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SOUTĚŽE

 O nejlepší urbanistický projekt. Mezinárodní studentská soutěž za akademický rok 
2018–2019. Vypisovatel Ústav prostorového plánování FA ČVUT, Asociace pro urbanis-
mus a územní plánování, Ústav urbanismu FSv ČVUT, Ústav navrhování FA VUT v Brně, 
Ústav urbanizmu a územního plánovania FA STU v Bratislavě, FA Politechnika Wrocla-
wska ve Vratislavi. Lhůta pro přihlášky do 22. února 2019. Vernisáž loňského ročníku sou-
těže se uskuteční 19. března od 13 h ve foyer fakulty.
 O návrh nového loga datových schránek. Pořádá Ministerstvo vnitra ČR. Lhůta pro 
odevzdání  přihlášek  do  28. února 2019. Kontakt: marcela.klancova@mvcr.cz.

SOUTĚŽE – VÝSLEDKY

 O nejlepší diplomovou práci 2018. První cena a Hlavní cena společnosti Olym-
pus: Igor Machata, vedoucí práce Ivan Kroupa, Jana Moravcová, UMPRUM, projekt 
OKDR 2.0.; Druhá cena: Ondřej Blaha, ved. práce Michal Kuzemenský, Ústav urbani-
smu FA ČVUT, projekt Palmovka; Třetí cena: Jakub Herz, ved. práce Jan Šépka, UMP-
RUM, Resuscitace areálu České obce sokolské na Malé Straně; Klára Jeníková, ved. práce 
Boris Redčenkov, Ústav nauky o budovách FA ČVUT, Subcentrum Klamovka – Nové lokál-
ní centrum v Plzeňské ulici; Čestné uznání: Lenka Milerová, ved. práce Emil Přikryl, 
Škola architektury Emila Přikryla, AVU, Kotěra, Gočár a já – Aktualizace Školy architektury 
AVU; Barbara Poláková, ved. práce Tomáš Novotný, Jakub Koňata, Tomáš Zmek, ÚN 
I, FA ČVUT Bývanie 2018; Cena společnosti Cegra: Štěpánka Úlehlová, ved. práce T. 
Novotný, J. Koňata, T. Zmek, ÚN I, Městský dům Kutná Hora; Cena Českých center: Mi-
chaela Říhová, ved. práce Jan Hendrych, FUA TU v Liberci, Sudetská krajina Horního 
Vítkova; Cena společnosti Heluz: Milada Vorzová, ved. práce T. Novotný, J. Koňata, 

T. Zmek, ÚN I, Areál bývalé Neubertovy tiskárny – Bytový dům s ateliéry. Porota: Tomáš 
Bezpalec, Lukáš Brom, Ida Chuchlíková, Vojtěch Kaas, Pavel Pijáček, předseda.
 Taiwan International Student Design Competition 2018. Tereza Vacková, ate-
liér Tvarůžek – Fiala, ÚPD FA ČVUT, cena v kategorii Product design, International 
Design Association, Special Prize, German Design Council / Rat für Formgebung 
Prize za bakalářskou práci „Cles, Clever Seek“. Téma tohoto roku bylo „Průlom a inova-
ce“.  Soutěže se zúčastnilo 20 833 studentských projektů z 895 vzdělávacích institucí  
z 66 zemí/ regionů celého světa. https://www.tisdc.org/en/news/1062.

VÝSTAVY

 Diplomové práce. ZS. Střední dvorana FA ČVUT. Do 6. 3. 2019. (https://dspace.cvut.cz)
 Druhá kůže 2018–2019. Výsledky. Dvorany Fakulty architektury ČVUT. Ve dnech 
20. 2. – 6. 3. 2019. Dne 27. 2. v 17.00 oznámení výsledků.
 O nejlepší urbanistický projekt 2017–2018. Výsledky. Střední dvorana FA ČVUT, 
Thákurova 9, Praha 6. Ve dnech 19. – 29. 3. 2019; vernisáž 19. 3., 13.00 h.

KNIHOMOL

 „EAM/1936–2011“ čili zkratka, která označuje antologii 161 přeložených textů  
euroamerických architektů z let 1936–2011! Obsah impozantní, více než sedmisetstránko-
vé  publikace „Euroamerické architektonické myšlení 1936–2011“ předkládají editoři R. Švá-
cha, M. Sršňová a J. Tichá v chronologické řadě. 
Antologie není strukturovaná podle témat či diskusí teoretiků a historiků, kritériem „nebyl význam 
textů, nýbrž význam jejich autorů, osobností euroamerické architektonické scény“ (s. 718). V cen-
tru pozornosti jsou tak nikoli teoretici a historici oboru, ale „praktikující architekti“ a jejich „psaní“. 
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Představujeme nové profesory FA ČVUT
Vladimír Krátký

Jak jsme již uvedli, v Karolinu převzal 25. 6. 2018 profesorský jmenovací dekret 
Vladimír Krátký. Alfa jej představuje v odpovědích na anketní otázky. 
 
1/ Mohl byste stručně popsat obsah vaší profesorské přednášky před Vědec-

ko-uměleckou radou FA ČVUT a Vědeckou radou ČVUT?
2/ Která část byla zmíněnými členy rad diskutována? Jak jste byl s odbornou 

debatou spokojen?
3/ Jak posuzujete tendenci odborného školství v EU, směřující k masivnímu 

rozšíření „společnosti vědění“ a souvisejícímu procesu jmenování?
4/ Uvažoval jste o rozšíření vašeho pedagogického působení například 

směrem do zahraničí? Nebo směrem k domácímu neziskovému sektoru, 
působícímu lokálně v segmentu edukace širší kulturní veřejnosti?

5/ Jaký význam má pro vás osobně získání nejvyšší učitelské hodnosti „pro-
fesor“ v oboru?

6/ Mají studenti a pedagogové – kolegové – očekávat postupné změny ve 
vašem pedagogickém či (a) odborném postavení na FA ČVUT?

7/ Kterou část své vědecké práce považujete vy osobně za nejhodnotnější? 
Kterým směrem v ní hodláte (hodláte-li) pokračovat?

8/ Kterými metodickými hodnotami ve výuce se řídíte? Považujete některého 
z vašich učitelů za svůj vzor? V čem tkvěly jeho kvality?

1/ Šlo o Uměleckou radu UMPRUM a téma přednášky bylo Kancelářské budovy v kon-
textu města a společnosti.
2/ Debata po přednášce byla vcelku skromná, zajímavější byla neformální diskuse, když 
bylo po všem. Reflektovala částečně všeobecnou nepopularitu kancelářských budov a za-
znívaly pochybnosti o jejich potřebnosti, přesněji řečeno o potřebnosti takového množství.
3/ Pokud mluvíme o  Boloňském procesu, musím přiznat, že detaily podrobně neznám. 
Přesto, vztaženo na architekturu, si myslím, že kvantita studentů věci moc nesvědčí. Stej-
ně tak příliš nefandím tříletému bakalářskému studiu architektury. Student po dvou se-
mestrech ZAN a dvou semestrech ateliérů začíná poměrně komplexní bakalářský projekt. 
Je evidentní, že má málo zkušeností na to, aby jej s potřebnou mírou samostatnosti zvládl.
4/ Výuku v zahraničí jsem si dvakrát vyzkoušel na začátku devadesátých let na Univer-
sity of Michigan, následně jsem byl i  hostujícím kritikem na Liechtenstein University. 
Poté po roce 1995 jsem se soustředil na vlastní práci, chod kanceláře a na působení 
doma na fakultě. V tuto chvíli bych možnosti výuky venku přenechal mladším. Mimocho-
dem postrádám nabídky na výuku v cizině. Zatímco studenti mají nepřeberně možností, 
u učitelů mi chybějí. A škole by to moc prospělo.
5/ K profesuře jsem byl vyzván rektorem VŠUP. V tomto smyslu chápu titul jako ocenění 
vlastní práce, asi i práce pedagogické – někteří moji studenti pokračovali na Umprumce.
6/ Nikoli. Budu pokračovat v tom, co dělám. Chci řadu postupů vylepšit, to ale s profe-
surou nesouvisí.
7/ Nešlo vlastně o vědeckou práci, a ani  jí snad neměla být. Pro mě osobně byla nejza-
jímavější práce na portfoliu, které bylo kromě řady formálních příloh a přednášky nutnou 
součástí procesu. Rozhodl jsem se pro zevrubnější ohlédnutí zpět a spolupráci s grafic-
kým studiem. Bylo to celkem vzrušující, výživné i překvapující. Zjistil jsem, že na některé 
práce jsem časem zapomněl.

Vladimír KrátkýVe d l e FA Č V U T a kc i po ř á d á S PA – n a p r v n í m ze s n í m k ů J i ř í h o R ysz awé h o n á če l n i ce s po l k u A n n a B l a ž kov á 
v ú vo d u ve r n i s á že. V poz a d í soš ka l e g e n d á r n í h o O l ově n é h o D u š a n a
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8/ Chci, aby studenti hledali vlastní cestu i vlastní výraz. Neočekávám, že budou domy 
dělat jako já. Když narazí na problém, pomáhám jim jej vyřešit, snažím se naznačit ces-
tu, jak dál. Za důležité ve výuce považuji kvalitní zvládnutí architektonického „řemesla“, 
nemyslím, že bychom měli produkovat hvězdy. Když jsem studoval, nevybírali jsme si 
učitele, byli jsme do ateliérů rozděleni, a  tak jsem vystřídal poměrně hodně kantorů. 
Bohužel žádný z nich ve mně nezanechal hlubší stopu. Profesoři Čermák a Černý byli 
v té době už ve vysokém věku. Výjimkou byli architekti Bočan a Rothbauer, nakrátko 
vedli ateliér interiéru. V  době normalizace nám – angažovaným studentům – nabíd-
li přitažlivé soudobé myšlení, zkušenosti z praxe a i  jako lidi nám imponovali. Dobrou 
zkušeností bylo i hostování na univerzitě v USA v roce 1992 a 1995. Oproti naší škole 
měli studenti výrazně méně předmětů, zato ateliérům věnovali víc času – tři odpoledne 
v týdnu. Zajímavou novinkou byla pro mě metoda „reviews“, kterou, troufám si říci, jsem 
přinesl k nám do Prahy. Na fakultě tomu říkáme prezentace.

Vladimír Krátký: absolvent FSv ČVUT, obor architektura (1976). Ateliér 7 Projektový ústav 
výstavby hl. m. Prahy 1976 –1990, Ateliér Omicron – K 1990–1994, samostatný architekto-
nický ateliér 1994–2017. Vedoucí návrhového ateliéru FA ČVUT Praha 1990–2019, University 
of Michigan – hostující profesor architectural design, seminář fotografie 1992, 1995; habili-
tace, jmenování docentem FA ČVUT 1998; University of Liechtenstein – hostující kritik, 2009, 
2010; jmenování profesorem, VŠUP 2018. Vybrané práce: Církevní středisko s kaplí v Nových 
Butovicích, projekt 1994–1998; Rekonstrukce a dostavba rodného domu Gustava Mahlera 
v Kalištích, realizace 2003; Grand Prix OA 2004, Bytový dům Ruská, Praha 10, realizace 2003; 
Office centrum GEMINI, Praha 4, realizace, 2006–2009. Rekonstrukce Battistovy cihelny, Praha, 
realizace 2006–2012; FUTURAMA business park, Praha 8, realizace, 2007–2016, Administrativní 
Centrum MECHANICA – WALTROVKA, Praha 5, realizace 2013–2017. Ocenění: II. mezinárodní 
bienále architektury – Krakov, Petit Prix 1987; Grand Prix OA, 1. cena v  kat. rekonstrukce, 
2004; German Design Award, Special mention, 2018.
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Inventura urbanismu 2018
Památkové hodnoty v urbanistickém měřítku
Listopadová konference a workshop

 
Každoroční Inventura urbanismu je pracovní setkání nad aktuálními tématy v oblasti 
stavby, projektování či plánování měst a obcí. Letošní již 9. ročník se zabýval podstat-
nými jevy a atributy vytvářejícími soubor památkových hodnot v kontextu urbánních 
celků. Konference a  souběžné workshopy byly součástí pětiletého projektu NAKI II 
„Původ a atributy památkových hodnot historických měst ČR“ zpracovávaného Fakul-
tou architektury v ČVUT v Praze a Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV ČR. 
Výchozí myšlenkou projektu NAKI je pojetí města jako nedělitelného kontinua, kde 
každá měřítková vrstva nese přiměřené významy. A právě v tomto rámci letošní kon-
ference a souběžný výzkum zkoumaly a zkoumají vztahy mezi památkově chráněnými 
lokalitami (rezervacemi a zónami) a oním celkem, resp. pozici památkově chráněných 
území v rámci celku. Jsou mj. hledány a formulovány jevy a atributy charakterizující 
současně urbánní i památkovou hodnotu v měřítku krajiny, intravilánu města i  jeho 
jádra. 
V současné době jsou často městské památkové rezervace (MPR) chápány spíše jako 
„funkční zóny“ v  rámci celkového zónování měst územními plány, jako části města 
relativně nezávislé na okolním vývoji, a oproti zákonným premisám více jako soubor 
památkově chráněných objektů než jako urbánní celek. Výzkumný projekt NAKI vy-
chází z předpokladů, že koncepční ochrana stabilizujících fenoménů celku umožňuje 
větší variabilitu rozvoje jeho částí a jednotlivostí, že městské jádro lze mj. revitalizovat 
pomocí regenerace celku města, resp. vzájemných vazeb jeho částí a že tvorba ve-
řejného prostoru je jedním ze základních nástrojů péče o město a o jeho památkově 
chráněné urbanistické hodnoty. Mj. i těchto témat se dotýkala letošní konference.
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Konferenci tvořily čtyři panely: Právní otázky péče a  ochrany historických sídlišť (ga-
rant JUDr. PhDr. Jiří Plos), Urbanistická dimenze památkové ochrany (garant prof. Jan 
Jehlík), Lokace, zakládání a vytyčování měst (garant arch. Tomáš Drdácký) a Každoden-
nost v historickém prostředí měst (garant arch. Jana Zdráhalová). V rámci těchto panelů 
byly prezentovány podstatné body daného tématu a  následně byly krátce komento-
vány. Zásadními otázkami byly: Jak ovlivňuje právo stabilitu a variabilitu urbánních 
struktur z hlediska památkové péče? Jaké jsou podstatné jevy a atributy odrážející 
urbánní hodnoty historických jader měst? Jaké znalosti a  možnosti podmiňovaly 
lokaci, vyměření a vytyčení středověkých měst? či Jaký význam mají památkové re-
zervace pro život současných měst?
Byla např. prezentována analytická metoda identifikace, uspořádání a porovnávání sle-
dovaných jevů a atributů nad databází GIS, a to v rámci tří měřítek zobrazení (město 
v krajině, jádro v intravilánu, detaily jádra) a tří historických stavů (19. a 20. století a sou-
časnost). Středověkou fázi zakládání měst představovaly prezentace hypotéz historické 
lokace a geodetického vytyčení a geometrických principů konstitutivní urbánní formy. 
Zajímavou ukázkou bylo předvedení práce s „gromou“, modelem starověkého a středo-
věkého nástroje triangulace v reálném terénu. Samostatný blok konference byl věnován 
reflexi reálné pozice historických jader v běžném životě obyvatel. Přirozená proměna vy-
užití historických měst byla (a je každodenně) konfrontována se změnou obrazu města 
a s relativně přísnou ochranou památkových hodnot. Výrazné snížení hustoty obyvatel 
či mnohdy extrémní nárůst turismu či pořádání zážitkových akcí v historických jádrech 
často zásadně proměňují hmotnou i  nehmotnou substanci původních kvalit, resp. 
vytvářejí otázku, co má být předmětem urbánně-památkové péče a ochrany. V tomto 
kontextu byl mj. prezentován příklad řízených rozhovorů s obyvateli města mj. na téma 
jejich vztahů k historickému jádru, resp. zapojení památkové lokality do jejich každoden-
ních životů. 

Účastníky konference byli architekti, urbanisté, památkáři, historici, právníci a technici. 
Kromě garantů jednotlivých panelů to byli: Mgr. Aleš Roztočil (právník a soudce, NSS), 
Mgr. et Mgr. Michal Novotný (právník a historik umění), prof. Pavel Gregor (architekt, pa-
mátkář, FA STU Bratislava), PhDr. Jan Vojta (historik umění a památkář), arch. Vít Rýpar 
(architekt, urbanista, FA ČVUT), arch. Jan Sedlák (architekt, urbanista, FA ČVUT), doc. 
Miroslav Cikán (architekt, urbanista, FA ČVUT), Atonio Moro (architekt, urbanista, Bar-
celona), PhDr. Vítězslav Štajnochr (etnograf, historik umění, NPÚ Praha), prof. Bohumil 
Kováč (architekt), André Loits, Ir. (inženýr, badatel, Belgie), Ing. Pavel Hánek (geodet, FSv 
ĆVUT), arch. Ondřej Šefců (architekt, památkář, NPÚ ÚOP Praha), doc. Dana Novotná 
(NPÚ ÚOP Brno), Ing. Tomáš Zadražil (geodet, ÚTAM AV ČR), Bc. Libor Honzárek (před-
seda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska), Mgr. Roman Fabeš (starosta 
Telče), prof. Petr Hrůša (architekt, urbanista, Brno), arch. Miroslav Vodák (architekt, spo-
lek CBArchitektura), arch. Vladimír Dolejšek (architekt, urbanista, Útvar hl. architekta, 
České Budějovice).
Je třeba říci, že letošní Inventura urbanismu byla velmi náročná pro velký počet témat 
a  účastníků. Ukázala však, jak složité a  široké je pole památkové ochrany, jakkoliv se 
možná jeví z vnějšího pohledu jako konzistentní a jasné. Míra objektivity a subjektivity při 
formulaci památkových hodnot je a musí být předmětem mnohem širší diskuse v rámci 
většího názorového pole, než je tomu dnes. Hledání společného přístupu k pojmenovává-
ní a strukturování kulturních hodnot, do jejichž oblasti patří jak památková péče, tak ar-
chitektonická a urbanistická tvorba, je výsostným cílem celé naší profese. Protože o tom, 
co je a co není hodnotou, je nutné se vždy dohodnout. A dohodu lze uzavírat jen v rámci 
demokratické a poučené diskuse. Samozřejmě s relevantními znalostmi a s erudovanou 
argumentací. A to v co největší šíři odborného spektra, jehož se to týká. Je to dáno přede-
vším tím, že komplexy různých cílů a hodnot jsou často v přirozeném konfliktu (zde např. 
vytváření nových urbánních vrstev nad vrstvami historickými).  prof. Jan Jehlík

Z l o ň s ké I n ve n t u r y u r ba n i s m u , vě n ov a n é pa m á t kov ý m h o d n o t á m v u r ba n i s t i c ké m m ěř í t k u . N a s n í m c íc h Ši m o n a J i r á č ka 
J a n J e h l í k ,  A n to n i o M o r o z f a k u l t y E sco l a Tè c n i c a Su pe r i o r d ‘A r q u i te c t u r a d e B a r ce l o n a a J a n a Zd r á h a l ov á
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Útulna do Krkonoš

Ateliéry: Hlaváček – Čeněk (dva týmy), Kordovský – Vrbata,  
Mádr – Tomš (dva týmy), Seho – Světlík 
Ústav navrhování II, FA ČVUT

Z autorských zpráv

ATÜLN
Místo: Klínovky 1280 m. n. m. Koncept: Modernizace klasické krkonošské útulny. 
Strmost střechy a  vyvýšená krovová konstrukce vyhovuje sněhovým podmínkám. 
Snazší přístup během zimy. Statika: Piloty se přichytí k  tzv. lyžinám. Materiály: 
Smrkové dřevo. Pozinkovaná ocel. Sklo. Údržba: Exteriérová prkna opálena, vzniklá 
vrstva prodlužuje životnost a chrání (inspirace japonskou tradicí). Ekologická stopa: 
Po odstranění skrýše by měl zbýt pouze minimální zásah do krajiny. Ateliér Hlaváček 
– Čeněk. Tým: Tereza Houdková, Nikola Macháčová, Radka Smičková, Pavel 
Struhař (autor konceptu), Veronika Tichá.

JENGA
Místo: Sedlo Rezek 1206 m. n. m, 700 m pod Dvoračkami. Koncept: Jednoduchá, sériová 
vyrobitelnost, lehká sestavitelnost, univerzálně umístitelná na lokace s různou morfologií 
terénu. Skládačka sestavitelná v  chráněném prostředí truhlářské dílny. Statika: Sedm 
modulů – propojeny dvourychlostními vruty. Zajištěna silná prostorová tuhost. Podsada 
z dřevěných trámů, založené na osmi zemních vrutech. Seshora je primární konstrukce 
napojena na rošt deskové střechy. Ten opět napomáhá jejímu ztužení a rovněž je na něm 
zavěšen vykonzolovaný modul nad vstupem. Materiály: Smrkový panel CLT. Řezivo. Folie 
EPMD. Pozinkovaná ocel. Sklolaminát. Údržba: V  interiéru broušením a přelakováním 
desek. Moduly vyměnitelné. Fasádu lze jednoduše oddělit a  umýt. Řezivo podsady je 
namořeno a nalakováno. Ekologická stopa: Založení na zemních vrutech nezanechává 
takřka žádnou stopu v terénu. Přístup světla pro traviny pod útulnou.  Ateliér Seho – 
Světlík. Tým: Jakub Daniel (autor konceptu), Jana Fišarová, Hana Nováková, 
Kateřina Vrbová, Daniela Lukáčová, Zuzana Malá, Andrea Nováková.

KØMEN
Místo: Nedaleko Špindlerova mlýna u Bílého Labe. 900 m. n. m. 
Koncept: Inspirace: Balvanový vodopád a  kámen v  něm zaklíněný, (v  roce 2006 jej 
odnesla povodeň). Kámen: stavební prvek hor. Statika: Objekt uložen do štěrkového 

lože (nutno variantu prověřit). Materiály: Smrkové panely CLT. Plech PREFALZ v úpravě 
čistý hliník. Klempířské prvky (k  ukotvení). Pojistná hydroizolace. Lepené dvojsklo. 
Dubové trámy. Vruty. Hřebíky. Údržba: Povrchový materiál s  vysokou odolností. 
Opakování nátěru interiéru cca po dvou letech. Ekologická stopa: Útulna bude na 
místě pouze uložena do podkladního štěrkového lože. Ateliér Hlaváček – Čeněk. 
Tým: Anna Blažková, Erik Ebringer, Julie Kopecká (autor konceptu), Michael 
Košař, Michaela Křižáková.

OKO 
Místo: U Rychorského kříže, 956 m. n. m. 5 Koncept: Malé i velké, otevřené i uzavřené. 
Vertikála – orientace. Panoramatické okno. Statika: Kotvení zemními vruty. Materiály: 
Překližka. Smrkové fošny. Prkna. Desky OSB. Asfaltová hydroizolace. Plexisklo. Údržba: 
Požadována životnost cca 10 let. Na toto období dimenzována konstrukce, obvodový 
plášť i  střecha. Ekologická stopa: Volba přírodních a  recyklovatelných materiálů. 
Ateliér Mádr – Tomš. Tým: Roman Hrabánek (autor konceptu), Alexander 
Kachalov, Lukáš Kalivoda.

SILO
Místo: Nedaleko Svobody nad Úpou – 649 m n. m. Koncept: Ocelové silo za cenu 
kovového šrotu. Tajuplnost podpořená působením světel a stínů. Statika: Silo výsypkou 
vzhůru zapuštěno půl metru pod zem. (konzultace se statikem). Materiály: Ocel. Nerez. 
Sklo. Dubová dýha. Kačírek. Údržba: Voskování: částečná ochrana oceli před korozí 
i uchování charakteru. Silo je staré a ještě desítky let vydrží. Ekologická stopa: Využití 
starých materiálů. Ateliér Mádr – Tomš. Tým: Jakub Kochman (hlavní autor), 
Pavla Neradová, Nicoll Šiková.

STAN 
Místo: U soutoku Lubošské bystřiny s Mumlavou. Nadm. v.: 729 m. n. m. Koncept: 
Inspirace: stan – také poskytuje nouzový přístřešek v  přírodě. Statika: Fixováno 
čtyřmi zemními vruty. Materiály: Modřínová prkna. Desky OSB. Difuzní fólie. 
Smrkové dřevo. Údržba: Modřín – přirozené stárnutí. Nevyžaduje nátěr nebo 
jiné úpravy povrchu. Trvanlivost cca pět let (odhad podle již existujících útulen 
v KRNAPu). Ekologická stopa: Materiály s respektem k národnímu parku. Markéta 
Laštovičková. Ateliér Kordovský – Vrbata. Tým: Martin Kuncl, Markéta 
Laštovičková (hlavní autor), Andrej Siman, Dana Skořepová, Dominik Sláma, 
Kristýna Trpkošová. Foto Alfa
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100+1
Václav a Dobroslava Menclovi
Jeden rok po oslavě století ČSR připomíná Alfa v článku doc. Mileny 
Hauserové další osobnosti, jež ovlivnily náš odborný svět minulého 
sta let.

V právě uplynulém roce to bylo čtyřicet let, co oba odešli. Tragická autonehoda na silnici 
u Sušice připravila o život dvě vynikající osobnosti československé uměnovědy – historika 
architektury a památkáře Václava Mencla a jeho manželku a spolupracovnici – první dámu 
české a slovenské kastelologie Dobroslavu Menclovou. Jejich působení mělo v plném slova 
smyslu rozměr česko-slovenský. Společným odborným východiskem manželů Menclových 
se stal nezaměnitelný životní vklad, který představovalo studium na Českém vysokém učení 
technickém v  Praze. Oba zde v  průběhu prvního desetiletí mladé republiky vystudovali 
architekturu. Znalosti z dějin umění si vedle toho prohlubovali na přednáškách na Karlově 
univerzitě. První kroky svého odborného působení zasvětili Slovensku a jeho do té doby téměř 
nezmapovanému kulturnímu dědictví. Výsledky jejich tehdejších výzkumů vytvořily základní 
pilíř slovenské medievistiky. Slovenští památkáři V. Mencla dodnes s vděčnou úctou označují 
za zakladatele své památkové péče. Na bratislavské technice V. Mencl obhájil doktorát na 
téma Středověká města Slovenska. Roku 1938 se habilitoval a přednášel dějiny umění na 
Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Po odchodu české inteligence ze 
Slovenska v roce 1939 působil v Praze na ministerstvu školství a po skončení války přednášel 
dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, později na DAMU. Na jeho přednášky 
vzpomíná umělecká historička V. Dvořáková: „[…]s Menclem vkročil na fakultu [FF UK – 
pozn. aut.] objevitelský svěží duch, zanícený pedagog […] ale navíc ještě vykladač funkce 
architektonického díla ve společnosti, v historii, v krajině, tíhnoucí nadto také k filozofii. 
Architektonickou tvorbu vykládal jako proces … vzájemné vazby architektonických tvarů 

hmotných a  prostorových nám nebyly odjinud známy…“. Jeho pedagogické působení 
po roce 1948 osudově zkomplikovala politická perzekuce. Byl u  vzniku Státního ústavu 
památkové péče a ochrany přírody a později se stal jeho ředitelem.
Dobroslava Menclová se především věnovala výzkumu hradů. Rozvinula metodu jejich staveb-
něhistorického průzkumu. Spolu s manželem je zkoumala i archeologicky. Její monumentální 
dvousvazkové dílo České hrady posunulo zásadním způsobem pohled na hradní architekturu od 
kulturněhistorického zájmu k pochopení funkce těchto staveb a její podmiňující role pro utváření 
jejich stavební podoby. Není divu. Vždyť jako architektka vstřebala myšlenková východiska me-
ziválečného funkcionalismu. Návštěvníkům památek své poznatky nabídla ve více než stovce 
monografií. Korpus moravských hradů bohužel již nedokončila.
Zdrojem osobitého a stále aktuálního přínosu obou badatelů k našemu dějepisu umění se 
stalo propojení jejich smyslu pro architektonické dílo, znalost procesu jeho vytváření i před-
stava o  možnostech jeho působení vypěstované na pražské technice 
s průpravou univerzitní. Jejich cesta k porozumění historickým stavbám 
a schopnost vydat o nich významuplné svědectví těžila jak ze speciálních 
oborových znalostí a  my-
šlenkových postupů archi-
tektů, tak z metodologické 
výbavy a  teoretického zá-
zemí společenských věd. 
I přes odstup čtyř desetiletí 
neztratila myšlenka takto 
založené průpravy budou-
cích historiků architektury 
nic na své aktuálnosti.
Doc. Milena
Hauserová

3 Dobroslava Menclová, Valdek, rekonstrukce hradu s předhradím, perspektiva, 4 Farní kostel sv. Haštala, konzola klenby v sakristii, 
těsně před r. 1357, 5 jižní fasáda kostela v Hegyi,6 Petr Parléř, staroměstská věž Karlova mostu, patka klenby v průjezdu, po r. 1380 

Dobroslava Menclová, Radyně, hradní palác, v 1. patře nad zasy-
paným přízemím komora s roubenými stěnami a segmentovou za-
věšenou klenbou, v 2. patře komora se stěnami a valenou klenbou 
sroubenou ze dřeva, podélný řez s pohledem k jihu, kolem r. 1360

1 3 42 5
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L u ká š M a kovs k ý

LAB: Očima doktorandů

1/ Která myšlenka v posledním čísle Alfy vás zaujala? 
2/ Ve které části své doktorské práce se nacházíte a co vás během psaní překvapilo? 
3/ Jak se liší pohledy ekonoma a urbanisty na město?

Lukáš Makovský
1/ Design computing – monotéma poslední Alfy je mi zároveň velmi blízké i velmi vzdálené. 
S parametrickým navrhováním nemám sice žádné zkušenosti, ale pracuji s analýzou dat a ma-
tematickým modelováním v oblasti městského rozvoje. Je očividné, že s rostoucí dostupností 
dat, výpočetním výkonem a šířením know-how proniká tento přístup do čím dál více oborů, 
včetně architektury a urbanismu. Zaujaly mě texty pánů Kováříka a Petrše, kteří se zaměřují na 
automatizaci v realizaci staveb, tedy využití pokročilých technologií v procesu výstavby, a niko-
liv jen pro vizuální efekt. V tom spatřuji i paralely s algoritmickým urbanismem, které je pro mě 
spíš „stavebním programem města“, na jehož základě může vzniknout i vcelku tradiční návrh.
2/ V mém výzkumu se zaměřuji na efektivitu územního plánování, kterou posuzuji eko-
nomickými metodami.  
Začalo to už při práci na mém diplomovém projektu před pěti lety, kdy jsem se zabýval revi-
talizací Bohdalce a Slatin, téměř dvousethektarového brownfieldu na okraji vnitřního centra. 
Ač jsem se snažil, nedokázal jsem odpovědět na otázky, jak velké intenzity využití jsou v dané 
lokalitě odůvodnitelné, do jaké míry může zvýšení intenzity využití území omezit míru subur-
banizace nebo co takový projekt provede s pražským trhem nemovitostí. 
Krátce po absolvování školy jsem měl možnost nastoupit na IPR Praha do sekce strategií 
a politik, kde byl během příprav pražského strategického plánu zájem se těmto otázkám vě-
novat v rámci menšího týmu ekonomů. 
Tam jsem si uvědomil, že se stávajícími znalostmi nejsem schopen se tomuto typu vý-
zkumu sám věnovat, a proto jsem se rozhodl doplnit si vzdělání.

Celá tato cesta k mému současnému výzkumu mě zpětně samotného překvapuje. Pře-
kvapivých momentů ale bylo pochopitelně více. Určitě bych uvedl složitou cestu ke zdro-
jům v  literatuře. Zejména zpočátku jsem neznal nikoho, kdo se tímto oborem zabývá 
a kdo by mi doporučil, co si přečíst. Až metodou pokus omyl jsem se několika učebnicemi 
pročetl k článkům, které jsem hledal. A pak už to naopak bylo překvapivě snadné. Skoro 
každý článek odkazuje na desítky jiných, takže poměrně rychle jsem se ze situace, že jsem 
nevěděl, co číst, dostal do situace, že není čas přečíst všechno.
Dále pro mě bylo překvapivé, ne-li až šokující, jak rozsáhlá a složitá ekonomie jako věda 
je, zejména v oblasti teorie a statistiky, kdy jsem se s obtížemi vracel ke svým znalos-
tem v matematice, které si musím nadále výrazně doplňovat.
3/ Předně si myslím, že urbanisté si úplně neuvědomují, jak mocným nástrojem vlastně dis-
ponují. Často totiž neuvažují nad tím, do jaké míry městské a regionální plánování ovlivňuje 
celou ekonomiku. Zahraniční autoři například uvádějí, že nástroje omezující intenzitu využití 
území v atraktivních městech mají stejný efekt jako snížení příjmu domácností o 2 až 4 pro-
centa. Pro představu: průměrná mzda v Praze je téměř 40 000 korun. Kdyby i pro Prahu 
platily tyto výsledky, pak omezování maximální intenzity, se kterou se může stavět, je stejné, 
jako kdyby každý pracující platil ročně v průměru navíc daň 10 000 až 20 000 korun.
Tímto nechci říkat, že v Praze nemá smysl v některých místech intenzitu výstavby regulovat, 
ale že postrádám diskusi o tom, do jaké míry nás tato regulace ekonomicky zatěžuje a jakou 
zátěž chceme jako společnost nést. 
Tento pohled se dá ale i otočit. Je velmi obtížné, byť některé výzkumy se o to snaží, 
kvantifikovat například společenskou hodnotu památek. Z  výše uvedeného výpočtu 
bychom ale mohli tvrdit, že pokud v  průměru pro každého pracujícího má současné 
pražské panorama, tedy relativně nízká zástavba centra, hodnotu alespoň 10 až 20 tisíc 
korun ročně, pak je celospolečensky výhodné, abychom ho chránili stávající regulací.
Doktorand je absolventem FA ČVUT (2014), „Master of Arts in Applied Economics” na Center 
for Economic Research and Graduate Education – Economics Institute (CERGE-EI); disertační práce 
Vliv územního plánování na společenský užitek v městských regionech, školitel doc. Jakub Vorel.

7 Václav Mencl, kaple Boží ho Těla, Praha,  
po r. 1382 .

6 7
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Pe t r H r ůš aJ ose f H o l e če k M i r os l av Vo d á k

Nad Inventurou urbanismu 2018

K nedávné listopadové konferenci (viz s. 4) se Alfa vrací reflexí. Ptá se tří účast-
níků: 
1/ Které z myšlenek tohoto odborného setkání vás oslovily?
2/ Některé z  pronesených úvah či průběh konference ve vás jistě zanechaly 
otázky. Mohl byste je vyslovit?

Josef Holeček: Nejen o významu pravidel
Původně jsem se domníval, že bude možné odpovědi spojit do jedné, neboť to, co 
mě oslovilo, zanechalo ve mně přirozeně i otázky. Pak jsem si uvědomil, že tomu tak 
nutně být nemusí, neboť to, co člověka osloví, může být přijímáno naopak nekriticky 
a nemusí bezprostředně otázky vyvolat. V tomto ohledu mohu zmínit například pří-
spěvek dr. Štajnochra, který ve své velmi krátké přednášce podrobně rozebral území 
rozhraní města a venkova perspektivou ritualizace jednotlivých míst v tomto prostoru. 
Shrnul převážně známá fakta v atypické urbanistické perspektivě, čímž z nich učinil 
fakticky nové poznatky, a to přitom pouze odpovídal na otázku: Co tato místa (cesty, 
brána, hradby, rozcestí, kapličky) pro člověka historicky znamenala?
Jistě by byl alibismus tvrdit, že mě i ostatní hosty (s mnohými jsem se shodl) nezaujal 
výzkum Andrého Loitse a jeho českých kolegů na téma lokace českých měst. Zde 
jde však přesně již o téma, které spíše vyvolává otázky. Je jejich historická rekon-
strukce skutečně pravděpodobnou, či jde spíše o hypoteticky zkonstruovaný postup? 
Prezentace se zdála být přesvědčivá, až to na laika působí podezřele. A v tomto ohledu 
se domnívám, že přeci jen mohla být v rámci panelové diskuse teorie podrobena 
otázkám a hlubší kritice. 

Obecně ve srovnání s předchozími roky si možná Inventura urbanismu vytyčila pro poslední 
ročník příliš rozlehlé pole působnosti, v důsledku čehož nebylo možné v šibeničním termínu 
jednotlivých panelů nikdy dosáhnout dostatečné hloubky. Přitom zejména první dvě velmi si 
blízká témata – právní rozměr ochrany historických celků a urbanistická dimenze památkové 
ochrany – jsou velmi palčivými a zasloužila by mnohem důkladnější rozbor i za přítom-
nosti dalších stran, včetně zástupců státních institucí, jak bylo nejspíš právem vyčítáno dr. 
Goryczkovou. Takto téměř nebylo možné hlubší otázky vyvolat, neboť se přecházelo až příliš 
po okraji problematizovatelného a perspektiva pohledů byla poměrně úzká. A opominul se ten 
nejzásadnější problém: je v současnosti naše legislativa nastavená tak, že skutečně dokáže 
chránit historické sídelní celky a jejich kvality? V případě památkových rezervací ano, ale co 
se památkových zón týče, legislativní aparát je již značně omezen. A to nemluvíme o nechrá-
něných celcích, které často také skýtají výrazné kvality, a mít nástroj, který by je chránil, aniž 
by skutečně musely být plošně chráněny, by nebylo od věci. Současná památková péče (jak 
legislativa, tak teorie) se totiž možná až úzkoprse soustředí na detail: stavbu, okno, šambránu, 
sochu, a od něj usuzuje na celek, místo toho aby z celku dedukovala na kvality detailu. Možná 
je to individuální perspektiva, ale je otázka, zda o ní nepřemýšlet v této době, kdy se i sto let 
staré domy mohou zateplovat třiceti centimetry polystyrenu. Protože jinak nám tu zbyde 
pár tisíc singulárních objektů a pár plošných jednotek, a to bude vše. A k této otázce jsme se 
bohužel nedostali. Tak snad možná někdy příště, pokud nebude pozdě. 
Autor je studentem FA ČVUT, 2. ročník Mgr. studia A+U; člen Akademického senátu FA ČVUT a ČVUT;  člen SPA.

Petr Hrůša: K uzlovým bodům 
1) Z oslovujících myšlenek IU je zde jakoby „nemoderně“ vyznívající, ale podle mne nosný 
poukaz Jiřího Plose na neblahost vyprázdnění pojmů „starobylost“ a „krása“, totiž ne jako 
konečné, ale zapomenuté výchozí myšlenky uvedeného tématu, ale i prostírání prostoru 
architektury – přímo jako „rématu“. 



11

Proč? 
Jsem přesvědčen, že se týká nejen veřejného prostoru, podle mne základu inventury celé 
architektury, nejenom urbanismu, který je podle všeho toho krásou stavby míst a měst.
Je zde totiž psychologicky stále mezi různými měnícími se tématy základní réma ob-
raznosti prožitků ve smyslu recepce „archi_tect_ ure“ jako jak výsostně stavební, tak 
společensky sdílené kultury. 

2) Nezodpovězené otázky IU zanechala ve smyslu nejasných odpovědí na vymezení vý-
chodisek podle Dr. Štajnochra – subdominantní duchovní fixace uzlových bodů a uzlových 
věcí; také lokalizace uzlového času či „nadčasu“ a jeho mentální obzíratelnosti. Snad to 
může vyvolat další otázky timokratických východisek architektury. 
Důvod? 
Tato hodnotová, z dějin kultury nabízená východiska se jeví ve změti tekutosti doby jako 
„arché“ – entita nosná pro duchovně nadčasové utváření, ve kterém se nemáme nechat 
svést pouhou metodou tematických analýz ani teď právě glorifikovaným přírodním 
prostředím, ale tím, co platí jako trvalá hodnota – např. geometricky utkaná urbánní 
archetypální struktura, třeba i pro hledání celku ideje stavby světa. 
Autor je absolvent FA VUT v Brně (1981). Člen Památkové rady Pražského hradu a městský architekt v 
Telči (1990). Absolvent Letní školy architektury prince Charlese v Oxfordu a v Římě (1990). Člen redakční 
rady časopisu Architekt (2001–2005),  AD Architektura (2005–2007), umělecké rady VŠUP (2007); člen 
Spolku výtvarných umělců Mánes, spolku Obecní dům Brno a dalších odborných komisí; ved. magister. 
ateliérů a přednášek teorie architektury a garant dipl. prací na Katedře architektury VŠB TU Ostrava 
(2008 dosud); ved. ateliéru Ústavu památkové péče na FA ČVUT (2015–2017); člen hodnotících komisí 
škol architektury, soutěžních porot, veřejné přednášky. 

Miroslav Vodák: Mezi formou a obsahem 
Na letošní Inventuře urbanismu mě zaujala témata, která se věnovala spíše současnému 
kontextu historických měst – co a jak se dnes odehrává v prostředí, jehož struktura byla 
založena před stovkami let. 
Ve většině českých měst jsou i dnes nejstarší historická jádra jejich přirozeným centrem, 
s náměstím a kašnou v jeho středu. Stále je to místo, kde se lidé scházejí, pokud jde 
o skutečně podstatné společenské události. Tato nejstarší část města má samozřejmě 
své limity a je poměrně zajímavé sledovat, jakým způsobem se do nich promítají současné 
technické a uživatelské požadavky. Z pohledu architektury a památkové péče se jako 
hlavní téma zdá být definice a zachování především fyzických hodnot staveb, ale stejně 
důležitou může být i diskuse o každodenním životě města. Zatímco studiu a popisu 
historického vývoje se věnujeme poměrně důkladně, diskusi o současné architektuře 
nebo socio-ekonomickém kontextu historických měst již výrazně méně. 
Okrajově jsme se na toto téma dostali v panelové diskusi ohledně využívání veřejných 
prostranství a hlednání definice toho, čemu a komu slouží náměstí. Bylo zajímavé slyšet 
pohled architekta, který prostor navrhuje, organizátora kulturních akcí, který ho využívá, 
a dále například starosty, který ho má v dočasné správě a může výrazně ovlivnit, zda dojde 
k jeho proměně. Dá se předpokládat, že čím kvalitnější bude právě mezioborová diskuse 
včetně zapojení veřejnosti, tím větší bude I pravděpodobnost dosažení dobrého výsledku 
při úpravách historických staveb a veřejných prostrantví. Jako architekti bychom neměli 
zapomínat na to, že architektura vytváří pouze fyzický rámec pro každodenní život lidí 
a její obsah je pro město možná duležitější než její forma.
Autor je absolvent Fakulty architektury ČVUT. Architektonickou praxi získal v ateliérech A8000 Střítecký 
– Krupauer a CGA Architects v New Yorku. Kromě projektové praxe se jako člen spolku CBArchitektura 
věnuje propagaci architektury veřejných staveb a veřejného prostoru a organizaci architektonických 
soutěží. V roce 2018 byl za tuto iniciativu nominován na cenu Architekt roku. Je členem Komise pro 
architekturu a územní plánování města České Budějovice.
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Má-li tedy čtenář v hledáčku své paměti určitou konkrétní stavbu, kterou poznal in locus standi, 
nebo – jak jinak v době internetu – jejíž snímek si „vyklikal“, může si přečíst, jak o té realizaci 
příslušný architekt uvažoval a s čím se potýkal; obeznámenost s tímto myšlenkovým zázemím 
prohlubuje potřebné porozumění realizaci – východisku a výsledku. 
Takže v těchto přeložených textech jsme svědky ujasňování myšlenek, zpevňování rámce úvah 
a v neposlední řadě si praktikující architekti říkají o odezvu. 
O odezvu si říká i koncept antologie; Galerie VI PER a Zlatý řez uspořádaly koncem ledna 
představení a diskusi o knize pod heslem „O užitku a škodlivosti historie/teorie pro život“.
Recenzovaná publikace je sourozencem, což napovídá jak svým formátem, tak grafickým zpraco-
váním, neméně rozsahem impozantní a navíc jedinečně strukturované antologie „Česká a sloven-
ská architektura 1971– 2011. Texty, rozhovory, dokumenty“ (2013, eds. J. Ševčík a M. Mitášová). 
Rostislav Švácha, Milena Sršňová, Jana Tichá (eds.): Euroamerické architektonic-
ké myšlení 1936–2011. Zlatý řez, Praha 2018, 720 str., ISBN 978-80-88033-5 
doc. Oldřich Ševčík

NOTES

 doc. Michaela Brožová, doc. Jan Fišer, prof. Václav Girsa, prof. Till 
Rehwaldt a doc. Zdeněk Rothbauer obdrží během promoce dne 6. 3. 2019 v  Bet-
lémské kapli medaili FA ČVUT. 
 Prof. Evě Jiřičné předal rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček dne 29. 1. 2019 bě-
hem veřejného, slavnostního zasedání Vědecké rady ČVUT v Betlémské kapli titul dok-
tor honoris causa Českého vysokého učení technického.
 Tradiční  lednová Fabrika, pořádaná FA ČVUT a SPA, zahájila slavnostně ote-
vřenou přehlídku všech studentských prací ze  zimního semestru. Týdenní výstava  
(15. 1. – 26. 1. 2019)  představuje významný okamžik, zastavení ve vzdělávacím proce-
su fakulty: celistvý vhled do dějů a myšlenkových pohybů uvnitř vlastního nitra odborné 
školy – skrze detailní výsledek výuky v návrhovém ateliéru. 

WORKSHOPY, KONFERENCE, PŘEDNÁŠKY

 Mirko Baum: Teorie konstrukce a  formy. Workshop – Cyklus přednášek. 
1. Blok 11.–14. 3. 2019: 1.01 – Konstrukce – intuice – metoda – 11. 3. 2019;  
1.02 – Konstrukce a  harmonie – 12. 3. 2019; 1.03 – Forma sleduje vědu – 
13. 3. 2019; 1.04  – Optimalizace v  přírodě a  technice – 14. 3. 2019. 2. Blok 
1.– 4. 4. 2019: 2.05 – Aerodynamika – design – architektura – 1. 4. 2019; 
2.06 – Kit of parts – 2. 4. 2019; 2.07 – Nehierarchické systémy – 3. 4. 2019;  
2.08 – Architektura hliníkového věku I – 4. 4. 2019. 3. Blok 23. 4. – 25. 4. 2019: 
3.09 – Architektura hliníkového věku II / – 23. 4. 2019; 3.10 – Folding structures 
– 24. 4. 2019; 3.11 – Coincidentia oppositorum – 25. 4. 2019. Vždy posluchárna 111,  
FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6, 18.00 – 19.30 h.

 Památky. Volný přednáškový cyklus. Pořádá Ústav památkové péče FA ČVUT, 
spolupráce: Ústav dějin umění UK a  ČNK ICOMOS. Letní semestr 2018/2019.  
Pavel Machar a Radek Teichman: Stavby v krajině – 5. března; Martin Horáček:  
Památková péče v asijských zemích – 12. 3. Posluchárna Janák FA ČVUT,  
Thákurova 9, Praha. Vždy v úterý od 17.30 h. Vstup volný, bezbariérový. 
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