňuje rôznorodé funkčné využitie. V interiéri je 
multifunkčná sála s premietacím plátnom, kreatívne dielne na 
sklenenom medzipodlaží, animačné priestory, priestory na ulo-
ženie lezeckých potrieb, lán, skôb či matracov. Vďaka priznanej 
oceľovej konštrukcií a sklenej podlahe pôsobí interiér výmenníka 
vzdušne a otvorene. Veľmi vkusne pôsobí použitie jednej výraznej 
farby (zelenej) v interiéri. Na streche s otvoreným átriom je mož-
né aktívne relaxovať či organizovať večerné premietanie.

Použi budovu

Pri návrhu budovy komunitného centra sa témou stala aj otázka: 
Čo ľudia od architektúry očakávajú a ako ju používajú? Často sa 
stáva, že vytesňujeme funkciu architektúry len do podoby úkrytu 
a používame ju len z interiéru. Architektúra je pritom omnoho 
bohatšia a človeku ponúka omnoho viac intervencie. Riešenie 
komunitného centra to výborne demonštruje. Ponúka totiž oby-
vateľom sídliska jedinečnú možnosť dotknúť sa architektúry,  
liezť po nej, ochutnať ju. Budúcnosť výmenníkov je odkázaná  
na obyvateľov sídliska. To, či ju budú používať, alebo nie, nezávisí 
na architektoch, aj keď v tomto prípade prispeli k atraktívnosti 
výmenníka nielen príťažlivou formou, ale aj pridanou funkciou 
na fasáde. Na vlastné riziko si po budove môže liezť teoreticky 
ktokoľvek.

Vo svojej práci neustále hľadajú človeka a jeho vzťah k okoliu, 
prírode, k sebe samému. Objavujú nové priestorové a dispozičné 
možnosti, hľadajú svoj vlastný, osobitý výraz. Ctia kontext svojho 
regiónu, hybridizujú jeho motívy s aktuálnymi architektonickými 
tendenciami európskej architektonickej scény. Mnohé veci v regi-
óne, kde pôsobia, nie sú vôbec ľahké. Svet východu, vždy trpiaci 
tlmenejším rozvojom ako slovenský západ, kraj kruto prevalcova-
ný vojnou, ktorá znamenala hiát dodnes zreteľný, heroické  
a netolerantné socialistické intervencie, ktoré nekompromisne 
nastolili nový poriadok (pravda neraz z titulu rovnostárstva 
priaznivý voči východu), nová, možno priveľkorysá a jalová archi-
tektúra – to sú dodnes zreteľné zásahy, ktoré formujú tieto kraje.

Na diskusii krátko po novembri sa na Spolku, vtedajšom  
Zväze architektov v Bratislave, objavili ľudia zo Smižian, pro-
testujúci proti mohutnej panelákovej hradbe, ktorá nemilosrdne 
mierila do stredu obce. Podarilo sa ju vtedy zastaviť a Smižany 
postupne obnovovali svoju kultivovanú podobu. Trvalo to dlho  
a stála za tým drobná práca na drobných architektonických 
perlách. Medzi nimi boli aj diela architektov z architektonického 
štúdia Atrium, napríklad vysoko cenená základná umelecká škola.  
Je celkom drobná a nenápadná, nie ako tie hranoly netolerant-
ných panelákov, ktorými sa s takou malou architektonickou ná-
mahou dali pokryť celé hektáre.

Ak hovoríme o naratívnosti, nemáme na mysli nejaké nad-
biehanie prízemnému laickému vkusu-nevkusu, máme na mysli 
doplnenie a rozvinutie toho, čo sa zo známych architektonických 
prúdov zdá príliš redukované a diétne. Štúdio Atrium vzťahuje 
európske podnety na svoje prostredie, hľadá napríklad spojitosť 
medzi formálnymi výbojmi zalamovaním tvarov na spôsob japon-
ského orgiami (napríklad výmenník Važecká) a tradične šikmými 
plochami-strechami slovenskej rustikálnej zástavby.

Architekti štúdia splácajú dlh nedávnej absencii luxusnej vi-
lovej výstavby a je zrejmé, že dokážu naplniť veľmi spoľahlivo to, 
čo sa sformovalo do akéhosi etalónu kvalitného vilového objektu. 
Stretli sa s vnímavými stavebníkmi a dokážu pre nich pripraviť 
projekty, ktoré sa celkom nedištancujú od svojho lokálneho kon-
textu a inteligentne naň reagujú (napríklad vila A v Kostoľanoch), 
ale súčasne si budujú svoj prísny abstraktný svet a spomínaný 
etalón dokážu úspešne prekročiť (napríklad vila H v Košiciach  
či viaceré ďalšie).

Výmenník Važecká – transformácia nevyužívaného výmenníka 
tepla na kultúrno-spoločenské a športové centrum

Súčasťou každého sídliska bývali aj dnes už nefunkčné výmenní-
ky, drobné technické stavby slúžiace na transformáciu a dodávku 
tepla. Košice sa v rámci EHMK 2013 podujali pretransformovať 
osem takýchto objektov na komunitné centrá. Myšlienka využiť 
nepotrebné výmenníky je súčasťou rozsiahlejšej decentralizačnej 
iniciatívy. Jej cieľom je distribúcia aktuálnych kultúrnych aktivít 
do okrajových častí mesta – v tomto prípade na košické sídliská. 
Ako kryštalizačné body tohto úsilia poslúžili budovy zastaranej 
infraštruktúry výmenníkových staníc teplovodov. Ich konverziou 
vznikli miestne kultúrne strediská, adekvátne dnešným nárokom 
kultúrno-spoločenskej prevádzky. Dramaturgicky pestrý program 
výmenníkov by mal prispieť ku komunitnému rozvoju, mal by ini-
ciovať občiansku participáciu a sprostredkovať aktuálne kultúrne, 
vzdelávacie či umelecké aktivity širšiemu obecenstvu. Premenu 
absolvoval aj výmenník na Važeckej, v centre sídliska Nad jaze-
rom. Jeho pôvodná figúra úplne zmizla za expresívnou fasádou, 
ktorá pripomína vesmírny úkaz či, ešte lepšie, skalnaté bralo. 
Forma sleduje funkciu, architekti totiž tento výmenník poňali  
ako lezeckú stenu.

Koncept

Transformácia funkcie je premietnutá aj do konceptu transformá-
cie formy čistého hranola na dynamickú lezeckú stenu. Odobratím 
trojuholníkových foriem vznikli okenné otvory. Pridaním podob-
ných foriem na vonkajší obal budovy zasa vznikla predsadená 
fasáda. Po jednej časti tejto fasády sa dá liezť. Na vrchole je 
navrhnuté akési átrium so štyrmi veľkými stromami (priestor 
izolovaný od okolitého sveta). Celá forma komunitno-športového 
centra pôsobí na sídlisku autonómne a ponúka akýsi iný svet  
pre obyvateľov sídliska.

Architektonické  
studio Atrium

Dušan Burák
Michal Burák
Marek Bakalár
Marek Dubiel
Marek Ganz
Matúš Gomolčák

Ocenenia

Kvalitu architektury výmenníka Važecká si všimla odborná verej-
nosť doma, aj v zahraničí. Objekt bol nominovaný na dve prestíž-
ne ocenenia. Na Slovensku to bola nominácie na Cenu Dušana 
Jurkoviča, v zahraničí zasa nominácia na prestížne ocenenie – 
Mies van der Rohe Award.

Albert Wimmer  
studio architektury 
Albert Wimmer studio architektury 
bylo založeno v roce 1977. Realizace 
rozsáhlých projektů, jako je elektrár-
na Freudenau ve Vídni, reorganizace 
a revitalizace centra města Leuven 
v Belgii, bydlení a obytné oblasti 
Perfektastraße ve Vídni, stejně jako 
čtvrť Helgoland, vypracování manuálu 
corporate identity pro rakouské dráhy 
a výstavba sportovního a zábavní-
ho parku Tivoli-New v Innsbrucku, 
stadion v obci Wals-Siezenheim v 
Salcbursku, stadion pro Euro 2008 v 
Klagenfurtu a stadion pro Euro 2012 
ve Lvově (Ukrajina), byla umožněna 
díky velkým úspěchům v soutěžích.

Úspěchy v architektonických sou-
těžích v současné době formují škálu 
činností: územní plán pro okresy na 
jihu a centrální nádraží ve Vídni, nové 
konferenční centrum v sídle Organiza-
ce spojených národů ve Vídni, hlavní 
plán vídeňských městských částí 
Eurogate a  Monte Laa či nová Sever-
ní nemocnice ve Vídni.

Studio Alberta Wimmera má 
mnohaleté zkušenost s mezioborovou 
spoluprací a vždy splnilo všechny vel-
ké úkoly k plné spokojenosti klientů.

Mezinárodní tým tvoří 40 velmi 
schopných, vysoce kvalifikovaných 
pracovníků, jejichž stabilním jádrem je 
již patnáct let patnáct osob a v tomto 
složení zaručuje vysokou úroveň 
odborných znalostí. Spolupracuje s 
kolegy a dalšími odborníky na národní 
a mezinárodní úrovni.

Ateliér Albert Wimmer ZT GmbH 
má také bohaté zkušenosti s realizací 
rozsáhlých projektů územního pláno-
vání a urbanismu.
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jako vídeňské Radniční náměstí, pokrývá plochu 40 x 130 metrů 
a stane se novým veřejným prostranstvím na Brünner Straße. 
Nemocnice je horizontálně i vertikálně členěná do tří částí.

Od severu k jihu je horizontální uspořádání následující: 
servisní křídlo, jádro nemocnice, park s terapeutickými zahrada-
mi. Vertikálně jsou křídla pro hospitalizované pacienty uspořáda-
ná nad prostorným patrem s promenádou, které je situované  
v jádru nemocnice. Pokoje jsou navržené výhradně jako jedno-  
a dvojlůžkové, což svědčí o vysokém standardu lůžkového 
oddělení. Atria zaplavená světlem, střešní zahrady a rozsáhlé 
zelené plochy dělají z nemocnice oázu pohody pro pacienty i pro 
zaměstnance. Krajinářské úpravy podtrhují atmosféru pohody, 
uzdravování, růstu a zotavení v jednotném holistickém konceptu. 

Architektura má poskytovat optimální podmínky pro proces 
uzdravování. Jasné cíle projektu, specifikace nákladů od klienta 
i nepřetržité komplexní zapojení uživatelů, to vše umožňovalo 
návrh nemocnice 21. století zaměřené na pacienty. Celkový kon-
cept přináší srozumitelnost, optimální funkční procesy, jasnou 
organizaci, krátké vzdálenosti, které dělí sestry od pacientů, 
a komplexní řešení infrastruktury. Nemocnice s osmi sty lůžky 
v sobě spojí nejmodernější standardy zdravotní péče s nejvyšším 
možným komfortem.

Severní nemocnice Vídeň – moderní technologie  
s lidským dotekem

Brünner Straße 68, 21. okrsek, Vídeň, Rakousko

Porota vedená švýcarskou specialistkou na nemocnice Silvií 
Gmürovou dospěla 18. prosince 2008 k rozhodnutí. Health Team 
Alberta Wimmera uspěl mezi 37 dalšími projekty ze Švýcarska, 
Německa a Rakouska ve dvoukolové otevřené celoevropské 
soutěži.

Vítězný projekt byl vybrán pro svou atmosféru tvořenou 
značným podílem otevřeného prostoru i pro optimální řešení 
pracovních podmínek a organizačních procesů. Citlivost návrhu  
a koncept zaměřený na využití přirozeného světla umožňují,  
aby se atmosféra pohody stala převládajícím faktorem. 

Návrh kombinuje výhody nemocnice pavilonového typu a cen-
trální nemocnice. Modulární princip zajistí na mnoho let nejmo-
dernější stav. Přívětivě tvarovaná vstupní hala s otevřeným pro-
stranstvím spojuje nemocnici s městským prostorem a současně 
poskytuje optimální ochranu proti hluku. Návštěvníci přicházející 
z Brünner Straße nejprve narazí na náměstí, které je vyzývá 
k tomu, aby chvíli posečkali. Dvě budovy, Mars a Venuše, i sever-
ní obslužné křídlo toto náměstí vymezují. Má podobné rozměry 

Projektová specifikace Severní nemocníce Vídeň 

Celková plocha: 113 000 m2

Zastavěná plocha: 42 000 m2

Celková podlahová plocha: 170 000 m2

Počet zaměstnanců: cca 2 000
Lůžková kapacita: cca 800
Počet hospitalizovaných pacientů za rok: 46 000
Počet ambulantně ošetřených pacientů za rok: 250 000
Rozpočet (celkové náklady): 825 milionů eur
Dokončení: 2016

Klíčové údaje

Velikost pozemku: 111 579 m2

Stavební plocha: 51 452 m2

Celková podlahová plocha: 214 910 m2

Zdravotní zahrada (park): 46 709 m2

Výška budovy/horní okraj křídla pro sestry: 38,10 m
Kapacita lůžek: cca 800
Objem stavebního výkopu: cca 150 000 m2  
Hloubkové sesedání (zlepšení podkladové půdy) pomocí vibrační 
flotační denzifikace a vibračního výtlaku: cca 54 000 m 
Objem betonu: cca 165 000 m2 
Železobeton: cca 22 000 t 
Střešní krytinová plocha  
(živičná a hliníkový krytina): cca 70 000 m2 
Štěrkový povrch: cca 17 000 m2  
Rozsah výsadby: cca 22 000 m2  
Další povrchy na plochých střechách (betonové desky, mastixový 
asfalt atd.): cca 3 500 m2

Další informace naleznete na: www.wienkav.at/kav/khn-pm
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Barozzi / Veiga
Fabrizio Barozzi 
Alberto Veiga

Kancelář Barozzi / Veiga se věnuje 
architektuře a urbanismu a byla za-
ložena v Barceloně roku 2004 Fab-
riziem Barozzim a Albertem Veigou. 
Kancelář obdržela řadu ocenění  
v národních i mezinárodních sou-
těžích, mezi nimi za modernizaci 
Palacio de Santa Clara v Úbedě, 
auditorium v Áquilasu, ústředí firmy 
D. O. Ribera del Duero v Roa, Halu  
filharmonie ve Štětíně, Muzeum 
umění v Lausanne, rozšíření Bündner-
ského muzea umění v Churu, hudební 
školu v Bruniku a Taneční dům  
v Curychu.

Práce kanceláře Barozzi / Veiga 
byla představena na různých výsta-
vách a publikována v širokém spektru 
odborné literatury.

Barozzi / Veiga získali řadu mezi-
národních ocenění a veřejných uznání 
za vynikající design, mezi jinými Ajac 
Award 2007, udělovanou  barcelon-
skou College of Architects, meziná-
rodní architektonickou Cenu Barbary 
Cappochinové v roce 2011, Zlatou 
medaili za italskou architekturu 
2012, udělenou u příležitosti IV. trie-
nále v Miláně, Cenu pro mladé talenty 
v italské architektuře 2013, udělenou 
Národní radou architektů, plánovačů 
a krajinných architektů Itálie. V roce 
2014 bylo studio vybráno časopisem 
Architectural Record mezi deset firem 
pro Design Vanguard.

V nedávné době studio obdrželo 
Cenu EU za současnou architekturu – 
Mies van der Rohe Award 2015.

Hala filharmonie, Štětín

Hala filharmonie, která má pojmout koncertní sál a síň pro ko-
morní hudbu, je velmi složitou stavbou zabírající stejný prostor 
jako předešlý dům hudby. Jde o syntetický projekt, který sdílí 
jasně rozpoznatelné rysy s okolním kontextem. Dominantní jsou 
měřítko, svislost a tvar linií střechy, které spojují halu s ostatním 
městem.

Výrazné přednostní postavení budovy patrné podél celého 
jejího obvodu a provedení střechy vycházejí z vlivu architektury 
několika středoevropských expresionistů.

Zvnějšku působí stavba beztížně, její skleněná fasáda – ob-
čas průzračná, jindy neprůhledná – přenáší expresivní kvality 
v závislosti na stávajícím využívání. Uvnitř se díky soustředění 
prostorů služeb a komunikačních elementů podél obvodu vytváří 
citlivý vztah budovy k exteriéru a zároveň je vymezen velký 
otevřený prostor pro symfonickou a komorní hudbu, jimž je při-
souzena hlavní role.

Zjevná strohost je tu v ostrém kontrastu s expresivitou 
hlavní haly, jež je v souladu s klasickým přístupem k designu 
středoevropských koncertních síní pojata jako zlatnické dílo. 
Výzdoba – okrasná i funkční, obložení plátkovým zlatem – byla 
uskutečněna díky dovednosti místních řemeslníků. Z akustických 
důvodů sleduje stupeň fragmentace těchto prvků Fibonacciho 
posloupnost, jež roste se vzdáleností od pódia.

Na rozdíl od předešlých projektů je Štětín navržen s cílem 
dosáhnout největšího možného stupně formální autonomie, jak 
je patrné z plánu. Myšlenkou bylo zrealizovat budovu, která je 
specifickou součástí kontextu a zároveň na něm není závislá. 
Nešlo o to něco vymýšlet, ale objevit v zásadě už to, co existuje, 
odhalit novou realitu.

Kontaminace a přínos 

Od začátku se studio soustředilo na to, jaký typ architektury 
hledat a jaké má taková architektura meze, jaké jsou její limity 
a podmínky, jež se v důsledku pokroku v oboru a proměn napříč 
celým světem neustále mění.

Dalším charakteristickým prvkem jeho práce je skutečnost, 
že vždy pracovalo jinde, než jeho členové žijí. Není to nic, co by 
bylo předem plánováno, ale vyplynulo to přirozeně ze způsobu, 
jakým se nacházela práci. Nikdy neměli jeho architekti předsudky. 
Místo nikdy zásadním způsobem nepodmiňovalo volbu soutěže, 
a tak se v průběhu let přesouvali z místa na místo, z jedné země 
do druhé.

Místa a souvislosti, které jim jsou dobře známé a mají k sobě 
vztah díky jejich práci, utkávaly palimpsest z mnoha fragmentů, 
jakýsi soubor imaginárních geografií, jež jsou pro ně reálné. 
Projekty začínají a končí, a jakmile se stal po několika letech 
jejich kontext součástí jejich životů, zase mizí. Stanou se součástí 
paměti, což je místo, kde má podle jejich názoru všechno smysl.

To vše utvářelo způsob, jakým chápou architekturu, o niž 
usilují. Pracovat na místech, která neznají a na nichž hrozilo,  
že jejich přístup k práci bude povrchní či nedostatečně 
konzistentní, nebo se muset v rámci profese vyrovnávat 
s rychlostí změn, trendů a přístupů, to vždy nutí znovu 
potvrzovat vlastní koncepci a soubor hodnot, o něž se  
v každém návrhu studio snaží. Přitom v profesi, v níž  
nakonec, jak ji architekti studia chápou, vždy převládají  
nejistoty.

Vzhledem k téměř neomezenému množství možností nebo 
nejistot ve světě, kde je všechno možné a žádný tvar už nemá 
význam, dospívá studio k názoru názoru, že důležitá už není 
čistota a ryzost projektu, nýbrž čistota myšlenky a ryzost ideje. 
Je podstatné nalézt způsob práce, která má skutečně význam. 
Bude to známkou toho, jak si dnes architektonická práce stojí, 
známkou této profese, již studio Barozzi / Veiga vykonává 
s odhodláním a bez pocitů melancholie. 
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1 Ústředí firmy D. O. Ribera del Duero v Roa 
2 Auditorium a kongresový palác Infanta Doña Elena
3 Rozšíření Bündnerského muzea umění, Chur, Švýcarsko
4–5 Hala filharmonie, Štětín
6 Hala filharmonie, Štětín – vstupní hala
7 Hala filharmonie, Štětín – galerie ve 4. patře
8 Hala filharmonie, Štětín – koncertní sál
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Belatchew Arkitekter

Rahel Belatchew

SWIMCITY

Ateliér Belatchew Arkitekter zvaný Belatchew Labs uvádí Swim-
City, projekt usilující o rozšíření možností bydlení pro mladé lidi 
prostřednictvím udržitelné výstavby na vodě. Tento projekt má 
podporu Švédského národního výboru pro bydlení, výstavbu  
a plánování.

Pomocí 3D tisku a recyklovaného betonu vytváří Belatchew 
Arkitekter plovoucí domy pro studenty a mladé páry. Domy jsou 
unikátní a přizpůsobují se krajině. Pokud umístíme domy  
na vodu, vznikají téměř nekonečné možnosti variabilních kon-
strukcí podle momentální poptávky. Kromě toho, že vodní plocha 
je nevyužitá stavební plocha, je také potenciálním zdrojem ener-
gie, který může posloužit různými způsoby – jako vlnová energie 
a pro tepelná čerpadla.

Dodávka domů pro mladé se může zvýšit a rozšířit pomocí 
inovativní konstrukce na vodě. Jelikož vodní plocha je brána 
jako další prostor pro výstavbu, poloha plovoucích studentských 
ubytoven může být různá, v nevyužívaných přístavech, zátokách 
a loděnicích.

Odpad ze stavebního průmyslu tvoří velkou část celkové uh-
líkové stopy a použitím recyklovaného betonu přispívá SwimCity 
ke snižování dopadu na životní prostředí. 3D tisk domu je nová 
technologie, která činí výstavbu snazší, levnější a efektivnější. 
Opětovným použitím stavebního odpadu a vytvořením nového 
betonu, který lze vytisknout na 3D tiskárně, se stavební proces 
stává ekologickým a ekonomicky udržitelným. Je také kratší, 
bezpečnější, efektivnější a umožňuje nesčetné varianty návrhu.

Haga Twist

Twist je vítězná stavba z vyzvané architektonické soutěže  
na výstavbu symbolické budovy v Hagastadenu ve Stockholmu. 
Tato budova bude sloužit jako místo setkávání pro ty, kdo žijí, 
pracují v místě nebo tuto oblast navštěvují, a bude v ní restaura-
ce a střešní terasa.

Budova je umístěna na křižovatce vnitřního města Vasasta-
den a nové čtvrti Hagastaden (Haga City), v současné době  
ve výstavbě, poblíž nemocnice New Karolinska. Stavba zabírá  
asi 700 m2 a bude zčásti mít dvě patra. Cílem je začít s výstav-
bou na počátku roku 2016 a slavnostně otevřít na podzim  
roku 2016.

Budova dostala název HagaTwist, což je narážka na její 
zkroucený tvar, ale i na funkci, která kombinuje práci a zábavu, 
individuální s kolektivním. HagaTwist také odkazuje na šroubovici 
DNA, jelikož celá oblast je inspirována přírodními vědami.

Odlehčená konstrukce je ze dřeva, hladce přechází z jednoho 
patra do druhého pomocí širokého a pohodlného víceúčelového 
schodiště spojujícího plynule hlavní podlaží s horním podlažím  
a střešní terasou. Je tu rušno ve dne i v noci, a tak se HagaTwist 
stává živoucím místem, které se rozsvěcí, i když jsou okolní 
kanceláře už dávno zavřené.
 

Hmyzí místo a Buzzbuilding (Bzučící dům)

Pro ilustraci toho, jak by mohl vypadat chov hmyzu ve městě, 
byla vytvořena hmyzí farma BuzzBuilding na pěstování cvrčků 
nabízející 10 350 m2 hospodářské plochy. BuzzBuilding se skládá 
z budovy, která ukrývá celý proces od vajíčka až po hmyz připra-
vený ke konzumaci. Kromě toho je BuzzBuilding útočištěm pro 
ohrožené divoké včely, což kromě toho, že zajišťuje další existen-
ci ohroženého druhu včely, také udělá ze Stockholmu kvetoucí  
a úrodné město.

Hlavní konstruke je ocelový exoskelet, vnější kostra, inspiro-
vaná strukturou těla hmyzu. V přízemí je restaurace, kde se hmyz 
připravuje a prodává. Cílem je udělat chov a výrobu veřejné; na 
rozdíl od skryté masné produkce, vybízet veřejnost, aby se dívala 
a zapojila, a nabízet snadný způsob, jak se dozvědět, odkud 
pochází naše jídlo.

Trávodrap 

Trávodrap je přístavbou Söder Torn na Södermalmu ve Stock-
holmu. Díky novému energetickému plášti pokrytému slámou 
může budova využívat větrnou energii a fungovat jako městská 
elektrárna.

Využitím piezoelektrické technologie může velké množství 
tenkých stébel produkovat elektřinu čistě z nepatrných pohybů 
způsobených větrem. Výsledkem je nový druh elektrárny, který 
otevírá možnosti produkce energie na domech. Pomocí této tech-
nologie lze proměnit povrchy starých i nových budov na výrobce 
energie. Navíc neustálý pohyb stébel vytváří na fasádách zvlně-
nou krajinu, což je další aspekt. To, co bývá považováno  
za nejstatičtější věc ze všech, dům, najednou ožívá a stavba 
působí dojmem těla, které dýchá. Stébla kymácející se ve větru 
dodávají budově neustále se měnící fasádu, v noci ještě zvýraz-
něnou osvětlením s měnícími se barvami.

Stébla na fasádě jsou z kompozitního materiálu s piezoelek-
trickými vlastnostmi, který dokáže z pohybu vytvářet elektřinu. 
Piezoelektřina vzniká, když se deformace určitých krystalů 
promění na elektřinu. Tato technologie má výhody oproti tra-
dičním větrným turbínám, jelikož je tichá a neruší zvířata. Je 
provozuschopná i při velice nízké rychlosti větru, protože i lehký 
vánek stačí k tomu, aby se stébla začala kývat a vytvářet ener-
gii. Stávající prostory na vrcholku budovy nahradí veřejné patro 
s restaurací. Nová přístavba kromě pláště produkujícího energii 
vytváří i prostor pro obyvatele města s možností dostat se  
na vyhlídkovou plošinu na samém vrcholu věže. Tam si budou 
moci užít jedinečný výhled na Stockholm.
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Součástí architektonického a urbanistického projektu bytového 
komplexu Hipodrom ve městě Kragujevac v Srbsku jsou dva  
celky. První fáze byla realizována jako obytný a komerční blok 
Nelt o rozloze 39 000 m2, skládající se z 360 bytových  
a 41 obchodních jednotek. Ve druhé fázi má vzniknout obytný 
blok o rozloze 21 000 m2 s 210 bytovými jednotkami. 

Tyto projekty vznikly částečně jako návrh sociálního bydlení 
v kanceláři Biro.VIA z Bělehradu v letech 2009–2014.

Biro.Via 
Goran Vojvodić  
Jelena Ivanović Vojvodić

Goran Vojvodić (nar. 1959, Bělehrad) 
Vystudoval Fakultu architektury  
na Univerzitě v Bělehradě (1986). 
Pracoval v IMS – Institutu pro testo-
vání materiálů, Energoprojektu,  
CIP – Institutu dopravy. Od roku 1989 
působil v architektonické kanceláři 
profesora W. J. Kringse v Německu. 
Od roku 1992 má vlastní kancelář. 
V roce 2007 založil Biro.VIA spolu  
se svou ženou Jelenou Ivanović Voj-
vodić a od roku 2014 je docentem  
na Fakultě architektury na Univerzitě 
v Bělehradě.

Goran Vojvodić je členem vedení 
bělehradského sdružení architektů  
a členem Komise pro architektonické 
návrhy bělehradské městské rady. 
Dále je členem Asociace srbských 
architektů a Srbské komory inženýrů.

Architekt Vojvodić se věnuje 
navrhování obytných domů, hotelů, 
komerčních a obchodních center, 
sportovních zařízení, přestavbám 
a rekonstrukcím budov, interiérům 
soukromých i veřejných prostor.

V letech 1991–2010 se zúčastnil 
více než 30 přehlídek (benátské bie-
nále architektury, 21. světový archi-
tektonický kongres v Berlíně, výstavy 
v Moskvě, Praze, Paříži, Barceloně, 
Vídni aj.).

Goran Vojvodić je autorem těchto 
staveb: administrativní budova Ju-
goslávského basketbalového svazu, 
sportovní a obchodní komplex Gemax, 
komerční budovy Anex, Hemofarm 
(Bad Homburg), sídlo společnosti 
Porsche SCG, prodejny Audi, Porsche 
a Volkswagen, bytové domy pro De-
xon, Gemax, Exing a City Properties, 
rekonstrukce budovy Bělehradské 
filharmonie, Francouzské kulturní cen-
trum, prodejna GranitiFiandre, pro-
dejna hodinek BPM, interiéry butiků, 
restaurací, obchodní prostory, obytné 
domy atd. Zúčastnil se více než  
20 mezinárodních i domácích soutěží 
a realizoval více než 25 návrhů doma 
a 19 v zahraničí.

Za návrhy staveb realizovaných 
doma i v zahraničí získal Vojvodić  
21 ocenění a uznání od Muzea 
užitého umění, Salonu architektury 
v Novém Sadu, Asociace srbských 
architektů, BPB Trophy (cena za 
nejkrásnější interiér). Je vítězem 
architektonické ceny Borba, Dubnové 
ceny města Bělehradu, získal Grand 
Prix za celoživotní dílo udělovanou 
Asociací srbských architektů.

Biro.Via tým architektů,  
Bělehrad, Srbsko

Jelena Ivanović Vojvodić
Milena Katić
Dušan Radišić
Bratislav Milojević
Vanja Enbulajev

Tématem letošního ročníku festivalu Architecture Week je orga-
nické město.

Ze své přirozenosti je každé město organické, pokud se stále vy-
víjí, i když některá se mění dramatičtěji než jiná. Pohyb populace 
napříč planetou města rozhodujícím způsobem ovlivňuje, a ta se 
rychle mění v místa, kde se pracuje, žije a odpočívá.

Považujete některé evropské město za organické?

Londýn je přední příklad města, které vyrůstalo organicky po celý 
čas. Často je popisován jako série propojujících se vesnic. 

Struktura měst se výrazně změnila. Výrobní zóny mizí, narůstají 
obchodní a administrativní centra, dramaticky sílí doprava. Jak 
bude vývoj pokračovat? Můžeme jít tímto směrem dál?

Musíme řídit vývoj našich měst. A to od centrální i lokální politiky 
na makroúrovni až po individuální subjekty, které vytvářejí naše 
města na mikroúrovni. Lidé se musí pohybovat, aby zachovali tep 
života, ale způsoby dopravy se změní. Například Londýn právě 
představil budoucí systém cyklistické  dopravy v naší silniční síti.

Současná moderní architektura je velmi globální. Můžeme říci 
totéž o urbanistickém plánování?

Města na celém světě mají různé přístupy k urbanistickému plá-
nování, i když konečný cíl by měl být podobný – vytvářet a zlep-
šovat města tak, aby v nich lidé chtěli pracovat a žít.

Zdá se, že současná architektura na celém světě hovoří stejným 
jazykem. Vnímáte to jako problém?

Všichni architekti mají podobnou výchovu, takže praktický život 
vede architekta k určité konstrukci, určité stavbě, tím jedinec 
ztrácí prostor pro vyjádření různorodosti a pro inovace. 

Jak si tedy města mohou zachovat svou identitu?

Nedá se říci, že by globalizace retailu vedla ke vzniku v základě 
velmi podobných měst. Charakter lokality a místní obyvatelé bu-
dou vždy dodávat městu identitu.

Vaše společnost má zkušenost s projektováním v zahraničí.  
Je tam přístup úřadů, investorů k urbanistickému plánování  
jiný než v ČR? Pomáhá vám to v práci?

Naše společnost působí ve 14 zemích po celém světě. V ateli-
érech máme velmi mezinárodní tým s 15 různými národnostmi. 
Každé místo staví jiné výzvy, ale s nimi přicházejí příležitosti.  
Každý projekt budujeme na určitých základních principech  
a odlišné místo je další variabilní činitel vytváření návrhu. 

A co běžná veřejnost? U nás je moderní architektura někdy po-
važována za cizorodý prvek, není vždy dobře přijímána…

Lidstvo tvoří rovnováha mezi introverty a extroverty, buď přijme-
me, nebo vyvoláme změnu. Často když se lidem dostane vysvět-
lení, vše lépe chápou. Právě jsme měli veřejnou výstavu našich 
projektů, kterou veřejnost velmi dobře přijala, jedna žena  
dokonce označila design za krásný!

Můžete nám přiblížit vaše nové projekty?

Pracujeme na řadě nových projektů. Včetně největší mateřské 
školky na světě v Singapuru. Až se v roce 2017 otevře, bude mít 
kapacitu 2 100 dětí ve věku od 18 měsíců do pěti let. Rádi se 
věnujeme navrhování vzdělávacích budov, jsou samy o sobě hřiš-
těm pro organický vývoj našich dětí. Těch, které budou v budouc-
nu rozhodovat o našich stále se vyvíjejících organických městech. 

Early Years International School 

Toto průlomové schéma v oblasti předškolního vzdělávání po-
skytne multikulturní vzdělávací centrum pro více než 2 000 dětí 
a 400 členů podpůrného personálu. 

Bogle Architects vyvinuli architektonickou a vzdělávací vizi, kte-
rá zajistí pestré učební prostředí pro děti, rodiče a zaměstnance. 
Návrh řeší zútulnění a zosobnění velké budovy o ploše více než 
50 000 m2. Toho je dosaženo vytvořením „seskupení“, z nichž 
každé má podobnou velikost jako standardní „školka na konci 
ulice“ a zahrnuje čtyři třídy. Tato seskupení jsou umístěna nad 
podnožím, v němž se odehrává provoz rozsáhlé dopravní sítě  
pro příjezdy a odjezdy autobusů, aut, taxíků i pohyb chodců.  
Seskupení jsou nad sebou rozložena do pěti nebo šesti pater 
jako propojené a prolínající se bloky a připomínají rozházené 
dětské hračky. Podnoží také poskytuje externí herní prostor, pla-
vecký bazén, multifunkční sál a specializované učebny pro výuku 
umění, hudby a tance. 

Externí zastřešení z ETFE fólie zabezpečuje ochranu před 
přírodními živly, ale také rozbíjí jednolitost průčelí školní budovy 
směrem k ulici. Zelené stěny a externí balkony na hry, které 
jsou k dispozici pro každou třídu, nabízejí venkovní vzdělávací 
prostředí nezbytné pro rozvoj malých dětí. Tento systém byl 
navržen ve spolupráci s profesorem Gary Moorem z univerzity  
v Sydney a specialistkou na rané vzdělávání Rosie Long. 

Ian Bogle
Výkonný ředitel (UK/Asia  

Bogle Architects  s. r. o.
Revoluční, 1502/30
110 00 Praha 1
 Česká republika 

+420 224 815 087 
prague@boglearchitects.com

w
w

w
.boglearchitects.com



2928

Casua

Ing. arch. Oleg Haman
Partner, hlavní architekt 

Casua, spol. s r. o.,  
člen skupiny Equator  
European Architects 
Běžecká 2407
169 00 Praha 6 
Česká republika

+420 274 810 745-7
oleg.haman@casua.cz
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Města se ve starověku a ve středověku vyvíjela do značné míry 
živelným způsobem, až v novověku se začalo více regulovat  
a plánovat a urbanizovat. Přesto se občas nepodaří v praxi do-
sáhnout toho, co se jevilo jako skvělá myšlenka. Čím to? Jsou 
architekti odtrženi od reality, nebo naopak lidé neumějí v mo-
derním městě, s moderní architekturou žít? 

Lidská civilizace jako celek stále sympaticky usiluje o to, vytvářet 
města, kde se žije, pracuje, vyměňuje zboží, otáčejí peníze. Náš 
ateliér již více než 25 let navrhuje domy, které vždy vytvářejí 
město, a samozřejmě ne všechno se úplně podařilo. Je to proto,  
že se něco stane, některá strana trojúhelníku architekt – inves-
tor – obecní zastupitel je proti, dojdou finanční prostředky nebo 
se postaví proti příroda.  

Možná si jen myslíme, že v minulosti vše probíhalo nějak lépe, 
ale i naši předci řešili urbanistické konflikty a problémy...

Ano, například Praha měla v minulosti vždy řadu urbanistických 
výzev. V 19. a 20. století byla plná velkých koncepcí, které se 
neuskutečnily nebo nedokončily, protože došly peníze. Právě pro-
to je Praha tak krásná a zároveň pitoreskní, protože například 
nedošlo k prodloužení mostu Svatopluka Čecha průkopem až 
na Prahu 6 a prodloužení Pařížské třídy až na Václavské náměstí. 
Byla by to dnes jiná Praha. Ale možná dobře, že se tyto vize 
neuskutečnily a že každá generace má šanci přispět k rozvoji  
města a snažit se udělat to lépe než generace předchozí. Tím, že 
tyto počiny vyrůstají vedle sebe, vzniká to příjemné napětí mezi 
různými styly, které vytváří krásu Prahy. 

Svým způsobem velkou koncepci realizoval už císař Karel IV. 
založením Nového Města pražského. Podpořil ji daňovým zvýhod-
něním těch, kteří postaví dům v Novém Městě, ale poskytl záro-
veň několikaleté zvýhodnění i obyvatelům Starého Města, aby se 
nepřestěhovali a tato část města se nevylidnila. Zdařilá státnická 
a urbanistická politika, která dnes mnohdy chybí.

Co si jako architekt představíte pod pojmem organické město? 

Organické město je každé město, které funguje, pulzuje, kde se 
žije, obchoduje, vyrábí... Ideálem je pak takové město, kde je 
dostatek zeleně, příroda, čisté prostředí, doprava je skrytá  
a neobtěžuje, obchody, školy, služby, sportovní vyžití a další 
široká paleta služeb je dostupné pěšky nebo prostřednictvím 
ekologické dopravy. Život neruší žádný výrobní provoz ani velká 
dopravní zátěž…

Navrhovali jste nějaký projekt tohoto charakteru? 

Řekl bych, že to byl náš soutěžní návrh na řešení území  
Rohanského ostrova po povodních v roce 2002, který jsme podá-
vali společně s GE Money Bank. V něm bylo obsaženo vše, co se 
dá charakterizovat jako prvky organického města, včetně vodote-
čí se samočisticí funkcí, rekreačních ploch, přírodních ploch, ang-
lických a francouzských parků, cyklostezek, sportovišť, obchod-
ního centra, bydlení  na terasách se zelení. Zóna byla chráněna 
protipovodňovými zábranami, byla dostupná ze zastávky metra, 
byly eliminovány exhalace z dopravy na nábřeží Vltavy. Parkování 
jsme ukryli do podzemí, pracovali jsme s terénem, k modelaci 
terénu, krajiny a zelených střech jsme využili vykopanou zeminu 
a materiál ze zbouraných staveb, které tu před povodněmi byly, 
což byl další ekologický aspekt projektu. Navíc byly vymyšleny  
i rekreační zóny a propojení se stávající strukturou města včetně 
lodní dopravy. Tady by jistě vzniklo příjemné místo k bydlení. 

Slyší zastupitelé obcí a měst na organický koncept územního 
plánu?   

Dá se říci, že ano, i když problematika urbanismu je velmi odbor-
ná záležitost. Základem úspěchu je jasná základní idea, každý 
plán musí mít jednoduchý koncept založený na čtyřech až pěti 
jasných myšlenkách. Pokud se z nich podaří realizovat tři, zna-
mená to úspěch. Zásady Metropolitního plánu vyjádřené na de-
sítkách stránek textu jsou nesrozumitelné i pro odborníky. Pak je 
důležité, aby politická reprezentace byla ve svém názoru stálá a 
koncepce se dodržela. Urbanismus je jako parník, který pluje vel-
mi pomalu a cíle se dosahuje za dlouhou dobu. Mohli bychom se 
inspirovat například ve Stockholmu, kde koncepce rozvoje města 
je jasně daná a nemění se podle toho, kdo vyhraje volby. 

V dnešním městě lidé po celý den pracují, nakupují a pohybují se 
v dokonalých budovách, obklopeni, kontrolováni a řízeni účelný-
mi inteligentními systémy. Takové prostředí připomíná dokonalý 
stroj, náhoda je nežádoucí, kouzlo nechtěného je vyloučeno… 
Není to trochu nepřirozené, či přímo neorganické? 

Život je plný náhod, nelze vše jenom naplánovat a někdy se 
k řešení dojde právě náhodou. Město by nemělo být strojem 
na bydlení, který jede určeným způsobem. Lidských přání a po-
třeb je tolik, že nelze všechno předpokládat a technicky vyřešit. 
V takovém případě by vzniklo mrtvé město. Naše profese má 
technický základ, ale zároveň se necháváme ovlivnit iracionálními 
prvky – inspiraci přinášejí emoce, příroda, vztahy a tím vznikají 
organická řešení. 

Myslíte si, že pohled na urbanismus je také záležitost generač-
ní? V 90. letech se lidé s nadšením stěhovali ven z města, dnes 
už tento trend není tak jasný. Možná to současná mladá genera-
ce, která vyrostla na internetu a žije Facebookem, vidí jinak… 

Určitě se od 90. let změnil pohled a požadavky na veřejný 
prostor. Ovlivňuje ho dostupnost internetu, wi-fi sítí, možnosti 
komunikace. Další hlediska jsou preference cyklistické dopravy,  
omezení automobilového provozu, zajištění bezpečnosti…  
Ale v zásadě se lidské potřeby hodně podobají těm před sto lety. 
Lidé se chtějí scházet na náměstí, obchodovat, komunikovat, 
posedět v kavárně a tak to bude i za dalších 100 let. 

Jakými dalšími urbanistickými projekty jste se zabývali?

V roce 2008 jsme navrhli  zásady umisťování výškových staveb 
na území hlavního města Prahy, tedy výškovou koncepci pro 
Městskou památkovou rezervaci, která se v podstatě kryje s úze-
mím, na něž se vztahuje ochrana UNESCO. Pracovali jsme meto-
dou zkoumání ze stanovených 33 bodů a myslím, že tato metoda 
se dodnes používá. Obdobným způsobem jsme analyzovali a 
navrhovali také výškovou koncepci zástavby města Košic.

Zajímavá byla také práce na prostorové regulaci centrální 
historické části Karlových Varů. Vymysleli jsme způsob, jak regu-
lovat nové objekty v historické zástavbě z hlediska jednotlivých 
pozemků, jejich velikosti a výšky. Ve městě s členitým terénem 
ve svahu jsme navrhli regulaci výšky římsy a hřebene střechy 
v absolutní nadmořské výšce, abychom se vyhnuli nejasnému 
výkladu termínů nadzemní a podzemní podlaží. 

Kam podle vás bude směřovat vývoj měst? Budeme dál stavět 
satelity?

Lidé se dnes vracejí do měst, to ale neznamená, že nebudou 
vznikat sídla v nových lokalitách.  Hlad po druhém, rekreačním 
bydlení přetrvává a nahrazuje únik na venkov v 70. až 90. letech. 
Zároveň je i mnoho mladých lidí, kteří z finančních důvodů volí 
bydlení za městem a dojíždění. 

Myslím, že v České republice nás v blízké době čeká přede-
vším transformace průmyslových ploch, tzv. brownfieldů. V Praze 
jsou velkou rezervou plochy nádraží – Bubny, Smíchov a žižkov-
ské nádraží, které mají velký potenciál.  Bude úkolem zastupite-
lů, ale i developerů udržet obyvatele ve městě i o víkendu, vybu-
dovat veřejný městský prostor, zelené rekreační zóny, sportoviště 
a nabídnout lidem kvalitní trávení volného času. To je podle mne  
organické město. 

C/Ba.u
Sophie Bello
Philippe Maurice Caucheteux 

Filozofie a styl 

Ateliér, vedený Sophií Bello  
a Philippem Mauricem Caucheteux,  
se plně věnuje programům 
zaměřeným na všeobecné blaho. 
Tuto pozornost věnujeme každému 
náročnému programu, který se 
týká humanistické a ekologické 
vnímavosti, kde je v srdci projektu 
lidská bytost.

Rozhodli jsme se soustředit 
naši návrhářskou aktivitu na bydlení 
nejcitlivější části populace, jako jsou 
děti, mladí, staří a nemocní, protože 
spadají do oblasti humanitního zájmu.
Zvláštní pozornost věnujeme člověku, 
jeho věku, fyzickým schopnostem, 
jeho vnímání prostoru a času, jeho 
kulturnímu a rodinnému dědictví.
Ukazujeme své odhodlání  
do práce na personalizaci lidského 
akčního prostoru, abychom dosáhli 
nejvhodnějšího poetického prostředí 
pro vlastní naplnění.

Stimulovat smysly

Vzbuzovat zvědavost

Změkčit dojmy: klenuté stropy, 
prostor zalitý světlem, lavice 
integrované do zdi, na kterých lze 
odpočívat a rozjímat, malý výklenek 
na sochu nebo květinu...

Druhým cílem je zvládnout sluneční svit v zástavbě.

Hustota městské zástavby je často překážkou prostupnosti 
zástavby pro sluneční svit.

Nezastavěné příčné intervaly za prvním patrem umožňují 
přístup slunečního světla ze severu do srdce bloku a osvětlení 
zahrad a teras.

Třetím cílem je zdůraznit „zelené“ městské bydlení.

Návrh projektu splňuje požadavky „Institutu pasivního 
bydlení“. Tato značka se uděluje budovám na základě jejich 
návrhu a tepelných kalkulací dokazujících, že spotřeba energie 
nepřekračuje 15 kWh ročně na metr čtvereční obytné plochy.

Reflexe místa

Přistupujeme k místu projektu se zvláštní pozorností věnovanou 
možnostem, které se do budoucna nabízejí: strategické 
panorama, dráha slunce, umístění parků, kvalita denního světla, 
pohyb lidí, velikost stavby, původ materiálů, rytmus  
a barvy okolních budov... Určení místa vychází z jeho potenciálu 
a ze vzpomínky na pocity, které vyvolává. Tato analýza vytváří 
kvalitu a budoucí organizaci nového prostoru. Umožňuje nejlepší 
integraci v souladu s okolní realitou. Vyhýbáme se předem 
vytvořeným a opakovaným systémům, preferujeme citlivé 
prostory, lišící se svým uspořádáním a barevností. 

VERT EBENE – Le Bois Habité – Euralille
Lille – Francie

Program:   44 sociálních bytů v pasivním domě 
Klient:  Partenord Habitat
Řízení projektu:  Bello-Caucheteux, Architects
  ENERGELIO, Thermal Engineering  
  Khéops, MEP Engineering
Datum dokončení:  2013  

Pasivní dům a architektonická kvalita

Pojďme se projít do lesů kolem města Lille: Tento projekt je 
architektonickým nástrojem odpovídajícím „zelenému“ charakteru 
oblasti „Bois Habité“.

První cílem je zvládnout soukromí v zástavbě.

Pocit soukromí zajišťuje zachování soukromého života mimo 
pohled veřejnosti.

První architektonická strategie omezující přímé pohledy: 
odsazená konstrukce, která má vytvářet izolaci mezi přiléhajícími 
budovami posunutými dopředu/dozadu, aby se zamezilo bočnímu 
pohledu. Stavební části regulují soukromí a vytvářejí „kapsy“ 
ukryté před pohledy ze sousedních obytných jednotek.

Druhá architektonická strategie omezující přímé pohledy: 
přítomnost vegetace (základní téma Bois Habité). Vegetace je 
navržená jako vystavěný prostor. Její zvýšená přítomnost v sobě 
spojuje vizuální přitažlivost a funkci ochranné stěny.

Třetí architektonická strategie omezující přímé pohledy: ob-
rácená orientace bytů. Každému bytu je věnována pečlivá pozor-
nost, různé výhledy a orientace bytů zabraňuje přímým pohledům 
k sousedům a současně vytváří slunečné zavěšené zahrady. w

w
w

.caucheteux-bello.com
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1 Návrh – vizualizace multikulturní centrum Pavilon Hlava, Dubaj
2–3 Příběhy řeky – Rohanský ostrov, projekt urbanistického rozvoje 
4 Polyfunkční komplex Centrum Malešice – ByTy Malešice
5 Rezidence Korunní
6 Polyfunkční komplex Karlínské dvory
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Jak může místo na jedné straně plnit ambici synergie s cílem 
harmonizovat směry související s designem a na straně druhé 
vyjadřovat identitu každého výjimečného prvku? Jak se může 
otevřít okolnímu světu a přitom si uchovat exkluzivitu a intelek-
tuální ochranu požadovanou pro vytvoření nejlepšího designu? 
Jak lze postavit budovu pro institut udávající směr, aniž bychom ji 
zároveň začlenili do určité kategorie? 

Pro splnění tohoto úkolu musí institut nabídnout „infrastruk-
turu“ schopnou vytvořit design a propojit ho s okolním světem. 
„Nepopsaný list, výchozí bod všeho...“ symbolizuje nový Institut 
designu v Hongkongu. Vybudování institutu umožnilo přetrans-
formovat výchozí plochu do velkého veřejného prostoru pro in-
terakci a výměnu nápadů, do městského prostoru, jehož klíčovou 
úlohou je podporovat setkávání a relaxaci a zároveň poskytnout 
přírodní zeleň. Spojení s městem se zde skutečně jeví jako 
přirozené. Do komplexu jsou začleněny „pilíře vzdělávání“. Při-
způsobují se učebnám a tvoří oporu institutu. Spojují se a jejich 
splynutím vzniká „vzdušné město“, které poskytuje služby i klid-
ná zákoutí. V Institutu designu jsou tedy funkční části začleněny 
mezi nebem a zemí, v komplexu, který je pro Hongkong typický. 

Vítězem dvoustupňové mezinárodní soutěže na konci roku 
2006 o návrh projektu Institutu designu v Hongkongu (HKDI), 
které se zúčastnilo 162 týmů z 23 zemí, se stali Coldefy & Asso-
ciés, Architectes Urbanistes (CAAU). Studio CAAU bylo pověřeno 
úkolem zpracovat architektonický projekt pro danou lokalitu, 
řízený jeho partnerem v Hongkongu, společností P&T Group. 
Zakázku pro HKDI, který má pojmout 4000 studentů uměleckých 
a multimediálních disciplín na ploše přibližně 42 000 m2, zadala 
Rada pro odbornou výuku v Hongkongu. HKDI je prvním velkým 
objektem postaveným v Hongkongu francouzským architektem.

2006, soutěž

Thomas Coldefy a Isabel Van Haute, architekti s bohatými mezi-
národními zkušenostmi, se začátkem roku 2006 rozhodli zúčast-
nit mezinárodní soutěže o stavbu Institutu designu v Hongkongu. 
V srpnu 2006 byli tito dva architekti společně s dalšími čtyřmi 
týmy pozváni do druhé fáze. Přijeli do Hongkongu, kde zahájili 
spolupráci s místními partnerskými architekty, techniky a znalci 
pro dohled nad kvalitou v souladu s pravidly soutěže. V listopadu 
2006 je mezinárodní porota, jejímž členem byl mimo jiné i ame-
rický architekt Richard Meier, vyhlásila vítězi soutěže. Thomas 
Coldefy a Isabel Van Haute se na začátku roku 2007 přestěho-
vali na pět měsíců do Hongkongu, aby se projektu věnovali na 
místě, aby zde vytvořili potřebný tým, komunikovali s partnery a 
klienty a také aby nasáli atmosféru místa. Projekt byl předložen 
obyvatelům Hongkongu a budoucím uživatelům, jež oslovil svým 
dokonalým přizpůsobením vzdělávacím potřebám, životnímu pro-
středí i lokálnímu kontextu, ale také svou odvahou, ambiciózností 
a otevřeností vnějšímu prostředí. Na podzim roku 2008, po 18 
měsících vývoje projektu, byly zahájeny práce na místě přímo pod 
dohledem CAAU. O osmnáct měsíců později byl HKDI předán do 
užívání. První studenti vystoupali obřím mechanickým eskaláto-
rem v září roku 2010. Tímto počinem si Thomas Coldefy a Isabel 
Van Haute vysloužili ocenění 40 Under 40 v soutěži pořádané 
Evropským střediskem pro architekturu, výtvarný design a urba-
nistické studie a muzeem Chicago Athenaeum. 

Urbanistický kontext

Objekt se nachází v oblasti Tiu Keng Leng, severovýchodně  
od ostrova Hongkong, v okrese Sai Kung přiléhajícím k oblastem 
Tseung Kwan O a Junk Bay. Tato oblast je obsluhována metrem 
na lince Tseung Kwan O, 20 minut od HK Central, a má také 
autobusové nádraží. I když se jedná zejména o rezidenční a ko-
merční zónu, je zde zastoupena i příroda, neboť lokalita je obklo-
pena zelenými kopci s výhledem na Junk Bay. Budova, nacháze-
jící se uprostřed oblasti, může obyvatelům poskytnout místo pro 
setkávání zpřístupněním svých sportovních zařízení a koncertních 
sálů; zároveň dodá energii společenskému životu v oblasti pro-
střednictvím 4000 studentů vyskytujících se v areálu a četnými 
výstavami a aktivitami organizovanými ve vytvořeném městském 
prostoru. Projekt nabízí prostorovou reinterpretaci zastavěného 
městského kontextu, překypující sociálními interakcemi v růz-
ných podlažích budovy, které se ovšem vertikálně ztrácejí; výška 
vytvořená v rámci programu umožňuje člověku představovat si 
interakce na různých úrovních a nabízí nová propojení se zemí.

Architektonický projekt

„Nepopsaný list“ vyjadřuje záměry projektu jako metaforu pro 
explozi kreativity: spojit své síly a pak prezentovat multidiscipli-
nární povahu a cíle budoucího Institutu designu. Jeho radikální 
architektura, světlo a transparentnost ve formě betonu, skla  
a oceli vyzývají k zamyšlení nad kombinací množství protichůd-
ných stavů: introverze a extroverze, skromnost a výstřednost, 
exkluzivita a široká přístupnost, mikro- a makroměsto, tradice  
a experiment… Každý funkční prvek, jenž je nejprve rozložen, se 
buď slučuje a rozšiřuje, nebo se izoluje, přičemž dodává projektu 
bezprostřední průzračnost z vnějšího pohledu, která ve městě 
velmi rezonuje. Flexibilní a evoluční plán umožňuje člověku před-
stavovat si budoucí spojení se sousedním areálem LWL. Základna 
budovy, obří „městská hala“, vybízí k setkávání a kontaktům, při-
čemž využívá vnitřní i vnější zeleň a výhled do krajiny a plní tím  
i funkci spojení s městem. Pódium, jehož mírně se svažující po-
vrch se nachází sedm metrů pod ulicí King Ling Road, je koncipo-
váno jako terénní výběžek krajiny a je přímo spojené s městským 
prostředím na dvou úrovních – jako společný prostor a zároveň 
jako externí galerie – což je charakteristické pro hongkongskou 
infrastrukturu. Je otevřeno do vnějšího prostoru a zároveň 
chráněno platformou nad sebou, takže může být dějištěm růz-
norodých akcí. Pódium zahrnuje čtyři hlediště, kavárnu, prostor 
pro kontakt s oblastí designu, sportovní halu a výstavní síň. 
Střešní městský park a sportoviště jsou k dispozici pro studenty 
a návštěvníky z okolí. Velký sál s kapacitou 700 míst k sezení je 
určen pro konání konferencí, seminářů nebo koncertů vážné hud-
by, ale i pro jiné volnočasové aktivity, módní přehlídky, koncerty 
populární hudby nebo představení současného tance.

Vzdušná platforma

Čistý a minimalistický objem platformy, pokryté bíle potištěným 
sklem, se jako „vzdušné město“ vznáší nad věžemi. Nachází se 
v ní knihovna, kanceláře správy školy a různé související prosto-
ry. Její střecha s krajinářskou úpravou je přístupná při mimořád-
ných událostech. Věže jsou jakoby duší institutu, jeho strukturou 
a jeho vertikální distribucí. Vyjadřují rozmanitost a specifický cha-
rakter oborů zastoupených v Institutu designu. Jejich vzhled pod-
trhuje imaterialismus platformy, poetický pocit a reflexi tvůrčího 
prostředí. Tato celková kompozice, vznikající z prolínání propoje-
ných prvků, definuje institut jako nadčasovou budovu a odhaluje 
své ambice synergie novátorské školy, publicity a interaktivity, 
předurčené stát se pro město zářným zdrojem inspirace.

Coldefy Architects
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Córdoba překrývající Córdobu

Představme si město, které je postaveno na jiném, předchozím 
městě. Je to historie nepřetržitého překrývání mnoha měst, která 
známe. Namístě je otázka možností použití jejich intersticiálních 
prostor pro záchranu několika historických období od přítomnosti 
a vytvoření dialogu s budoucím městem. Některé z těchto vrstev 
přežívají kolem nás, zůstávají zničeny nebo jsou pohřbeny, čekají 
na záchranu, jiné se projevují prostřednictvím určitých fragmentů, 
otisků prstů nebo listinných důkazů potvrzujících jejich zmizení. 
To je příběh projektu hlavního sídlo nadace soudobé architektury 
(FAC) a okolí bloku kostela svatého Pavla uskutečňovaného pro 
mezinárodní soutěž. 

Místo zvolené nadací pro budoucí hlavní sídlo, okolí kostela 
svatého Pavla v samém srdci historického centra andaluského 
města Córdoba, bylo obzvláště komplikované. Tato oblast je silně 
poznamenána přítomností římského divadla Claudia Marcela, 
historické rezidenční budovy velké hodnoty, existencí archeolo-
gických pozůstatků, významných veřejných objektů z konce  
80. let minulého století (včetně radnice) a také velkého prázd-
ného urbanistického prostoru uvnitř bloku; to vše každodenně 
koexistuje ve strategické lokalitě města Córdoba. 

Návrh oceňuje přínos každého historického období jako odkaz 
v kontinuitě s ostatními prvky, které vytvořily tento historický 
řetězec v rámci současného bloku svatého Pavla. V tomto ohledu 
nám stratigrafické čtení kultury na základě znalosti prolínajících 
se, dynamických, moderních měst umožňuje nacházet klíče a pře-
devším určité nástroje pro výzkum, tvorbu a šíření současného 
města. Projekt má být spojen s dosažením jednoho cíle: určením 
strategie zásahů pro dosažení prolnutí mezi paralelními městy, 
mezi městy, která patří dvěma různým historickým procesům. 
Současná Córdoba tedy neustále staví na každé z Córdob, které 
kdy existovaly. Žádná z nich nemůže být bez té druhé. Překrývání 
Córdoby umožňuje toto stratigrafické čtení v horizontálním  
i vertikálním směru.

Cílem není formální výsledek, jde doslova o výsledek rozkladu 
některých procesů, které vzájemně provázaly různá období  
na jednom místě. Předpokládají se zde odhalené archeologické 
pozůstatky původní terasy nacházející se mezi chrámem a řím-
ským amfiteátrem. Na druhou stranu je zde začleněna charakteri-
stická mluva tohoto obytného bloku, poznamenaného přítomností 
zajímavé rozmanitosti prahů, vchodů a prostoru mezi nimi. Návrh 
rovněž oživuje lokální rozměry dvou domů, které zde kdysi stály, 
zachováním polohy starobylého nádvoří s cílem zachránit strom, 
který přežil jako němý svědek historie tohoto místa. 

Jako brána do zahrady svatého Pavla, která na tomto místě 
vládne osou směřující od východu na západ, je budova FAC spoje-
na s myšlenkou vnitřního obalu jako prvku dialogu s historií dvou 
zbořených domů. Vnější fasáda se tedy ohýbá, aby se vešla  
do obrysu velmi specifické situace. Tento obal vytváří práh, pro-
stor pro umístění nádoby, stejně jako velký interiérový nábytek 
zahrnuje veškerý požadovaný program pro nadaci (kanceláře, 
archivace, rekonstrukce a výstava). Řada mezilehlých míst mezi 
krytem a oplocením, mezi programovými prvky a ruinami nebo 
mezi plošinou a terasou evokuje doby a různé materiály vyskytu-
jící se na tomto místě. Všechny aktivity vytvářené studiem FAC se 
uvnitř tohoto krytu „vznášejí“ na obyvatelném spodním podkladu: 
na tom, který odpovídá římským archeologickým pozůstatkům. Je 
tedy objevována původní úroveň prostřední terasy  
katedrály-amfiteátru, přičemž je určena přímá cesta ven  
do zahrady. 

CUAC ARQUITECTURA

CUAC Arquitectura je architektonické 
studio, které v roce 2006 založil Ja-
vier Castellano Pulido a Tomás García 
Píriz, držitelé titulu doktor a profesor 
architektury, první z nich z Univerzity 
v Malaze a druhý z Univerzity  
v Granadě. Jejich výzkum se zabývá 
problematikou související s krajinou, 
dynamikou změn ve městě 20. století 
a vztahy mezi kulturním dědictvím  
a soudobou architekturou, což jsou 
témata, která jim v letech 2008  
a 2011 umožnila stáž na Ústřední 
univerzitě Chile a v Technologickém 
institutu v Tokiu.

Jejich práce byla publikována  
v různých architektonických časopi-
sech, národních i mezinárodních, jako 
je například Arquitectura Viva (Špa-
nělsko), Architecture Today (Velká 
Británie), Architekten (Dánsko), Via 
Arquitectura (Španělsko), Arquitectos 
(Španělsko), Pasajes de Arquitectura 
y Crítica (Španělsko) Oficinas (Špa-
nělsko), Pasajes Construcción (Špa-
nělsko), Via Arquitectura (Španělsko), 
ON Diseño (Španělsko), Negozzi 
– Federico Motta Editore – (Itálie), 
Proyecto Contract – Casa Viva –, 
PROXIMA –Arquia–, Fundación Arqui-
tectura Contemporánea (Španělsko), 
Margenes de arquitectura (Španěl-
sko), Diseño interior (Španělsko), 
TC Cuadernos (Španělsko) a mnoho 
dalších. 

Jejich práce byly vystavovány  
na národních a mezinárodních akcích 
ve městech Jaén, Madrid, Sevilla, 
Leeuwarden, Rotterdam, Mexiko, 
Guadalajara, Vídeň... 

V roce 2008 bylo studio CUAC 
vybráno pro expozici ve španělském 
pavilonu na výstavě XI. Mostra 
Internazionnale di Architettura di 
Venezia. Studio bylo také vybráno 
pro Bienále mladých španělských 
architektů ARQUIA PROXIMA (ročníky 
2008, 2010, 2012 a 2014). V roce 
2010 byla jejich práce vybrána pro 
Mezinárodní výstavu vodní krajinné 
architektury, Výstavu evropské kra-
jinné architektury v Barceloně. Studio 
bylo vybráno i pro kolektivní výstavu 
Globálního designu New Yorku (Lon-
dýn, 2012); AboveMM (výběr z 30 
španělských týmů) v Mexiku; Arqui-
tecturas Dispuestas v CAAC (Centro 
Andaluz de Arte Contemporáneo) ve 
městech Sevilla, Evora a Madrid a pro 
prezentaci ve španělském pavilonu na 
výstavě XV. Mostra Internazionnale  
di Architettura di Venezia (2016). 
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XXS, Lublaň, Slovinsko, 2004

Extra-extra-malý dům se nachází ve specifické části centra  
Lublaně. Oblast tzv. Krakova má strukturu historické vesnice, 
která ve středověku zásobovala nedaleký klášter čerstvým jídlem 
a dnes je přísně památkově chráněným areálem.

Základní rozměry nového domu již byly definovány objemem 
stávajícího domu, který před sto lety fungoval jako provozní 
budova sousedícího klasického domu. Úkolem bylo integrovat 
všechny obytné funkce do extrémně malého objemu, aby vyho-
vovaly potřebám páru žijícího na vesnici pro jejich nový městský 
dovolenkový dům. Výběr fasádních materiálů a detailů vytvořil 
požadovaný vzhled provozního domu.

dekleva gregorič 
architects

Aljoša Dekleva
Tina Gregorič

Architektonické studio rozvíjející kon-
cepci „výzkumu designem“ a „designu 
výzkumem“ prostřednictvím různých 
projektů, a to buď zadaných, nebo 
vlastních.

Pozice architektury jako procesu 
myšlení je využíváno prostřednictvím 
„principu opakování“. Opakování 
chápeme jako opětovné vyhledává-
ní, opětovné definování, opětovné 
promyšlení, opětovné působení, 
opětovné upravení, opětovné využití, 
opětovné přiřazování, uvědomění  
a reflexe na různých úrovních: sociál-
ní, prostorové, materiální, historické 
nebo klimatické. Každý projekt je 
reakcí na intenzivní výzkum speci-
fických limitů a podmínek, který se 
stal hlavním generativním nástrojem, 
jehož cílem je zpochybnit samozřej-
mé. Proto neexistuje žádný styl, ale 
spíše systematický přístup k designu 
s netradičním použitím materiálů od-
halením jejich primární povahy. Naše 
práce překlenuje různé škály  
a programy, jakož i rozmanitá podne-
bí a lokality, kde pochopení každého 
z nich je klíčové pro jakoukoli jemnou 
reakci na nuance jednotlivých kon-
textů.

Studio se soustřeďuje na uživa-
telovo vnímání architektury a jeho 
podílení se na projektu. Témata nové-
ho života ve společenstvích, sdílení, 
společná účast a spolupráce jsou 
hlavním rámcem sociálního postavení 
architektury, která si klade za cíl pod-
nítit nové interakce s uživateli nebo 
mezi uživateli navzájem a podporovat 
účast uživatelů na procesech projek-
tování a úprav podle jejich potřeb.

Dům na útesu Maui, Maui, Havaj, USA, 2011

Je uprostřed oceánu, daleko téměř od všeho. Dům se v takovém 
prostředí stává velmi důležitým. Koncept definuje několik „domů“ 
pod společnou střechou. Koncept střechy úzce souvisí s drsným 
podnebím se spoustou slunce a silným větrem od oceánu. Slože-
ná střecha je pečlivě připevněna ke stěnám tvaru U a vymezuje 
specifické prostory. Slouží také jako složená dřevěná plošina 
chránící před sluncem a materiálně a topologicky integruje dům 
do krajiny.

Kompaktní krasový dům, Vrhovlje, Slovinsko, 2014

Redefinice tradičního kamenného krasového domu vedla ke kon-
cepci prototypu domu jako kompaktního objemu z jednoho 
materiálu a s šikmým zastřešením pro moderní venkovní bydlení 
v tomto regionu, v blízkosti Terstu. Design malého kamenného 
domu odpovídá potřebám mladé rodiny a současně přehodno-
cuje moderní technologické principy ve vztahu k tradici malých, 
kompaktních, kamenných domů téměř bez oken. Projekt otevírá 
otázku o charakteristikách tradiční anonymní zástavby, ze které 
vychází, a zároveň vytváří vztah mezi moderní interpretací  
a tradičně nezbytnou doménou syntézy.

Závod na recyklaci kovů, Pivka, Slovinsko, 2007

Co je trvanlivé a zároveň recyklovatelné? Tato otázka byla jedním 
z rozhodujících kritérií při přípravě projektu závodu na recyklaci 
kovů, kde se nejprve shromažďují a pak separují různé druhy 
odpadních kovů a připravují se k opětovnému použití.
Zřetelně jsme rozlišili to, co je obecním základem, flexibilním 
pro vícenásobné použití a to, co je velmi specifické, neflexibilní, 
a proto pomíjivé a svým charakterem recyklovatelné. V souladu 
s tím obrovská betonová plošina s vymezující zdí a připojenou 
betonovou provozní budovou definuje jádro současné produkce, 
avšak snadno umožňuje změnu programu v rámci průmyslové 
zóny.

Na druhé straně malá kovová kancelářská budova funguje 
jako velmi specifická řídící zóna dohlížející nad vážením vstupu-
jícího odpadu a produkovaných kovů. Jelikož tato specifičnost 
znamená nemožnost adaptability, museli jsme umožnit způsob 
snadné a kompletní recyklace přímo na místě, když už tato bu-
dova nebude později potřebná. Tyto dvě budovy tedy vyjadřují 
kontext procesu separace materiálu závodu na recyklaci kovů.

(Bez)závěsová kancelář, Lublaň, Slovinsko, 2014

Firemní komunita dnes funguje dynamicky, impulzivně a různo-
rodě. Kancelářské prostředí musí reagovat na neustálé změny 
v organizaci pracovních skupin, na výrobní procesy a požadavky 
na osobní pohodlí a technologický rozvoj. Kancelář se závěsy je 
pracovním prostorem bez jakéhokoliv předem stanoveného pev-
ného prostorového dělení. Pro organizaci pracovního prostředí 
využívá systém závěsů, které umožňují nespočet uspořádání 
provozu a vzhledu prostoru.

Dominique Perrault 
Architecture
Dominique Perrault

Dominique Perrault Architecture 
je mezinárodní studio, které bylo 
založeno roku 1981 a zabývá se 
architekturou, městským plánováním, 
designem a návrhy projektů. Domi-
nique Perrault kolem sebe soustředil 
mezinárodní tým pracující v mnoha 
disciplinách. V roce 2015 se DPA 
rozšířilo o novou výzkumnou platfor-
mu DPAx a zahájilo monografickou 
výstavu Groundscape.

Firma se sídlem v Paříži má dvě 
mezinárodní kanceláře v Ženevě  
a Madridu. Po vítězství v mezinárod-
ní soutěži o Francouzskou národní 
knihovnu v roce 1989 obdrželo  
studio DPA rozsáhlé zakázky v za-
hraničí jako velodrom a olympijský 
plavecký stadion v Berlíně, rozšíření 
Evropského soudního dvora v Lucem-
burku, olympijské tenisové centrum 
v Madridu, areál univerzity EWHA 
v Soulu, věž Fukoku v japonské Ósace 
a Donau City Tower 1 ve Vídni. DPA 
se rovněž zabývá rozsáhlejšími  
obnovami historických budov, jako  
např. pavilonu Dufour v zámku  
ve Versailles, prestižního hipodromu 
de Longchamp a budovy Poste de 
Louvre v Paříži.

Dominique Perrault je neod-
myslitelnou postavou současné 
architektonické scény, profesorem 
na Federálním technologickém institu-
tu ve švýcarském Lausanne, vyučuje 
ve Francii i v zahraničí, od roku 2012 
je členem vědecké rady AIGP (Atelier 
International du Grand Paris) a čle-
nem francouzské Akademie krásných 
umění.

LA POSTE DU LOUVRE, PAŘÍŽ, FRANCIE

vítězný projekt duben 2012, dokončení leden 2018 (odhad)
klient Sci Tertiaire Mixte, zastoupený Poste IMMO, Paris Francie 
architekt Dominique Perrault Architecture, Paříž 
inženýrské práce SNC Lavalin, Paris (stavba, vodovody, plyn), 
Jean-François Lagneau, Paris (ACMH), Après La Pluie, Paris 
(krajinář), RPO, Paris (ekonom), JPL, Paris (akustika) 
místo 52 Rue du Louvre 75001, Paříž, Francie 
rozloha staveniště 8 240 m2

zastavěná plocha 50 069 m2

začátek prací na koncepci červenec 2012 
začátek stavebních prací 2016
© DPA/ADAGP 

smíšený program
– pošta 
– kanceláře 
– hotel 
– policejní stanice 
– jesle 
– byty 
– komerční prostory

NOVÉ DOSTIHOVÉ ZÁVODIŠTĚ LONGCHAMP, PAŘÍŽ, FRANCIE 

mezinárodní soutěž, vítězný projekt září 2011, odhad dokončení 
2017

klient FRANCIE GALOP, Boulogne-Billancourt, Francie 
architekt Dominique Perrault Architecture, Paříž 
• inženýrské práce Tractabel Engineering, Gennevilliers (stavby); 
Grontmij, Rosny-sous-Bois (strojírenství); RPO, Paris (ekonom); 
Ter, Paris (krajinný architekt); JP Lamoureux Paris (osvětlení  
a akustika); Renaud Pierard, Paris (projektant výstav) 
• konzultant Denis Thelot, Paříž 
místo Route des Tribunes, 75116, Paříž, Francie 
rozloha staveniště 63 ha 
stavební plocha 20 000 m2 čistá podlažní plocha / 70 000 m2 
hrubá podlažní plocha
začátek prací na koncepci září 2012 
odhad začátku stavby říjen 2015 
odhad doby trvání stavby 2 roky 
odhad dokončení červenec 2016
program 

Cílem obnovy dostihového závodiště Longchamp je potvrzení 
jeho vedoucí role ve Velké Paříži a jednoho z největších závodišť 
na světě. Proto by součástí obnovy měl být nejen významný 
architektonický projekt, ale i vytvoření podmínek k adaptaci  
na budoucí vývoj a přeměna teritoria tak, aby se zlepšil stav jak 
historických budov, tak krajiny staré mnoho staletí.

Prix de l’Arc de Triomphe představuje vrcholnou událost  
v životě závodiště. Jde o to pokusit se téměř o nemožné  
pro zajištění příjemných podmínek a pohodlného prostředí  
pro událost, jíž přihlíží na závodišti téměř 55 000 návštěvníků, 
a ještě důvěryhodnějších podmínek pro pravidelné mítinky 
s průměrnými návštěvami kolem 10 000 lidí.

Hlavní tribuna s příslušenstvím z roku 1960 má být zbourána 
a nahrazena kompaktnější, ale funkčnější jednotnou tribunou. 
Podpůrné stavby, v současné době rozptýlené po celém areálu, 
budou rovněž demolovány a znovu vystavěny, jako např. pavilóny 
v parku, podobně jako je tomu u pavilónů v Grand Domaine. 
Historické budovy budou zrenovovány, aby si uchovaly své  
kouzlo staré několik staletí.

Architektura hlavní tribuny je v pohybu, jako závodní kůň. 
Znatelný posun tribun vytváří dojem, že jsou nakloněné směrem 
k cílové čáře, neboť mají balkony na jedné straně s vyhlídkou  
na předváděcí ovál, na druhé chráněné před sluncem a deštěm.

Myšlenkou bylo postavit budovu, která by neměla jen čelní  
a zadní stěnu, ale takovou, kde by každá z průčelí nabízela 
výhledy zvláštní kvality, a to vždy ve vztahu ke krajině, obloze  
a závodním drahám.

Nový projekt obnovy závodiště Longchamp by měl 
představovat milník v dlouhodobě udržitelných strategiích 
výstavby zařízení a vybavení závodišť aktivní i pasivní povahy.

Abychom to shrnuli, projekt podporuje
– zazelenění areálu založením a pěstováním nových travnatých 

ploch, zasazením stromů a hájů
– ekologičtější komplex podporou výroby obnovitelné energie 

v areálu a snížením spotřeby energie budov
– flexibilnější závodiště prostřednictvím zřízení různých prostor 

a prostředí umožňujících nové aktivity pro širší publikum  
a zvláštní přijímací prostory podle druhu publika

– a nakonec příjemnější areál pro všechny uživatele, pro koně, 
jezdce, vlastníky a veřejnost
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1 Nové dostihové závodiště Longchamp, Paříž, Francie 
2 La Poste du Louvre, Paříž, Francie
3 BnF – Francouzská národní knihovna, Paříž, Francie
4 Věž Fukoku, Ósaka, Japonsko
5 Nádraží Garibaldi, Neapol, Itálie
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l‘escaut
Olivier Bastin

Architektonická kancelář l’escaut síd-
lící v Bruselu pohlíží na architekturu 
jako na proces spolupráce, v němž  
jednání o výtvarném řešení a o de-
finici využití má zcela rovnoprávné 
postavení.  

Kancelář obývá bývalou industri-
ální budovu a prostor sdílí s umělci, 
kteří se věnují živému umění a výtvar-
nému umění. Svou práci rozvíjí kolem 
dvou hlavních témat: prostory pro 
kulturní využití a veřejný prostor. 

V roce 1989 ji založil Olivier Bas-
tin a kancelář se postupně vyvíjela  
až do své současné formy: je druž-
stvem architektů s horizontální orga-
nizační strukturou a nabízí specifický 
jazyk, který vychází z práce jednotli-
vých autorů, členů družstva. 

V Belgii je kancelář autorem 
několika významných kulturních 
budov: Národního divadla v Bruselu, 
Muzea fotografie v Charleroi, kultur-
ního prostoru Victor Jara v Soignies. 
Zapojila se také do procesu územního 
plánování města, které se projedná-
vá na několika úrovních: od úrovně 
čtvrti, kde se uzavírá dohoda s jejími 
obyvateli, až po řešení veřejného 
prostoru ve velkém měřítku.  

Na pomezí mezi světem kultury  
a světem sdíleného městského pro-
storu se l›escaut snaží vytvářet de-
mokratickou architekturu, jež odmítá 
převahu objektu i jediného autora. 

Kaple bývalého kláštera Uršulinek je nádherným příkladem 
klasické architektury z počátku XVIII. století, zapsané na sezna-
mu kulturních památek. Po druhé světové válce prošla změnou  
a přišla o svůj původní vnitřní prostor.

Betonové podlahy, které historickou památku poškozují, jsou 
zde přeměněny v příležitost: z hrubě poničené památky se kaple 
stává místem k uchovávání uměleckých děl, jehož plášť má pa-
mátkovou hodnotu.   

Hlavní zvolená řešení, která podmiňují vnitřní uspořádání, 
spočívají ve vytvoření úzkého vertikálního otvoru po celé výšce  
a délce lodi a v maximálním vizuálním uvolnění prostoru v příze-
mí. Tato otevření umožňují uchopit všechny tři dimenze původ-
ního vnitřního prostoru kaple, do níž je včleněn objem cenných 
depozitářů.    

Program, založený na těchto dvou architektonických poči-
nech, se dále strukturuje a dělí do čtyř celků, z nichž jeden je 
přístupný veřejnosti: jsou to sály v přízemí a dokumentační stře-
disko v prvním poschodí. Tři další celky jsou vyhrazeny vědeckým 
pracovníkům, restaurátorským dílnám, vedení, logistice a depozi-
tářům (na šesti podlažích). 

Uvnitř kaple uvítá veřejnost ve vstupní hale scénografie,  
v níž se konfrontuje digitální technologie pro virtuální prohlídku  
s vitrínami s reálnými díly. 

Světlo, které sem vniká úzkým otvorem, již od vchodu vybízí 
návštěvníka, aby objevil i existenci postranní lodi. 

Vertikální otvor je příznačný jak pro původní budovu, tak  
i pro její novou funkci, a odhaluje jak původní prostor, tak i sled 
jednotlivých uzavřených poschodí, kde jsou uloženy tisíce objek-
tů, z nichž jen několik ukázek je vystaveno v přízemí. 

Anti-objekty

Raději než jako tvorbu architektonických objektů definuje l‘e-
scaut svou produkci jako uspořádání. Taková definice umožňuje 
pojmout jak skulpturální dimenzi architektury, tak i její prostoro-
vou dimenzi. Znamená to, že kromě vizuálních a fyzických výsled-
ků se architektura také skládá z využití, k nimž je určena. 
  
Autoři v množném čísle 

Práce více rukou, stejně jako horizontálního řízení kanceláře  
a projektů, vede k novému definování postavy autora. Jako 
rockové skupiny nebo umělecká seskupení se l‘escaut hlásí 
ke sdílené tvorbě a dokládá estetický a filozofický přístup, který 
postupem času společně vytvořila. I když každý projekt v sobě 
nese značku architektů, kteří byli jeho hlavními nositeli, pak 
zásadní rozhodnutí se činí společně a jsou zárukou specifického 
rukopisu kanceláře.   

Sdílené místo

Místo, které kancelář obývá, je oporou pro kulturní činnosti, jež 
jsou doplňkem nebo odrazem architektonické práce. Poskytuje 
své prostory umělecké tvorbě, výstavám a různým spolkovým 
akcím. Tato tradice hostitele a vztahu ke kulturnímu světu  
a ke kulturnímu výrazu v jeho rozmanitosti tak patří k životu 
tohoto místa, stejně tak jako k architektonickým projektům, 
které zde vznikají.    

artotéka (l‘artothèque)

Artotéka je nástrojem k ukládání a uchovávání dědictví města 
Mons. Historie kaple Uršulinek, která je zázemím artotéky, se 
podobá historii uchovávaných děl: pohybuje se mezi restaurová-
ním a novým pojetím. Artotéka z ocele a popraskaného kamene 
budí dojem spíše cesty než objektu. 

Flow East

James Woolf
CEO

Flow East a. s.
Palác Ericsson
Malé náměstí 144/1
110 00 Praha 1
Česká republika

+420 234 784 444
info@floweast.com
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Společnost Flow East se zaměřuje především na koupi histo-
rických budov v Praze, jejich citlivou rekonstrukci a následné 
komerční využití. Jak vnímáte centrum Prahy v kontextu celého 
města a urbanistických plánů vedení města?

Nebereme v úvahu pouze detailní historii každého objektu, ale 
také jeho urbanistický kontext a roli, jakou v rámci města hraje. 
Historické budovy dělají z pražského centra něco speciálního,  
a proto se vždy snažíme chránit jejich integritu. Zpětně tím  
pomáháme udržovat ducha pražského historického centra.  
Zásadním cílem našich projektů je samozřejmě zajistit praktické 
a komerční potřeby nájemníků. Bez vhodného využití objekty  
každého městského centra zchátrají. Pro nás je důležité, aby-
chom se pozitivně podíleli na prosperitě a v dlouhodobé  
perspektivě i kráse Prahy. 

S koupí, rekonstrukcí a následným využitím historických budov 
se vám zatím dařilo. Proč jste se rozhodli pro projekt vymykající 
se dosavadním zkušenostem na českém realitním trhu? Mám  
na mysli Květinový dům na Václavském náměstí.

Z mnoha důvodů. V centru města je velká poptávka po prostoru. 
Obstojí ale pouze budovy, které naplňují praktické, funkční  
a technologické potřeby moderního byznysu. Každý z našich 
objektů nabízí nájemníkům unikátní kombinaci těchto prvků,  
což dokazuje naše plně obsazené portfolio. Když se podívám  
na Václavské náměstí 47, vidím, kde naše filozofie naráží na své 
limity. Musíme uznat, že každá budova má svoji životnost a ne 
každá je také architektonicky cenná. Náš Květinový dům, který 
v této oblasti plánujeme postavit, se brzy stane velmi důležitým 
milníkem moderní historie Václavského náměstí. Hlavním cílem 
projektu, samozřejmě kromě skvělého zázemí pro naše nájemní-
ky, je nastartovat tak potřebné soukromé investice v této lokaci. 
Projekt má občanům Prahy demonstrovat závazek majitelů budov 
vytvářet atraktivní, zajímavou architekturu a pomáhat se zvele-
bováním města. 

Na Václavském náměstí vlastníte tři budovy – Palác Forum, hotel 
Jalta a právě diskutovanou budovu č. 47, dnes označovanou jako 
Květinový dům. Čím je Václavské náměstí specifické a kam by 
podle vašeho názoru měla směřovat jeho budoucí tvář?

Když se na náměstí podíváme dnes, je klidnou a nedílnou  
součástí města, ale mohlo by být mnohem víc. Mnoho turistů  
a návštěvníků Prahy prochází náměstím nahoru dolů. Procházka 
je to fenomenální, ale není to tak úplně příjemná zkušenost. 
Náměstí je zanedbané a jsou tam různé negativní aspekty, které 
z něj dělají hraniční, dokonce nebezpečné místo. Flow East stál 
po mnoho let v popředí iniciativ, které tam chtějí vyčistit městské 
prostředí, povzbudit policii, aby se vypořádala s dealery drog  
a prostitucí. Je to součástí naší odpovědnosti za město jako 
celek. Vedli jsme boj proti graffiti na historických budovách. 
Také jsme se podíleli na nedávném vypovězení vozítek segway 
z centra města. Dlouhodobým snem by bylo propojení náměstí 
s budovou Národního muzea a čtvrtí Vinohrady přeložením ma-
gistrály nebo jejím umístěním do tunelu. Věřím, že projekt, jako 
je Květinový dům, povzbudí ostatní, aby do náměstí investovali. 
Že projekt zvrátí současný stav stagnace a ohlásí nové období 
prosperity. 

Na vypsané architektonické soutěži pro budovu č. 47 se podílela 
nejzvučnější jména české i evropské architektury. Čím vás osob-
ně oslovil vítězný projektový návrh Květinového domu architek-
tonického studia Chapman Taylor?

Architekti z pražského studia Chapman Taylor dokázali zkombi-
novat praktické, technologické a udržitelné řešení nezbytné pro 
moderní komerční využití s výrazným a zároveň respektujícím 
designem. Pochopili, jak je důležité vytvořit vysoce současný 
design a úspěšně ho integrovat do urbanistického a historického 
kontextu. Původní koncept si pohrával s myšlenkou znovuzroze-
ní, nového čerstvého začátku, který odráží záměry Flow East s 
Václavským náměstím. První ručně kreslené skici rozvíjely myš-
lenku plamene, který přináší světlo, nebo poupěte květiny, která 
rozkvétá. Později se proměnily v současnou podobu nároží bu-
dovy. Architekti detailně prostudovali urbanistický vývoj náměstí 
i architektonické precedenty existujících pražských budov, napří-
klad detaily kování na fasádě Staronové synagogy nebo klenbu 
Vratislavského sálu. Úsilí jemně propojit budovu s vedlejšími 
fasádami vedlo k využití zajímavé geometrické konstrukce tzv. 
Štramberské Trúby. To byly některé z kousků skládačky tvůrčího 
procesu, které přispěly k celkovému vzhledu objektu.  

Jak byste v krátkosti představil novou budovu? Co na ní z archi-
tektonického hlediska oceňujete? Čím přispívá danému místu?

Projektování zcela nové budovy nám dalo příležitost vytvořit 
nejmodernější ekologické řešení a zahrnout do něj nejpokročilejší 
technologie. Ekologický audit ukázal, že Květinový dům naplňuje 
udržitelné standardy nesrovnatelně lépe než stávající budova. 
Navíc nastoluje novou úroveň zelené architektury pro Václavské 
náměstí. Šetří spotřebu elektrické energie o 80 procent a snižuje 
znečištění pocházející z technického vybavení o 60 procent, 
takže emise oxidu uhličitého, oxidu dusíku a tuhých znečišťujících 
látek jsou v centru města nulové. Tato míra odpovědnosti zvyšuje 
konstrukční náklady, ale je součástí naší filozofie. Doufám, že 
Květinový dům bude příkladem pro další developery, kteří opatru-
jí Prahu a chtějí, aby se stala lepším místem k životu. 

Uplynulo již šest let od doby, kdy Magistrát hl. m. Prahy vydal 
své pozitivní stanovisko ke zbourání budovy č. 47. Přesto jej 
ministerstvo kultury od té doby několikrát zpochybnilo. Co je 
předmětem sporů, které nedovolují začít s demolicí a novou 
výstavbou?

Věřím, že se jedná o kombinaci důvodů. Získat povolení je velmi 
dlouhý a komplikovaný proces. Územní plánování je zásadní 
součástí občanského života demokratické společnosti a má  
v něm slovo mnoho skupin. Když slyším názory těch, kdo pod-
porují stagnaci města tím, že stojí proti každému rozvoji bez 
ohledu na jeho estetické, občanské a komerční atributy, často si 
vzpomenu na slova Oscara Wilda: „Možná nesouhlasím s vaším 
názorem, ale budu do posledního dechu bránit vaše právo  
na něj.“ Mnoho protivníků se dívá na problém z velmi úzké per-
spektivy a nedoceňuje širší kontext – ekonomické, kulturní a 
sociální dopady svých aktivit. Proto potřebujeme osvícené politi-
ky, kteří jsou schopni v rámci svých vizí prosadit nové, vzrušující 
projekty. 

Co současná situace vypovídá o české architektonické/urbanis-
tické scéně? Nebo je to spíše otázka kvality státní správy  
a ochoty jejích zástupců přijmout osobní odpovědnost  
za konkrétní rozhodnutí?

Každé město se v průběhu času vyvíjí. Pro Prahu nastala doba, 
aby nechala promluvit moderní architekturu a začala s projekty, 
které mohou propojit různé aspekty nového a starého a přinést 
přidanou hodnotu městu. Když se podíváte na jiná evropská měs-
ta, například Londýn, vidíte, jak se vyvíjejí. Chrání to staré, ale  
i nové a krásné budovy jsou součástí architektonického dialogu, 
dokonce i v centru města. Je dobré si uvědomit, že za padesát let 
nebude Květinový dům novinkou, ale že bude součástí pražského 
prostředí stejně jako Tančící dům od chvíle, kdy byl postaven.

Jaký vliv má současná situace na investice v České republice  
a konkrétně na vaši práci – máte stále chuť pokračovat v nasta-
vené developerské činnosti v rámci Prahy?

Je jasné, že současné zákony a státní politika ovlivňují investiční 
politiku, která může investory buď přitahovat, nebo odrazovat. 
Pokud nebudou schopni své projekty realizovat, odejdou. V kaž-
dém městě jsou nezbytná jasná pravidla, která mohou investoři 
vyhodnotit a rozhodnout se. Pokud máte projekt a podmínky  
se každou chvíli mění, je to velmi nepříjemné pro každého,  
a zvlášť pro ty, kdo ztrácejí své peníze. Docela jasně také vidím,  
že nedostatek nové výstavby zvyšuje ceny komerčních a rezi-
denčních areálů, což ztěžuje život obchodníkům i lidem, kteří si 
chtějí koupit bydlení. Flow East bude ve svém úsilí pokračovat  
a budeme rádi, když se budeme moci na zlepšení této situace 
podílet. 
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Földes Architekti
László Földes

László Földes po studiích na buda-
pešťské Technické univerzitě nastou-
pil do ateliéru Järvinen & Airas v Hel-
sinkách. Po návratu do Maďarska 
založil v roce 1994 Földes Architekti, 
kde pracuje s deseti mladými archi-
tekty. Kancelář vyhrála dvě ceny  
Pro Architectura a ocenění Ybl  
a účastnila se několika architektonic-
kých přehlídek. Projekty Földes Archi-
tekti jsou jak obytné (rodinné domy, 
bytové domy), tak veřejné (zdravotní 
střediska, kostely, muzea, školy). 
Jejich projekty charakterizuje použití 
přírodních a lokálních materiálů (ká-
men, cihly, dřevo) a víra  
v architektonickou návaznost, jsou 
ovšem otevřeni i novým myšlenkám. 
Jako první v historii pracovali s be-
tonem „LiTraCon“ (light transmitting 
concrete), který vynalezl Áron  
Losonczi.

INOVAČNÍ CENTRUM Sauflon, Gyál

Úkolem bylo vytvořit ikonické a přitom funkční inovační centrum, 
které slouží hlavně jako výkladní skříň moderních, inovativních 
výrobních metod používaných při výrobě vysoce kvalitních kon-
taktních čoček nové generace Sauflon. Přemýšleli jsme, jak to 
spojit s čistým, elegantním prostorem pro pořádání konferencí 
a setkání. Koncept se odvíjel od definice čočky, jako prostředku 
k vidění, a také jsme se inspirovali u špičkové technologie výroby 
čoček.

Nějakých 20 kilometrů jižně od Budapešti, v srdci moderního 
průmyslového parku, mezi hromadami kovových stožárů, čeká 
tato skrytá krása na své návštěvníky. Proces fyzické výroby je 
umístěný ve stejné budově, od inovačního centra ho dělí jen dve-
ře. Na fasádě je použitá velká skleněná plocha, která má maxi-
malizovat množství světla proudícího dovnitř. Po vstupu zůstává 
deset metrů vysoký prostor otevřený a návštěvníky vítá  
24 metrů dlouhá chodba s nakloněný skleněným povrchem 
na konci, což klame zrak. Po pravé straně jsou umístěné hlavní 
funkce. Nahoře je zavěšená dřevěná kostka, dům v domě, který 
slouží jako posluchárna a vestavěná překladatelská kabina 
na konference. Kostka je přístupná z horní návštěvní zóny přes 
dva mostky ze zeleného skla. V přízemí otevírají bílé dveře ta-
jemství Inovačního centra Sauflon - návštěvníci mohou vstoupit 
do výrobního prostoru, což přináší jedinečnou příležitost poznat 
technologie využívané jednou z nejvíc novátorských firem v ob-
lasti optiky.

DLOUHÝ CIHLOVÝ DŮM, Pilisborosjenő

Projekt, který si zadal pár intelektuálů, měl jasný výchozí bod: 
„Máme knihy, které v řadě měří asi 100 metrů.“ V bohatém 
přírodním prostředí na úpatí kopce našli majitelé nejlepší místo, 
kam se uchýlit před prací a hlukem velkoměsta.

„S ohledem na úzký a protáhlý tvar pozemku, dráhu slunce  
a omezený rozpočet jsme navrhli nekomplikovaný půdorys, 
ve kterém jsou prostory spojené dlouhou chodbou a veřejné míst-
nosti jsou obrácené směrem k panoramatickému výhledu do údo-
lí. Abychom se vyhnuli zbytečným metrům, využili jsme potenciál 
chodby. Udělali jsme z této horizontální osy vysoce přínosný  
a unikátní prvek domu, 17metrovou knihovní stěnu.“

Vnitřní prostory kopírují sklon pozemku, podlaha se tedy po-
stupně snižuje pomocí několika schodů. Výsledkem je celá škála 
prostorů, s postupně se zvyšujícími stropy a rozšiřujícími  
se stěnami až k nekonečnému panoramatu terasy.

„Naším obecným cílem bylo zajistit vhodné vnitřní klima 
pomocí architektonických prostředků, než abychom museli stavět 
složitou techniku. Dům má 50centimetrové cihlové zdi splňující 
technické standardy vytápění a poskytující odpovídající tepelnou 
setrvačnost. Stropní deska je ze dřeva a prázdné, dobře odvět-
rané podkroví slouží jako nárazníková zóna optimalizující vnitřní 
klima. Terasa v obývacím pokoji hraje důležitou roli v ochraně 
proti dešti nebo intenzivnímu slunci a zároveň je rozšířením obyt-
ného prostoru i mezistupněm mezi vnitřkem a vnějškem.“
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NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM SOPEČNÉHO PARK 
U Kemenes, Celldömölk

Ikonické muzeum leží 200 kilometrů západně od Budapeště. 
Vybraný pozemek je ploché místo mezi městem a bývalou  
sopkou Ság.

Místo abychom přímočaře využili téma, například vytvořili bu-
dovu muzea ve tvaru sopky, chtěli jsme zachytit pravou podstatu 
místa. Suroviny, homogenní šedá betonu, barva cortenové oceli 
inspirovaná lávou a sopouchové uspořádání navozují podstatu 
vulkánu.

Při vstupu do rozlehlého interiéru budovy uvidí návštěvník 
dvě chytlavé atrakce. Na první pohled upoutá pozornost ver-
tikálně otevřený prostor. O pět pater výš vpouští dovnitř malé 
okno paprsek světla vytvářející „erupční“ bod na ploché střeše. 
Na opačné straně působí průmyslové materiály na fasádě v sou-
ladu s interiérem: obnažené betonové zdi, tmavě šedé podlahy, 
ocelové schodiště a chodba a kostky z cortenové oceli viditelné  
i zvenčí. Různá výška a umístění můstků spojuje rozdílné hmoty  
a pozice cortenových boxů. Ty nabízejí celou řadu funkcí,  
od promítacích místnostní až po prostor pro interaktivní instala-
ce, a představují fascinující historii a typologii sopek.

Foster + Partners
Foster + Partners je mezinárodní 
studio pro architekturu, plánování, 
inženýrství a design, vedené svým 
zakladatelem a předsedou Normanem 
Fosterem a správní radou. Společnost 
vznikla v roce 1967 a její tvorba je 
charakterizována integrovaným pří-
stupem k designu, při němž architek-
tonické a inženýrské týmy uplatňují 
společné odborné znalosti v projektu 
již od jeho zrodu. Přináší to také 
hloubku zdrojů potřebnou pro realiza-
ci některých z nejsložitějších projektů 
světa, s dávkou osobní péče a smyslu 
pro detail, podobně jako u řemesel. 
To se odráží v neobyčejně širokém 
rozsahu práce studia od urbanistic-
kých plánů, veřejné infrastruktury, le-
tišť, budov pro občanskou vybavenost 
a kulturu, kanceláří a pracovišť až po 
soukromé domy a průmyslový design. 

Během posledních pěti desetiletí se 
práce ateliéru posunula směrem  
k udržitelnému přístupu k architek-
tuře a ekologii, který se stal klíčovou 
součástí schopností týmu v oblasti 
výzkumu a vývoje, neboť předjímá 
výzvy budoucnosti. Ústředním zájmem 
tvorby je excelentní návrh, který se 
opírá o přístup založený na výzkumu 
navazujícím na dlouhou tradici inovací 
a průzkumu, a také přesvědčení, 
že kvalita projektů má přímý vliv 
na kvalitu našeho života. Studio si 
vybudovalo mezinárodní reputaci 
svými budovami, jako jsou například 
pekingské letiště, londýnská centrála 
Swiss Re, centrála Hearst v New Yor-
ku, viadukt Millau ve Francii, německý 
parlament Reichstag v Berlíně, Velké 
nádvoří v londýnském Britském mu-
zeu, centrála HSBC v Hongkongu  
a Londýně a centrála Commerzbank 
ve Frankfurtu.
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Obydlení Marsu, 2015 

V rámci pokračování dřívějšího výzkumného projektu pro výstav-
bu v extrémních prostředích a na mimozemských stanovištích 
s názvem Obydlení Měsíce nyní ateliér Foster + Partners pracuje 
na účasti v soutěži podporované NASA, a to na modulární stano-
viště vytvořené pomocí 3D tisku. Návrh Obydlení Marsu nastiňuje 
plány pro příbytek vybudovaný skupinou předem naprogramo-
vaných, poloautonomních robotů před eventuálním příchodem 
astronautů. Příbytek – vytvořen ve spolupráci s průmyslovými a 
akademickými partnery – se představuje jako robustní bydlení 
až pro čtyři astronauty, které je realizované pomocí 3D tisku a 
vystavěné s použitím regolitu, kypré půdy a kamení nacházejících 
se na povrchu Marsu. 

Tento návrh zvažuje řadu aspektů projektu od jeho dodání  
a rozmístění až po výstavbu a zprovoznění. Příbytek bude dodán 
ve dvou etapách před příchodem astronautů. Nejprve poloauto-
nomní roboty zvolí místo a vykopou 1,5 metru hluboký kráter  
a pak bude následovat druhá dodávka nafukovacích modulů, 
které budou ukotveny uvnitř kráteru a budou tvořit jádro příbyt-
ku. Vzhledem k obrovské vzdálenosti od Země a komunikačnímu 
prodlení jsou rozmístění a konstrukce navrženy tak, aby se usku-
tečnily s minimálním lidským zásahem, přičemž se stavba opírá 
spíše o pravidla a cíle než o přesně definované instrukce. Tím se 
systém stává přizpůsobivějším změnám a nečekaným problémům, 
které jsou pro misi tohoto rozsahu vysoce pravděpodobné. 

Obydlení Měsíce, 2012 

Foster + Partners jsou součástí sdružení zřízeného Evropskou 
kosmickou agenturou s cílem prozkoumat možnosti 3D tisku  
pro výstavbu lunárních příbytků. Při řešení problémů spojených  
s přepravou materiálu na Měsíc tato studie zkoumá využití mě-
síční půdy, známé pod názvem regolit, jako stavební hmoty. 

Studio navrhlo lunární základnu obydlenou čtyřmi lidmi, která 
může poskytnout ochranu před meteority, gama zářením a znač-
ným kolísáním teplot. Základna je nejprve rozložena z trubkové-
ho modulu, který může být přepraven vesmírnou raketou. Pak se 
od jednoho konce tohoto válce roztáhne nafukovací příbytek, aby 
byla vytvořena nosná konstrukce stavby. Následně se na příbytek 
nahromadí vrstvy regolitu pomocí robota ovládaného technologií 
3D tisku, čímž se vytvoří ochranný plášť. Pro zajištění pevnosti 
při současném udržení množství vazebné hmoty na minimu se 
plášť skládá z duté uzavřené buněčné struktury podobné pěně. 
Studio navrhlo geometrii struktury ve spolupráci s partnery sdru-
žení – tato geometrie je průlomem při demonstrování potenciálu 
3D tisku pro vytvoření struktur, které se podobají přírodním bio-
logickým systémům. 

Simulovaná měsíční půda byla použita k vytvoření 1,5tuno-
vého modelu a testy 3D tisku byly provedeny v menším měřítku 
ve vakuové komoře napodobující podmínky na Měsíci. Plánované 
místo pro základnu je u jižního pólu Měsíce, v blízkosti místa 
s nepřetržitým slunečním svitem na horizontu. 

Dronport, 2015 

V roce 2013 Světová banka identifikovala Afriku jako nejchudší 
obydlený kontinent světa s miliony lidí umírajícími na nemoci, 
jimž lze předcházet. Jednou z hlavních příčin nedostupnosti krve 
a jiných zdravotnických potřeb je absence silniční infrastruktury 
v mnoha částech afrického venkova. Základní silniční síť pokrývá 
jen zlomek země, přičemž jen třetina Afričanů žije ve venkov-
ských oblastech vzdálených od celoročně sjízdné silnice méně 
než dva kilometry. V nadcházejících desetiletích bude zapotřebí 
nebývalé množství investic do silniční a železniční infrastruktury 
odpovídající populační explozi, které tento kontinent čelí. 

Projekt Dronport zkoumá potenciál „infrastrukturálního 
skoku“ využívajícího nejmodernější technologie pro překonání 
problémů budoucnosti. Drony se mohou uplatnit všude tam, kde 
je nedostatek silnic. Mohou překonat geografické bariéry, jako 
jsou hory, jezera a nesplavné řeky, bez nutnosti rozsáhlé skuteč-
né infrastruktury. Návrhy na dronporty v Africe usilují o podporu 
sítě tras pro drony, schopné hromadně dodávat urgentní a drahé 
zásoby, zejména krev, až do odlehlých oblastí. 

Na zemi projekt Dronport nabízí novou typologii pro budovu, 
která se doufejme stane všudypřítomnou samozřejmostí stejně 
jako čerpací stanice rozptýlené v infrastruktuře silniční dopravy. 
Do tohoto návrhu budou výrazně zapojeni i lidé, a to na bázi sdí-
lení a vícenásobného použití. Projekt umožňuje bezpečné přistání 
tichých robotů i v zahuštěné oblasti a zahrnuje kliniku, pracoviště 
digitálního projektování, poštovní a kurýrní prostory a centrum 
pro elektronický obchod, díky čemu se toto místo stane součástí 
místního života komunity. 

Projekt si představujeme jako „sadu z dílů“, kdy se na dané 
místo dopraví pouze základní konstrukce a stroje na výrobu cihel, 
avšak suroviny pro dronport, například jíl na cihly a kameny pro 
základy, jsou z místních zdrojů, čímž se sníží náklady na přepravu 
materiálu a projekt se stane udržitelnějším. Ústřední myšlenkou 
je „dělat více i s málem“ a klenutou zděnou konstrukci s mini-
málním půdorysem může snadno vytvořit místní komunita. Větší 
počet kleneb lze také spojit dohromady pro vytvoření flexibilních 
prostor v souladu s požadavky a potřebami konkrétního místa 
a vývojem technologie dronů. Dronporty budou též výrobním 
centrem pro drony, čímž se vytvoří pracovní příležitosti pro místní 
obyvatelstvo. Poskytnutím návodu na stavbu místním lidem se 
usiluje o zanechání dědictví, které bude iniciovat větší změnu, 
než jsou jen samotné budovy.

Projekt je přirozenou evolucí předchozích zkušeností studia 
Foster + Partners z budování letišť, stejně jako dřívějších studií 
lunárních staveb ve spolupráci s Evropskou kosmickou agentu-
rou. Stejně jako struktury určené pro Měsíc využívají minimalistic-
kou nafukovací konstrukci a měsíční půdu vytvořenou 3D tiskem, 
dronport využívá místní materiál a pracovní síly spolu  
s lehkou konstrukcí pro vytvoření symbolické formy, která by  
se v konečném důsledku stala zřetelnou částí africké krajiny. 
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Guggenheim / Bloch  
Architects Urbanists 
David Guggenheim
Alex Bloch

Kancelář byla založena roku 1980  
v Jeruzalému dvěma partnery Da-
videm Guggenheimem a Alexem 
Blochem. V roce 1995 po předčasném 
úmrtí Alexe Blocha prošla reorganiza-
cí a byla znovu otevřena pod stejným 
jménem, tentokrát s jediným vlastní-
kem a ředitelem Davidem  
Guggenheimem. V Tel Avivu byla 
v roce 2011 zřízena pobočka ve spo-
lupráci s architektkou Shelly Guggen-
heim-Molhovou. Široké spektrum 
práce a složitost každého projektu 
vedly k mnohostrannému architek-
tonickému přístupu. Tato zkušenost 
umožňuje poradit si s místním, klima-
ticky drsným prostředím a sloučit je 
s potřebou otevřenosti do krajiny. Lze 
spojit stavební a ekonomickou kázeň 
s ochranou historického a kulturního 
dědictví a strukturalizovat strategie 
vývoje a výstavby, což vede ke kohe-
rentním areálům vycházejícím vstříc 
životnímu prostředí. 

Kancelář se v současnosti zabývá 
celou řadou projektů urbánní povahy, 
veřejnými stavbami, krajinnými návr-
hy a vnitřním designem. Specializuje 
se na design veřejného sektoru  
a vytvořila již díla pro široké spek-
trum veřejných institucí. Zabývá 
se rovněž projekty s ekologickým 
zaměřením a pracuje v úzké spolu-
práci s profesorem Uzi Plitmanem 
z botanického oddělení Jeruzalém-
ské univerzity, který je odborníkem 
na původní izraelskou flóru. Tým 
navrhuje rovněž krajinné, ekologicky 
životaschopné uspořádání. Firma se 
neustále vyvíjí s cílem sbírat a využí-
vat nabyté zkušenosti. To jí zajišťuje 
schopnost vypracovávat projekty z ši-
roké perspektivy s ohledem na roz-
manitost lidské zkušenosti. Hlavní 
kancelář má sídlo v Jeruzalému, kde 
pracuje 8 zaměstnanců, 2 další jsou 
v pobočce v Tel Avivu. Kancelář je vy-
bavená počítači pro všechny zaměst-
nance s plně funkčním softwarem pro 
kreslení ve dvou- či trojrozměrném 
prostředí, pro vytváření prezentací, 
ilustrací a administrace. ISO-9000 
zajišťuje kvalitní řízení všech aspektů 
její profesionální práce

Přirozené světlo

Světlo je ústřední složkou prostorového prožitku. Jde o ambiva-
lentní problém otevřenosti a uzavřenosti zároveň.

Jemné jednolité světlo vstupuje do budovy nejprve severně 
situovaným sklem pokrývajícím fasádu, která tvoří jakýsi úplný 
celkový „závěs“. Navíc jsou tu „kaňony“, dlouhá a úzká vnitřní 
nádvoří probíhající podél jižní stavby.

Shora ze střechy přichází světlo, které zřejmě nejvýrazněji 
odráží čas v průběhu měnícího se světla a stínu v různých den-
ních hodinách a ročních obdobích, a podobně změny vnějších 
světelných podmínek, např. mraků, což se okamžitě a souběžně 
projeví v budově samotné.

Stavební situace

Pokusili jsme se vytvořit předem stavební situace – navrhnout 
organizaci a provést nákresy souběhů v budově.

– Prostory k sezení – schody a lavice
– Výhodné body, pozorovatel a předmět pozorování – můstky, 

schody
– Uživatelé se tak stávají středem prožívaného prostoru, nikoli 

architektura jako taková
– Osoba jako střed prostorového prožitku člověka, prostor je 

empatický vůči uživateli.
– Odpočinek a vnitřní uzavřenost – byly navrženy prostory 

k sezení a odpočinku s výhledem na Judské hory, s velkým 
rozsahem možností uzavřít se do vlastního nitra.

Projekt zahrnuje tři úrovně utvářející Jad vašem:

památník – Ohel Jizkor (hala vzpomínek)
muzeum a informace, informace se přenášejí interaktivně – pa-
máteční místa.
“konečné řešení” – realita a materiály zde jsou implicitní, věčné, 
vryté do hmoty a země, kamene a půdy – neodvolatelně. To je 
nepopiratelná výpověď, to jsou neoddiskutovatelná fakta, nadča-
sová a neovlivnitelná měnícími se výrazy přenášené informace.

Urbánní uspořádání:

Památník Jad vašem se jak řečeno skládá z místa připomenutí, 
vzpomínky a muzea, navštěvují jej 2 miliony lidí ročně a několik 
set tisíc se jich účastní nejrůznějších studií ve škole.
Program a hlavní plán navrhující parkovací řešení pro autobusy 
a auta vyžaduje velmi obezřetný přístup, neboť má velký dopad 
na okolní prostředí. Požadavky plánovačů neobsahovaly řešení 
věci samotné, takže bylo třeba vyřešit pouze přístup k budově 
samotné.

Návštěvník – uživatel budovy, opustí auto u hlavního vchodu 
do Jad vašemu. Odtud pokračuje pěšky kaňonem vylomeným 
v hoře – „rodinnou cestou“ směrem ke škole. Projde místy světla 
a stínu, soumraku a temnoty, a odbočí z cesty mezi kamennými 
zdmi do jeskyně, která je pod cestou a opatřena pilíři, až dojde 
k vyhlídkové plošině, k belvederu. Všechny smysly se zaktivují 
– pohledy v proměnlivých světelných podmínkách, zvuk kročejů, 
fyzický kontakt s tvrdým kamenem. Celý proces je navržen tak, 
aby přenesl návštěvníka z denního života ke „studiím o holo-
caustu“ s svěčně se navracející otázkou, zda je možné vystoupit 
z autobusu a přistoupit k takovému studiu.

(Samozřejmě tu jsou kombinovaná uspořádání pro postižené, 
výtahy a nájezdy.)

Budova

Zásadní organizační koncepce budovy je programatická dualita 
školy a žáků vůči systému výuky a učení. Tuto podvojnost nalez-
neme ve spodní části budovy. Na severu, kam dopadá severní 
světlo, jsou učebny. Na jihu, naproti hoře a v kombinaci s dvorem 
– patiem – jsou výzkumné a administrativní prostory a místnosti 
zaměstnanců.
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Jad vašem – škola pro studia holocaustu
Obecná koncepce

Areál Jad vašem – památník a Herzlova hora – je jedním ze tří 
ústředních bodů Jeruzaléma.
Chrámová hora – centrum duchovnosti a náboženství
Givat Ram – centrum vládní politiky
Památník a Herzlova hora – centrum obnovy
Důležité je věnovat významnou pozornost Herzlově hoře a pa-
mátníku jako symbolům obnovy a sionismu. Památník bude mít 
dva ústřední motivy:

Společné vzpomínkové hodnoty
Náplň – muzeum & informace

Kombinace času a uvědomění – paměť a informace – symbolis-
mus a realita, to byla vodítka všemi fázemi plánování.

Aspekty celkového designu celého areálu i školy byly zvažo-
vány s ohledem na to, jakou váhu tyto dvě komponenty mají  
a jak se včlení do areálu a sloučí jedna s druhou.

Zdálo se nám důležité začlenit budovu do kontextu izraelské 
scenérie – Judských hor. Projekt proto nabízí větší veřejný pro-
stor – „rodinné náměstí“ jako konec osy, „rodinnou cestu“ ote-
vřenou vůči scenérii, po níž následuje školní „ulici“. Je to prostor 
přizpůsobený jedinečné kombinaci potřeb Jad vašemu v 21. sto-
letí, neboť je zjevné, že metody výuky a studia hromadného niče-
ní a vyhlazování se mohou radikálně změnit a jejich prezentace 
by neměla být zatížena fixní představou a neměnností stavu.

Velkolepé a intimní

Ústřední osa má monumentální rozměr s nádvořími, terasami a 
intimními zákoutími probíhajícími souběžně, a mezera mezi nimi 
vytváří novou koncepci velké intimity.

Průhlednost

Budova prochází mnoha transparentními situacemi – odrazy a 
světlem přecházejícím ze strany na stranu, od malého patia přes 
kavárnu až k širokému výhledu na Judské hory.

Průhlednost se během dne a noci projevuje různě. Za dne 
prostupuje světlo zvnějšku a vyvolává pocit jasu a transparent-
nosti, za noci z budovy uniká a mizí v temnotě.

Struktura

Budova má otevřené uspořádání, jež může růst a rozpínat se, má 
strukturu komponent nahromaděných časem, jež vyvolávají pocit 
zhuštění, a to celkově i po částech.

Má dvě tváře: z pohledu od hory – s potlačeným tónem, 
skromnou a skrytou; od severu – abstraktní, průhlednou, lehce 
působící přesto, že je fundamentem celého památníku.

Je to stavba jasné, lehké struktury – ryze strukturalistické, 
vyjádřené transparentností, modularitou a vnitřním designem.

Materiály

Celý komplex je kombinací přírodních a betonových stavebních 
materiálů z jeruzalémského kamene, mramoru, bílé omítky, 
přírodního dřeva, železa, přírodního hliníku atd. Vznešený a prů-
zračný materialismus vyjadřující pokoru, jednoduchost a mollové 
tóny. Důraz je na doteku – dojem z kamenné zdi oproti doteku 
dřevěného madla zábradlí.

fakulty 
instituty
katedry

zaměstnanci (přibližně)
imatrikulovaní studenti (přibližně)

udělované diplomy: Bc., ing., Ph.d., mBa
Počet zahraničních studentů (přibližně)

Počet bakalářských studijních oborů
Počet magisterských studijních oborů

Počet doktorských oborů 
Počet bakalářských oborů v angličtině

Počet magisterských oborů v angličtině
Počet doktorských oborů v angličtině

CULS IN NUMBERS

Faculties
Institutes
Departments
Employees (approx.)
Enrolled students (approx.)
Degrees awarded: equivalent to BSc, MSc, PhD, MBA
Number of international students
Number of BSc study programmes in Czech
Number of MSc study programmes in Czech
Number of PhD programmes in Czech
Number of BSc study programmes in English
Number of MSc study programmes in English
Number of PhD programmes in English

6
1

60
1 700

24 000

2200
52
61
30
7

19
24
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Haptic Architects

Vznikli jsme v roce 2009 a sídlíme 
v Londýně a v Oslu. Naše návrhy jsou 
inspirované přírodou a vznikají během 
kritického, interaktivního procesu. 
Klademe silný důraz na uživatelský 
zážitek. Haptický znamená „souvise-
jící s hmatem.“ Přesun od optického 
k haptickému prospívá uživatelům 
našich domů. V současné době pracu-
jeme na letištích, hotelích, konferenč-
ních zařízeních, generálních plánech, 
obytných i výstavních prostorách  
a soukromých obydlích v Londýně, 
Oslu, Praze, Istanbulu, New Yorku, 
Miami a v Dubaji.

Duby, Střední Čechy, Česká republika 

Tento shluk budov, inspirovaný českým hospodářstvím, se sou-
středí kolem centrálního, polouzavřeného dvora a je orientován 
tak, aby optimalizoval výhledy do působivé české venkovské 
krajiny.

Každý dům je navržený tak, aby vytvářel pocit ze soukromé 
zahrady a strategicky umístěný tak, aby maximalizoval dobu do-
padu slunečního svitu do zahrady a do vnitřních prostor. Interiéry 
jsou světlé a velkorysé s dvojitou výškou stropů u vstupu a obec-
ně v pokojích, zatímco velkorysé skladovací a užitkové prostory 
zajišťují praktičnost domů pro moderní život rodiny.

Navrhli jsme paletu přírodních a masivních materiálů, s ka-
mennými stěnami a dubovým obložením zvnějšku, zatímco uvnitř 
je použitá leštěná omítka a zakázková truhlařina. 

Hlavní plán Angelu, Londýn, Velká Británie

Tento projekt se týká oblasti kolem naší londýnské kanceláře. Tři 
nevyužívané dvorky v Angelu se otevíraní veřejnosti, aby vytvořily 
nové pěší stezky a náměstí, každé s typickým charakterem. Cha-
rakter každého prostoru je ovlivněný stávajícím využitím okolních 
budov. Umělecký dvorek je nový veřejný prostor rámovaný ga-
lerií, filmovou společností a nedávno dokončenou kancelářskou 
budovou. Náš návrh zlepšuje přístup na dvorek a vytváří nové 
umělecké ateliéry, kancelářské prostory a kavárny. Nové Veřejné 
náměstí vede z Uměleckého dvorku a poskytuje kancelářské 
prostory a kavárny i náměstí pro veřejnost. Třetí částí hlavního 
plánu je přístavba a přestavba Angel Town Center - nové široké 
pěší nákupní ulice s restauracemi a možnostmi bydlení.

Tento projekt demonstruje náš přístup k placemakingu - 
navrhování prostorů, které fungují ve všech měřítkách od těch 
nejmenších haptických detailů až po úroveň hlavního plánu. 
Základem je náš pokračující výzkum lokálního prostoru s cílem 
vytvořit místa vysoce personalizovaná a odpovídající stávající 
struktuře Angelu. Projekt je dlouhodobou a neustále se vyvíjející 
studií Angelu – vznikajícího obchodního clusteru. Náš návrh se 
rozvíjí s tím, jak pokračuje náš výzkum a konzultace s místními 
akcionáři. Model funguje jako základna, na které se testují nové 
nápady a strategie. Odráží náš postup při navrhování – neustálé 
přibližování a oddalování - při kterém se rozvíjí schéma jako 
ucelený hlavní plán a současně se zaostřuje na malé detaily  
a lidskou interakci.

w
w

w
.h

ap
tic

ar
ch

ite
ct

s.
co

m
 

Henning Larsen 
Architects

Mezinárodní architektonická společ-
nost se silnými skandinávskými koře-
ny. Naším cílem je tvořit živé, udrži-
telné budovy, které se stanou trvalou 
hodnotou pro uživatele, společnost  
a kulturu, pro něž jsou postaveny.

Vzhledem k tomu, že společ-
nost byla založena v roce 1959, 
získali jsme již komplexní znalosti 
z mnoha aspektů stavby – od skic 
přes podrobnější návrh, poradenství 
vlastníkům i stavební řízení. Naše 
kompetence jsou neustále průběžně 
rozvíjeny prostřednictvím naší úzké 
spolupráce s globálními partnery, 
odborníky a specialisty.

Vytváříme a měníme fyzické 
prostředí – od územních plánů, měst-
ských prostranství a budov po interi-
érový design, komponenty a strate-
gické provedení – s objektivním cílem 
poskytnout uživateli silný, vizionářský 
a důkladně připravený design přizpů-
sobený konkrétnímu kontextu.

Henning Larsen Architects přiklá-
dá velký význam tvorbě šetrné  
k životnímu prostředí a integrované-
mu, energeticky úspornému řešení. 
Naše projekty se vyznačují vysokou 
mírou společenské odpovědnosti –  
a to nejen ve vztahu k materiálu  
a výrobě, ale také pokud jde o dobré, 
sociální a komunitní vytváření pro-
storů.

Muzeum Moesgaar, výstavy 

Ve stálé expozici jsou návštěvníci zváni na putování do Aarhusu 
plné zajímavých událostí v éře Vikingů a do světa několika nejvý-
znamnějších osobností z této oblasti a z té doby.

Všechno na výstavě je nové. Mohyly a městské čtvrtě, tváře 
a lidé, to všechno bylo zrekonstruováno a vytvořeno pro nové 
muzeum. Tato výstava je největší v muzeu a díky výšce 12 metrů 
od podlahy ke stropu je možné vzájemné propojení působivé 
expozice muzea Moesgard na několika úrovních. Výstava tak 
připomíná archeologické vykopávky, které postupně odkrývají 
vrstvy historie.

Tato speciální výstava je zde umístěna v přímém spojení 
s vybavením nádvoří, které musí být pod dohledem 24 hodin 
denně, jakmile je výstava otevřena. Vysoká úroveň logistiky, 
bezpečnosti a kontroly vzduchu v budově jsou alfou a omegou 
pro to, aby muzeum mohlo přilákat velké mezinárodní výstavy, 
jako je například „První císař – čínská terakotová armáda“, která 
bude v muzeu Moesgaard k vidění příští léto. Nové muzeum bude 
prvním svého druhu v Dánsku, ve kterém mohou být instalovány 
výstavy tohoto formátu.

Výstavní síň může být dále využita k mnoha jiným účelům, 
jako jsou konference, veletrhy a módní přehlídky. 

Muzeum Moesgaar, udržitelnost 

Celková strategie udržitelnosti byla integrována již do architek-
tonického návrhu. Za účelem maximalizace využití každého metru 
čtverečního byly brány v úvahu takové rozhodující aspekty, jako 
je geometrie a orientace budovy. Vypočteným principem energe-
tické úspornosti budovy, které byl přiřazen status energetické tří-
dy 1, je orientace plochy střechy (střešní fasády) směrem na jih.

Zelená střecha muzea přispívá ke snížení spotřeby energie 
budovy. Střecha snižuje celkovou potřebu chlazení v důsledku 
snížené absorpce tepla. Kromě toho je sníženo celkové množství 
splaškové vody odtékající z tohoto místa. Střecha svažující se 
směrem dolů na jih chrání objekty vystavené přímému sluneční-
mu záření. Prosklené plochy, které jsou součástí každé výstavní 
místnosti, fungují jako odpočívárny - umožňují návštěvníkům 
do nich vstoupit, ale brání tomu, aby slunce přímo zářilo na vy-
stavené exponáty. V těchto prosvětlených prostorech si mohou 
oči návštěvníků oddechnout od tmavého prostředí výstavních 
prostorů a přeorientovat se na přírodu a sluneční světlo.

Optimální využití denního světla ve zbývající části muzea 
snížilo potřebu umělého osvětlení, čím se snížila celková spotře-
ba energie. Kolem administrativních a edukačních prostor, které 
jsou umístěny ve vyvyšující se části budovy, byla umístěna malá 
nádvoří začleněná do hmoty budovy, umožňující dennímu světlu 
proniknout skrze střechu.

Materiály budovy harmonizuje s celkovým výrazem budovy  
a zároveň zohledňuje akustiku, hospodárnost, technická nastave-
ní, údržbu, trvanlivost, barevnost a udržitelnost. 

Muzeum Moesgaar, Aarhus, Dánsko 

Klient: Muzeum Moesgaard 
Celková plocha: 16.000 m2 
Období výstavby: 2010–2013
Typ zadání: První cena ve vyhlášené soutěži 
Krajinářští architekti: Kristine Jensens Tegnestue
Inženýři: Cowi
Poradce klienta: D-K2
Dodavatelé: MT Højgaard og Lindpro

Muzeum Moesgaar Kulturní 

Architektura, příroda, kultura a historie se v muzeu Moesgaard 
slévají do jednoho pocitu. Svou zelenou střechou, rozzářenými 
zahradami na nádvořích a podzemními terasami muzeum přímo 
vybízí ke konání různých nových a alternativních typů výstav.

Nové muzeum o rozloze 16.000 m2 má jedinečnou polohu 
v kopcovité krajině Skåde jižně od Aarhusu. Díky svým šikmým 
střechám porostlým trávou, mechem a květinami v jasných bar-
vách je budova výraznou vizuální dominantou viditelnou  
i od moře. Střešní plocha obdélníkového tvaru jakoby vyrůstala  
z krajiny a v létě bude vytvářet místo pro pikniky, grilování, před-
nášky a tradiční svatojánské ohně. 

Srdcem budovy je foyer, kde se nachází prodejna vstupenek, 
muzejní obchod a kavárna pro veřejnost. Odtud lze přes velké 
prosklené stěny pozorovat impozantní výhled na Aarhuský záliv. 
Kromě toho je z foyer přístup na velkou střešní terasu s venkovní 
obsluhou.

Interiér budovy je navržen jako pestrá terasovitá plocha 
inspirovaná archeologickými vykopávkami postupně odkrývajícími 
vrstvy historie a odhalujícími ztracená města. Návštěvník může 
procházet různorodým sledem expozicí a vědeckých experimentů 
- jako cestovatel v čase a prostoru. 
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Irving Smith Architects
Andrew Irving
Jeremy Smith

Irving Smith Architects vznikli jako 
architektonická praxe opírající se 
o výsledky výzkumu a pracující 
v rozmanitých citlivých prostředích 
na Novém Zélandu a v poslední době 
i ve státě Washington a v Paříži. 
Jejich práce byla široce publikována 
a dočkala se řady ocenění, včetně 
nominace na Novozélandskou 
architektonickou medaili (nejvyšší 
ocenění na NZ), mnohonásobných 
ocenění ve veřejných a rezidenčních 
kategoriích, ocenění za špičkový 
rezidenční a komerční design 
ve dřevě, uznání od novozélandské 
Společnosti betonu, a dostala 
se opakovaně do užšího výběru 
na Světovém architektonickém 
festivalu v letech 2011, 2013  
a 2014. 

Jeremy Smith

bakalář architektury (s vyznamenáním), bakalář stavebních věd 
na Viktoriině univerzitě ve Wellingtonu, ANZIA (New Zealand 
Institute of Architects), registrovaný architekt

Jeremy vedl jako ředitel designu u kanceláře Irving Smith 
Jack řadu inovací včetně vítězné soutěže a oceněné realizace 
výukového centra NMIT Arts & Media, a budov knihovny a vý-
stavního centra Whakatane.

Má za sebou více než deset let zkušeností jako architekt  
u významných designérských kanceláří na Novém Zélandu  
a v Austrálii. Vedle velkých veřejných projektů publikoval na No-
vém Zélandu i v zahraničí své práce v oblasti rezidenčních a 
veřejných staveb a obdržel řadu cen včetně ocenění NZIA (New 
Zealand Institute of Architecture) v kategorii veřejných a rezi-
denčních projektů, za novozélandský špičkový design ve struk-
turálním dřevě v obou kategoriích veřejných a rezidenčních 
projektů, byl vyzván, aby představil své projekty na festivalech 
v Barceloně 2011 a Singapuru 2013 a 2014, obdržel uznání 
od novozélandské Společnosti betonu, cenu od novozélandské 
Property Council a řadu místních ocenění od NZIA a různých 
časopisů.

Jeremy působil jako učitel a člen různých porot pro udělování 
architektonických cen na národní úrovni, jako národní poradce 
NZIA, a byl členem hlavní poroty na Světovém architektonickém 
festivalu v Singapuru v roce 2014.

Po studiu na Viktoriině univerzitě ve Wellingtonu, kterou 
absolvoval s vyznamenáním a za postgraduální studium obdržel 
medaili ke 100. výročí trvání univerzity, dokončuje vedle své 
činnosti u Irving Smith Jack Architects také doktorské studium 
na univerzitě v Aucklandu.

Andrew Irving 

bakalář architektury (s vyznamenáním), bakalář stavebních věd 
na Viktoriině univerzitě ve Wellingtonu, FNZIA (New Zealand 
Institute of Architects), registrovaný architekt

Andrew využívá při své práci u Irwing Smith Jack kombinace 
technických a designérských schopností při řízení a realizaci 
výzkumných projektů a stavební činnosti za využití inovativních 
stavebních metodologií, jako např. vícepatrového výukového 
centra postaveného metodou dodatečně předpínaných dřevěných 
struktur NMIT Arts & Media, které bylo tímto způsobem postave-
no jako první na světě.

Má za sebou více než dvacetiletou zkušenost práce  
na Novém Zélandu a ve Spojeném království na řadě komerčních 
a veřejných projektů zahrnujících kulturní a výuková zařízení, 
turistické podniky a komerční zástavbu.

Byl projektovým a technickým ředitelem realizace význam-
ného a oceňovaného novozélandského demonstračního, ve dřevě 
realizovaného centra NMIT Arts & Media, knihovny a výstavního 
centra Whakatane, a modernizace Trafalgarského parku v Nelso-
nu před Světovým pohárem v rugby.

Po dokončení projektu NMIT Arts & Media vedl intenzivní 
rozhovory s průmyslovými a profesními orgány o seizmickém 
designu a dřevěných konstrukcích. Na Světovém festivalu archi-
tektury v Singapuru vedl aktualizované zasedání týkající se archi-
tektonických problémů po zemětřesení v novozélandském městě 
Christchurch. Současné projekty pod jeho vedením jsou zaměřeny 
na výzkum v oblasti těchto dvou problematik v komerčních sou-
vislostech.

Po zemětřesení v Christchurchu pokračuje ve spolupráci 
s Canterburskou univerzitou a vládními agenturami na výzkumu 
a vývoji designu dřevěných struktur odolávajících zemětřesení. 
Je autorem zprávy z roku 2012 o optimalizaci strukturálních 
systémů, vypracované pro Canterburskou univerzitu a minister-
stvo řídící velké průmyslové podniky, v níž se zkoumá a srovnává 
využití dřevěných struktur a tradičnějších betonových a ocelových 
strukturálních prvků u vícepodlažních komerčních staveb, a to 
na základě studijního projektu 4podlažního komerčního objektu 
v Christchurchu. 

Andrew také dokončil budovy Muzea a pracovních seminářů 
o životním prostředí u Národní knihovny Nového Zélandu, Národ-
ního konzervačního úřadu a Konsorcia sbírek národního dědictví.
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Vzdělání:

1997  registrovaný architekt u NZRAB (New Zealand 
Registered Architects Board)

1993  bakalář architektury (s vyznamenáním), 
Viktoriina univerzita, Wellington

1991  bakalář stavebních věd, Viktoriina univerzita, 
Wellington

Kariéra:

2005–dodnes ředitel, Irving Smith Jack Architects, Nelson 
2003–2005  ředitel, Irving Jack Architects, Nelson
2000–2003  architekt projektu, Ian Jack Architects, Nelson 
1999–2000  architekt projektu, The Donovan–O’Connell 

Partnership, London, UK 
1994–1998  registrovaný architekt/promovaný architekt, 

David Jerram Architects Ltd, Nelson

Funkce:

NZIA New Zealand Institute of Architects, spolupracovník 2013
NZIA předseda pobočky Marlborough v Nelsonu 2011, 2012
NZIA pořadatel místního udělování cen 2005
NZIA tajemník pobočky Marlborough v Nelsonu 2002, 2003

Vzdělání:

2012–dodnes dokončuje doktorát filozofie (architektura) 
na univerzitě v Aucklandu

2003  NZRAB registrován jako architekt
1998  bakalář architektury (s vyznamenáním), 

Viktoriina univerzita, Wellington medaile  
ke 100. výročí Viktoriiny univerzity

1994  bakalář stavebních věd, Viktoriina univerzita, 
Wellington

1992  bakalář věd, univerzita v Otagu

Kariéra:

2005–dodnes  ředitel, Irving Smith Jack Architects Ltd, Nelson
2004–2005  architekt projektů, Irving Jack Architects, Nelson
2001–2004  architekt projektů/promovaný architekt, Malcolm 

Walker Architects, Auckland
2000  Peter Elliott Architects, Melbourne, Austrálie
1999  Stephenson & Turner Architects, Wellington

Funkce:

člen hlavní poroty na Světovém architektonickém festivalu  
v Singapuru 2014 
NZIA člen poroty pro udílení Národní ceny za architekturu 2015
NZIA člen Národní rady 2009–2012
NZIA člen poroty pro udělení Novozélandské ceny 2008
NZIA člen poroty pro udílení místní ceny 2005, 2012 (pořadatel)

Paulo Jacobsen
Paulo Jacobsen založil roku 2012 
spolu se svým synem Bernardo Jacob-
senem kancelář Jacobsen Arquitetura, 
když předtím pracoval jako partner tří 
generací Bernardesů (byl stážistou  
u Sergia Bernardese, 25 let part-
nerem Claudia Bernardese a 10 let 
partnerem Thiaga Bernardese).

Jacobsen Arquitetura navázala  
na zkušenosti s více než 800 projekty 
vytvořenými Paulem v několika do-
ménách architektury, ale s důrazem 
na vysoký standard rezidenční archi-
tektury a s mezinárodními aktivitami 
Bernarda, který spolupracoval s mimo 
jiné s Christianem de Portzamparkem 
a Šigeru Banem.

Kancelář pracuje v současné 
době přibližně na 60 projektech a má 
kolem 25 spolupracovníků na pro-
fesionální úrovni v centrálách v Rio 
de Janeiru a São Paulu. Hlavní cha-
rakteristikou je, že pracují v místním 
kontextu a v dialogu se zákazníky 
a nepředkládají hotové formy nebo 
dokončená estetická řešení. Dalším 
důležitým aspektem jejich práce je 
důraz na světlo, transparentnost, ply-
nulost prostorů, konstrukční lehkost  
a využívání přírodních materiálů.

Paulo Jacobsen vydal 3 publikace 
a byl vybrán na Architectural Digest 
v roce 2001 mezi 100 nejvýznamněj-
ších architektů světa a jako jeden  
ze 100 nejvlivnějších designérů  
v časopise Wallpaper v roce 2011.

Jeden z jeho hlavních projektů, 
muzeum umění v Rio de Janeiru 
(MAR), které bylo slavnostně otevře-
né v roce 2013, obdržel cenu publika 
Architizer A+Awards za nejlepší mu-
zeum roku.

Podle Jacobsena se „projekty vytvářejí zevnitř ven“. Charakteri-
stické pro kancelář je to, že pracuje v místním kontextu a v dia-
logu se zákazníky podle jejich přání, nepředkládá tedy hotové 
formy nebo předem rozmyšlenou estetiku. Současná architektura 
klade důraz na světlo, transparentnost, plynulost prostorů, 
konstrukční lehkost a využití přírodních materiálů jako dřevo, 
bambus, kámen a voda, spolu s využitím nových technik a dal-
ších moderních zdrojů. V projektech je patrný vliv Rio Modernist 
School, koloniálního jazyka a původní brazilské architektury.
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Dům CA

Tento dům byl postaven v souladu s profilem místa, solární  
expozicí a pozoruhodným panoramatickým výhledem, což vedlo  
k jednopodlažnímu řešení v půdorysném tvaru Z.

Program jsme rozdělili do tří oblastí, sociální, soukromé  
a oblasti služeb. Každá z nich je nezávislou stavbou vzhledem 
k nepravoúhlému rozvržení domu, což nám umožnilo umístit 
služební sektor na nejvyšším místě pozemku a zároveň obývací 
pokoje, verandy a bazén směrem k výhledu, a dále ložnice nad 
přirozeným terénním svahem s tím, že nižší podlaží podpírají 
štíhlé sloupy. 

Sociální prostory jsou křišťálově čisté a otevřené směrem  
k exteriéru. Jejich architektura je výhradně koncipovaná v lehké 
konstrukci, lehce nakloněná střecha je orientována k výhledu  
a po celé délce vytváří balkony.

Privátní a služební prostory jsou definovány zřetelnými kovo-
vými panely, jež poskytují soukromí a světlo.

Nepravidelně uspořádané lamely mají stavbě dodat světlo  
a jsou vyrobené z tkanin nebo jiných poddajných látek. Provedení 
interiéru zahrnuje nábytek od Sérgio Rodriguese, Carlose Moty  
a Môniky Cintraové.

Dům RSC 

Pro realizaci tohoto domu byl nezbytně nutný topografický 
model. Přístup je z nejvyššího místa pozemku, odkud je krásný 
výhled a svah pak mírně klesá.

Navrhli jsme a uspořádali podélné štíhlé bloky.  Na prvním, 
který tvoří půda pozemku, jsme vytvořili velký hlavní plán. Druhý 
blok je situován paralelně a otevírá se směrem k jezeru. Konečně 
třetí blok spočívá v kolmém úhlu na vrcholu obou zbývajících 
bloků. Každý objem má své definované využití, v prvním bloku 
jsou prostory pro volný čas, ve druhém sociální a další služby, 
ve třetím pak intimní prostory. Pod kolmým blokem vystupují dva 
další důležité prostory, 12 m garáž a veranda na 9 m převisu. 
Vzhledem ke konstrukci byl převis velkou technickou výzvou  
a při práci se dřevem vyžadoval velkou řemeslnou zručnost.

Dům SM

Požadovanou koncepcí pro tento dům bylo vytvoření základní ar-
chitektonické kompozice kombinované s pokročilými technikami 
využití dřeva. Dům umístěný na severním pobřeží São Paula byl 
navržen ve své podstatě jako plážový: jako útočiště uprostřed 
deštného pralesa u Atlantiku, chráněný před deštěm a sluncem,  
a s přístřešky. Je to verandový dům s velkými převisy a jen s ně-
kolika zdmi, kde vnitřní a vnější prostory jsou plně integrovány.
Pro vrchní podlaží byl navržen transparentní prvek, takže nebude 
narušen vizuální vztah s mořem a lesem.

V praxi má dům plochou střechu s paprsky klížených vrstev 
dřeva a skleněnými stěnami, za nimiž jsou obývací prostory, 
kuchyň a hlavní apartmá. Veranda je pod 4m převisem a je pro-
dloužením obývacího pokoje. Přístup do domu je v dolní úrovni, 
která slouží jako kamenná základna domu. V této úrovni jsou  
i dva další apartmány a domácí divadlo.

V projektu byly využity tyto materiály: sklo, dřevo Freijo,  
neopracovaný kámen a řezaná žula.

MAR – Muzeum v Riu

Výzvou bylo spojit tři existující budovy s různými architektonic-
kými charakteristikami, v nichž by bylo vlastní Museu de Arte 
do Rio, škola A Escola do Olhar a prostory pro kulturní aktivity 
a volný čas. Propojení existujících budov, paláce Palacete Dom 
João, policejní budovy a starého ústředního nádraží Ria, má být 
součástí hlavní urbánní přestavby historického centra Ria.  
Pro každou stavbu byla po analýze určena různá úroveň  
konzervace.

Prvním krokem bylo vytvořit plynulý systém, aby mohly mu-
zeum a škola pracovat integrovaným a účinným způsobem. Proto 
bylo navrženo vytvoření zavěšené plošiny na střeše policejní bu-
dovy, která propojí všechny přístupy a kde bude bar a prostor pro 
kulturní akce a zábavu. Návštěva pak může procházet od vršku 
směrem dolů. Bylo stanoveno, že v paláci budou výstavní pro-
story muzea s ohledem na velkou výšku jeho stropu a stavebně 
volné uspořádání. Policejní budova bude využita jako škola, kde 
budou posluchárny, multimediální výstavní prostory, administrace 
a prostory pro zaměstnance komplexu. Piloty stojící u výstupu 
směrem do ulice budou sloužit jako součást velké vstupní haly 
celého komplexu a budou podpírat sochařské výstavní prostory. 
Přístup bude situován mezi dvěma budovami, takže prázdné 
místo bude vnímáno jako vnitřní, otevřený a zastřešený prostor.

Marquee of the Road bude jako chráněná stavba využita pro 
toalety, obchod a jako nakládací, vykládací a depozitní prostor. 
Kolování návštěvníků mezi oběma budovami bude velmi nápaditě 
řešeno pomocí zavěšeného můstku, jenž bude součástí nové bu-
dovy. Pro policejní budovu navrhujeme zavěšené poslední podlaží 
k vyrovnání výšek obou staveb a výměnu zděné uzavírací fasády 
za průhledné sklo, takže bude patrný konstrukční systém sloupů 
i piloty. Jako hlavní znak projektu nakonec navrhujeme, aby 
zavěšená plošina měla abstraktní a vzdušný tvar. Plynulá a ex-
trémně lehká konstrukce bude simulovat vodu a povrchové vlny. 
Bude mít významově silný, poeticky architektonický a jednoduchý 
charakter a zároveň moderní podobu. Tento prvek by měl být 
patrný zblízka i zdálky, také zespoda pro ty, kdo budou přijíždět 
na Praça Mauá, a seshora pro obyvatele na Morro da Conceição. 
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Čím vás zaujalo letošní téma festivalu Architecture Week? 

Organické město je poměrně široké téma. Já ho chápu jako měs-
to, které má řadu podob, je to živý organismus, který se neustále 
v čase proměňuje tak, jako se dynamicky mění náš život. V rámci 
těchto změn v životě současné společnosti jsou dnes platné 
územní plány příliš rigidní a novému vývoji brání. Zabývám se 
také tématem Smart City, které je chápáno především jako vklá-
dání inteligentních technologií do města. Já si ale myslím, že se 
nesmíme zaměřit pouze na dnes platné technologie, které zítra 
budou zastaralé, ale že město by mělo být hlavně moudré –  
„Wise City“. V každém případě budou do budoucna tato témata 
stále aktuálnější, protože jediné, co jsme doposud dokázali, je,  
že jsme do historických měst nastěhovali enormní množství aut.  

Lidská sídla se po tisíciletí vyvíjela v podstatě živelně, regulace 
zástavby a plánování se začaly uplatňovat až v novověku.  
Je tato cesta funkčnější? 

Možná bude znít můj názor podivně, ale od té doby, co se ze 
stavění města stala věda, jsou města k nežití. Aténská charta  
a další urbanistická dogmata začala dobrými myšlenkami – zlep-
šit hygienu a celkově životní podmínky pro lidi, ale končí mrtvými 
zónami. Nelze vzít hygienické a dopravní normy spolu s dalšími 
předpisy a vyhláškami a jejich průnikem vytvořit město. Narodil 
jsem se a žiju na Malé Straně a celý život přemýšlím, proč je 
tato rostlá, neplánovaná část města dodnes tak skvělým místem. 
Proč kvůli němu jezdí do Prahy stále tolik turistů a proč se nikdo 
nejezdí ze zahraničí podívat na Jižní Město…. 

Dnes se stejnými otázkami zabývá stále větší množství lidí, 
nejenom architektů a urbanistů, a proto se trochu začíná blýskat 
na lepší časy, ale kvalitní plánování měst je stále velkým otaz-
níkem, na který možná neexistuje odpověď. To je však na delší 
debatu.

Ve 20.  století vznikla řada urbanistických koncepcí – zónování 
měst, pásová a radiální města apod. Jaké trendy jsou dnes?

Ve 20. století se stavěla města plánovaně, zatímco dnes přede-
vším v Asii, Africe a Jižní Americe do měst masivně a nekontrolo-
vaně přibývají miliony až desítky milionů obyvatel. Aby lidé nežili 
ve slumech, mělo by údajně každý týden být postaveno milionové 
město. Co se týče evropských měst, myslím si, že trendem by 
nemělo být jejich rozšiřování, ale využívání všech ploch a kapacit 
v rámci stávajících hranic, intenzivní zástavba nejen do výšky, ale 
i recyklování stávajících staveb, přestavba nevyužitých objektů  
k novým účelům a podobně. To je v podstatě koncept organic-
kého města. Zabírání dalších teritorií přináší potřebu další infra-
struktury, nárůst dopravy, hluku a emisí, který zpětně bude činit 
města neobyvatelnými. Kompaktní útvar bude potřebovat méně 
dopravy, méně infrastruktury a bude pro život příjemnější.

Váš ateliér patří k zakládajícím členům České rady pro šetrné 
budovy a při projektování tyto principy uplatňujete. Lze říci,  
že například komplexy Quadrio nebo Florentinum, které získaly  
ocenění typu nejlepší kancelářská budova roku apod., jsou orga-
nická architektura?

Myslím, že dnes uplatňované certifikace typu LEED, BREEAM  
a další jsou vlastně nutné minimum, které by stavby měly splňo-
vat, jiné stavby by se ani neměly stavět. Vzhledem k současné 
ekologické situaci je to ale stále málo. Například výrobci automo-
bilů investují enormní částky do vývoje úsporných a ekologických 
vozů, stavebnictví ve srovnání s nimi na tomto poli stále velmi 
zaostává, přičemž provoz budov se podílí údajně až 50 % na ce-
losvětové spotřebě energie. Zejména v Evropě jsme zvyklí na vel-
ký komfort – v létě chladíme, v zimě topíme, a někdy dokonce  
i v zimě chladíme. Měli bychom tedy jít v ekologických požadav-
cích na výstavbu mnohem dál. Bohužel ani cena práce architekta 
tyto faktory nezohledňuje, návrh konceptu šetrné budovy se 
do výše honoráře vůbec nepromítá. 

Budovy Quadrio i Florentinum mají tyto certifikáty (Florenti-
num obdrželo stupeň LEED Platinum), jsou energeticky relativně 
úsporné, vybavené inteligentními řídicími systémy. Důraz jsme 
kladli na ekologické a recyklovatelné materiály a řešení šetrná 
k životnímu prostředí. Oba objekty jsou především administra-
tivní a komerční, ale piazza a zahrada s vodními prvky vytvářejí 
příjemné prostory pro kohokoliv, kdo pobývá v centru města, 
z čehož máme spolu s investorem velkou radost. 

Máte nějakou zpětnou vazbu, jak fungují objekty, které jste 
realizovali, a jak je vnímají jejich uživatelé?

Zpětnou vazbu si průběžně zajišťujeme v rámci naší kanceláře 
ke všem realizovaným projektům. Realizované budovy také na-
vštěvujeme, sledujeme, jak stárnou materiály, jak se chovají… 
Společně s investory dohlížíme na provoz budov, „vychytáváme 
mouchy“ a získáváme tak zkušenosti pro další projekty. Nedávno 
jsem byl v Parku na Chodově, který je podle mne skvěle udr-
žován. Občas nám dokonce píšou nájemnící, že se cítí v těchto 
prostorách dobře. 

Navrhujete rozsáhlé městské komplexy v Rusku, které má vel-
kou urbanistickou tradici. Je tam přístup úřadů, popř. investorů 
k této činnosti v něčem jiný než u nás nebo obecně v EU?

Stavební normy i schvalovací procesy se liší, jsou nastaveny 
podle jiných hledisek než v Evropě. Musím však říci, že povolovací 
proces se mi zdá racionálnější než u nás, je flexibilnější a prak-
tičtější, řízení nejsou duplicitní tak jako v naší legislativě. Reali-
zovali jsme velký administrativní komplex v Moskvě pro českou 
společnost, takže ruské investory nemohu hodnotit. S tamními 
úřady máme dobrou zkušenost, vzhledem k tomu, že se jednalo  

Jakub Cigler Architekti

Jakub Cigler,  
architekt, předseda představenstva 

Jakub Cigler Architekti, a. s.
Moulíkova 3286/1b
150 00 Praha 5
Česká republika

+420 226 805 329
info@jakubcigler.archi
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A lze toho při současných podmínkách, kdy se ve městě střetává 
velké množství funkcí a novou výstavbu ovlivňuje velká řada 
faktorů, vůbec dosáhnout?

V současné výstavbě se neustále střetávají tlaky „rozvojové“  
a „konzervační“ a tento „souboj“ je nedílnou a důležitou součástí 
rozvoje. Samozřejmě město se musí rozvíjet a developerům je 
třeba stanovit jasná kritéria. Nesmí jich být příliš mnoho, aby se 
nestala brzdou, takže jde v podstatě o neustálé hledání rovnová-
hy, o neustálou snahu o určitou harmonii. 

Někdy se setkávám s názorem, že výstavba je vždy špatná, 
zastavět volnou plochu ve městě je považováno téměř za zločin,  
protože na všech volných plochách by měly být parky. Ale vše 
musí být v rovnováze, aby městský park fungoval, musí být 
na správném místě, jinak bude jeho přínos kontraproduktivní. 
Je-li zástavba příliš rozvolněná, může ze zeleně mezi ní naopak 
vzniknout nehostinné a dokonce nebezpečné území nikoho. 
V kompaktnější zástavbě, zejména obytné, je šance, že lidé bu-
dou parky intenzivně využívat. 

o území, na jehož rozvoji mělo město zájem. Horší zkušenost 
byla s dodavateli, stavební firmy jsou zejména u kvality detailů 
zvyklé na nižší standard, úroveň stavební kultury je ještě nižší 
než u nás.  

Na jakých projektech nyní pracujete?

Nyní se zabýváme projekty revitalizace brownfieldů. Cítím, že 
zájem o lukrativní, špičkově vybavené administrativní budovy je 
u nás již poměrně nasycen. Na trhu chybí segment s přijatelnější 
výší nájmů a nákladů. Právě brownfieldy mohou dobře sloužit 
jako prostory pro tyto obory, architektonické ateliéry, grafická 
studia a další firmy působící v kreativním sektoru. O tom doufám 
také bude letošní festival.

1 32

4 5
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1 QUADRIO – administrativní a rezidenční komplex, Praha
2 The Park – administrativní komplex, Praha
3 Aviatica – administrativní budova, Praha
4 Sídlo společnosti PHILIPS – design interiérů, Praha
5 Design interiérů, Praha
6 PREDBOJ, rezidenční komplex, Praha

Jančica architekti

AKJančina s.r.o.
Vysoká 26, 
811 06 Bratislava 
Slovensko
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Knihovna – symbol Bulharska „Zlatá chrámová kupole“ 

– plnostěnný objekt archivu s měděným obkladem symbo-
lizující kulturní bohatství Bulharska “vznášející” se na 
“nehmotní” průsvitní skleněné hmotě knihovny “Bulharska 
lidová krajka” 

– subtilní ocelová konstrukce zdvojené zasklené fasády 
umožňuje osvětlit přirozeným světlem všechny prostory pro 
návštěvníky a přitom je ideálně ochránit vůči specifickým 
klimatickým podmínkám i s využitím energie slunce pro do-
sáhnutí energetické efektivnosti,

– členěním funkcí «po vrstvách» se od prostorů pro děti, 
nahoru přes prostory pro teenagery a výše pro dospělé, 
návštěvník dostává až k tím nejcennějším knihám. Všechny 
podlaží jsou vizuálně i komunikačně propojeny otevřeným 
átriem

– čtyři betonové «pilíře» v kterých jsou soustředěny verti-
kální komunikace, hygienické jádra, šachty ,technologie, 
zároveň konstrukčně celý objekt stužují. Taktéž tím vznikají 
variabilní velkoplošné prostory

– pro individuální studium, skupinové vzdělávání nebo 
workshopy a ostatní kulturní a společenské eventy jsou 
přehledně umístěny variabilní prostory - každý s ideálními 
prostorovými i technickými parametry.

– vstupné prostory umožňují, v průběhu nerušeného provozu 
knihovny, realizovat provozně oddělené, různé, vzdělávací, 
společenské a kulturní aktivity s propojením do okolních 
vnějších prostorů.
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kého a kulturního významu atd. Co se týká dvou malých projektů, 
venkovního divadelního jeviště pro divadlo Rakvere a pro festiva-
lovou arénu ve Viljandi, klíčovým aspektem bylo malebné přírodní 
prostředí. Dočasné venkovní divadelní jeviště v Rakvere bylo vy-
budováno speciálně pro letní hry. Jeho hlavním architektonickým 
cílem bylo vytvořit uzavřený, pohodlný a intimní prostor, který 
vytváří bezprostřední spojení mezi publikem a herci. Architektura 
rámuje krajinu takovým způsobem, že park, stromy a rybník se 
stali nedílnou součástí jeviště. Ve Viljandi, historickém hanzov-
ním městě, je festivalová aréna pro venkovní pěvecké a taneční 
vystoupení decentně umístěna do kopcovitého parku v blízkosti 
zříceniny středověkého hradu. Přísná moderní forma, inovativní 
konstrukce z lepených hranolů a dynamické jevištní osvětlení je 
výzvou dlouhodobě zavedené tradici festivalů sborového zpěvu  
a písně v Estonsku.

Městský kontext pro dva hlavní projekty, zimní stadion v 
Tondirabě a obchodní dům Tartu, byl docela odlišný. Zimní stadion 
v Talinu se nachází na okraji panelového čtvrti ze sovětské éry, 
která po mnoha letech zoufale potřebovala rozšířit svůj mono-
funkční charakter o komerční a rekreační zařízení. Zimní stadion 
byl svou robustní, ale jednoduchou betonovou hmotou velmi 
dobře přijat místní komunitou a bude centrem budoucího vývoje 
v této oblasti. Obchodní dům Tartu, v současné době ve výstavbě, 
se nachází přímo v srdci univerzitního města. Účelem multifunkč-
ního objektu (obchodní a kancelářské prostory, sportovní klub, 
hotel, apartmány) je zhuštění centra města a zároveň kontrast  
s nevýraznou komerční architekturou, která ho obklopuje. Toho je 
dosaženo aktivními uličními fasádami na všech stranách budovy, 
a to vizuálně i funkčně.

Dosud největším počinem KTA, pokud jde o vizionářské ambi-
ce, je projekt Aidu Pyramid 2030. Projektem, zadaným těžařskou 
společností, je návrh na ukládání odpadních materiálů produko-
vaných povrchovým dolem na roponosné břidlice Aidu na severo-
východě Estonska v průběhu příštích 20 let. Z impozantní umělé 
krajiny vystupují pyramidy, nejvyšší dosahující výšky 152 m, jako 
nové výrazné prvky krajiny, které jsou místem různých aktivit 
od restaurací, pláží, muzeí, sportovišť, až po vinné sklepy a hřbi-
tovy. Fantazie nebo realita příštích dní? To ukáže čas.

Architektonická kancelář Kadarik Tüür Arhitektid (KTA) byla zalo-
žena v roce 2010 společníky Ottem Kadarikem a Mihkelem Tuu-
rem. Jejich předchozí kancelář AB KOSMOS s Villemem Tomistem 
fungovala v letech 2002–2010. Kancelář KTA působí v oblasti 
malých ale i velkorozměrových architektonických projektů – 
od provizorních konstrukcí a menších staveb, jako jsou výstavní 
pavilony a soukromé domy, až po velké veřejné budovy, komerční 
výstavbu a plánování rozvoje města.

Mnohé z těchto již vybudovaných projektů jsou výsledkem 
vítězných návrhů z otevřených i vyzvaných architektonických sou-
těží. Aktivní účast projektů v soutěžích, ačkoli málokdy odměně-
ných a vzácně realizovaných dokonce i po výhře v takové soutěži, 
umožňuje udržovat se v obraze o současných otázkách v oblasti 
architektury a řešit různé programy a úkoly, které by mohly být 
jinak problematické. Silný koncept je vždy doplněn něčím navíc, 
co by strohý, jakoby maximalistický veřejný prostor v případě 
komerční a bytové výstavby nutně nevyžadoval, ale co projektu 
dodává přidanou hodnotu v dlouhodobém časovém horizontu  
a plynule jej včleňuje do okolní městské zástavby.

Architektura KTA věnuje velkou pozornost detailu a komplex-
nímu pochopení programu a funkce. Hluboké znalosti a zájem 
o současné stavební technologie a výrobní procesy umožňují 
nabídnout jedinečnou architekturu a design, který je strukturálně 
inovativní a zároveň esteticky poutavý. Například inovace v es-
tonském průmyslu lepeného lamelového dřeva (lepený hranol) 
byly pohotově využity v různých projektech kanceláře KTA, s po-
zoruhodnějšími realizacemi v podobě zimního stadionu ve čtvrti 
Tondiraba v Talinu a festivalové arény ve městě Viljandi.

Pojem „míst“, který je tématem tohoto ročníku Architecture 
Week Praha, vždy sehrával významnou roli v rozvoji architekto-
nických nápadů a specifických řešení pro projekty realizované 
kanceláří KTA. Důraz na existující cenné prvky životního prostře-
dí, a to koncepční i fyzické, a přidávání nových prvků, je už léta 
klíčovým aspektem. Jak řekl italský architekt Vittorio Gregotti  
v roce 1982: „Úkolem architektonického projektu je odhalit, pro-
střednictvím přeměny formy, podstatu okolního kontextu.”

Kontext místa může být samozřejmě v každém konkrétním 
případě definován velmi odlišnými hledisky – hlediskem přírodní-
ho prostředí, městské struktury a prostředí, hlediskem historic-
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ETAGET – Minimanhattan ve Stockholmu

Revoluční sociální a ekonomické změny v posledních stoletích 
konfrontovaly a měnily zavedený koncept města jako jednotného 
celku. Myšlenka „ekologického města“ tento celek vnímá jako 
komplexní organismus složený z navzájem závislých čtvrtí coby 
základních urbanistických celků. Pochopení dynamiky měst a 
jejího vlivu na společenský život má zásadní význam pro budouc-
nost. Lidé se v průběhu historie snažili představit si dokonalou 
komunitu žijící v dokonalém městě, ale v současnosti se pozor-
nost posunula směrem k rozvoji odolných, udržitelných a oby-
vatelných měst. To však vyžaduje nová pokroková a udržitelná 
řešení. Jak může design pomoci potenciálním inovátorům? Každý 
jednotlivý objekt nebo blok představuje vlastní mikrokosmos, 
přičemž hraje důležitou transformační roli pro okolí a ovlivňuje 
celý složitý systém města. 

Etaget je nová rezidenční zástavba čtvrti Western  
Kungsholmen v centru Stockholmu, kterou navrhlo studio Kje-
llander + Sjöberg. Projekt je svou silnou identitou výrazným 
obohacením stávající městské zástavby. Čtvrť Western Kungshol-
men, tvořená kombinací kanceláří a objektů lehkého průmyslu, 
se v posledních letech proměnila v různorodou městskou část, 
v níž se vyvíjejí doplňková odvětví průmyslu a obchodu a také 
nové možnosti bydlení. Etaget si klade za cíl spojit stávající pro-
středí s budovou, která ještě více zvýrazňuje a rozvíjí strukturu 
města. Budova je navržena tak, aby charakterem zapadla  
do čtvrti a zároveň jí poskytla nové kvality. 

Tento projekt je flexibilním Minimanhattanem, který  
ve svých přízemních podlažích vytváří vibrující uliční prostředí 
spojením nebytových prostor a příjemných aktivit s výrazným 
městským charakterem. V budově jsou obsaženy základní  
hodnoty města – rozmanitost a široká škála funkcí. Kjellander + 
Sjöberg navrhli zřetelnou siluetu s hloubkovou, materiálovou  
a strukturální rozmanitostí, kterou lze vnímat jak z dálky, tak  
i v bezprostředním kontextu. Konfigurace budovy reaguje na růz-
né výšky ulice Nordenflychtsgatan a okolních budov. 

Etaget se zaměřuje na zelené plochy a sociálně-ekologickou 
odolnost. Vzhledem k poloze v zahuštěném centru města se sna-
ží získat každý dostupný prostor, který je pak využit k rekreaci  
a pozitivnímu prožitku obyvatel. Nádvoří je koncipováno jako 
příjemná společenská zelená plocha, oáza květin a zeleně s roz-
místěnými parkovacími místy pro kola. Zelené střešní terasy jsou 
novým doplňkem, zahrnujícím jak společné, tak i soukromé pro-
story pro trávení času venkovními aktivitami, pěstováním zeleně, 
hrami a sociálním životem.

Architektonický výraz odkazuje na klasickou strukturu, kterou 
nalezneme v centru Stockholmu – jde o otevřenou základnu  
s nebytovými prostory, jádro s běžnými byty a horní část s odsa-
zenými střešními byty. Výsledek je však tradičnímu pojetí vzdá-
len a jako celek představuje inovativní projekt, sestává z řady  
na sebe naskládaných a svisle odsunutých kostek; je prospěš-
ným doplňkem města, jeho neodmyslitelné komplexnosti. 
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Křižovatka U Koruny jako vizuální orientační bod

Křižovatka v lokalitě U Koruny představuje průsečík tří důleži-
tých urbanistických pohledových, ale i dopravních os. Ve směru 
od centra Hradce Králové je to zejména Gočárova třída, jejíž 
monumentální charakter nemá adekvátní urbanistické vyznění. 
Právě nová okružní křižovatka nabízí Gočárově třídě urbanistické 
dotvoření a pohledové ukončení. Kruhový ostrov této navrhované 
okružní křižovatky dává jedinečnou šanci vytvořit zde důležitý 
vizuální bod, zapamatovatelný orientační uzel, a to architekto-
nickými prostředky, které do území nevloží pohledovou bariéru, 
nýbrž umožní další průhledy. K tomuto účelu se nabízejí dva 
funkční prvky: vodní plocha s fontánou a architektonické zapo-
jení nezbytných prvků dopravních zařízení – stožárů trakčního 
trolejového vedení pro trolejbusy a stožárů veřejného osvětlení. 
Přestože je technicky nejběžnější situovat tyto stožáry po obvo-
du okružní křižovatky, bylo jako základní architektonický princip 
zvoleno řešení opačné, tj. rozmístění stožárů po obvodu vnitřního 
kruhu tak, aby byla naplněna výtvarná symbolika historického 
názvu této lokality Koruna v podobě prstence s rozevírajícím  
se vějířem.

Patrik Kotas – Atelier 
designu a architektu

Patrik Kotas
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LEAD Architecture 
Jalal El Amine Demnati je architekt, 
kterému ještě nebylo 40 let.  
Je zakladatelem kanceláře LEAD 
ARCHITECTURE, kterou vede  
od roku 2006. Jako syn architekta  
a historičky umění vyrůstal v prostře-
dí stavenišť a historických památek. 
Po studiích v rodném Rabatu začal 
studovat na škole architektury  
a krajinářství v Bordeaux, kde strávil 
tři roky, než se vydal do Paříže, kde 
pokračoval na architektonické škole 
Paris La Villette.

Začal se zajímat o ekologickou 
a odolnou architekturu, tzv. „H.E.Q.“ 
(High Environmental Quality), díky 
čemuž prošel studii u Rolanda Castra, 
Michela Sabarda a Pierra Lefèvra  
do roku 2003. Mezi lety 2000–2006 
pracoval v několika známých firmách 
(A.N.M.A Nicolas Michelin  
and associates, Paříž, Reichein&Ro-
bert and associates, Paříž, Anne 
Foucarde Agency, Paříž), kde měl 
možnost vyzkoušet si velké projekty. 
Díky své vášni pro obor a vědomí 
důležitosti předávání myšlenek také 
učil architekturu v Casablance (E.A.C), 
na Art›Com SUP a navrhl studio pro 
malé architekty pro děti ze znevýhod-
něných rodin.
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Ecole Centrale de Casablanca 

Náš architektonický záměr vyplývá jednak z návštěvy na místě 
a strategického řešení probblematiky, který inženýrská škola 
tohoto kalibru pro Maroko představuje.

Při prohlídce areálu jsme vyhodnotili tři základní prvky,  
které strukturují toto místo: 

1.  nutnost bezpodmínečného začlenění lesa; 

2.  prostor, rozšiřující lesní cesty, které se vynořují z lesa; 

3.  prostor, rozdělený do dvou různých zón, první strmou  
a druhou rovinatou v dolní části pozemku. 

Cítili jsme, že na tomto místě hrají zásadní role lidské  
bytosti a jejich interakce.

Projekt školy poskytuje rámec pro  čtyři soubory objektů: 
příjezd, školní, ubytovací a sportovní zařízení. Obecně jsme 
interpretovali naši školu v Casablance jako místo poznání, 
vyplývající z území. Pro nás je to princip školy v lese. Princip 
integrace.

LEAD ARCHITECTURE

LEAD ARCHITECTURE je mladá kancelář fungující méně než deset 
let, která zaměstnává motivované a aktivní třicátníky nesoucí 
dvě vlastnosti zásadní pro architekturu: nedůvěru a zvědavost.  
A proto postupy využívané v kanceláři směřují k architektuře, 
která se ptá, vidí a kritizuje sama sebe i společnost.

Každý člen týmu pracuje s různými rozměry projektu  
a společně pak vytvářejí nápady, které umožňují zformovat uvol-
něný architektonický styl vždy vycházející vstříc potřebám místa, 
funkce i využití. Každý projekt je jako začátek specifického jazy-
ka, vyprávějícího příběh prostřednictvím konstrukční ucelenosti, 
kde materiály, formy, prostorovost, jednotlivé  
i společné prostory, detaily a postupy jsou transformovány  
do jazyka, který dává smysl a touží přirozeně zapadnout do pů-
vodní krajiny.

Kancelář se orientuje na budoucnost a neustále obnovuje 
své nápady, chce zvyšovat povědomí o architektuře i o hlavních 
problémech dneška, v souladu s principy udržitelného vývoje  
a flexibilitou každého projektu. V duchu tohoto konceptuálního 
přístupu kombinujícího výzkum, tvorby a realizaci projektů se 
Lead Architecture zúčastnili řady soutěží a nyní začínají sklízet 
ovoce svých snah, když vyhráli soutěž na „Ecole Centrale  
de Casablanca“ v konkurenci mnoha světoznámých firem.

Kancelář si získala důvěru mimořádných osobností jako je  
M. A. Akhannouch, ministr zemědělství Maroka, pro nějž realizo-
vala obnovu a výzdobu budovy ministerstva a stavbu  
dvou moderních sídel, jednoho v Casablance a jednoho v Settatu. 
Dále kancelář realizovala menší projekty jako banky, kanceláře, 
ale i obytné domy, průmyslové nebo komerční stavby a další.

Jsme fascinováni otázkami současného urbanismu, chceme 
pracovat na implementaci rozvíjejícího se architektonického 
prostoru a zároveň chceme být dostupní a vnímaví.
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Luciano Kruk
Architekt Luciano Kruk (UBA 2000) 
je členem poroty Architektonického 
kolegia (asociace) provincie Buenos 
Aires a sboru architektonických 
hodnotitelů Národního výboru 
univerzitních hodnocení CONEAU.  
V letech 2000 až 2009 byl 
profesorem na univerzitě v Buenos 
Aires, hostujícím profesorem  
na univerzitě v Benátkách, kde vedl 
v roce 2012 architektonickou dílnu 
cyklu WAVE, v roce 2011 hostujícím 
profesorem na USJT v Sao Paulu  
a v témže roce členem poroty 
Národní soutěže trvale udržitelných 
děl v Sao Paulu. V období od roku 
2000 do září 2012 založil a vedl 
studio BAK arquitectos spolu s Marií 
Victorií Besoníasovou a Guillermo 
de Almeidou, které za svou práci 
obdrželo řadu ocenění: první cenu 
SCA 2012 za Casa Franz, druhou 
cenu na bienále architektury  
a urbanismu, výzkumu a teorie 2009 
za Casa en la Playa a druhou cenu  
v soutěži ‘architektura a cihla’  
na 12. mezinárodním bienále 
architektury v Buenos Aires  
za Casa de Ladrillos. Od roku 2012 
je vedoucím studia Luciano Kruk 
arquitectos.

Jak zvládáte v globalizovaném světě architekturu patřící  
k určitému místu?

Architektonické stavby nevyhnutelně patří k místu, na kterém 
jsou stavěny. Myslím že projekt, který má být úspěšný, nemůže 
narušovat vazby s místem, kde je lokalizován, nesmí je poškozo-
vat a musí být užitečný a nevyvolávat velké problémy; musí být  
v souladu s místními dostupnými technologiemi. Od samého po-
čátku, od začátku projektu, musíte myslet na to, jakou nejvhod-
nější, nejpřiměřenější technologii zvolit, jaké materiály, místní 
pracovní síly, což je všechno velmi výhodné a není na tom nic 
špatného. V některých částech světa jsou samozřejmě technolo-
gie jednodušší, protože ty nejmodernější tam nejsou k dispozici. 
Takové uvažování je významnou a konkrétní informací, projekt 
musí být realizován na základě tvrdých dat, což jsou disponibilní 
technologie, místo, kde stavíte, finanční situace, a není možné 
předstírat, že máte něco, co ve skutečnosti nemáte. Musíte se 
přizpůsobit reálným datům projektu.

Jaké to je pracovat v týmu a spolupracovat s ostatními  
architekty?

Pracovat v týmu znamená se něco naučit, a je to obvyklý způsob, 
jak spolu architekti pracují, protože to, co děláme, zahrnuje vedle 
autora projektu velké skupiny lidí, neboť není možné dosáhnout 
konečného výsledku, postavit objekt, jen vlastními silami. Je tu 
řada lidí, kteří do procesu zasahují, počínaje projektovým týmem 
a později týmem stavbařů. Je zásadní pracovat s výhodami, které 
představuje dobře fungující tým, je důležité vybudovat pro pro-
jekt i stavbu dobré týmy, kde se každý ujímá svého úkolu – jen 
tak lze dosáhnout dobrého výsledku.

Co byste doporučil někomu, kdo má zájem studovat  
architekturu?

Doporučil bych být stále zvědavý; architekturu se naučíte pře-
devším tak, že pozorujete. Prohlížíte si architektonická díla, 
čtete publikace nebo se procházíte budovami, které vás zajímají. 
Cestujete, abyste poznali díla, která u vás doma nejsou. Dále se 
učíte tím, že něco děláte, a když se do něčeho pouštíte, můžete 
občas udělat chybu, takže zásadní je nebát se chyb. Ale dopo-
ručuji snažit se o architektonické návrhy, které řeší specifický 
problém definovaný určitými podmínkami, jež mohou být tvrdé, 
konkrétní a vztahovat se k určitému místu, o návrhy vypořádá-
vající se s přáním klientů, s konkurencí, s dostupnou technologií 
a ekonomikou. Pak se musíte soustředit na nalezení nejlepší 
odpovědi vyhovující daným požadavkům a nepřicházet s dalšími 
požadavky nebo umělými problémy – což se často stává –,  
a to tak, že řešíte skutečné problémy v celé jejich složitosti; 
architektura, jak já jí rozumím, musí takové problémy řešit co 
možná nejjednodušší a nejpřirozenější cestou.

Jak definuje Luciano Kruk sám sebe?

Sám sebe definuji jako architekta snažícího se vykonávat práci, 
kterou si oblíbil, kterou dokáže dělat dobře a která přináší uspo-
kojivé výsledky, což nakonec znamená i spokojenost ze strany 
finálního uživatele díla, tedy klienta.

Proč architektura?

Na to se mi těžko odpovídá, neboť jsem se rozhodoval naprosto 
přirozeně, vystudoval jsem architekturu a nacházím v ní uplat-
nění. Když jsem byl mladý, měl jsem představu, že se budu 
věnovat architektonickým nebo inženýrským dílům. Zajímaly mě, 
vyvolávaly ve mně zvědavost a taky jsem je rád kreslil, zejména 
architekturu; dělal jsem to přirozeně, nikdy jsem se neptal, proč. 
Když jsem se pak měl rozhodovat o své kariéře, cítil jsem, že je 
to moje poslání

Kteří lidé nejvíc ovlivnili Vaši kariéru, ať už to byli architekti 
nebo ne? 

Ovlivnili mě architekti, které jsem studoval na univerzitě, a ti, 
kteří ve mně zažehli zájem ve smyslu hledání architektury přiná-
ležející k místu, hledání přiměřené technologie, která nevytváří 
problémy; v tom smyslu, jaká má dobrá architektura být, což jsou 
v podstatě zásady, jaké definuje Alvar Aalto, když mluví o čtyřech 
základních tématech, jež musí dobrá architektura zvažovat: vyře-
šit daný problém, nedopustit zhoršení místních podmínek, navrh-
nout dobrou stavbu a vyžadovat rozumnou údržbu. Zřejmě jsou 
to všichni architekti modernismu: LeCorbusier, jehož díla  
a projekty jsem na univerzitě do hloubky studoval, taky Mies  
van der Rohe, který je v mých očích nepřekonatelný. Další z ar-
chitektů pozdější doby jsou Paulo Mendes da Rocha a jeho fas-
cinující architektura, Peter Zumthor s jeho překvapujícími návrhy 
prostorové atmosféry; a současné postavy jako Rafael Iglesias 
v Argentině, Chilan Smiljan Radic, Portugalci Alvaro Siza a Souto 
de Moura nebo současní Katalánci z RCR, kteří podle mě sledují 
stejnou linii.

Jaká je podle Vás role architekta v současné společnosti? 

Architekt je hlavně technik a v menší míře má být i umělec, jehož 
funkce ve společnosti je navrhovat a vytvářet prostory, v nichž 
budou lidé žít.
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LOIDL
Felix Schwarz
Leonard Grosch
Bernd Joosten
Lorenz Kehl
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Impozantní rozloha a charakter území, ležícího 4 m nad úrov-

ní města a připomínajícího tak náhorní plošiny jakoby z jiného 
města, stejně jako relikty bývalého železničního uzlu, činí park  
v Berlíně jedinečným. Díky mimořádně rozsáhlé a jasné konfi-
guraci vznikla řada poetických typů scenérie, společně tvořících 
jednu velkou krajinu: široké louky, kulisy stromů, les, pěstitelská 
školka, velké terasy, malé lesíky, sportoviště a centrální odpočin-
ková zóna. Robustní a trvanlivé materiály jsou základním krité-
riem pro úspěšný architektonický koncept krajiny a pro pozdější 
využití parku. Čtyři 80 m dlouhé lavicové sochy na terasách  
a svítidla, křižující park jako různě složené stožáry, vytváří jako-
by vlastní obrovskou sochu, která charakterizuje celé toto místo.

Shrneme-li náš koncept, zaměřili jsme se více na budoucí 
vývoj a novou tvář místa, než na historii železnice nebo mýtus 
přírody, vytvořený velmi zvláštní nepřítomností člověka, který se 
ale v každém případě bude postupně měnit z důvodu jeho bu-
doucí přítomnosti. Historie oblasti je výchozím bodem pro novou 
cestu a ta by neměla být považována za konzervativní. Nový park 
dá v tomto místě něco do pohybu, změní místo samotné, něco 
starého nechá objevit se v novém šatu, a především to bude mís-
to, kde budou obyvatelé a návštěvníci rádi trávit svůj čas. Jako 
kontrast s okolním ruchem města si zde budou lidé vychutnávat 
relaxaci a klid.

V ideálním případě může Park na Gleisdreiecku ukázat, jaký 
Berlín ve skutečnosti je: multikulturní, sofistikovaný bez přílišné 
nápadnosti, moderní, flexibilní, milující zábavu a především smy-
slný. Věříme, že v konečném důsledku bude park obrazným mos-
tem mezi starými čtvrtěmi a novým životem na náměstí  
Potsdamer Platz.

I když byl Park na Gleisdreiecku otevřen teprve nedávno  
(2. září 2011), jako krajinářští architekti a občané Berlína pevně 
věříme, že naše vize decentního a moderního městského parku 
bude obyvateli Berlína přijata pozitivně.

Park na Gleisdreiecku – Návrh prototypu  
moderního Berlínského parku

V srdci Kreuzbergu se letos v létě otevírá nový Berlínský velký 
centrální park, Park na „Gleisdreiecku“, bývalé trojúhelníkové 
křižovatce. První polovina z celkem 36 ha plochy rozprostírající 
se v západní části Berlína byla již otevřena v září 2011 („Gle-
isdreieck – východní park“). Park je pojmenován podle viaduktů 
visuté železnice z přelomu 20. století, které zde tvoří trojúhelník. 
Po roku 1945 začal Gleisdreieck chátrat. Předtím však byla 
oblast nádraží Anhalter a Potsdamer po celá desetiletí enklávou 
německé státní železnice „Reichsbahn“. Nyní byla tato oblast 
poprvé začleněna do městské struktury.

Základní dohoda o budování města kromě realizace parku 
zavazuje k dokončení jeho rozvoje v různých místech na asi  
16 ha čtvrtí města. Pro účely udržitelného městského plánování  
s přímým přístupem do Parku na Gleisdreiecku budou vybudová-
ny nové městské čtvrti s kvalitativně hodnotnými bytovými pro-
story, vícegenerační a ekologicky šetrné obytné prostory  
s nulovými emisemi uhlíku, společně s integrovanými  
workshopy.

Parkem na Gleisdreiecku byla vybudována moderní městská 
lokalita se zaměřením na nezbytné prvky krajinářské archi-
tektury. Bez jakýchkoliv příkras byla vytvořena oblast, která 
je co možno nejjednodušší, ale zároveň využívá jemné detaily, 
smyslům lahodící materiály a vegetaci, čímž se společně vyvíjí 
silný poetický účinek. Záměrně zde byl zdůrazněn kontrast mezi 
„narostlou“ přírodou a uměle vybudovanými prvky vegetace. 
Jednotlivé poetické krajiny se sjednocují do jedné velké krásné 
scenérie. Jako „zelený ostrov“ uvnitř města, Park na Gleisdreiec-
ku vyvolává kontemplativní a zároveň stimulační procítění  
volného prostoru, zaměřující se na jemné, smyslového  
vnímání města.
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Maćków Pracownia 
Projektowa

Zbigniew Maćków

Charakteristikou naší architektury je 
stavba každého projektu na základě 
konkrétního kontextu: prostorového, 
kulturního, estetického a funkcionál-
ního. Výsledkem je prostorová  
a formální rozmanitost, které se 
může z čistě technického hlediska 
říkat nedostatek stylu. Tvarováni 
formy je v této situaci druhořadé a je 
odvozené z jiného pátrání. Paradoxně 
je nejsložitější projektovat pro místa, 
která nemají silný kontext.

Většina našich projektů vzniká 
ve Vratislavi. Toto město ovlivňuje 
naši architekturu svou bohatou archi-
tektonickou tradicí, a to konkrétním 
urbanistickým kontextem a vytváře-
ním našeho vědomí. Problémem naší 
generace je nedostatek kontinuity  
v předávání profesní zkušenosti,  
a proto je město naší univerzitou. 
Architektura Vratislavi má své unikát-
ní charakteristiky, také v nejnovější 
historii. Tyto vlastnosti jsou výchozím 
bodem pro naše aktivity. Velká část 
naší činnosti je „sešívání” prostorů 
navržených našimi předchůdci a pes-
trá minulost těchto míst je pro nás 
zdrojem inspirace v hledání vhodných 
řešení.

Architektonický koncept je za-
vršený realizací. Konfrontace se zá-
kazníkem a dodavatelem při realizací 
objektu je prostým pokračováním  
a prodloužením procesu projektování.  
Aktivní účast na celém procesu je 
zkouškou schopnosti architekta  
a zaručuje zachování nápadů návrhu 
a kvality hotového „výrobku”. Stavba 
je skutečnou verifikací veškerých 
prostorových konceptů – existuje 
architektura bez „stavění”. Profese 
architekta může být povoláním – bez 
realizace se však stává pouhým 
„vzděláním”. Stavba, se svými atribu-
ty: blátem, prachem, čerstvým beto-
nem ve výkopu, vůní antikorozních 
barev a pálení je neobvyklý a fascinu-
jící svět. Ve své činnosti se snažíme 
vyhýbat teoretickým tématům a sou-
středíme se na projekty, které svou 
realizaci umožňují. Bytový dům „Kurkowa 14”, Vratislav, Polsko, 2014 

Většina našich projektů vzniká ve Vratislavi. Toto město ovli- 
vňuje naši architekturu svou bohatou architektonickou tradicí,  
a to konkrétním urbanistickým kontextem a vytvářením našeho 
vědomí. Problémem naší generace je nedostatek kontinuity  
v předávání profesní zkušenosti, a proto je město naší univer-
zitou. Architektura Vratislavi má své unikátní charakteristiky, 
také v nejnovější historii. Tyto vlastnosti jsou výchozím bodem 
pro naše aktivity. Velká část naší činnosti je „sešívání” prostorů 
navržených našimi předchůdci a pestrá minulost těchto míst je 
pro nás zdrojem inspirace v hledání vhodných řešení. 
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MAD Architects

Ma Yansong
zakládající ředitel, MAD Architects

Architekt Ma Yansong, narozený 
v Pekingu, je uznávaný jako význam-
ný hlas nové generace architektů. Je 
to první čínský architekt, který vyhrál 
prestižní zahraniční zakázku. Jako 
zakladatel a ředitel MAD Architects 
má na starosti návrhy napříč různými 
měřítky. V posledních letech navazují 
jeho mnohé návrhy na jeho pojetí 
„Města Šan-šuej“, což je jeho vize, 
jak vytvořit novou rovnováhu mezi 
společností, městem a prostředím 
skrze nové podoby architektury. 
Od návrhu „Plovoucího ostrova“ 
z roku 2002 vkládá Ma své skvělé 
nápady do mezinárodní praxe skrze 
řadu nápaditých prací, včetně tako-
vých jako Absolute Towers, Hutong 
Bubble 32, Muzeum Ordos, Čínské 
muzeum dřevěných soch, Fake Hills 
atd. Mezitím spolu s veřejností zkou-
má kulturní hodnoty měst a architek-
tury v rámci domácích i zahraničních 
sólových výstav, publikací a umělec-
kých děl.

V roce 2006 získal Ma cenu 
„Young Architects Award“ udělovanou 
organizací Architectural League  
of New York. V roce 2008 byl vybrán 
jako jeden z „20 nejvlivnějších mla-
dých architektů“ časopisem ICON. 
Fast Company jej jmenovala jako 
jednoho z „10 nejkreativnějších lidí 
v architektuře za rok 2009“  
a jedním ze „100 nejkreativnějších 
lidí v byznyse za rok 2014“. V roce 
2010 se stal prvním architektem 
z Číny, který obdržel stipendium RIBA. 
V roce 2014 získal ocenění „Young 
Global Leaders (YGL)“ na Světovém 
ekonomickém fóru. V roce 2012 byl 
jeho ikonický projekt, dvě rezidenční 
věže v Mississauga v Kanadě jménem 
„Absolute Towers“, 
označen jako „Nejlepší výšková budo-
va v Americe“ Výborem pro výškové 
budovy a městské prostředí (CTBUH).

Ma vystudoval na Pekingském 
institutu pozemního stavitelství  
a architektury a má magisterský titul 
z architektury z univerzity v Yale. 
V současné době působí jako profesor 
na Pekingské univerzitě pozemního 
stavitelství a architektury.

Úzké uličky nebo aleje (hutong) a domy s vnitřními dvory 
jsou životní mízou starého Pekingu, ale dnes jsou redukovány 
na malebné atrakce uvnitř tematických parků. Obyčejní lidé, kteří 
tu žili po generace, se dnes tísní bez sprch a koupelen, nebo 
jsou nucenými demolicemi vyháněni na periferie. Vzhledem k této 
urbánní atrofii a funkčnímu zmatku je podle mého názoru třeba 
provést změny soustředěné kolem každodenního života rezidentů 
hutongu. Není nutné přestavovat široké pruhy města, ale provést 
intervence v menším rozsahu s cílem zlepšit životní podmínky 
a revitalizovat smysl pro komunitu v prostředí, jež v těchto 
obydlených čtvrtích zůstalo.

V roce 2006 jsem formuloval “mikro-utopický” projekt, 
který jsem nazval “bublina hutong”. Tyto co do rozměrů nevelké 
moduly se vkládají do tradičních domovních dvorů a lze je využít 
jako studovny, ložnice, koupelny nebo k jakémukoli jinému účelu 
pro malé prostory. Doufám, že tyto bubliny budou mít vitalitu 
nově zrozených buněk a dodají staré architektuře další energii. 
Cílem programu je oživit celou komunitu transformací pouhých 
několika málo komponent. Před několika lety jsme postavili 
první „bublinu“ v jedné staré části Pekingu. Šlo o koupelnu 
a schody vedoucí na střešní terasu, umístěné v organické 
slupce připomínající jednobuněčné organizmy. Jejich zaoblené 
kovové exteriéry reflektují dávnou architekturu dvorků, 
stromů a nebe a hodí se k okolnímu prostředí. Spolu tu uvnitř 
snového světa reflexí existují historie, příroda a budoucnost 
na povrchu zmíněných organických těles. Odvrátíme-li pozornost 
od monumentální architektury velkého měřítka, budeme možná 
schopni se znovu zajímat o zlepšení podmínek každodenního 
života ve městě ve prospěch komunitního ducha.

Snahy o zachování koncepce starých pekingských staveb 
neznamená nutně, že budeme opět stavět staré domy s vnitřními 
dvory. Vzhledem k tomu, že budoucí města se musí nevyhnutelně 
vyrovnat s velkou hustotou osídlení, musíme se zamýšlet nad 
tím, jak vytvářet prostor sdílený s radostí, jak uspokojit touhu 
po harmonické interakci s přírodou a zachovat integrujícího 
ducha starých budov. Všechny tyto otázky mají vztah k našim 
základním lidským postojům a jsou určující pro to, zda mohou 
dnešní obyvatelé prožívat pocit sounáležitosti v urbánním 
prostředí.

Výňatek z nové knihy Ma Yansonga Město Šanšui

Starý Peking, mé dětství
Ma Yansong

Mé úvahy o městě Šanšui mají své kořeny v mém vztahu  
k přírodě – nikoli vůči “čisté” přírodě, jakou nalezneme mimo 
město, ale vůči izolovaným přírodním oblastem uvnitř něj. Jde  
o „urbánní přírodu“, jež mi umožnila překročit každodenní realitu 
a nalézt smysl sounáležitosti s městem.

Dětství jsem strávil v historické pekingské čtvrti. Uprostřed 
každého dvora stál velký strom a zdálo se, že naše životy se 
odvíjely neustále pod těmito stromy. Byly to ale jiné stromy než 
ty, které lemovaly ulice. Lidé s nimi vedli po celý život intimní 
dialog; stály v centru jejich rodinných a společenských vztahů. 
Když jsem byl mladší, procházel jsem cestou ze školy parky 
Ťing-šan a Pej-chaj. V zimě jsem mohl bruslit na vodním příkopě 
u Zakázaného města. V létě jsem se učil plavat v jezeře Š‘-čcha-
chaj a chytal ryby z mostu Jinding.  Mít v tak velkém městě 
zvlněné kopce a uklidňující vodní plochy mi ve zpětném pohledu 
připadá jako utopie.

Peking je epické město zbudované v impozantním řádu, 
ale plné detailů, které nás opravdu přitahují a jsou důvodem 
naší náklonnosti k městu. Jak napsal Lao Še, „krása Pekingu 
je v mezerách a prázdných místech mezi budovami“. Právě tato 
prázdná místa vytvářejí holistický vztah mezi budovami, lidmi  
a přírodou. Urbánní centrum doplněné pahorky, vodními plochami 
a otevřenou krajinou může odlišovat Peking od všech metropolí 
světa.

Historických „Osm velkých památek Janjingu1“, mezi něž 
patří park Pej-chaj, je duchovní mapou města, jeho emocionálním 
kalendářem. Tyto bohaté mýtické krajiny jsou prostoupeny esencí 
prastaré čínské filozofie a estetiky. Působí jako stará plátna, 
s nimiž se lze setkávat v každodenním životě Pekingu  
a uchovávat je v paměti. Tento pozoruhodný příklad urbánní vize 
je fyzickou interpretací idylického přírodního světa pěstovaného 
v srdcích čínských lidí.

V průběhu civilizace zemědělské éry Číny se Peking vyhnul 
dopadu industrializace 20. století. Město se přímo vžilo do role 
politického a kulturního centra socialistické Číny. V uplynulých 
pěti desetiletích ohlašovalo každé nové věhlasné architektonické 
dílo nový směr v jeho vývoji. Bohužel se jeho novou určující 
charakteristikou staly mrakodrapy, auta a šedivá obloha. Dnešní 
Peking je světem odděleným od starého Pekingu, který vznikal 
v řádu a souladu s přírodou. Původní vize města se bohužel 
vytratila.

1 Janjing, historické hlavní město dynastie Liao (916–1125), dnes součást 
Pekingu
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Architektonické studio 
Mario Lara 
Mario Lara

Architektonické studio Mario Lara 
úspěšně kombinuje Mariovu dlouho-
letou kariéru s mladými profesionály, 
kteří pracují jako partneři.

Kancelář je záměrně malá a náš 
seznam projektů je krátký. Jelikož 
jsme kancelář s bohatými zkuše-
nostmi a dobře řízeným pracovním 
zatížením, nikdy neděláme kompro-
misy mezi kvalitou a kvantitou. Naši 
partneři spolupracují na všech pracích 
prováděných studiem. Pracujeme 
společně na každém projektu; od prv-
ního kontaktu s klientem, v průběhu 
vypracování plánů, až po dohled nad 
fázemi výstavby. Všichni jsme zapo-
jeni do různých typů projektů: rodin-
ných domů pro jednu rodinu, bytových 
domů, škol a kancelářských budov. 
V současné době provádíme práce 
všech zaměření a všech rozměrů.

Projekty prezentované na pražském festivalu zahrnují domy 
a budovy na vrcholu útesu s výhledem na moře v oblasti Barran-
co. Projekt plně využívá výhodné umístění města Lima na okraji 
Tichého oceánu. Jsou zde také dva projekty v exkluzivní čtvrti 
San Isidro, které se vyznačují blízkostí krásných parků. Tyto ze-
lené plochy jsou plícemi města s deseti miliony obyvatel a jejich 
absolutní klid je vdechnut do každého bytu. Dalším zde zahrnu-
tým projektem je dům před předkolumbovským archeologickým 
nalezištěm Huallamarca ve čtvrti San Isidro, která je jednou  
z největších a nejkrásnějších v Limě. Chtěli jsme dosáhnout 
transparentních rysů stavby, umožňujících vidět toto archeolo-
gické naleziště z každého místa v domě. Vystavujeme zde také 
projekt sociálního bydlení ve městě Ica, 300 km jižně od Limy. 
Projekt je situován v krajině obklopené pouštními horami, je to 
oblast nové bytové výstavby a zemědělské půdy, kde jsme se 
snažili zůstat věrní charakteristickému stylu vesnic na peruán-
ském pobřeží. Představujeme také dům v Pucusaně, rybářské 
vesnici a rekreačním resortu 60 km jižně od Limy. Dům zabírá 
celou plochu malého ostrova uprostřed zálivu. Byl postaven tak, 
aby odolal nejen zubu času a rozmarům počasí, ale také aby měl 
přirozený vztah k okolnímu prostředí, aby se zdálo, že budova 
zde byla odjakživa.

Chceme zachovat vazby na minulost; aby se v našich dílech neu-
stále odrážely odkazy našich prarodičů. Věříme v tradici. I když je 
projekt jakkoli moderní, není možné zacházet dál do budoucnosti; 
akceptování globalizace neznamená odtržení od minulosti, ani to, 
že přestaneme zkoumat naše vlastní prostředí či zapomeneme, 
kde žijeme.

V Limě se nachází více než dvě stovky architektonických 
komplexů předkolumbovské éry. Celá sídliště byla neuctivě vybu-
dována na starobylých budovách, kolem nich nebo dokonce přímo 
před nimi. Obyvatelé Peru byli vždy skvělí stavitelé. Po celá sta-
letí využívali jíl k výrobě cihel a adobes (omítnutých stěn), které 
jsou i dnes stále bez jakékoliv vady. Tyto dovednosti by neměly 
být ztraceny.

Naše studio hodně dluží tradičním rysům peruánské archi-
tektury. Stěna je prvkem, který dává soukromí a činí život příjem-
ným. Stěny jsou v naší práci stále velmi důležité. Naše stěny se 
podobají těm, které budovali stavitelé předkolumbovského obdo-
bí, koloniálního období a období po získání nezávislosti. Dalšími 
tradičními prvky, které nejčastěji používáme v našich projektech, 
jsou terasy. Tyto plochy prosvětlují, jsou oázou klidu, centrem 
prostoru a podporují jednotnost.

Dále rádi začleňujeme balkony, které prodlužují okna  
až k podlaze a zanechávají hluk venku pod nimi; zaguán (vstupní 
hala) je logickým přechodem do soukromí domu, zatímco střešní 
okna v Limě, které jsou dědictvím koloniální éry, poskytují poko-
jům světlo a svěžest.

Soubor vzájemně komunikujících budov je to, co dělá město 
silným, dává mu jeho osobitost. Právě to vytváří skutečný urba-
nistický kontext a to, o co se snažíme. Design může zahrnovat 
pozoruhodné architektonické kousky, které projekt oživí. Je však 
nemožné vytvořit klidné a příjemné město vystavěním budov, 
z nichž každá se pokouší architektonicky předčit tu druhou. 
Všechny naše projekty zohledňují ulici a její urbanistickou roli. 
Naše návrhy jsou pokorné, bez zbytečných výstřelků a triků. 
Věříme, že architektura je klíčovým prvkem při vytváření přátel-
ského města, jako profese, která je závislá na životním prostředí. 
Každou budovu považujeme za článek v křehkém řetězci, o který 
je potřeba se starat.
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Filosofie

Naše práce náleží generaci. Jsme součástí skupiny mexických 
architektů zapojujících se do dialogu s dědictvím mexického 
modernismu. Prožili jsme finanční krize a budovali jsme naši zemi 
s tím, že stejně jako mnoho dalších lidských činností architektura 
není pro ně jen nádobou. Může transformovat otázky dne  
do konkrétních tvarů a stejně tak jim propůjčovat politický  
a ekonomický rozměr. 

Tyto vlastnosti, společně s přírodním kontextem, se  
v našem případě odrážejí ve snaze zaujmout racionální přístup 
k plánování, přijít s jednoduchými odpověďmi na složité otázky. 
Chceme mít na paměti potenciál architektury, spojit lidi s jejich 
okolím, vytvořit atmosféru a usilovat o zlepšení kvality života. 

Při tomto zkoumání jsme zjistili, že pozitivní výsledky pramení 
ze spolupráce. Věříme v dialog, diskusi a participativní procesy. 
Abychom se měli na co těšit, vždy se díváme do minulosti  
a máme na paměti, že jsme pomíjiví a že nadčasovost nás  
dělá křehkými. Architektura náleží místu, a ne architektům. 

CC ARQUITECTOS
Manuel Cervantes Céspedes

Manuel Cervantes Céspedes (* 1977, 
Mexico City) Absolvoval studium  
architektury na Univerzitě Anáhuac 
del Norte a v roce 2004 založil studio 
MANUEL CERVANTES CESPEDES / CC 
ARQUITECTOS. V roce 2006 se jedno 
z oddělení studia začalo zaměřovat 
na projekty městské a hromadné do-
pravy a výzkum se soustředil do Cen-
tra multimodální dopravy (CETRAM)  
a iniciativy Rozvoj orientovaný na 
dopravu (TOD).  
Po navržení projektů multimodálních 
terminálů Multimodal Azteca (2010)  
a El Rosario (2013) se stal lídrem  
v této oblasti a obhajoval sociální  
a urbanistický potenciál těchto pro-
jektů jak v Mexiku, tak i v Latinské 
Americe. V současné době pracuje  
s Javierem Sánchezem (JSª) na mo-
dálních přestupních stanicích Cuatro 
Caminos a Chapultepec v Mexico City 
a dále Centra Trebol v Guatemala City  
v Guatemale. 

Přednáší na konferencích  
a workshopech na univerzitách Ibero-
americana Universidad a Universidad 
Anahuac v Mexico City, na Universitě 
v Michiganu a na Technologickém in-
stitutu v Massachusetts (MIT). Spolu-
pracoval s takovými institucemi, jako 
je například Centrum pro podporu  
architektonické a urbanistické kultury 
(CCAU); Institut pro dopravní a roz-
vojovou politiku (ITDP) ve Spojených 
státech a Madridské dopravní sdruže-
ní ve Španělsku. Získal 22 národních  
i mezinárodních ocenění, zejména 
Cenu Luise Barragána za celoživotní 
dílo od Mexické školy architektů 
(CAM-SAM), ocenění newyorské Archi-
tectural League pro mladé talenty  
v roce 2015, cenu časopisu Archi-
tectural Review Emerging Architectu-
re Award 2014 a první cenu  
v kategorii architektonického návrhu 
na 19. panamerickém architektonic-
kém bienále v Quito – BAQ 2014. 
Rovněž obdržel medaili pro vůdčí 
osobnost Anahuac Leadership Medal 
(2014), dvě stříbrné medaile na 
12. mexickém bienále architektury 
(2014), stříbrnou medaili na 11. me-
xickém bienále architektury (2012) 
a dvě stříbrné medaile na 1. bienále 
architektury v Mexico City. 
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Cuatro Caminos a organické město

V naší práci nepřehlížíme potenciál architektury, protože právě 
ten nám umožňuje propojit lidi s jejich okolím, vytvářet atmosféru 
a usilovat o zlepšení kvality života. 

Prázdnotu uvnitř realizovaného projektu vnímáme jako 
možnost utkání jemné sítě kolem přírodního prostředí: pomocí 
přirozeného světla a stínů, provzdušnění a záměrného začlenění 
vegetace a okolní krajiny. To byla naše filozofie, když jsme 
navrhovali Cuatro Caminos.

Můžeme si odmyslet nadbytečné detaily naší práce, protože 
máme jasno v tom, jaký typ architektury nabídnout našim 
klientům a městu jako celku; v našich prvních náčrtech hledáme 
stopy konstrukčních procesů, které předpovídají konečný 
výsledek. V procesu úpravy vnášíme do architektonické práce 
selektivní a reflexivní myšlenkový proces. Tato metoda nám 
brání v tom, abychom byli omezeni vnějšími faktory, a umožňuje 
nám rozvíjet potřebné povědomí o práci týmu s cílem reagovat 
na sociální, ekonomický a přírodní kontext tak, aby architektura 
mohla být vědomou extenzí daného místa, aby mohla navázat 
jasnou komunikaci s uživateli a vytvářet prostory, které by měly 
zůstat užitečné a cenné i pro další generace. 
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Budova, nacházející se v centru Milána v oblasti Monumentale, 
ukazuje inovativní přístup při řešení bytových problémů metropo-
lí. Projekt se zaměřuje na interakci s širším prostorovým  
a kulturním kontextem, který zahrnuje rezidenční tradici Milána 
20. století s jeho soudobými urbanistickými zásahy. Tento „milán-
ský styl“, který se rozvíjel převážně od období řešení následků 
druhé světové války po ekonomický boom šedesátých let, je 
zastoupen několika budovami od takových architektů, jako jsou 
Gio Ponti a Luigi Caccia Dominioni. Tato nová budova odráží dis-
poziční uspořádání původní zbořené budovy s fasádami zarovna-
nými s ohraničením ulice. Morfologie budovy odráží zvláštní tvar 
rohového pozemku, kdy její dvě křídla tvoří ostrý úhel. V souladu 
s předpisy urbanistického plánování je projekt koncipován s cílem 
přestavět městskou zástavbu a harmonizovat výšku budovy  
s okolím. Vyvýšeniny do ulice jsou střízlivé a elegantní, charak-
terizované uplatněním konkrétních technických řešení, jako jsou 
pískovcové fasády a konzolové lodžie. Efektem druhého  
z uvedených řešení je narušení objemu budovy, čímž se vytváří 
celkový dynamický a současný obraz. Pro vyvýšeniny do dvora 
jsou typické široké terasy, což připomíná typický milánský dvůr, 
známý jako „ringhiera“. Tato typologie se vyznačuje dlouhými  
terasovitými balkony s výhledem na otevřený prostor uvnitř.  
Co se týče výběru materiálů, stěny jsou barevně omítnuty, zatím-
co střecha je pokryta vrstvou kvalitního potahovaného kovu. 

MODOURBANO

MODOURBANO je síť profesionálů  
pocházejících z různých kulturních 
prostředí a disponujících  bohatými 
mezinárodními zkušenostmi. Společ-
nost založili na počátku roku 2010  
Alessandro Costa a Marco Zuttioni.

MODOURBANO se zabývá vývojem 
inovativních a udržitelných řešení  
pro současnou architekturu a design. 
Kromě projekční činnosti se partneři 
věnují také šíření znalostí v oblasti 
udržitelnosti měst, a to pořádáním 
kulturních akcí nebo prostřednictvím 
různých studií, článků a reportáží  
publikovaných v nejrůznějších  
médiích. 

V roce 2014 Marco Zuttioni  
a Luca Romagnoli založili  
MU Associati Milano, provozní  
pobočku společnosti Modourbano  
v Miláně.
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Rozšíření areálu Thaparovy univerzity v Patiale, Paňdžáb

Areál v Patiale je částí úrodné paňdžábské roviny v obklopení 
zdí a lesů; jde o lidmi upravenou přírodu. Při úvaze o přístu-
pu k architektuře tohoto velkého areálu je třeba vnímat celou 
univerzitu jako krajinu a jednotlivé budovy nově, evokujícím způ-
sobem uspořádat – přimět přírodu, aby se rozprostřela do skal-
natých vrchů a stinných údolí – a pak jimi vést cestu z jednoho 
konce areálu na druhý.

Dvě stěžejní skupiny budov jsou strategicky umístěny tak, 
aby tuto koncepci podporovaly: centrum výuky (přibl. 60 000 m2), 
přiléhající k nově otevřenému přednímu vstupu na jedné straně, 
a studentské bydlení (přibl. 30 000 m2) na druhém konci obou 
dramatických pólů aktivit. Další nové budovy – včetně existujících 
univerzitních – jsou propojeny krytou a vkusně osázenou pěši-
nou, umožňující studentům a zaměstnancům univerzity procházet 
areálem zcela novým způsobem, v kontaktu s přírodou, a přitom 
chráněni před extrémními výkyvy počasí. Koncepce zahrad je  
rozšířena u ubytoven studentů a centra výuky o kryté prostory,  
o růžové zahrady u ubytoven studentek a střešní zahrady  
na každé budově centra.

Obě hlavní budovy mají výrazně inovativní architektonický 
vzhled a vyvolávají množství různorodých smyslových a funkčních 
zážitků.

Hlavní studentská ubytovna se skládá ze sedmi výškových 
budov ve tvaru L, v nichž je celkem 7 000 studentských pokojů 
a místností určených ke společnému užívání; směřují na různé 
strany – propátrávají a zkoumají obzor jako krásné figurky na ša-
chovnici – a jsou propojeny pódiem s recepcí, tělocvičnou a jídel-
ními prostory pod nimi. Uvnitř jsou prostorově rozdílné společné 
místnosti, vzájemně propojené s dvojnásob vysokými prostorami 
k nenucenému setkávání skupinek studentů; řada ložnic tu má 
rovněž stíněné balkony. 500 studentek je ubytováno ve zvláštní 
budově v zahradní scenerii – ve třech existujících blocích a dalším 
čtvrtém, jenž s nimi tvoří promyšlený celek uprostřed vonící  
zahrady v mogulské tradici. Na nádvoří nové budovy je skrytá za-
hrada pravidelného půdorysu, k níž se za jasného denního světla 
obracejí otevřená jídelna, tělocvična a recepce, zatímco ložnice  
a společné místnosti nad nimi stíní fasády. 

Centrum výuky se podobá ubytovnám v tom smyslu, že jeho 
části spojuje stíněné pódium v přízemí, odlišuje se však svou 
intenzitou – podporuje mezioborový výzkum a studium tím,  
že slučuje a směšuje jeden obor s druhým, a umožňuje tak  
tok prostoru a výměnu informací a myšlenek. Tři hlavní budovy 
s kamenným obložením – knihovna, počítačové středisko  
a přednáškový blok – vytvářejí heterogenní sošnou skupinu  
staveb z červeného kamene, viditelnou z celého areálu; toto  
seskupení na sebe ihned upozorní po příjezdu do Patialy a je  
pro univerzitu reprezentativní. Na první pohled připomíná indic-
kou pevnost, má hornatý charakter a dotváří krajinu.

Centrum Long Room na Trinity College v Dublinu

Nová budova výzkumného ústavu humanitních věd a umění 
na dublinské univerzitě – centrum Long Room Hub – je prosto-
rem pro myšlení, kde se mohou střetávat ideje a vydávat se 
novým směrem. Stavba na Fellows Square je situována v samém 
historickém středu univerzity; má obdélníkový tvar se čtyřmi 
podlažími a vyvýšenými střešními okny propouštějícími světlo, 
které jimi proniká jako světelné sloupce – tato „bidýlka“ na konci 
existujícího bloku ústavu humanitních věd z roku 1975 uzavírají 
náměstí a nabízejí výhled přes střechu čítárny a studovny z roku 
1937 na náměstí Front Square. Nová budova má být hybnou 
silou myšlenek, její prolamovaný voštinový žulový povrch je 
plný nepřesností, s horizontálními pruhy kamene poskládanými 
v nahodilém rytmu; vznáší se nad starší stavbou posluchárny pod 
sebou. Charakter stavby je dán její štíhlostí; lze jí prohlédnout  
ze strany na stranu, vnější obálka je prolamována výklenky 
vytvářejícími balkony a vnější prostory. Její vysoký, štíhlý profil 
vyvolává vzpomínku na staré irské věže s drobnými plochými 
vyhloubeninami a výstupky; zapuštěná okna výklenků se nepra-
videlně střídají a zvyšují mocnost zdí s dřevěným obložením pro 
police na knihy a sedadla. Úzké světelné sloupce propadávají 
strmě budovou a vytvářejí mezery a výřezy, zóny a prostory 
s dvojnásobnou výškou pro práci a studium. Vzhledem k tomu, 
že stavba se naklání nad budovou posluchárny, zajišťuje žádané 
rozpětí 34 metrů dlouhá mostní struktura; baletní konstrukce  
se opírá o dvě skupiny pilířů, zachycuje konce vzpěr  
a zlehka je přivádí k zemi. 

McCullough Mulvin 
Architects
McCullough Mulvin Architects je 
architektonická kancelář se sídlem 
v Dublinu, která se zabývá moderní 
architekturou v Irsku. Tématem jejích 
prací jsou vzájemné vztahy mezi umě-
ním, krajinou a historickou pamětí; 
jde o projekty z veřejné sféry,  
kulturní a komunální budovy, knihov-
ny a školy; relativně jednoduše pojaté 
veřejné budovy slouží definici nových 
veřejných zájmů v proměňující se spo-
lečnosti, řeší problémy rozptýleného 
světla a vyrovnávají se s tvrdými pod-
mínkami v Irsku; projekty zkoumají 
potenciál pro všední monumentálnost 
a vytvářejí architekturu v souladu 
s představami klientů, ale i mimo 
tento rámec.

Oceněné projekty: Dentální ne-
mocnice v Dublinu (RIAI – Královský 
institut architektů v Irsku, za nejlepší 
nemocniční budovu); Centrum Trinity 
Long Room Hub (Cena RIAI za nejlep-
ší budovu určenou vzdělání, v užším 
výběru poroty pro cenu RIBA – Krá-
lovského institutu britských architek-
tů, nominace na Mies van der Rohe 
Award; zvláštní uznání občanského 
hnutí Europa Nostra za knihovnu 
v Rushi, Cena RIAI za nejlepší renovo-
vanou stavbu; psychiatrická jednotka  
pro děti a dospívající v Bessboro 
(Cena RIAI za nejlepší zdravotnickou 
budovu); knihovna Jamese Usshera  
na Trinity College v Dublinu (v užším 
výběru na zlatou medaili RIAI – trie-
nále, nominace na Mies van der Rohe 
Award); centrum umění Source –  
zdroj a knihovna (cenu RIAI za nej- 
lepší veřejnou/kulturní budovu); 
městská knihovna ve Waterfordu 
(regionální ocenění RIAI); kanceláře 
na Lincolnově nám. (uznání anglic-
ké charitativní organizace UK Civic 
Trust).
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Metro Associated 
Architects

Martin Corullon
Architekt, který vystudoval Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da Uni-
versidade de São Paulo (FAUUSP).  
Má magisterský titul z této školy.  
Metro Associated Architects založil 
v roce 2000. Od roku 1994 je blíz-
kým spolupracovníkem Paula  
Mendese da Rochy. V letech 2008  
a 2009 pracoval ve Foster+Partners 
v Londýně.
 
Gustavo Cedroni
Architekt, který vystudoval Fundação 
Armando Álvares Penteado (FAAP) 
v roce 2000. Pracoval s Pedrem Pau-
lem de Melo Saraivou v roce 1999  
a s Eduardem Colonellim v roce 
2000. Je spolupracovníkem Metro 
Associated Architects od roku 2002 
a od roku 2007 partnerem. Zúčastnil 
se Bienále architektury v Benátkách 
2006 a v roce 2010 vyučoval  
na Instituto Europeu de Design v São 
Paulu. V roce 2012 pracoval u Rema 
Koolhaase v OMA v New Yorku.

Tým 
Fabiana Steele, Flávio Bragaia, 
Helena Cavalheiro, Isadora Marchi, 
Isadora Scheneider, Luís Tavares, 
Marina Cecchi, Marina Ioshii, Marina 
Pereira, Mary Oliveira, Rafael de 
Sousa, Renata Mori, Simone Knabe

Kancelář Metro Associated Architects, založená v roce 2000  
v São Paulu, pracuje na projektech různých měřítek od dočasných 
instalací až po městské intervence. Od realizací navazujících  
na moderní architektonickou tradici, která vychází z časté spo-
lupráce s architektem Paulo Mendesem da Rocha (Pritzkerova 
cena 2006), až po realizace splňující soudobé nároky. Na jedné 
straně vyhledává architekturu, v níž uspořádání materiálů slouží 
kolektivnímu využívání zastavěného prostoru; na straně druhé 
hledí na důležitost formálního uvažování a výzkum materiálů; to 
je přístup, který pracuje s potřebami a touhami široké sítě činite-
lů zapojených do vytváření prostoru. V úvahu jsou brány všechny 
aspekty vztahu budov a prostředí, v němž jsou zasazené, pou-
žívány jsou nejmodernější nástroje k dosažení nejlepšího ekolo-
gického výkonu. Tak vzniká praxe, která kombinuje technickou 
důkladnost s pečlivým výzkumem a detailním zpracováním  
a využívá zkušenosti s koordinací a řízením návrhů velkých  
a složitých staveb.
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Náčrty

„Kreslení je stale dobrým prostředkem, jak si ověřovat myšlenky. 
Má jasně a s největší pečlivostí přeměňovat myšlenky a záměry, 
jež je třeba ještě objevit. Můžeme dokonce tvrdit, že si dokážeme 
představit jen to, co umíme nakreslit. Na papír kreslíme nutkavě, 
nákresy se překrývají s drobnými změnami, po sobě jdoucími 
přístupy a se změnami, které jsou často téměř nepostřehnutelné.
Toto pojetí sérií, produkce sérií se nám zdá nanejvýš zajímavé, 
protože vnáší do naší práce mechanismus řádu a kontroly. Mys-
lím, že v těchto chvílích ustupuje projekt téměř do pozadí ve pro-
spěch práce, která získává vlastní smysl.

Velmi mě zajímá práce Agnes Martín a vztah, který svou prací 
realizuje. Je to nepřerušovaná, stálá práce, absolutně osobní, 
závisející pouze na sobě samotné. Často si myslím, že některé 
z našich náčrtů lze vidět právě v tomto světle.“

Filozofie

„Někdy říkám, že každý projekt, soutěž nebo zadání, kterými 
se zabýváme, je jako zvláštní cvičení klasické gymnastiky. To je 
důvod, proč v naší kanceláři užíváme slovo cvičení častěji než 
projekt. Projekt nebo budova říkáme až tehdy, když se střetne 
s realitou a opustí papír. Do té doby jde o cvičení, protože ta 
umožňují paralelní aktivity, osobní, intelektuální a nezávislé 
šetření se zvláštním zaměřením, které lze pak případně zařadit 
do projektu, nebo taky ne. Tu fázi vývoje nepřetržitě sledujeme.

Kreslení je zásadním postupem k tomu, aby bylo možno 
posoudit potenciál návrhu. Kreslíme a překreslujeme, znovu  
a znovu, a každý nový náčrt musí vyprodukovat novou možnost, 
jak formálně stvrdit stavbu v trojrozměrném prostoru, jak vytvořit 
model. Projekt se těmito novými možnostmi neustále posouvá 
vpřed, horečně se přesouvá sem a tam. Takový gymnastická 
cvičení dodávají naší práci ucelenost a srozumitelnost.

Ověřujeme, zda je každý projekt-cvičení postupem, který 
poskytuje nové možnosti. Musíme také zajistit, aby nedošlo 
k záměně a ‚znečištění‘ nechtěným mixem projektů.“

Mias Architects
Joseph Miàs

Modely 

„Od svých úplných začátků, od svého prvního projektu jsem své 
náčrty převáděl do drátěných konstrukcí. Myslím, že naše archi-
tektura přesně popisuje to, co ji činí realizovatelnou, a pokouší 
se zviditelnit základní linie, k jejímu pochopení. Nezajímá mě 
tolik konstrukční účel těchto linií, nýbrž jejich role v koncepci 
projektu. Právě ony jsou odpovědné za verifikaci potenciálu 
mého nákresu, za jeho nezbytnost.

Kreslení v prostoru umožňuje účinně verifikovat platnost 
kresby samotné. Drátěné konstrukce jsou zjevně součástí proce-
su. Naše prostorové modely nejsou nikdy dokončeným projektem. 
Současné technické prostředky sice bezpochyby slouží vizualizaci 
výsledku mnohem lépe. My své konstrukce realizujeme pouze pro 
vlastní porozumění, slouží nám velmi dobře při hledání vnitřní 
soudržnosti projektu.

Tento způsob práce činí z našeho studia investigativní pro-
stor systematického vývoje procesu navrhování stavby, takže 
jsme schopni debatovat o návrhu zcela osobně, bez přihlížení 
k přísně architektonické produkci. 

Zároveň nám to umožňuje debatovat o přírodě jakožto 
původci všech těchto geometrií a aspirací transformovaných 
do architektury. Neustále je znovu překreslujeme, aby byly srozu-
mitelné a dávaly smysl.

Moje učitelská praxe získává v tomto smyslu pojmové obsa-
hy, jež jsou víc instrumentální než koncepční, a vyžaduje napros-
to na mně nezávislé studentské a odosobněné prostředí, což je 
podle mého názoru správné. Odstup mezi prací studenta a prací 
jeho instruktora může být dobrým měřítkem kvality vyučujícího.“

1–3 Quay of Arts, Vitória
4–5 S-No, São Paulo 
6–8 Náměstí Barroquinha, Salvador
9–10 Centro Aberto, Largo S. Francisco, São Paulo 
11–12 Leme Gallery, São Paulo
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Penta Investments

Petr Palička
projektový ředitel 

Penta Investments, s. r. o.
Florentinum, Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
Česká republika 

+420 225 101 172

Čím vás zaujalo letošní téma festivalu Architecture Week? Co si 
jako developer představujete pod pojmem organické město?

Nevím, jak je přesně definováno organické město, ale mám před-
stavu jakéhosi územního celku, který žije a rozvíjí se tak, jak se 
rozvíjí život. Není to něco  umělého, pro co se pak snažíme najít 
využití,  ale naopak celek, v němž se přirozeně propojují všechny 
funkce města. 

Vaše společnost realizovala řadu městských celků. Máte v tomto 
směru nějaký koncept, nějaké  firemní krédo apod.?

Nedá se říci, že bychom měli nějaký přesně daný koncept, který 
bychom nyní naplňovali. Když jsme zakládali realitní divizi, spo-
lečně s našimi akcionáři jsme si stanovili cíl, že chceme stavět 
kvalitní budovy, které budou městu prospívat a budou ho rozví-
jet. Rozhodli jsme se prosazovat kvalitní architekturu a v rámci 
ekonomických kritérií používat kvalitní materiály a technologie. 
Zatím se nám, myslím, daří se této cesty držet. 

V podstatě všechny naše projekty můžeme považovat 
za organické. Začali jsme budovou Florentina na místě bývalých 
tiskáren, skladů a administrativních prostor. Pro běžného člověka 
na naprosto nepřístupném, de facto průmyslovém  pozemku  
o rozloze 1,5 ha se podařilo postavit rozsáhlý objekt s kancelá-
řemi, novou obchodní pasáží, piazzou se stromy, restauracemi 
a kavárnami. Vznikla tu i zahrada s vodní plochou a mateřskou 
školou. Dnes je to součást města, přístupná pro každého, kam 
lidé chodí pracovat, relaxovat, ale i povečeřet – je tu živo celý 
den. 

Velkým projektem je Waltrovka, kterou stavíme na ploše 
bývalého výrobního závodu o velikosti 16 ha. Po odstranění eko-
logických škod tady postupně vyrůstají administrativní budovy, 
které slouží také k odstínění hluku z dopravy pro 650 rezidenč-
ních jednotek. Ty stavíme za nimi. Jsou to částečně rodinné domy, 
částečně byty. Na tomto území je dvouhektarový park, dětské 
hřiště, restaurace, obchody, kavárny, pošta – prostě  malé město. 
Výstavbu jsme začali zhruba před dvěma lety, první administra-
tivní budova již funguje a je plně obsazena, v zimě  se začnou 
předávat uživatelům první byty. I další naše projekty, které při-
pravujeme, budou v podobném duchu, tedy budou respektovat 
život města a budou ho rozvíjet.

Jakým způsobem vaše projekty vznikají: máte určitou vizi, kte-
rou pak zadáte architektům a projektantům ke zpracování, nebo 
nejdříve vedete diskusi s odborníky, zpracováváte studie, jak lze 
území využít, a na jejich základě se zrodí developerský projekt? 

Běžné jsou oba případy. Když zvažujeme koupi nějakého pozem-
ku či území, zadáme architektům ke zpracování nejdříve ověřo-
vací studii, což je v podstatě urbanistická studie využití území. 
Už v této fázi je to o dialogu s architekty. Při zpracování studie 
samozřejmě vycházíme z územního plánu, ale bereme v úvahu  
i řadu dalších vlivů a podmínek. Vždy diskutujeme s IPR, měst-
skými částmi, památkáři a dalšími institucemi. Architekty obvykle 
nevybíráme formou architektonické soutěže podle pravidel komo-
ry architektů, spíše oslovíme několik ateliérů, o kterých si mys-
líme, že by se dané práce mohly kvalitně zhostit. Ve fázi studie 
obvykle ponecháváme architektům velkou volnost. V okamžiku, 
kdy pak zadáváme konkrétní projekt, přesně definujeme naše 
požadavky na velikost obchodních ploch, administrativních ploch, 
na rezidenční části… Myslíme si, že právě developer je ten, kdo 
na sebe má brát riziko rozhodnutí. Na architektovi je přinášet 
nápady a navrhnout, jak realizovat definovaný záměr.

Podoba města se v uplynulých 100 letech stále měnila – mizí 
výroba, narůstá sektor obchodu, služeb a také doprava. Kam 
bude podle vás tento vývoj dále směřovat?  

Trend vymizení těžkého průmyslu z měst bude samozřejmě 
pokračovat. Stejně tak lehký průmysl bude nacházet své místo 
spíše na okrajích města, aby poskytoval lidem zaměstnání. 
Některá města budou možná více průmyslová, některá hlavně 
administrativní. V tom se Česká republika zřejmě nebude odli-
šovat od zbytku Evropy. Zda je to dobře, nebo špatně, to ukáže 
budoucnost. 

Díky moderním technologiím svět okolo nás již funguje téměř 
automaticky, obklopují nás systémy inteligentnější než my, život 
se stává virtuálním. Nebude se člověk v takovém prostředí cítit 
odcizen?

Chápu tento trend, je to velmi příjemné, když vám něco pomáhá 
s denní rutinou. Jen si myslím, že člověk by si měl nad všemi 
těmito nástroji, které nám usnadňují život, udržet kontrolu  
a neměl by se uchylovat do virtuálního světa. Obávám se,  
že určité odcizení by skutečně mohlo nastat, proto je důležité 
technologie používat, ale nenechat se jimi zotročit. Za důležité 
také považuji vracet zpátky do města přírodu, aby člověk zpěv 
ptáků či šumění stromů neznal už jen z počítače...  

U nás se dnes realizuje převážně model města jako centra  
a obytných satelitů a komerčních zón kolem. Je spojen s velkým 
záborem území, velkými nároky na infrastrukturu a především 
velkou dopravní zátěží. Je podle vás tento trend ještě udržitel-
ný, nebo jsme již v bodě zlomu a musíme přistoupit ke změně 
stylu? 

Určitě bychom měli přistoupit ke změně. V Praze nyní probíhá 
diskuse o novém územním  plánu a hlavní tendencí je zahušťová-
ní města. Nepochybně nesmí spočívat v tom, že parky zastavíme 
novými domy. Nicméně, Praha má nejnižší hustotu obyvatelstva 
na čtverečný kilometr ze všech okolních velkých evropských 
měst. Pozemky k zástavbě je třeba zastavovat intenzivněji, prav-
děpodobně vyrostou i nové výškové budovy. Je třeba připustit,  
že všechny byty možná nebudou mít optimální oslunění či ne-
budou ve zcela tichém prostředí, ale to je nutný kompromis pro 
život ve městě. Intenzivní zástavbu na vymezeném území pak 
musíme vyvážit zelení, rekreačními zónami, sportovišti, aby měs-
to bylo příjemné pro jeho obyvatele. Mnoho moderních metropolí 
se touto cestou vydalo. Osobně se mi líbí například zásada uplat-
ňovaná v New Yorku, že z každého bytu by měla být maximální 
vzdálenost do parku jen 10 minut chůze. Mezi mrakodrapy je tak 
překvapivě mnoho zeleně, venkovních kavárniček a barů. Měst-
ský parter tam má ve stínu výškových budov velmi lidskou tvář.   

Jak se vyvíjí projekt revitalizace území Masarykova nádraží  
a co nového připravujete?

Proběhlo představení projektu veřejnosti a pokračuje jeho pro-
jednávání s jednotlivými účastníky  řízení.  Hlavní myšlenkou 
projektu je nejen využít a dotvořit tuto nehezkou část města,   
ale především znovu propojit Prahu 1 s Prahou 8. Tyto dvě 
městské části byly kdysi odtrženy magistrálou a navzájem jsou 
v této oblasti téměř nepřístupné. Karlín se po povodních proměnil 
ve velmi hezkou čtvrť a bylo by velkou chybou, aby byl  
i do budoucna odtržený od centra tak, jako je to dnes. Součástí 
projektu je i náš nekomerční záměr – zastropení části kolejiště 
Masarykova nádraží a vytvoření velké střešní zahrady s trávníky, 
terasami, stromy, posezením, plochami pro odpočinek.  Velmi 
podobnou myšlenku zrealizovali ve Vídni, v nové ústřední budově 
Erste Bank, přímo vedle vídeňského hlavního nádraží. U projektu 
Masarykova nádrží by však byl zásadní rozdíl v tom, že takto 
vzniklý park by byl přístupný všem. Podstatně bychom tím pro-
měnili  městskou část v bezprostřední blízkosti centra a učinili 
bychom ji o dost přátelštější k obyvatelům i návštěvníkům Prahy. 

Nový pražský Central Business District

Projekt revitalizace pozemků v okolí Masarykova nádraží  
pod taktovkou společnosti Penta Investments vychází z dílny  
architektonického ateliéru Zaha Hadid Architects. Záměrem je 
maximálně respektovat historii území a stávající zástavbu a 
zároveň vytvořit mimořádné architektonické dílo, které se stane 
nedílnou součástí moderní podoby města Prahy. Projekt bude 
realizován v několika etapách s plánovaným dokončením v letech 
2022–2025 a nabídne až 100 000 m2 nových kancelářských 
ploch, obchodů, restaurací a kaváren. Velká pozornost je věno-
vána veřejným plochám, zeleni a městským parkům. Navržené 
unikátní zastřešení kolejiště Masarykova nádraží by pak mělo 
poskytnout nové propojení území Prahy 1 s Karlínem a Žižkovem.

© Jan Kaplický, Future Systems,  
s laskavým svolením Nadačního fondu KAPLICKY CENTRE, Praha

297 – Auto 2001

Mezi umělecké, designérské a architektonické zájmy Jana  
Kaplického patřila ekologie. Tvary jeho organické architektury  
nebyly samoúčelné, architekt si uvědomoval svou společenskou 
odpovědnost za dopad na životní prostředí. Jana Kaplického  
fascinovala doprava, rychlost a pohyb. Výsledkem těchto  
zájmů byla řada návrhů dopravních prostředků: karavan (1991), 
superbus (1993) a automobily na elektrický pohon (1995  
a 2001). Uvědomoval si, že město budoucnosti musí být založe-
no na hromadné dopravě a malých osobních vozech a ekologicky 
šetrné energii – v 90. letech byly často zveřejňovány pesimistic-
ké studie o vytěžitelnosti fosilních zdrojů. Elektromobily jsou tedy 
malá, lehká (do 300 kg) a skladná vozidla se dvěma elektromo-
tory na zadní nápravě a bateriemi v podlaze. Auta mají  
aerodynamický tvar, mají být operabilní do husté zástavby. Vůz 
byl určen pro jednoho pasažéra. Kaplický v duchu svého kréda 
řešil i pohodlnost – velkou pozornost věnoval ergonomii a poloze 
člověka při řízení. Barva vozidla měla být volena s ohledem  
na viditelnost – Kaplický vybral svítivě žlutou až žlutozelenou.

Ladislav Zikmund-Lender

209 – Memorial Prague, 1995

Lokalita Letenského svahu nad mostem Svatopluka Čecha  
lákala architekty po celé dvacáté století. Architekt Jan Koula zde 
na začátku 20. století plánoval vyhloubit obří zářez s dopravní 
komunikací a slavobránou, později zde měl vzniknout parlament 
a od začátku 50. let se nad horizontem Letenské pláně tyčil  
Stalinův pomník. Po revoluci v roce 1989 se řešilo, jak se silným  
dědictvím tohoto místa naložit. V roce 1991 sem byl umístěn  
kinetický objekt Metronom Vratislava Karla Nováka, ukazující  
na pomíjivost času. Jan Kaplický však v roce 1995 navrhl ještě 
výraznější řešení – chtěl sem umístit památník obětem totalitního 
komunistického režimu – 300 popravených politických vězňů a 
10.000 mrtvých v pracovních táborech. Kaplického studio  
Future Systems navrhlo zářez do svahu, po němž by návštěvník 
vystoupal po 42 stupních, symbolizujících 42 let totalitního re-
žimu. Pohyb vzhůru měl představovat plynutí času temné doby. 
Stěny z černého skla měly obsahovat jména obětí, ale také  
zabudované vitríny s upomínkami na dobu 1948–1989, aby  
každodennost od zločinů režimu nebyla oddělována. Symbolickou 
rovinu mělo mít i financování projektu, které Kaplický navrhoval 
pokrýt výdělkem z komunistických konfiskátů a z prodeje uranu, 
na jehož těžbě se především političtí vězni podíleli. Velkorysý  
a symbolicky silný projekt ale nakonec nebyl realizován. Kaplic-
kého zářez do Letenského svahu měl být nesmazatelným záře-
zem do národní paměti, který mělo na svědomí téměř půlstoletí 
nesvobody. Svoboda a demokracie totiž byla ústřední hodnotou 
Kaplického života i díla, tvrdil, že „tvořit se dá jedině  
na svobodě.“

Ladislav Zikmund-Lender

Jan Kaplický

Nadační fond KAPLICKY CENTRE 
K Brusce 282/4 
160 00 Praha 6
Česká republika 

office@kaplickycentre.org
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Přístav v krizi

Puerto Madero bylo jako přístav opuštěno na začátku 20. sto-
letí, kdy se operace přesunuly do Puerto Nuevo. Koncem 80. 
let trpělo Puerto Madero už řadu desetiletí zanedbaností a 
nedostatečným využíváním. Federální generální správa přístavů 
vlastnila pozemky, ale plánování spadalo pod jurisdikci města a 
národní vlády. Podobně vládne velkému Buenos Aires – kde bydlí 
35 % argentinské populace a vytváří se 46 % hrubého domácího 
produktu – řada institucí, které mají často problém s koordinací. 
Aby se zjednodušily pravomoci, byla vytvořena veřejná společ-
nost s.r.o. s podíly rovnoměrně rozdělenými mezi národní vládu 
a městskou správu, která měla celý projekt řídit. V roce 1989 
převedla federální vláda vlastnictví tohoto sektoru přístavu 
na novou společnost CAPM (Corporación Antiguo Puerto Madero).
Jakmile byly na CAPM převedeny federální pozemky, bylo je-
jím úkolem navrhnout situační plán, definovat samofinancující 
kapitálový model, zlepšit stav pozemků a míst souvisejících 
s projektem, obchodně je využít a řídit proces jejich rozvoje 
v souladu s rámcovým termínem a směrnicemi hlavního plánu. 
Na rozdíl od podobných nejistých podniků ve světě, které se 
obvykle opírají a podstatné veřejné financování nebo mají přístup 
k úvěrům, CAPM neobdrželo od státu žádné veřejné prostředky 
kromě převodu pozemků a muselo vygenerovat vlastní tržby 
k pokrytí operačních nákladů. Asanace přístavu nemohla být 
provedena jinak, neboť federální vláda se musela soustředit 
na fiskální zotavení a vytváření nových pracovních míst uprostřed 
celonárodní krize.

Kontext a časový průběh megaprojektu

Přemístění aktivit z tradičního centra omezilo jako ve většině 
latinskoamerických měst využití veřejných dopravních prostředků 
a vedlo k pozvolnému úpadku historických budov, z nichž většina 
se propadla na úroveň podstandardního bydlení. Navrhovaná 
přestavba Puerta Madero byla součástí širší strategie města ur-
čené k ochraně historického odkazu, ke stimulaci rozvoje centra 
a lokální ekonomiky a k podpoře obratu v nežádoucím schématu 
osídlování.

Přestavba se uskutečnila ve čtyřech etapách. Během první 
etapy (1989–1992) CAPM prodala stará okolí doků na západním 
konci přístavu, čímž zahájila proces přestavby a pokryla počáteč-
ní náklady projektu. V roce 1991 podepsalo město a Společnost 
architektů dohodu o uspořádání národní soutěže na ideové návr-
hy přestavby Puerta Madero. V roce 1992 začala spolupráce tří 

Puerto Madero
Alfredo Garay 
Laura Wainer 
Hayley Henderson 
Demian Rotbart

Kritické zhodnocení

Uběhla víc než dvě desetiletí od doby, kdy se na základě vládou 
řízeného megaprojektu začalo s přestavbou Puerta Madero, 
nejstarší části přístavní oblasti při ústí řeky Río de la Plata 
v Buenos Aires. 

Svého času očividně se rozkládající Puerto Madero, jehož 
úpadek urychloval i rozklad sousedního městského centra, je 
dnes turistickou ikonou a střediskem rozvoje a pokroku přitahu-
jící rezidenty i návštěvníky nádherným parkem a bohatým kultur-
ním vybavením. Bydlí zde na 5000 nových obyvatel a poskytuje 
kolem 45 000 pracovních míst ve službách. Najdeme zde řadu 
významných architektonických staveb jako Ženský most Santiaga 
Calatravy (Puente de la Mujer) či ústředí YPF Césara Pelliho. 
Přestavěný přístav přispěl k oživení městského centra a ovlivnil 
trendy rozvoje v celé argentinské metropoli.

Přestavba Puerta Madero o rozloze 170 hektarů poblíž 
prezidentského paláce Casa Rosada v samotném centru města 
se stala prvním latinskoamerickým urbánním projektem obnovy 
nevyužívaných pozemků s chátrající zástavbou takového rozsahu 
a komplexity. Projekt byl koncipován jako součást širší strategie 
rozvoje městského centra, jež zahrnovala rovněž změny v regu-
laci využití půdy, renovaci budov a rekonstrukci sociálních bytů 
v historických budovách. Tento článek vychází ze zkušeností 
získaných během dvou desetiletí existence projektu a zkoumá, 
v jakém rozsahu dosáhlo Puerto Madero svých cílů: do jaké míry 
přispělo ke zvrácení nežádoucích tendencí vývoje města, jak se 
prosadilo jako významné centrum Buenos Aires a zda povzbudilo 
místní ekonomiku a zlepšilo životní podmínky všech porteños.

nejlepších týmů při vytváření pracovní verze urbánního projektu 
Puerto Madero. Přestavba vyžadovala novou parcelní geometrii, 
která by umožnila stavební činnosti bez nutnosti demolovat hod-
notné a významné struktury. Mnoho staveb historického přístavu, 
jako například velkosklady, bylo možné obnovit, aby splňovaly 
požadavky související s novými funkcemi, a propojit tak cenné 
historické dědictví s novým vývojem.

Během druhé fáze realizace (1993–1995) obdrželi vítězové 
soutěže smlouvu na hlavní plán. Původní návrh počítal s rozvo-
jem 1,5 milionu m2 pozemků soustředěných v centrální poloze, 
aby se napomohlo oživení centra města. Plán předpokládal 
ve dvacetiletém horizontu rozvoj obchodních aktivit, výstavbu 
kulturních a rekreačních zařízení, kaváren, restaurací, doprovod-
ného vybavení, profesionálních studií a obchodní aktivity střední-
ho rozsahu (firmy zabývající se tiskem, balením a skladováním), 
které mohlo 16 bývalých a renovovaných přístavních velkoskladů 
pojmout. Jako kompenzace za úbytek ploch rozšířením městské-
ho centra se počítalo s metropolitním centrálním parkem, ekolo-
gickou přírodní rezervací a obnovenou jižní esplanádou. Vzhle-
dem k původnímu předpokladu, že budou převládat kancelářské 
budovy, neměl počet očekávaných bytových jednotek překročit 
hodnotu 3000. (Požadavky se ale později ukázaly vyšší, což 
vedlo k dnešním 11 000 bytovým jednotkám.)

Během třetí fáze (1996–2000) bylo postavena většina 
veřejných staveb a výdaje projektu spolu s prodejem pozemků 
dosáhly maxima. Ceny za čtvereční metr stavby se v této době 
nijak významně neměnily, do konce desetiletí kolísaly mezi 
150–300 dolary za m2. V této třetí fázi se profil investorů pro-
měnil z původní průkopnické skupiny malých a středních firem 
podstupujících velké riziko (1989–1993) k velkým firmám inves-
tujícím do osvědčených produktů. V roce 2001 už bylo jen málo 
veřejných pozemků na prodej a veřejné korporace měly dostatek 
likvidních aktiv k dokončení veřejných staveb podle projektu.
Čtvrtá fáze přestavby zahrnuje dva úseky, od roku 2001 do roku 
2003 a od roku 2004 do dnešních dnů. Zpočátku strádal projekt 
ekonomickými, finančními a politickými zmatky spojenými s fis-
kální krizí v roce 2001, kterou ještě prohlubovalo nedodržování 
externích splátek dluhu ze strany vlády. V tomto období se 
CAPM musela vyrovnávat s velkou nejistotou ve vládě a prodeje 
pozemků byly pozastaveny. Po prezidentských volbách v roce 
2003 začala vláda jednat na mezinárodní úrovni, podařilo se jí 
restrukturalizovat vnější dluhy a výrazně zlepšit ekonomické pod-
mínky. Zároveň se CAPM podařilo vyřešit některé soudní spory 
o pozemky a mohla přistoupit k jejich dalšímu prodeji. Z výnosů 
pak byla schopná dokončit zbývající veřejné stavby.

Jakmile se pozemky v Puertu Madero staly vzácnější, začali 
se developeři poohlížet po okolí centra města, kde hledali al-
ternativní investiční možnosti. Rozsah a komplexnost přestavby 
přístavu přitahovaly investory s užším vztahem k národním a me-
zinárodním finančním trhům. Mnoho z nich se rozhodlo investovat 
v centru místo na periferii. Projektu se tak podařilo přesměrovat 
tržní trendy v souladu s prioritami urbánní politiky – k tomuto 
posunu by bez státní intervence nedošlo.

Úspěchy projektu

Dnes je projekt na 1,5 milionu m2 podle plánu téměř dokončen. 
Od počátku až do poslední fáze byl financován jen z prodeje 
pozemků a koncesemi. CAPM prodalo do roku 2011 majetky 
v přibližné hodnotě 257,7 milionu dolarů a proinvestovala  
113 milionů dolarů ve veřejných stavbách, s režijními náklady 
ve výši 92 milionů dolarů včetně manažerských platů a ostatních 
operačních nákladů. Ceny pozemků se vyšplhaly od od 150 v roce 
1990 na dnešních 1 200 dolarů za m2 a projekt přitáhl značné 
soukromé investice. Rovněž přidal k městskému systému parků 
čtyři velké vodní plochy o celkové rozloze 39 ha a 28 ha zelené 
plochy. Dále usnadnil otevření ekologické přírodní rezervace  
a umožnil přístup k jižní promenádě Costanera Sur, kterou navrhl 
počátkem 20. století Jean-Claude Nicolas Forestier, mimo jiné 
autor havanské Paseo di Prado. Přilehlé centrum města slouží 
opět jako nezpochybnitelný referenční bod veřejných úřadů  
a administrativních, finančních a komerčních celků vysoké úrovně.

Puerto Madero se tak stalo pobídkou lokálního ekonomické-
ho růstu, což nakonec vedlo ke zvýšení daňových výnosů. Díky 
státní iniciativě došlo k soukromým investicím ve výši 2,5 milionu 
dolarů s dnešní hodnotou kolem 6 milionů dolarů. Přestože není 
k dispozici celkové vyúčtování, celkové výnosy z podnikových 
daní z příjmu jsou odhadovány na 158 milionů dolarů a příjmy 
z daní veřejných korporací na 19,86 milionu dolarů Noví vlastníci 
platí magistrátu města přibližně 12,4 milionu dolarů na daních 
z majetku ročně. Po dokončení všech stavebních aktivit mají 
očekávané výnosy z majetkových daní činit ročně přibližně  
24,3 milionu dolarů.

Projekt rovněž povzbudil růst pracovního trhu. Soukromé 
stavební aktivity v Puertu Madero zahrnují dnes 450 milionů 
dolarů mzdových nákladů – což se rovná, rozloženo do dvaceti 
let, 900 000 pracovním měsícům nebo 3 750 pracovních míst 
ročně. Investice do veřejných staveb vytvářely 313 pracovních 
míst ročně po dobu dvaceti let, plus 26 777 administrativních 
míst v roce 2006 a 45 281 míst ve službách v roce 2010. Tato 
čísla dokládají vitální roli, jakou sehrál projekt při stimulaci místní 
ekonomiky.

PROJEKTSTUDIO

David Kotek
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Železniční zastávka Čeladná

Původní budova zastávky z roku 1887 byla v roce 2010 zbourá-
na. Otevřela se tak cesta novému projektu. Použitím tradičních 
materiálů se podařilo vytvořit stavbu odkazující jak ke starým 
drážním budovám, tak k lidové architektuře regionu. Hmotové 
řešení je originální a dokládá promyšlené a zkušené zacházení 
s architektonickými prvky.

Z čela vystavuje budova klasický štít sedlové střechy,  
při pohledu z nástupiště přechází třemi trojúhelníkovými plo-
chami do střechy rovné. Tento úbytek hmoty je na konci budovy 
vyvážen masivní cihlovou zdí. Dynamický prvek střechy doplňují,  
při pohledu z nástupiště, ještě tři sloupy ve tvaru písmene V. 
Podélnou zadní stěnu zase oživují rozskákaná čtvercová okna 
různých velikostí. Stavba působí ze všech stran hmotově  
i kompozičně vyváženě. Harmonicky usazená ve svém prostředí  
a s dotaženými a dobře zpracovanými detaily dokazuje, že i v pří-
padě zapadlé železniční zastávky může vzniknout velice kvalitní 
architektura.

Pospiech

Když se společnost Pospiech rozhodla pro zřízení nových  
firemních prostor ve zchátralém areálu bývalého svinovského 
lihovaru – ostravské technické památky, uvažovala nejprve  
o rekonstrukci některé z původních zděných objektů. Archi- 
tektonické studio přišlo s návrhem na rekonstrukci  
zdevastovaných unimobuněk ležících v centru areálu. 

Původní konstrukce buněk byla očištěna na nosný skelet 
a kompletně nově opláštěna. Opláštění budovy bylo nejdříve 
navrženo v levné plechové variantě, tento návrh se však na 
přání klienta, který se nechal inspirovat na svých cestách po 
Evropě, změnil na nákladnější chromovou variantu. Stavba díky 
zrcadlovému opláštění a kruhovým oknům vypadá, jako by byla 
po ránu svěží a orosená. Vnitřní prostory jsou pojaty minimalis-
ticky za použití jednoduchých surových materiálů. Nová stavba je 
těžištěm-středem společnosti, kolem kterého obíhá celý spediční 
provoz.

Concept House

PROJEKTSTUDIO za jedno ze zásadních témat své tvorby pova-
žuje ekologickou zodpovědnost projektů. Protože zahušťování 
stávající zástavby a využívání zbytkových prostor sídel pokládá 
za správný krok, rozhodlo se vytvořit vlastní projekt. Architekti 
vytipovali několik pozemků, oslovili investory, založili společnost 
na výstavbu domu, navrhli ekologicky šetrnou budovu, přizpůso-
bili ji individuálním přáním investorů a zrealizovali. Opavská třída 
tak získala novou dominantu a PROJEKTSTUDIO svůj domov. 
Concept House je jednoduchá, úsporná a zároveň nepřehlédnutel-
ná sebevědomá stavba.

Koncept stavby, která se měla umět maximálně přizpůsobit 
klientovi, byl založen na několika jednoduchých principech – ske-
letový konstrukční systém, dvojité stropy, samostatné komuni-
kační jádro, pásová okna zkracovaná a vynechávaná dle přání 
klienta. Fasáda se třpytí díky vsypu karbidu křemíku použitému  
na tmavošedé fasádě. Střechu domu pak korunují dvě malé větr-
né elektrárny, demonstrující jeho ekologické ambice.

1–2 Sídlo firmy Prospiech
3–4 Concept House, ekologicky šetrná budova 
5–7 Železniční zastávka Čeladná
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Cukrarna

Od rušné minulosti k zářné budoucnosti

Každé živé město se pomalu mění, jeho části rostou a pak 
chřadnou, pohlceny jinými plány a potřebami, aby nakonec 
vykvetly do nového života. Komplexní městskou strukturu lze 
vnímat jako pomalý metabolismus neustále se transformující  
a obnovující své jednotlivé části. 

Bývalý cukrovar Cukrarna je důležitou součástí organismu 
města Lublaně, hlavního města Slovinska. Svůj život začal jako 
spekulativní kapitálová investice do výroby cukru v 19. století; od 
té doby po celá desetiletí procházel opakovanými zásahy  
a chátral. Letos se jeho téměř dvě stě let trvající příběh dočkal 
moderní a inspirující proměny. S renovací Cukrovaru, navrženou 
architektonickým studiem Scapelab, město udělá první krok 
k expanzi centra města. Zároveň získá nový kulturní prostor  
a budoucí lákadlo pro obyvatele a návštěvníky hlavního města. 
Ve své historii zažil Cukrovar řadu stavebních úprav  

a rozšiřování. Jeho strukturu měnila různá neštěstí, požáry  
a několik neúplných a neuvážených přestaveb a rekonstrukcí. 
Kvůli těmto zásahům projekt rekonstrukce navrhuje úplné 
odstranění všech vnitřních konstrukčních prvků. Návrh  
zachovává charakteristický exteriér budovy s více než  
350 okny. Do vzniklé prázdnoty byly vloženy dva velké  

prostory propojených galerií. Galerie se vznášejí nad přízemím, 
které je koncipováno jako otevřený prostor pro pořádání výstav  
a akcí. Ve zmodernizovaném cukrovaru bude také jazzový  
klub, restaurace, multimediální prostor, dobře vybavená dílna  
a specializované knihkupectví a knihovna. Nádvoří je navrženo 
jako prostranství pro pořádání akcí se stupňovitými sedadly  
pod klenbou stromů. 

Vedle svých historických a kulturních dimenzí má Cukrovar 
také velmi důležité místo v městské zástavbě Lublaně. Rozkládá 
se na prahu plánovaného rozšíření centra města a stane se 
jedním z programových atrakcí promenády, která bude protínat 
centrální část města. 

S projektem rekonstrukce Cukrovaru se organismus Lublaně 
proměňuje ve dvou úrovních. Ve velkém, městském měřítku  
je umožněn růst centra města, které se pomalu proměnilo  
z ospalého postsocialistického městečka na turistickou atrakci. 
V menším, architektonickém měřítku je znovuoživen staletý 
růst a transformace samotné budovy – továrny, mezinárodní 
společnosti, kasáren, protileteckého krytu, prostor pro 
moderní literární hnutí, přístřeší pro bezdomovce i smůlou 
pronásledovaného nákupního centra. S atraktivní přestavbou 
bývalého cukrovaru Lublaň učiní další krok směrem k vizi 
rozšířeného centra města a transformuje ho na metaforickou 
kulturní „továrnu“.

SCAPELAB d.o.o.
architektura | urbanismus | plánování

Ateliér SCAPELAB, který byl založen  
v roce 2001, má sídlo v Lublani ve 
Slovinsku a pobočku v Los Angeles.  
V posledních patnácti letech se zamě-
řoval na vytváření prostředí a prostor, 
které transformují náš každodenní 
život – ať už na veřejných prostran-
stvích, pracovištích, nebo doma.

SCAPELAB si zakládá na nacházení 
jednoduchých, překvapujících řešení 
problematiky komplexních prostor. 
Ateliér se postupně rozvíjel od na-
vrhování objektů malého rozsahu, 
rodinných a bytových domů, až po vy-
tváření veřejných prostranství a řízení 
rozsáhlých projektů urbanistického 
plánování.

Rozpočet, s nímž v ateliéru pra-
cují, je také různý. Od exkluzivního, 
ale decentního cihlového obytného 
komplexu za desítky milionů eur až 
po proměnu opuštěné motokárové 
trati ve veřejný park za několik málo 
eur na čtvereční metr; vždy se jim 
podařilo vytvořit zajímavé a neotřelé 
prostředí a prostory. 

Přístup ateliéru SCAPELAB je zalo-
žen na integraci procesu navrhování 
a nápaditého řešení úkolů. Projekty 
jsou propracované a současně realis-
tické, s efektivním propojením techni-
ky a umění, přičemž se opírají  
o úzkou spolupráci s odborníky  
z různých oborů. 

„Chceme, aby navrhovaná řešení 
skutečně fungovala a zároveň dobře 
vypadala. Technologie a estetika jsou 
na sobě vzájemně závislé.“

„Naším cílem je nalezení osvěžující 
jednoduchosti. Hledáme nekompliko-
vaná řešení. Ať už jde o transformo-
vání kanceláře na kompaktní odděle-
ní; přechodu pro chodce na pruhovaný 
čtverec; proměnu domu jeho ,zabale-
ním‘ do kovové krytiny; nebo přede-
finování společného prostoru hlavní 
ulice pomocí vzoru chodníku; naše 
projekty jsou vždy překvapením.“
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Budapešť, stanice metra M4, Fővám tér 
Metro organického města
Záměr
Nová plánovaná linka metra M4 v Budapešti má spojit jih budín-
ské strany města s centrem na pešťské straně v srdci Budapešti. 
V první fázi musí být zhotoveno deset stanic v délce 7,34 km. 
Takový ambiciózní vývoj související s dopravou Budapešť neza-
žila za posledních třicet let. Po uplynutí dlouhé doby se teď čelí 
obrovské mezeře v technice. Koncept, idea a předchozí plány pro 
M4 se zrodily ještě v 80. a 90. letech, přičemž stanice odrážely 
způsob myšlení 70. a 80. let. Přesto se teď budou otevírat tyto 
stanice pro cestující žijící už v 21. století. 

Nejnáročnější cílem pro architekty proto bylo racionalizovat 
původně naplánované struktury, architekturu, technologii a 
prostor a zároveň přitom propracovat projekt v souladu s du-
chem 21. století. Jedním z cílů projektu bude stimulovat lidi, aby 
používali veřejnou dopravu. Architektonická kvalita stanic může 
být jedním z nástrojů, které o tom lidi přesvědčí. Metro musí být 
moderní. Budapešť je město eklekticismu, romantismu a tradi-
cionalismu; žije v minulosti. M4 bude jiným světem, podzemním. 
Je důležité zdůraznit, že se jedná o veřejný prostor – veřejný 
prostor pod zemí. 

Stanice Fővám tér je více než jen stanicí metra; je to komplex-
ní dopravní uzel Budapešti, přestupní místo pro tramvaje, auto-
busy, metro, lodě, automobily a chodce, dohromady vytvářející 
jedinečný otevřený veřejný prostor nad a pod zemí. Stanice je 
novou víceúrovňovou městskou křižovatkou, vstupní branou do 
historického centra Budapešti. Tato část podzemních prostor je 
úměrná průřezu ulicemi Pešti postavenými v 19. století.

Jedná se o stavební projekt koncipovaný inženýry v 80. letech 
minulého století, který bude realizován a používán až v 21. 
století. V mnoha ohledech je zastaralý. Jak k tomuto projektu 
přistoupit jako architekt? Výsledkem procesu návrhu je velkolepý 
prostor nad nástupištěm připomínající Piranesiho grafiky. Tato 
struktura reprezentuje podstatu projektu na symbolické úrovni. 
Lze ji chápat jako „horror vacui“, strukturu bez obsahu, přičemž 
obsahem je samo nic. Jednoduše byla navržena struktura pro 
předem stanovený systém zamýšlený pro prodloužení linky. Velký 
podzemní prostor odráží toto vyvíjející se stadium. „Byla zvednu-
ta opona“, aby byla odhalena struktura a prostor předem stano-
vené stavební technologie. Byl využit vložený potenciál; vytvořen 
veřejný prostor pod zemí, v němž může kdokoli další pokračovat. 
Během procesu byla zdrojem inspirace také strukturální a sociál-
ní utopie Yony Friedmana. Důležité je, že je tento prostor vnímán 
jako veřejný – veřejný prostor pod zemí. A veřejné aktivity jsou 
ve stanicích vítány i v době výstavby. Je to příležitost ke společ-
né podstatě, kterou mohou lidé sdílet a žít na ní, cestovat v ní. 

Stanice Szent Gellért tér a Fővám tér jsou dokonalé protějšky. 
Jsou tvořeny vyhloubeným a následně pokrytým prostorem a 
tunely. Prostor je podepřen železobetonovými nosníky v různých 
úrovních; výsledná struktura připomíná síť nebo strukturu kosti 
či kosterní soustavy. Architektonický a konstrukční koncept 
založený na náhodném uspořádání nosníků v síti a podzemní 
„kostní textuře“ v kombinaci s organicky realizovaným stavebním 
systémem byl bez kompromisů kompatibilní s nestálými a často 
se měnícími podmínkami. 

SPORA ARCHITECTS
Sporaarchitects je studio se sídlem  
v Budapešti – tvoří ho architekti, de-
signéři a myslitelé působící v oblasti 
architektury, urbanismu, výzkumu  
a vývoje. Čtyři partneři, Tibor Dékány, 
Sándor Finta (partner do roku 2013), 
Ádám Hatvani a Orsolya Vadász, zalo-
žili toto studio v roce 2002. 

Sporaarchitects je laboratoř zalo-
žena s cílem vybudovat architektonic-
kou praxi, která promění intenzivní 
výzkum a analýzu jak praktických, 
tak i teoretických otázek ve hnací síly 
designu. Projekty se často zaměřují 
na obyčejné aspekty každodenního 
života včetně nedoceněných nebo 
negativních a zesilují nebo zkreslují 
je s cílem uvést do popředí nečekaný 
potenciál věcí, které nás obklopují. 
Jádrem naší architektury je schopnost 
přijmout nový pohled na věci pro-
střednictvím zkušených očí. 

Studio s řadou odborných kvalifi-
kací čerpá svou energii od designérů 
a architektů, kteří společně pracují 
na projektech od počátečních náčrtů 
až po dohled na místě realizace. Vy-
užitím vzájemně se doplňujících týmů 
jako poradců je zajištěno, že projekty 
nebudou nikdy trpět přílišnou kon-
venčností, ani přílišnou naivitou. Neu-
stálým rozvojem přísných metod ana-
lýzy, experimentováním a realizacemi 
je studio sporaarchitects schopno 
kombinovat experimentální designový 
výzkum s efektivní tvorbou. 

Stanice Szent Gellért tér je jednou z nejhlubších stanic linky; 
je umístěna pod břehem řeky Dunaj na budínské straně, přičemž 
tato oblast je součástí světového kulturního dědictví UNESCO. 
Stanice je ve velmi specifickém místě vzhledem k přítomnosti 
města a také řeky Dunaj a vrchu Gellért. Konstrukční řešení sta-
nice je determinováno výškovým profilem linky. Hloubka úrovně 
nástupiště je 36 metrů od povrchu. Stanice je rozdělena do dvou 
hlavních konstrukčních částí, které vyžadovaly dvě různé staveb-
ní metody. Pod nábřežím Mûegyetem (Polytechnic) je prostorová 
struktura vytvořena otevřeným povrchovým ražením. Druhá část 
stanice je pod stávající budovou a byla vybudována metodou 
NAT. Prostor bude podepřen třemi úrovněmi železobetonových 
nosníků. Design prostoru je předurčen touto viditelnou betonovou 
konstrukcí podobnou síti. V hlavní, přední části prostoru, kterou 
vymezuje betonová stěna pokrytá ocelí Corten, jsou umístěny dva 
výtahy s prosklenými stěnami otočenými směrem dovnitř s cílem 
vizuálně i fyzicky propojit části budovy s povrchem. 

Druhá část tunelu má zakřivený příčný řez. Stěny a sloupy 
budou pokryty mozaikovými obklady jako uměleckými díly při-
pomínajícími keramiku Zsolnay hotelu Gellért, který se nachází 
nedaleko. 
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Společnost Sekyra Group má velmi široký záběr od projektového 
managementu přes developerské projekty komerčního i rezi-
denčního charakteru až k podílu na veřejných investicích. Jaké 
činnosti přikládáte největší váhu?

Nejvýznamnější činností je pro nás development. Pro budouc-
nost firmy jsme do značné míry vsadili na velká rozvojová území 
v širším centru Prahy – Smíchov City, Žižkov City a Rohan City. 
V současnosti se to zdá samozřejmé, ale v době, kdy jsme toto 
rozhodnutí udělali, nikdo nepozoroval trend, že by se lidé vraceli 
k městské infrastruktuře, například dnes vyhlášený Karlín v té 
době ještě neprožíval takový rozmach veřejného prostoru, jako 
je tomu dnes. Nechceme svou nabídku omezovat pouze na velká 
rozvojová území, ale bude to červená nit, která se naší produkcí 
potáhne ještě nejméně dalších patnáct let. 

Rezidenční projekty převažují nad ostatními, například nad 
korporátními sídly gigantů, jako je T-Mobile nebo Nestlé. Co má 
obsahovat dobrý rezidenční projekt, aby naplnil potřeby klientů 
vztahující se ke spokojenému bydlení?

Na počet jsme možná postavili více rezidenčních projektů, co 
do finančních objemů se jim ale komerční vyrovnají. V současné 
době nás k propojení obou segmentů vedou právě velké rozvo-
jové územní projekty. Bariérová administrativa vytváří rozumné 
hygienické podmínky pro rezidenci. Tyto základní funkce doplňuje 
potřebná občanská vybavenost a funkční parter. Pak žije čtvrť  
po celý den, což je zdravé i pro město. Dobrý rezidenční projekt – 
a na tom se shodnou všichni developeři – to je lokalita, lokalita, 
lokalita. Pak přichází kvalita návrhu. Stavební program je velmi 
důležitý, aby byla realizace rozumně efektivní. Aby lidé cítili,  
že dostávají přiměřenou hodnotu za peníze, které investují. 

Vaše portfolio se rozrostlo o tři již jmenované rozvojové územní 
projekty zahrnující rozsáhlou komplexní revitalizaci nevyužíva-
ných průmyslových oblastí. Můžete je v krátkosti představit?

Hlavním tématem Smíchov City bylo vrátit bydlení do centra, a to 
formou typické blokové zástavby. Ateliér A69 přišel s nápadem 
proložit územím park napříč jako kombinaci dvou zelených ploch 
a podélně vést pěší bulvár. Parky jsou jako přívěsky navěšené 
na hlavní ulici – to je pro tuto městskou třídu typické, začíná to 
v Karmelitské, pokračuje přes Újezd, Štefánikovu až do Nádražní, 
kde je nutné vedle tvorby nových veřejných ploch revitalizovat 
i ty stávající – přednádražní prostor a náměstí Na Knížecí. Ko-
nečné pojetí těchto významných veřejných prostor bychom rádi 
vytvořili na základě veřejné diskuse – zapojíme se do programu 
participativního plánování organizovaného hlavním městem  
a Prahou 5, půjdeme do veřejného prostoru a oslovíme lidi se 
žádostí o názor. Domovní bloky se pak velmi přiblíží tradičnímu 
členění původní smíchovské zástavby, na jejíž rastr jsme naváza-
li. Extrahovali jsme to nejlepší, co nabízejí v rostlém městě čin-
žovní domy, tedy individualitu jednotlivých domů, funkční parter  
a kvalitu uličního prostoru, navíc ale nabídneme podzemní parko-
vání, kvalitní statiku a akustiku a moderní technologie. V podsta-
tě jsme klasický domovní blok upravili pro 21. století. Žižkov City 

se snažíme koncipovat velmi podobně. Oba projekty mají svůj 
klíčový a určující prvek. Na Smíchově jsou tématem zelené ulice, 
pěší bulvár a náměstí, na Žižkově je to funkcionalistická nádražní 
budova. Probíhá intenzivní diskuse s městem a ministerstvem 
kultury o její budoucí městotvorné náplni, která směřuje ke kom-
binaci komerčního a nekomerčního využití. Rádi bychom také, 
aby vnitřní prostor, sevřený křídly této budovy, fungoval jako 
centrální kamenné náměstí, významné centrum, které městské 
části Praha 3 chybí. Na Rohanském ostrově nemůžeme reali-
zovat klasické domovní bloky, snad jen v centrální části území, 
ale snažíme se urbanistickými prvky vymezit takové celky, které 
jsou pro lidi hodně čitelné. Hmoty jsou víc rozlámané než pevný 
segment na Žižkově a Smíchově. Dominantní je tady volnočasová 
zóna směrem k řece, navazující na síť cyklostezek.

Na co jste dávali důraz při výběru podílejících se architektů?  
Čím vás oslovili? 

Vytváříme skutečně unikátní know-how, kdy skládáme práci více 
architektů do jednoho celku. Například na projektu Smíchov City 
spolupracujeme se zkušenými architekty, mezi které patří napří-
klad profesor Lábus, Chalupa architekti, Projektil architekti, D3A, 
nebo tvůrci urbanismu, ateliér A69. Vybrali jsme je v nezávislé 
soutěži. Na Rohanu pro nás pracují Jakub Cigler Architekti nebo 
AI – Design paní architektky Evy Jiřičné. Snažíme se, aby archi-
tektura nepokulhávala za kvalitou lokality. Významná je také 
naše spolupráce s akademickým prostředím, model celé lokality 
Smíchova je výjimečný svým měřítkem 1 : 100, pracovalo na něm 
šest ateliérů fakulty architektury, bezmála sto studentů, rád bych 
jim poděkoval za to, že si pro svou práci vybrali zrovna Smíchov. 
Ukázali svoji vizi. Skutečný návrh je méně radikální, máme méně 
podlaží a klademe velký důraz na funkční parter a na veřejná 
prostranství, která nebyla předmětem jejich práce, byla to pro 
nás ale důležitá laboratoř – zrcadlo, kde si v reálném měřítku  
lze promyslet důležité souvislosti a limity. 

Vaše zástavba je vesměs velmi tradiční. Patří k filozofii vaší 
společnosti ctít určité parametry nevybočující z rámce urbanistic-
kého stylu okolí projektů? Máte také ambice vytvořit progresiv-
nější formu svých developerských záměrů?

Snažíme se dělat racionální domy. Myslím si, že předvádět archi-
tektonickou exhibici jenom proto, že mohu a že mám dobrého 
architekta, je sebestředné a zbytečné. Okolí obohatí v případě, 
že to zároveň bude urbanisticky významný bod a ještě lépe ve-
řejná budova. Takovou ambici ve velkých územích máme. Máme 
vytipované lokality, které si to zaslouží, ale určitě nechceme 
tvořit město tak, že bychom vytvořili čtvrť solitérní extravagantní 
architektury, která bude nakonec jen shlukem hezkých budov. 
Snažíme se o městské prostředí pro většinu a snažíme se o to 
s pokorou. V současné době je moderním termínem participativní 
plánování. Máme tendenci se lidí zeptat, co očekávají, jestli vní-
mají projekty stejně jako my, nebo se také poučit, že ne. Význam-
ným partnerem a v podstatě i arbitrem je nám v tomto směru 
město, ať už na úrovni samosprávy, nebo územně plánovacích 
institucí. Pokud bude společenská poptávka po větší extravagan-
ci z hlediska veřejného sektoru nebo lidí, kteří v té lokalitě žijí, 
tak proč ne. Dnes se ale spíš snažíme obohatit kvalitu čtvrtí tak, 
že respektujeme, jak byly zakládané, ale měníme vnitřní parame-
try domů. S městskými částmi komunikujeme o tom, jakou náplň 
dát parkům, aby se z nich nestala mrtvá zelená plocha, ale aby je 
lidé vzali za své. V důsledku klimatických změn je zeleň v ulicích 
stále důležitější, můžeme tak výrazně zlepšit mikroklima.

Čím je pro developera vašeho formátu zajímavá investice do 
kompletní revitalizace brownfieldů?   

Jsou to nejkvalitnější lokality ve městě. Má-li město fungovat 
efektivně, lidé musí být vázáni na technickou infrastrukturu  
a občanskou vybavenost. Nerozvíjet plochy, které kolem sebe 
infrastrukturu už mají, je plýtvání penězi. Lokalit v centru města 
ubývá a revitalizace brownfieldu je dobrá cesta.

Co by z hlediska tématu AW 2016 – organické město měl správ-
ný územní plán rozvoje města obsahovat? Co by měl obyvatelům 
přinášet?

Důležité je, aby za rozvojovým plánem byly racionální předpokla-
dy, to znamená, aby dával ekonomickou logiku, aby postihoval 
všechny územní i demografické souvislosti. Infrastruktura města 
je křehký mechanismus a je třeba o ni přemýšlet dlouhodobě. 

Sekyra Group
Leoš Anderle
výkonný ředitel

Sekyra Group, a.s.
U Sluncové 666/12a
180 00, Praha 8 – Karlín

+420 234 005 678
landerle@sekyragroup.cz

Nový projekt Smíchov City promění 
lokalitu smíchovského nádraží v mul-
tifunkční čtvrť plnou zeleně. Urbanisté 
a architekti se inspirovali tradičním 
městem 19. století a to nejlepší po-
užili při návrhu moderní živé čtvrti. 
Projekt tak nabídne klidné bydlení, 
moderní kanceláře, komerční centra  
a veškerou občanskou vybavenost.
Hlavním tématem projektu Smíchov 
City je vrátit bydlení do centra, a to 
formou typické blokové zástavby. Na 
návrhu prvních dvou bloků pracovalo 
sedm ateliérů, jež zvítězily v nezávis-
lé architektonické soutěži vyhlášené 
ve spolupráci s  Institutem plánování 
a rozvoje hl. m. Prahy. Tím je podpo-
řena jejich rozmanitost. 

V první etapě vznikne 400 bytů  
a kancelářská budova o velikosti  
10 500 m2 pronajímatelných ploch.  
V projektu se také počítá s prvky 
Smart City, jako je systém řízení ve-
řejného osvětlení, regulacesemaforů 
či inteligentní mobiliář. Součástí  
plánů jsou též parky o rozloze  
cca 22 000 m2 a bulvár se stromořa-
dím o šířce 28 m.
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Tabanlıoğlu Architects
Murat Tabanlıoğlu
Melkan Gürsel Tabanlıoğlu

Padesát let od sebe dělí vybudování 
AKM (Kulturní centrum v Ataturku, 
jedinečný příklad moderní architek-
tury v Turecku) a Istanbul Modern, 
prvního moderního kulturního centra 
Istanbulu a prvního muzea moderního 
umění. Přesto se obě budovy opírají 
o společný princip, oživení kultury. 
Nejde nám pouze o otevření nového 
prostoru pro veřejnost, chceme zasít 
semínko, ze kterého vyklíčí něco 
mnohem většího – smysl pro souná-
ležitost.

Po úspěchu Istanbul Modern 
po celém městě vyrostla celá řada 
kvalitních nových muzeí umění. 
Istanbul Modern je také srdcem pro-
jektu GalataPort, který si klade za cíl 
propojit 1,2km úsek mezi pobřežím 
Bosporu a vnitrozemím Beyoglu. Jeho 
sousední čtvrť Karakoy je dnes cent-
rem umění a kultury s mladým  
a pulzujícím městským životem  
a ve spojení s galeriemi a muzei  
v Beyoglu je také jedním z nejlepších 
míst pro poslech hudby. Opětovné 
propojení této oblasti s pobřežím 
(zdrojem jeho původní prosperity)  
by nepochybně posílilo její oživení.  
V tomto kontextu je pro nás zacho-
vání kulturního centra AKM (autor 
Hayati Tabanlioğlu, předtím stavěno 
v letech 1969-1977) velmi důležité, 
a to nejen z hlediska jeho architektu-
ry, ale také proto, že je to místo, kam 
naše matky chodily na operu.

V souladu s touto myšlenkou 
jsme vytvořili projekty v různých 
městech po celém světě, u nichž  
jsme se snažili najít co nejlepší řešení 
konkrétní místa a jejich obyvatele, 
od stadionů až po televizní studia 
nebo kongresové sály, jako je napří-
klad turecký pavilón na výstavě Expo 
2000 v Hannoveru, Astana Arena  
v Kazachstánu (otevřena v roce 
2006), Palác míru v Astaně (otevřen 
v roce 2006, ve spolupráci s Foster 
& Partners), budova Studentského 
centra Středovýchodní technické 
univerzity METU a Soutěžní projekt 
veřejného náměstí 2010 (2. cena), 
Mediální centrum v Astaně (otevřeno 
v roce 2011) a dále kulturní centrum 
Konya Selcuklu, které je nyní ve vý-
stavbě.

Tohle je aspektem naší práce, 
která zohledňuje jak dimenzi času, 
tak i prostor. To, co budujeme – nebo 
přestavujeme – je propojením s pod-
statou a pamětí města.
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Kongresové centrum Dakar, Senegal, 2014

Na západním pobřeží Střední Afriky se na nejzápadnějším cípu 
země, na poloostrově Zelený mys (Cap-Vert) nachází hlavní měs-
to Senegalu, Dakar. Kongresové centrum bylo poprvé otevřeno  
v červnu 2014 pro 15. frankofonní shromáždění, kde se setkalo 
75 prezidentů světa.

Projekt byl inspirován typickou geografií a přírodními hod-
notami. Baobaby, unikátní a charakteristické stromy Senegalu, 
jsou výjimečné svým obrovským obvodem. Jejich masivní kmeny 
mohou dorůst do obvodu 25 nebo i více metrů. Druhým typickým 
rysem těchto stromů je jejich dlouhověkost. Baobaby žijí více než 
tisíc let, takže vždy bývali výraznými krajinnými prvky v suché 
a rovinaté senegalské savaně; v ústních příbězích se baobaby 
popisují jako místa bitev nebo jako označení hranic mezi státy. 
Řada těchto historických stromů byla ministerstvem kultury klasi-
fikována jako historická památka.

Okolní vodní prvky a obvod hmoty projektu odkazují na hod-
noty zdrojů. Dlouhověkost je cílem, a to jak pro fyzickou existenci 
budovy, tak i pro sílu krajiny, stejně jako je pro Afriku zdrojem 
hrdosti. V historii byli pod stromem korunováni králové, pod 
temným listím a větvemi stromů probíhala vyjednávání s vyslanci 
a stromy označovaly hlavní veřejná náměstí; jakoby chráněna 
prastarým monumentálním stromem, jednodílná střecha projektu 
obaluje stavební hmotu a ochraňuje každou konstrukci mající 
speciální funkci před povětrnostními vlivy, jako jsou přímé sluneč-
ní paprsky a vítr.

Komplex budov se stává přirozeným přístavem pro setkání 
prezidentů, protože poskytuje klidné a bezpečné prostředí. Stav-
ba kombinuje oddělené jednotky, jakoby spojovala silné kolektiv-
ní identity různých národů, čímž splňuje požadavky shromáždění 
státníků a doprovodných akcí. Jednotky komplexu propojené 
prostřednictvím vody a mostů spojujících jednotlivé bloky zdůraz-
ňují pojetí zakládání-vytváření, trvání-kontinuity a harmonie-řádu 
komunit, a to jak v sociálních, tak i v ekologických sférách.

Obdélníkové bloky jsou vnořené do poloprůhledného kovové-
ho pláště jako štítu chránícího před silným světlem a vytvářející-
ho pocit bezpečí, zakrývajícího interiéry před ostrými slunečními 
paprsky, ale přitom optimálně využívajícího denní světlo. Kolem 
budovy obtéká bronzové pletivo, které chrání vnitřní skleněné 
stěny a redukuje teplo, čímž se zvyšuje energetická účinnost 
budovy.

Zkroucené čepele tvořící strukturu pletiva fungují jako 
ochrana proti slunci a zajišťují zastínění interiéru, aniž by bránily 
průhledu. Budova s   elegantním závojem vizuálně splývá s okolní 
vodou a vytváří na ní nekonečné odrazy.

Díky umístění kovových panelů na různých úrovních a v růz-
ných úhlech je fasáda vnímána jako soubor hravých tvarů třpytí-
cích se v denním světle, odrážejících barvy a tóny oblohy.

Trojrozměrný efekt pletivové opony vytváří pocit, že se bu-
dova vznáší na hladině okolního reflexního bazénu, a zároveň 
vzniká dojem, jakoby vánek od moře klouzal fasádami. V noci, 
kdy je interiér osvětlený, paprsky vytékající vyrytými vzory jsou 
na vodě ještě hravější.

Vstup do areálu je možný ze všech stran, přičemž jedním  
z nich je vstup pro obsluhu ze severu. Prezidentský vstup směřu-
je do hlavního konferenčního sálu, obdélníkového prostoru  
v prvním patře s kruhovým designem sezení. V jednacím sále se 
může shromáždit 1.500 delegátů, sedadla prezidentů jsou napro-
ti publikum jako dlouhý stůl. Sál se nachází uprostřed struktury  
a je přístupný přes hlavní vestibul. Vstupy pro veřejnost jsou 
umožněny prostřednictvím veřejné restaurace a před fair zónou 
pod širým nebem, sousedící s budovami pro tisk a administrativu, 
které se nachází na západní straně komplexu. VIP vstup je  
z východní strany komplexu, mezi muzejní jednotkou a VIP  
jednotkou, což je samostatný blok komunikující s hlavní halou 
transparentním pomocí spojovacího mostu; horní patro je vy-
hrazeno pouze pro prezidenta Senegalu, od této úrovně se VIP 
jednotka přímo propojuje s VIP restaurací nacházející se nad mu-
zeem ve druhém patře. Na obou stranách zákulisí půlkruhového 
konferenčního sálu se nachází sál pro odborníky a VIP místnosti. 
Veškeré interiéry dávají pocit prostornosti a vytvářejí širokou 
cirkulační zónu.

Stejně jako rovnováha mezi světlem a stínem je ve fyzické 
existenci projektu pečlivě zachovávána transparentnost společ-
ného prostoru a důvěrnost státních záležitostí.

V budově jsou využity špičkové technologie a vysoce kvalitní 
bezpečnostní systémy. V souladu se svou funkcí jakožto místa 
setkávání prezidentů světa je budova silná a zároveň je symbo-
lem modernosti; je jednoduchá, ale funkční, a nachází svůj výraz 
v eleganci. Originální konstrukce jakoby sama gestikulovala  
a tak používala jazyk současné architektury.

V mezinárodním Kongresovém centru Dakar, jako důležitém 
objektu vysoké reprezentace, se budou setkávat vůdcové na ote-
vřených jednáních pod jednou střechou. Stejně jako silný starově-
ký strom baobab, bude centrum pod svou střechou vítat delegáty 
národů na jednáních o míru, představujícím krok kupředu směrem 
k Africké unii – podobně jako je mottem Senegalu „jeden národ, 
jeden cíl, jedna víra“.

Technická univerzita  
v Sofii

Georgi Chervendinev, PhD Eng.
docent, Katedra průmyslového 
designu Technické univerzity  
v Sofiii

Technical University of Sofia 
8, Kliment Ochridski Blvd.
BULGARIA
1756 Sofia

+359 893 690 652
chervendinev@tu-sofia.bg

georgichervendinev.eu 
design.tu-sofia.bg/teachers/georgi-chervendinev

Nomád – koncepce městského vozidla

Nomád je projekt elektrické naklápěcí tříkolky. Je založen na 
dvou koncepcích: koncepci jízdy „v“ motocyklu („ride-in“) a 
koncepci ovládání přirozeným naklápěním. Svoboda, nezávislost, 
adaptace – to všechno je spojeno s myšlenkou nomádismu. Cílem 
projektu je zachovat ryzí pocity z jízdy na motocyklu uplatněním 
těchto dvou koncepcí. 

Koncepce „ride-in“ představuje rám motocyklu, který pokrývá 
jezdce a jeho spolucestujícího vzadu. Jezdec tedy nesedí na 
motocyklu, ale v něm. Rám zajišťuje ochranu proti větru a dešti 
díky čelnímu sklu a střeše. Obě strany rámu jsou otevřené, čímž 
je zachován plný kontakt mezi cestujícími a okolím, umožňující 
vnímání zvuků, teplot a vůní, ale zároveň jsou cestující chráněni 
před extrémními vlivy prostředí, jako je silný déšť a vítr. 

Ve srovnání se standardními motocykly tento rám zvyšuje 
pohodlí a bezpečnosti a zároveň zachovává kontakt s přírodou. 

Druhá koncepce – přirozené ovládání naklápěním – je rea-
lizována pomocí předního dvoukolového závěsu. Ten umožňuje 
tříkolku naklonit jako jednostopé vozidlo. Ovládání náklonu v 
době, kdy je motocykl v pohybu, se provádí pomocí protisměr-
ného řízení. Funguje podobně jako u jednostopých vozidel. Když 
tříkolka zastavuje nebo parkuje, automatické zařízení blokuje 
naklápění a vozidlo zůstává stabilní bez nutnosti jakéhokoli 
zásahu jezdce. 

Díky této koncepci je tříkolka velice kompaktní. Její délka a 
šířka odpovídají rozměrům běžného silničního motocyklu. Přední 
kola umožňují lepší řízení, plynulejší proces brzdění a větší stabi-
litu při parkování. 

Chytré budky

Projekt představuje modulový systém skládající se z identických 
prvků. Jejich sestavením se v budkách vytvářejí místa k sezení 
v různém uspořádání. Budky jsou vybaveny elektrickým připoje-
ním pro chytrá zařízení, vlastním osvětlením a wi-fi připojením. 
Nabízí se možnost připevnění fotovoltaických panelů, které by 
zajistily ekologickou a autonomní dodávku elektřiny.

Budky mají stínicí clony pro ochranu před slunečním zářením 
a deštěm, umožňující vytvoření komfortního prostoru vhodného 
k sezení a provádění různých činností souvisejících buď s vyko-
náváním určitých pracovních funkcí, nebo s volnočasovými akti-
vitami, jako je například četba, komunikace s přáteli, relaxace, 
konzumace jídla a nápojů atd.

Modulový systém umožňuje vytváření různých kombinací v 
souladu s konkrétními funkčními požadavky spotřebitelů a speci-
fičností architektonického prostředí.

Chytré budky jsou vnímány jako logický evoluční vývoj tele-
fonních budek známých z minulosti, které sloužily jako komuni-
kační prostor týkající se pouze verbální komunikace mezi lidmi. 
V poslední době se s pokrokem technologií komunikace výrazně 
změnila, probíhá mnoha různými způsoby, vyžaduje větší prostor 
a více pohodlí. Chytré budky jsou navrženy tak, aby splňovaly 
tyto nové nároky. 

4
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1 Zorlu Levent, Istanbul, Turecko, 2014
2 Kongresové centrum Sipopo, Malabo, Rovníková Guinea, 2011
3–5 Kongresové centrum Dakar, Senegal, 2014
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Technologický a výzkumný objekt  
Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

Potvrzení Vysoké školy uměleckoprůmyslové jako součásti histo-
rického jádra města, potvrzení a posílení jejích funkcí ve městě. 
Projekt na ochranu a udržení autentické komunity (studenti, 
umělci) v jádru města, projekt proti vysídlování centra Prahy.

K hlavní budově školy, exkluzivně situované na nábřeží, je 
navržen objekt s funkcí doplňkovou – zahrnující umělecké dílny 
a technologické zázemí školy. Budovy jsou v docházkové vzdá-
lenosti, jejich funkce, život uvnitř, vzájemná interakce oživují, 
obohacují centrum města.

V lokálním urbanismu se budova zapojuje do tradičního 
městského pražského systému propojování městských veřejných 
a poloveřejných prostorů. Koncept otevřeného městského parte-
ru, otevřené komunikační vertikály, zpřístupnění a využití střešní 
krajiny je architektonickou motivací pro propojení s životem 
města ve všech dimenzích.

Podstatná je proměna fasády původní základní školy  
na fasádu vysoké školy, Vysoké školy uměleckoprůmyslové. 
Rozpor mezi požadavkem její pietní rekonstrukce a novou funkcí, 
novým životem řeší jediný architektonický zásah, vertikální řez 
celou fasádou – prodloužení její morální životnosti  
(95,1 % historie, 4,9 % současnosti).

Práce s objemy ve vazbě na tradiční dvory, dvorky, pasáže, 
práce v logice původní geometrie, práce s měřítkem, s původním 
traktováním a modulací původních konstrukcí. Zachování historic-
ké kvality (stopa, objem, výška, proporční vztahy, podstatné  
a kvalitnější detaily historické budovy).

Motivační a pracovní prostředí uměleckých dílen – dřevo, kov, 
sádra, digitální technologie, robotika, volné umění, design, sklo, 
keramika, textil, móda, grafika, fotografie, film, šperk, architek-
tura.

Vysoká škola 
uměleckoprůmyslová  
v Praze
Ivan Kroupa

Technologický a výzkumný objekt Vysoké školy  
uměleckoprůmyslové v Praze, Mikuladská ulice

Palác Národní na rohu ulic Mikuladská
a Národní v Praze, Sebre, 2017
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Koupaliště v Sovatě (RO)

Koupaliště v Sovatě bylo realizováno u horského jezera, upro-
střed lázeňského resortu, jako součást procesu masivního tu-
ristického rozvoje. Zároveň má řešit hlavní problémy, například 
omezení množství sladké vody a naplavenin, které dosahovaly  
až k heliotermálnímu jezeru Ursu, a odlehčení zalidněnému jeze-
ru Ursu od vysokého počtu turistů.

Jezero Tineretului, nacházející se výše než jezero Ursu, 
existovalo do devadesátých let. Jeho významnou úlohou bylo 
zachytávání srážkové vody a naplavenin, které by se jinak do-
stávaly do níže položených jezer. Po dobu 20 let byla oblast 
opuštěná, zůstávala bez terénních úprav a zástavby. Vytvoření 
jezera Tineretului eliminovalo narušení heliotermiky v jezeře Ursu 
a kromě toho umožnilo vybudovat nové koupaliště pro přibližně 
500 návštěvníků.

Záměrem projektu bylo propojit následující myšlenky:

– vytvořit koupaliště s intenzivním využitím v letním  
období – tedy po dobu tří měsíců;

– najít způsob, jak by mohlo být koupaliště, nevyužívané  
po zbylých devět měsíců v roce, opět oživeno;

– harmonicky zapojit nový stavební prvek do přirozeného 
prostředí v souladu s jeho zákony;

– vytvořit nové jezero jako nárazníkovou zónu s cílem ochránit 
jezero Ursu přebíráním srážkové vody a naplavenin.

Úkolem tohoto projektu bylo nalézt vhodná architektonická ře-
šení pro realizaci zásahu do téměř nedotčené přírody. Koncept 
koupaliště respektuje okolí, které je pravidly urbanistických 
zásahů nezasažené. Samozřejmými a nezbytnými principy této 
kompozice jsou:

– absence přímých úhlů, paralelních linií;
– velké horizontální plochy;
– prolínání a mísení různých vrstev a objemů přirozeným  

a organickým způsobem.

V přírodním prostředí jsou náhodné a výrazné prvky vzác-
ností, všechno se přibližuje rovnováze. Přirozené krajinné okolí 
umožnilo vytvořit výsledný tektonický tvar inspirovaný přírodou. 
Kartézské prvky se objevují jen na funkční požadavky a jako 
racionální ovládnutí prostoru a konstrukce (dřevěné piloty  
a nosníky).

Bylo zvoleno řešení budovy s velkou plochou ke koupání, 
vhodnou pro různé aktivity, čímž se vytvořil prostor pro celoroční 
rozjímání a meditaci. Turisté přicházející z údolí zde nacházejí 
vymezení a přechodovou zónu, která vede k prostoru pro koupání 
umístěnému na hrázi. Dynamika střechy, radiální kompozice, 
tektonické linie a pravidelnost dýhování dohromady tvoří dobře 
definovaný celek. Výsledek je zřejmý: turisté a obyvatelé Sovaty 
často míří k jezeru, procházejí se a sedí na jeho břehu obráceném 
směrem ke koupališti, tráví zde čas obdivováním architektury  
a přírody. Po více než 20 letech se jezero opět stalo cílem  
návštěvníků a spolu s novou budovou láká k nesčetným  
aktivitám, zejména rekreačním a sportovním.

Architektura budovy je v harmonii s klidem a tichem okolní 
přírody, zároveň reaguje na dynamiku lidských aktivit. Tento ryt-
mický pulz dodává hmotě budovy energii. V tom spočívá její  
organičnost. Je přizpůsobena přírodě a současně poskytuje pro-
stor pro využití rozmanitými typy lidí v letním období  
a pro aktivity ve svém okolí po celý rok. I když působí jako místo 
k rozjímání zasazené do nedotčené přírody, samotný záměr pro-
měňuje jezero ve významnou součást městského života, a tím se 
celá oblast čím dál více stává organickým městem. Je třeba držet 
krok s množstvím plánovaných aktivit a s rozvojem, který tuto 
oblast teprve čeká. 

WWAA

Marcin Mostafa
Natalia Paszkowska 
Boris Kudlička

WWAA je architektonická kancelář 
sídlící ve Varšavě, která se věnuje 
činnosti v různých oborech, od návrhů 
nábytku, designu a realizace výstav 
až po bydlení, kancelářské i veřejné 
budovy nebo velké urbanistické pro-
jekty.

Marcin Mostafa a Natalia Pasz-
kowska – architekti, kteří se potkali 
a začali profesionálně spolupracovat 
na Varšavské technické univerzi-
tě, založili vlastní kancelář v roce 
2007. V roce 2010 se k nim přidal 
Boris Kudlička – uznávaný slovenský 
scénograf. Raná tvorba kanceláře 
byla poznamenána výhrou v soutěži 
na návrh polského pavilonu na EXPO 
2010 v Šanghaji. V roce 2008 získali 
WWAA (spolu s Janem Sukiennikem, 
307 kilo Architects) cenu za projekt 
Kulturního centra Służew (SDK) 
ve Varšavě. Obě tyto stavby byly 
kladně přijaty i v zahraničí – pavilon 
v Šanghaji získal stříbrnou medaili 
za nejlepší expozici, zatímco budova 
SDK byla nominována na Cenu EU 
za architekturu – Mies van der Rohe 
Award 2015.

Na výstavě „Místa – Places“ se 
WWAA rozhodli představit dva pro-
jekty z poslední doby, oba dokončené 
v roce 2014. Rebel One, první stavba 
dokončená v rámci bytového projektu 
Soho Factory ve čtvrti Kamionek 
ve Varšavě a Kulturní centrum Służe-
wiec (SDK) také ve Varšavě. 

Rebel One 

Čtvrť Kamionek je relativně neznámé místo, ačkoli tvoří velice 
zajímavou část Varšavy. Leží v geografickém středu města. Park 
Skaryszewski, Národní stadion a nevyužívané pozemky tvoří 
téměř půlku jeho rozlohy. Rebel One hraje důležitou roli v dalším 
rozvoji celé čtvrti. Jako jedna ze dvou plánovaných architektonic-
kých dominant zdůrazňuje ambiciózní plán proměny průmyslové 
oblasti Kamioneku na otevřený, živoucí a víceúčelový prostor 
vhodný pro každodenní využívání.

Charakter budovy Rebel One definuje její expresivní průčelí. 
Ještě před samotným návrhem byla provedena rozsáhlá studie 
architektonických detailů průmyslových pozůstatků v Kamioneku. 
Průčelí bylo v podstatě vytvořeno jako sbírka několika tisíc ručně 
položených betonových cihel uspořádaných do otevřené galerie 
dekorativního zdiva inspirované modernistickými stavbami z me-
ziválečného období ve Varšavě.

Betonové cihly – historicky oblíbený materiál pro svou do-
stupnost a konstrukční vlastnosti – se sem hodí především kvůli 
své estetické hodnotě. Tradiční materiál byl zpracován pomocí 
nových postupů a nových technologií. Cihly se smíchaly s čedičo-
vým kamenem a byly vystaveny různým stupňům broušení –  
od hrubého až po hladké – výsledkem čehož jsou rozmanité vi-
zuální efekty závisející na úhlu pohledu a poloze slunce. Patnáct 
různých grafických vzorů vyústilo do šestadvaceti verzí cihlové 
vazby (pevné a prolamované) – každý motiv má své přesné umís-
tění, což zesiluje dojem, že budova byla postavena z jednotlivých 
„bloků“. Pro zvýšení plastického efektu jsou velké prolamované 
plochy v kontrastu se sytou barvou vnitřních zdí a stropů pro-
storných lodžií.

Finální podoba SDK byla dána dvěma prvky: prvním byla 
situace a urbanistický kontext objektu a druhým jeho funkce 
definovaná programem.

V oblasti Służewiec převládala až do 70. let typická, ven-
kovská, řídká obytná zástavba. Pak během pár let na místě polí, 
sadů a luk – kde byl běžně k vidění pasoucí se dobytek – vyrost-
ly vysoké paneláky, ten nejvyšší byl jedenáctipatrový, a to  
v rámci osídlování údolí. Svou proměnou tradičního hospodářství 
je návrh nejen hluboce zasazen do tradiční kultury místa, ale 
zároveň vykazuje respekt k hranicím městských a funkčních zón 
a (v narážce na zvyky běžného dětství) určitým způsobem využí-
vá jisté konvence dětské ikonografie.

Základní část projektu a hlavní vstup do budovy jsou umís-
těny na úrovni -1, která je přístupná po půlkruhovém schodišti 
ze vstupního nádvoří. Tento prostor funguje jako pódium během 
divadelních, venkovních představení. Jeho teplá, dřevěná podla-
hová krytina vyzývá k odpočinku v přestávce mezi různými akti-
vitami. Díky umístění hlavních funkcí budovy na úroveň -1 bylo 
přízemí pojato jako otevřený veřejný prostor, kde jsou postaveny 
relativně malé domky s tradiční formou a z tradičních materiálů. 
Každý domek je přístupný z přízemí a každý slouží k jinému 
účelu, například jako umělecká dílna nebo literární klub. Plně 
prosklené zdi budovy shlížejí na park. Dispozice budovy umožňu-
je maximální propojení interiéru s okolní krajinou. Postupem času 
se prostory SDK staly veřejným městským místem; aktivity SDK 
přesahují jeho hranice.

Kontext je ze všeho nejdůležitější. Tato věta charakterizuje 
všechny projekty od týmu WWAA. Současně je to výchozí bod  
pro název kanceláře: WWAA – Warsaw Architects. 

Tento fakt udává profesní cíle kanceláře: preciznost při 
řešení daného problému; zároveň inovativní pohled a otevře-
nost experimentům. Díky tomu může kancelář fungovat i jako 
architektonická laboratoř. A právě proto lze její název číst i jako 
Warsaw Workshop of Architecture.
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1–2 Rebel One ve čtvrti Kamionek ve Varšavě
3–7 Kulturní centrum Służewiec (SDK) ve Varšavě. 
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Kabinet architektury
Tadeáš Goryczka 
Jaroslav Němec

Kabinet architektury se věnuje  
výstavám a akcím zaměřeným  
na architekturu, což vyplynulo jako 
přirozená reakce na absenci pravidel-
né profesionální prezentace architek-
tonické tematiky v regionu i mimo něj 
a na rostoucí zájem u odborné,  
ale hlavně široké laické veřejnosti  
o tuto oblast kultury.

Ve spolupráci s Galerií výtvarného 
umění v Ostravě, která poskytuje  
nutné prostorové zázemí a logistickou 
podporu architektonickým výstavám, 
pořádá výstavy ve výstavních sálech 
ostravského Domu umění.

Mnohé výstavy a s nimi spojené 
aktivity prezentuje nejen v českých 
městech, jako například v Brně, 
Kutné Hoře, Litomyšli, Praze, ale také 
v zahraničí, mezi jinými v německém 
Výmaru, v polské Vratislavi, Elblągu, 
Glivicích a Katovicích nebo ve sloven-
ské Bratislavě a Popradu.

V roce 2011 byl Kabinet archi-
tektury přijat do organizace ICAM, 
prestižní asociace sdružující význam-
né instituce, galerie a muzea z celého 
světa, jež se zaměřují na prezentaci  
a popularizaci témat spojených  
s architekturou, kde v současnosti 
jsou jedinými zástupci České  
republiky.

Kabinet architektury pořádá 
mezinárodní festival architektury,  
designu a umění Archikultura. Přehlíd-
ka zaměřená na architektonická té-
mata v tom nejširším pojetí navazuje 
na předchozí ročníky festivalu, který 
se v letech 2009–2012 konal pod 
názvem Architecture Week Ostrava.

Cílem festivalu je prezentace 
urbanismu, architektury, designu  
a umění poučnou, inspirativní ale  
i zábavnou formou, jde o uvědomění 
dopadu a vlivu těchto oblastí lidského 
konání na lokálně a současně globál-
ně pojímaný životní prostor člověka. 
Výstavy, přednášky, diskusní fóra, 
promítání filmů či procházky  
za architekturou dávají příležitost 
všem zájemcům rozšířit své poznat-
ky o práci architekta, problémech 
výstavby a možnostech jejich řešení, 
seznámit se s architektonickou histo-
rií nejen města Ostravy, ale porovnat 
úroveň jejího dalšího rozvoje  
s aktuálním děním v této oblasti  
ve světě. Specifikem a předností  
Moravskoslezského regionu je jak 
jeho multikulturní prostředí, které  
se na trojmezí České, Slovenské  
a Polské republiky nabízí, tak jeho 
bohatá historie.
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Zlín 2012

Čeští architekti a počátky turistiky na chorvatském Jadranu

McCullough Mulvin Architects – Laboratoř přírody.  
Geologie/Biologie

Fernández de Córdova & Roda – Casas

David Vávra: Nejen tři cesty za architekturou

Anna Szprynger: Na hraně geometrie

Iain Patterson – Out West

Architektura zmocňující se prostoru: Alfred Neumann –  
život a dílo

István Haász – Světloprostory

Brusel… na Ostravsku

Rozpínající se vesmíry ve smršťujících se stopách:  
NL Architects – Amsterdam

Masaharu Takasaki

Ivo Klimeš: Architektura a divadlo

Reductiv.NL

Rafi Segal. Architektura: Koncepty a formy

ARCHILIM. Geometries of Chaos. Tadeusz Sawa-Boryslawski

Zvi Hecker. Cesta hledání

BAND: Barcelona Architecture ‚n‘ Design. Anna Bach – Eugeni 
Bach – Josep Camps – Olga Felip – Josep Ferrando

Město v pohybu. Cyklistická Kodaň očima fotografa Mikaela 
Colville-Andersena

Současná dánská architektura

Světoví architekti o architektuře. Tadeusz Barucki

Heinrich Lauterbach. Architekt vratislavského modernismu

Josip Plečnik. Skici

Keret House a jiné projekty. Jak zabydlet škvírku?  
Jakub Szczęsny a CENTRALA / Jakub Szczęsny: OPERATIONS

Elblong – Ostrava = !?!  
společná zpráva na téma Prostorové formy

Le Corbusier. Chandigarh

Architektura znějící hudbou

Nábytek pro historická divadla. Radim Ulmann

DESIGN NEXT DOOR!

Erich Mendelsohn … ze života/Biografisches

TALLER: objekt – oděv.  Maryla Sobek. Montreal

NL Architects. Made in NL

POST-OIL CITY. Historie budoucnosti města

OFIS Arhitekti 2002–2012. Inspirující limity

Milan Pitlach – Šanghajské koncepty. Skici. Kaligrafie.  
3x Milan Pitlach – Šanghajské práce

K-DRON. Mezi uměním a matematikou.  
Janusz Kapusta. New York

Současná slovenská architektura 1989–2011.  
Monika a Ľubo Stacho: fotografie

Boris Podrecca. Architekt

Vize Jana Kaplického

Zbigniew Maćków / Architekt

Vratislav 20/20 – architektura 1990–2010.  
Současná a budoucí tvář dolnoslezské metropole  
v architektonických návrzích a realizacích

Daniel Libeskind. Architektura je řeč

kaVárna Ostrava / Mánes Praha

Mezinárodní vztahy. Mladí architekti z Německa

Slezská škola architektury? / Śląska Szkoła Architektury?

Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa. SANAA. Škola managementu  
a designu v Zollverein. Thomas Mayer. Fotograf

Logika prostoru. Architekt Robert Konieczny. KWK Promes

Trojhlavý drak. Trójgłowy smok. Dreiköpfiger Drache Architektura 
Horního Slezska (1922–1933)

GALIA ROMANICA. Románská architektura a umění Francie  
ve fotografiích Zygmunda Świechowského

Erich Mendelsohn. Dynamika a funkce,  
vize kosmopolitního architekta

Architekt Oscar Niemeyer. Brasília

Extra-Muros: okouzlení architekturou

Evropská města v grafice 15. až 19. století
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Partneři Kabinetu architektury:
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