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SOUTĚŽE – VÝSLEDKY

 O  cenu Břetislava Štorma 2019. Vypisovatel Ústav památkové péče FA ČVUT. 
Laureát ceny: Dominika Dašková, revitalizace areálu pivovaru a hradu Rychmburk v obci 
Předhradí; 2. cena: Martin Kolovský, revitalizace krajinářské úpravy území v okolí města 
Rožmberk nad Vltavou; 3. cena: Veronika Cirmonová, novostavba domu dětí a mládeže 
v proluce městské památkové zóny v Dačicích; čestné uznání: kolektiv autorů, urbanis-
tický návrh rehabilitace různých částí těžce poškozeného historického města Mimoně. 

VÝSTAVY

 Poválečná architektura – kriticky ohrožený druh (zničená a ohrožená architektura, 
v rámci semináře DA1 a DA2 – Poválečná). Kurátoři: doc. Petr Vorlík a Tereza Poláčková, 
spolupráce: V. Vicherková, Kl. Brůhová, P. Směták, J. Bukačová, A. Hoffmannová, K. Přikry-
lová. Levá dvorana U Jelena FA ČVUT, Thákurova 9. Ve dnech 23. 9.–28. 10. 2019.
 Ze zahraničních pobytů v programech Erasmus+ & Exchange. Střední dvorana 
FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6. Ve dnech 21.–31. 10. 2019.
 Den otevřených dveří, FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6. Dne 8. 11. 2019,  
9.30–18. 30 h.
 Nejlepší diplomní projekty Young Talent Architecture Award YTAA 2018. Pořá-
dá Nadace Mies van der Rohe v Barceloně ve spolupráci s proděkanátem pro zahraniční 
vztahy FA ČVUT. Pravá dvorana FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6. Ve dnech 4.–25. 11. 2019.
 Nový (z)boží! Národní cena za studentský design 2019 (produktový a  průmyslový 
design, oceněné a vybrané nominované práce). Pořádá Design Cabinet CZ a Sutnar – 
Nadace Radoslava a  Elaine Sutnarových, Depo205 (přihlášeno 192 autorů, vystaveno 
46 prací). Střední dvorana FA ČVUT. Ve dnech 25. 11.–6. 12. 2019.

 Křest knihy Jackie de Burcaové Salvador Dalí doma v překladu Kateřiny Valentové, 
vedoucí kabinetu jazyků, proběhne ve středu 13. 11. 2019 v Archicafé od 17.00 h. 
 ČVUT Archiv 17. 11. 1939. Levá dvorana FA ČVUT. Ve dnech 2.–9. 12. 2019.

KNIHOMOL

 Fenomén kolektivního bydlení u nás a v Evropě
V české literatuře byla diagnostikována propast mezi knihami, které odborní recen-
zenti hodnotí vysoko, a těmi, které si kupuje běžný čtenář. Ty druhé lze snadno pře-
číst, anebo nečíst vůbec, nic se neděje, o nic nejde; přinášejí texty na úrovni Dvojky 
Českého rozhlasu. Zdá se, že i produkce knih o architektuře se ubírá stejným smě-
rem. To patří k společnosti masové spotřeby stejně jako zjištění, že knihy odborníky 
oceňované se tak dobře neprodávají. O důvod víc, abychom upozornili na událost: 
40 kapitol/studií/sond od 22 autorů a  autorek z  Čech, Slovenska, Polska, Maďar-
ska, Německa, Ruska, USA ad. (do recenze se „nevejde“ potřebné uvádění univerzit 
a  institucí). Je v  nich obsažena deskripce, analýza, hodnocení a  neméně tak jeho 
proměny v čase a v jednotlivých zemích, historie i aspirace složitého a proměnlivého 
organismu – fenoménu „kolektivního bydlení“. Jméno editora a autora Huberta Gu-
zika je zárukou kvality. Objemná publikace je nasycena fakticitou i idejemi, rozkrývá 
skutečnosti, uvádí do souvislostí. Čtyřmi slovy: Faktografická, přemýšlivá, objevná 
kniha. 

Hubert Guzik (ed.): Bydlet spolu. Kolektivní domy v českých zemích a Evropě ve 20. století. Arbor vitae 

2017, 287 str., ISBN 978-80-7467-127-2

Doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc.

(V předchozím čísle Alfy bylo pod článkem omylem uvedeno jméno O. Ševčíka.)

po k r ačov á n í n a s .  24

O l d ř i c h Ševč í k
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Představujeme nové profesory 
Monika Mitášová
Doc. Monika Mitášová byla 20. června 2019 jmenována profesorkou 
pro obor architektura. Představujeme ji tradiční anketou.

1/  O čem jste přednášela před Vědecko-uměleckou radou FA ČVUT a před 
Vědeckou radou ČVUT? 

2/  Která část byla zmíněnými radami diskutována? 
3/  Jak posuzujete tendenci odborného školství v EU, směřující k masivnímu 

rozšíření „společnosti vědění“? 
4/  Uvažovala jste o rozšíření vašeho působení například směrem do zahraničí?  
5/  Jaký význam má pro vás osobně získání nejvyšší učitelské hodnosti 

„profesor“ v oboru? 
6/  Mají studenti a pedagogové – kolegové – očekávat postupné změny ve 

vašem pedagogickém či (a) odborném postavení? 
7/  Kterou část své vědecké práce považujete vy osobně za nejhodnotnější?
8/  Kterými metodickými hodnotami ve výuce se řídíte? Považujete některého 

z vašich učitelů za svůj vzor? V čem tkvěly jeho kvality?

1/ Na Fakultě architektury ČVUT občas externě hostuji, a tak jsem představila svou dosa-
vadní práci. Hovořila jsem zhruba 20 až 30 minut před fakultní Vědecko-uměleckou radou 
a přes deset minut před radou univerzitní o interpretaci jako o tématu a postupu (metodě) 
mé práce. Zmínila jsem se o několika setkáních s architekturou, které mi jako teoretičce 
a kritičce umožnily v konkrétních, interpretačních situacích obecněji uvažovat o tom, jak 

prožíváme a poznáváme architekturu. Zůstává tedy otázka, zda a jak se individuální setká-
ní se stavebním uměním – z vlastní povahy jedinečným – dá generalizovat... Dílo (projekt, 
stavbu) lze interpretovat jiným dílem (výstavou, tanečním představením) či textem (recen-
zí, rozhovorem o teorii, antologií textů) řekněme mimo vědecky a předvědecky, případně 
i vědecky (transdisciplinární studií, monografií architekta). Během hledání nových cest ke 
smyslu architektury mohu ovšem interpretovat i existující interpretační metody (metain-
terpretace) a dospět například k hypotetické rekonstrukci postupů navrhování architekta 
Vladimíra Dědečka, které ukazují, jak utvářel konvenční i nové významy v diskusi s těmi 
historickými i soudobými a novými (komunikativní interpretační metoda, již jsme s ko-
legou Marianem Zervanem formulovali v Dědečkově monografii). 2/ Fakultní, odborná 
i univerzitní mezioborová rada diskutovaly jiné problémy a také jinak. Na té fakultní za-
zněla nejprve otázka k rozdílu mezi subjektivní interpretací a objektivním popisem díla 
(mohou být subjektivní nebo objektivní, liší se v tom, že popis bývá zpravidla souborem 
informací, zatímco interpretace představuje také formulování jejich vztahu, významů 
a smyslu – popis je tedy předpokladem a součástí interpretace, ale nezastupuje ji, ani není 
její alternativou). Následovala otázka, zda hypotetická rekonstrukce postupů tvorby archi-
tekta Dědečka není „stavěním se do božské pozice, když nepracuje s historiografickým 
výkladem a přesahuje Dědečkovy vlastní autorské zprávy (hledání smyslu díla není jeho 
vyčerpáním, interpretace poukazuje i na to, že za jejím horizontem se děje cosi neznámé-
ho, nepoznaného, neinterpretovatelného – kritická interpretace krom toho poukazuje i na 
to, jak dospívá ke smyslu, a nakonec hypotetická rekonstrukce jako součást komunika-
tivní interpretační metody je k tomuto dění smyslu v dialogu otevřená). Univerzitní radu 
zajímala transdisciplinární povaha interpretování architektury i to, co představuje kritická 
teorie architektury, které se věnuji: jaká je její možnost predikce (omezená zpravidla na 
horizont jednoho díla). Zazněl i dotaz směřující k novému studijnímu programu digitálních 

M o n i ka M i t á š ov áV levé fakultní dvoraně je k vidění výstava Poválečná architektura – kriticky ohrožený druh; snímky z vernisáže
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umění a humanitních věd, který chystáme s kolegy na VŠVU v Bratislavě. Rektor ČVUT 
připomněl, že v běhu je příprava studijního mezioborového programu ve fyzice a archi-
tektuře. Představuje pozoruhodnou možnost rozvoje nové oblasti studia a tvorby. Pad-
ly i dotazy na důvod mé profesury právě na ČVUT (hostující přednášky, ateliérové kritiky, 
spolupráce na výzkumu). Měla jsem dojem, že komplexnější byla fakultní prezentace 
a univerzitní debata. 3/ Po moderně, orientované na inovace a po postmoderně, orien-
tované na pluralitu tradic a inovací, žijeme ve „znalostní společnosti“ paradoxně v době 
hluboké krize poznávání. Ve střední Evropě je rovněž důsledkem znehodnocování vše-
obecného a  nadhodnocování stále užšího odborného vzdělávání. Orientace směrem 
k „praxi“ se zvrhla v nekritickou závislost na existujících, ověřených, preferovaných prak-
tikách, jež jsou prosta tázání, směřujícího k jejich perspektivě. Experimentování a vytvá-
ření nového se nacházejí na periferii zájmu. Tvořivost je problém, teorie je nadávka za 
závojem zdánlivého komplimentu. Ani podle předních českých historiků se teorie údajně 
nepodílejí na vzniku architektury a jejích dějin.  K vzniku nových, dosud neznámých pro-
fesních cest, odvětví tvorby a interpretací architektury zatím vidím jedinou cestu – a to 
pokus propojit digitální navrhování se studiem filozofie, společenských a historických 
věd a umění. K tomuto má právě architektura veškeré předpoklady, jimiž nutně nemu-
sejí disponovat ani techniky, vědy, ani umění samo o sobě. 4/ I občasné působení na 
Fakultě architektury ČVUT představuje v mém případě „směr do zahraničí“... Podobně 
jako v minulosti na liberecké fakultě a ve Škole architektury Emila Přikryla, byť jsem 
to tak nevnímala; anebo během mých studijních pobytů na UCLA v Los Angeles a na 
Columbia University v New Yorku, kde šlo skutečně o mezinárodní výzkum. V domácím 
i zahraničním třetím sektoru působím v oblasti vzdělávání od okamžiku absolutoria na 
FA STU v Bratislavě (1993). Široké kulturní veřejnosti přednáším o architektuře a  její 
teorii, kdykoli se mi podaří spoluvytvořit vhodnou situaci.  5/ Profesory byli mí učitelé 
a jsou jimi kolegové. V Karolinu jsem nedávno převzala dekret „profesorky pro obor ar-
chitektura, tedy nikoli profesora.  Prorektorka STU, bývalá děkanka bratislavské Fakulty 

architektury, docentka Ľubica Vítková mi řekla, že jsem čtvrtou profesorkou v oboru na 
Slovensku (po historičkách Janke Krivošové, Janě Pohaničové a Henrietě Hammer-Mo-
ravčíkové). Odpověděla jsem, že s profesorkou Fakulty architektury ČVUT architektkou 
Alenou Šrámkovou, která vystudovala bratislavskou fakultu mimo jiné i u českých pro-
fesorů Hannauera, Kouly a Karfíka, jsem tedy pátá. Architektka Vítková bude, doufám, 
brzy šestá. Pro mě je to možnost pokračovat v teorii, kritice a interpretování architektu-
ry na školách, jejichž akreditace je ještě stále vázaná na státní profesury. Nestátní pro-
fesorkou architektury je pro mě od libereckého působení Helena Jiskrová. I na FA ČVUT 
jsou osobnosti, jež by se mohly a měly stát profesorkami.  6/ Nemusejí. 7/ Posouzení 
její případné hodnoty ponechávám na jiných, najdou-li v budoucnu důvod se jí zaobírat.  
8/ Vzdělávání se nemusí nevyhnutelně „řídit“ jen již vytvořenými hodnotami, ale může 
se také zabývat jejich prověřováním a vytvářením hodnot nových. Vážím si všech, kteří 
mě učí kritičnosti, ať je to kdokoli. Každé tvořivé uvažování mě inspiruje. Údajně se nedá 
naučit. Ale lze selhávat a znovu se pokoušet.
Monika Mitášová, absolventka Fakulty architektury STU v Bratislavě (1993). Přednášela kritiku, teorii 

a dějiny architektury 20. století na FA STU v Bratislavě (1993–2002), FA TUL v Liberci (1998–2002) 

a Škole architektury Emila Přikryla na AVU v Praze (2002–09). V letech 2003–2004 pracovala v Cen-

tru pro teoretická studia UK a AV ČR v Praze, později jako kurátorka sbírky architektury ve Slovenské 

národní galerii v Bratislavě (2005–2012). Absolvovala dva výzkumné pobyty Fulbrightovy nadace Slo-

vensko v USA (UCLA Los Angeles, 1995–2016 a Columbia University New York, 2009–2010).

S I. M. Havlem a M. Ajvazem vydala sborník Prostor a jeho člověk (2004). S J. Ševčíkem sestavila 

antologii Česká a slovenská architektura 1971–2011. Texty, rozhovory, dokumenty (2013). Ve Zla-

tém řezu publikovala antologii Oxymoron a pleonasmus a dvě stejnojmenné knihy rozhovorů (SJ/

EN) o kritické a projektivní teorii architektury v USA (2012–2013, 2015). S kolektivem autorů na-

psala knihu o slovenském poválečném architektovi Vladimíru Dědečkovi (2017 /SJ/, 2018 /EN/). 

Od roku 2011 přednáší na katedře teorie a dějin umění FF TU v Trnavě. V roce 2015 se habilitovala 

na FA ČVUT v Praze. Věnuje se interpretaci architektury.
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LAB: Očima doktorandů
Erik Petrus

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/ Kromě doktorského studia jste praktikující architekt a navrhujete mj. i stavby 

například do Indonésie. Jak se liší toto navrhování oproti procesu v Česku?

1/ V minulém vydání Alfy mě nejvíce zaujal rozhovor studentů na téma Studenti a vakace 
s architekturou. Nejvíce mě těší, že mají studenti stále chuť i ve svém volnu studovat a zkou-
mat architekturu. A to nejen v zahraničí, ale i u nás v Česku. Protože osobní poznání stavby 
a jejího prostoru je ta nejlepší škola. Mnohdy ani studenti právě ve školním roce nemají čas 
stavby navštívit, a tak si to vynahrazují o prázdninách. To mohu potvrdit i z vlastní zkušenos-
ti. Dovolenou většinou také spojuji s poznáváním architektury a jejího okolí.
2/ V rámci výzkumu na fakultě se zabývám typologií townhousu. Hlavním cílem je na-
lezení vhodného typu, zacíleného na prostředí České republiky. Snahou je poskytnout 
ucelený obraz tohoto typu městského řadového rodinného domu. Správně definovat, 
co townhouse představuje. Nalézt vhodnou cílovou skupinu, která by chtěla tento typ 
domu obývat. Analyzovat dispoziční a prostorové charakteristiky tohoto objektu a jeho 
návaznost na městskou strukturu v kontextu české legislativy. Momentálně se nachá-
zím ve fázi, kdy už mám stanoveny jasné cíle, vyhledané potřebné materiály a rozpraco-
vávám jednotlivé dílčí části disertace. V současné době pracuji na přípravě sociologické-
ho dotazníku, jehož cílem je zjistit, jestli se v ČR nachází skupina, která usiluje o bydlení 
v townhousu, a následovat bude analýza jejich požadavků na bydlení. Na přípravě dotaz-
níku úzce spolupracuji s odborníkem ze Sociologického ústavu Akademie věd. V rámci 
svého výzkumu jsem také založil platformu „Townhousy.cz“, jejímž prostřednictvím se 

snažím popularizovat tento druh městského rodinného řadového domu, a  dostat jej 
tak do podvědomí odborné i laické veřejnosti. V současné době totiž u nás zatím nebyl 
realizován žádný podobný typ bydlení, ale z historického hlediska představuje townhou-
se obdobu měšťanského domu, který byl tradičním městským domem, kombinujícím 
místo jak pro bydlení, tak i pro práci.
A co mě během psaní překvapilo? Stále si myslím, že jsem na začátku svého výzkumu, 
i když už mám druhý rok za sebou. Tak se stále objevuji nová a nová fakta, která je potře-
ba prostudovat, aby se práce mohla posunout dále. Ale zjistil jsem, že je to standardní 
postup výzkumu. Nikdy totiž nejde uzavřít rešeršní část a považovat ji za hotovou, para-
lelně musí běžet s praktickou částí disertace.
3/ Ano, v současné době realizuji v Indonésii projekt obytného souboru rodinných domů, 
které jsou určeny převážně pro movitější klientelu z Jakarty, Bandungu a z jiných velkých 
měst v okolí. Oproti Česku byl povolovací proces poměrně rychlý. Během tří měsíců jsme 
dostali veškerá povolení a po čtyřech měsících od studie se začalo stavět. Navrhování bylo 
odlišné už od samotného začátku. Jáva je jeden z nejlidnatějších ostrovů na světě, proto 
bylo nutné navrhnout kompaktní zástavbu, která reaguje na místní podmínky. Důležitý byl 
i samotný výběr pozemku s dostatečnou vzdáleností od pobřeží kvůli tsunami a také od 
velkých řek, které se v době monzunů rozlévají do okolí. Dalším podstatným úkolem bylo 
navržení kvalitních základů všech staveb, protože se pozemek nachází ve vysoce seismic-
ké oblasti. Domy byly krátce po dokončení vystaveny zemětřesením o síle přes pět stupňů 
Richterovy stupnice a obešly se bez jediné trhliny. Pro výstavbu byl použit místní tradiční 
způsob stavění, který spočívá v železobetonovém skeletu s výplní z tvárnic vulkanického 
původu. Na celou stavbu byly použity především lokální materiály.
Co mě těší nejvíce, je píle a nadšení do práce místních dělníků, protože jsou to lidé, kteří 
díky tomuto projektu dostali práci, a tu odvádějí poctivě a kvalitně.
Doktorand je absolvent FA ČVUT (2017). Téma disertační práce: Typologie townhousů a jejich vy-

užití, školitel doc. David Tichý

E r i k Pe t r u s
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Linka do digitálního světa architektury
aneb Nad letošním Bienále experimentální 
architektury

Zpráva z výstavy, sympozia a workshopu

Bienále experimentální architektury v Praze je mezinárodní platforma 
pro mapování aktuálních tendencí a metod architektonického navrho-
vání, jež reaguje na měnící se svět nových filozofií a technologií. Jejím 
cílem je oživit zájem o architektonické uvažování překračující uzavřené 
hranice lokálních hodnoticích kritérií. Čtvrtý ročník s podtitulem Digi-
tální taktiky představuje světovou architekturu v době, kdy již opadlo 
prvotní nadšení z  digitálních technologií, neboť se staly přirozenou 
a  nevědomou součástí lidského života. Počítačoví programátoři se 
transformovali v designéry, architekty nebo módní návrháře. Robotic-
ké technologie překročily zdi průmyslových provozů, aby osídlily stoly 
kreativců a mladých vědců. Digitální navrhování se stalo přirozenou 
součástí tvůrčího procesu a digitální technologie integrovanou vrst-
vou stavebních konstrukcí. Martin Gsandtner, kurátor bienále

Ekonomická krize v roce 2008 se stala ve vývoji experimentální architektury historic-
kým milníkem. Předchozí dvě dekády, označované historikem architektury Mariem Car-
pem jako „digitální převrat“ (The Digital Turn), reflektovaly éru hluboké víry v digitální 
navrhování architektury. Krize však vyvolala proti digitálnímu navrhování vlnu odporu, 
najednou bylo spojováno s pochybením globální ekonomiky a neodpovědností neolibe-
rální politiky. Univerzity pozastavily studijní programy digitální architektury, kurátoři si 
našli jiné obory zájmu a bienále se zaměřila na jiná umělecká odvětví.

Nová generace studentů, čerstvých absolventů digitálně orientovaných magisterských 
oborů se ocitla v radikálně odlišném světě „po krizi“. Dnes, deset let poté, se vyhrani-
lo několik nových postupů a trendů, které odrážejí celé dvě dekády architektonického 
výzkumu. Tyto trendy zahrnují přístupy od „skromné elegance“ (austerity-chic), pojmu 
architekta Alejandra Zaery Pola, přes italskou „Tendenzu 2.0” Pier-Vittoria Aureliho po 
Dogma a Office. Zároveň termín „post-digital“ reprezentuje názor, který již „digitální“ 
nepovažuje za novinku, ale za součást každodenního života. Na to reaguje další skupina 
mladých tvůrců pod označením „Discrete”, jež tvrdí, že společnost nikdy nebyla digitální, 
a že současná idea postdigitálního světa je tedy smyšlená a nesprávná. Poslední dese-
tiletí dalo vzniknout nové rozsáhlé scéně, na níž figurují různorodé reakce na „digitální 
převrat“. Tyto postoje jsou kritické, odmítavé, ale i oslavné. Nejsou však pouze stylizo-
vanými pózami? Jsou opravdu kritické? Bienále experimentální architektury se pokusí 
představit a definovat některé z těchto současných taktik a odhalit komplexitu, stav 
a touhu vyvracet zažité tradice. Gilles  Retsin, ředitel programu B-Pro na Bartlett School

Digitál a syrová generace
Alfa hovoří s Martinem Gsandtnerem, kurátorem bienále

Alfa: Co bylo vůdčí myšlenkou tohoto sympozia?
M. Gsandtner: Mým cílem bylo tentokrát, tedy ve čtvrtém ročníku, prezentovat cosi 
jako katalog nové generace: tedy té, která už vyrůstá pospolu s  vývojem digitálních 
technologií. A prověřit, s jakým dopadem můžeme během navrhování počítat. 

Kurátorských kritérií jste jistě měl více – ale lze tomu rozumět tak, že tentokrát 
jste se rozhodl jako pro klíčové kritérium věk?
Asi ano. Prostě šlo o vrstvu, která s těmito technologiemi zrála… Měli k dispozici počí-
tač, když jim bylo dvanáct. A umějí už programovat. 

Foto Alfy z výstavy experimentální architektury v Galerii GJF
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Na druhé straně se otevírá otázka, do jaké míry je samotné architektonické my-
šlení závislé na fysis – tedy věku… Ale čtenáře bude zajímat hlavně výsledek 
vašeho sympozia – jsou zde vidět také výsledky čistě architektonické, nebo se 
diskutuje jenom o technologiích?
Osmdesát procent představených projektů bylo realizovaných nebo se nacházejí v pro-
cesu výstavby anebo se chystají do realizace. Unstudio, které zde prezentuje, má za 
sebou řadu realizací a demonstrují využití nových technologií. Jiná studia představuji 
realizace v menším měřítku, až po pavilony v Tallinnu. Tam se mimochodem koná každý 
druhý rok na pavilon soutěž. Gilles Retsin zbudoval pavilon a vystavil jej ve Victoria Al-
bert Museum. Soomeen Hahm a Igor Pantic zvítězili v letošním ročníku a jejich pavilon 
nese název SteamPunk čili ohýbání dřeva pod parou, – digitální ověřování změny smě-
ru apod. A je v procesu výstavby v Tallinnu. Soomeen Hahm se věnuje virtuální realitě 
a pracuje s brýlemi HoloLens, které například využívá při stavbě pavilonu SteamPunk.

Post digital?

Kdybyste se mohl vyjádřit k  úrovni: Existuje ještě jiné, řekněme vyšší patro 
znalostí a využití těchto technologií v našem oboru? Nebo v Praze vystoupili 
aktéři z té nejvyšší příčky?
Myslím si, že do Prahy dorazila skutečná špička. Každá kancelář, která se zde předsta-
vovala, prezentuje osobitý přístup, jímž se snaží do svých projektů implementovat nej-
kvalitnější technologie, které dosud známe. 

V programu sympozia se uvádí mj., že termín post digital reprezentuje názor, který 
již samotný digital nepovažuje za novinku, ale za součást každodenního života. Na 
to reagují jiní – označení Discrete, kteří tvrdí, že společnost vlastně nikdy nebyla 
digitální, a že tedy idea postdigitálního světa je smyšlenka. Jak tomu rozumět?

Myslím, že jde o  omyl. Většina dnešní společnosti konzumuje digitálně. Používáním 
mobilních protéz žijeme efektivněji a možná i inteligentněji. Existujeme v informačním 
věku a ten se bohužel už bez digitálních technologií neobejde, zkrátka už bez nich není 
životaschopný. Postdigitální éru v architektuře vnímám jako přechod z digitální teorie 
a testovacích modelů do reality a realizace.

Metoda a výsledky

Jaký konkrétní vliv má nová, digitální technologie na architekturu? Může být 
návrh touto metodou projektování ovlivněn? Eventuálně jak?
Zčásti ano. Autor si může touto cestou například svůj návrh otestovat. Jeden z týmů, který 
tu přednášel, například testoval projektovanou budovu pro firmu Mercedes, resp. model frag-
mentu v měřítku 1 : 1. V šedesátých letech například architekti takové možnosti neměli… 
A tak si tyto tzv. tekuté nebo kontinuální formy nemohli vyzkoušet. Dnešní počítačové projek-
tování jim vyhodnotí, jestli je například forma v pořádku staticky. Takže digitální projektování 
umožňuje především navrhované cesty prověřit. Například může jít o redukci materiálu: leckdy 
se autor inspiruje přírodou, například určitým hmyzem, který se může vyznačovat třeba níz-
kou váhou. Pod mikroskopem pozorujeme buněčnou strukturu se spoustou bublinek – tedy 
prázdného prostoru – agregovaných na sebe; kostra buněčné struktury přenáší síly živočicha 
v malém měřítku a také proudí jinak, než jak to známe ze staré architektury. A tyto nové sys-
témy, které jsou inteligentnější, protože je přebíráme z přírody, se snažíme vsunout do navrho-
vaných nových konstrukcí budov, a tím pádem je navrhujeme jaksi chytřeji. Záleží na konceptu. 
Nebo lze uvést jiný příklad: jde o redukci materiálu. Hodláme snížit váhu stavby. Například ve 
Stuttgartu se kolegové inspirovali pavoukem, který žije pod vodou, resp. vznáší se se svou 
bublinou nad vodou, protože má velice lehkou konstrukci. Takže převzali tuto hmyzí staveb-
ní ideologii, nafoukli bublinu a následně s pomocí robota chodili kolem bubliny s pryskyřicí 
a skleněným vláknem, načež bublinu vyfoukli, aby zůstala jen skořepina. Ta je velice lehká, 

Z expozice k Bienále experimentální architektury v GJF
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tenká a dokonce transparentní. Představuje jednu kontinuální stěnu, která je materiálově 
a staticky posunutá. A to díky robotickému ramenu a technologii, která umožnila zhotovit 
tento test. Je to vlastně inovace. Shrnuto – nová technologie umožňuje inovaci.
Někdo usiluje o  optimalizaci konstrukce, jiný hodlá vyrobit lamely, které optimalizují 
světlo. Takže máme v pracovně typ světla „a“ a vedle nově typ „b“ – a pomocí výpočtů 
dokážeme budoucí stavbu optimalizovat.

Někteří architekti vytvářejí nikoli plány, ale projektují pomocí modelů – své my-
šlenky převedou do papírových zmenšenin stavby. Díky své představivosti vy-
tvoří model, který se dá rozložit…
Tomuto přístupu rozumím. My máme ovšem ambici posunout technologicky nebo konstrukč-
ně stavbu dál. Například když se inspirujeme gotickou stavbou, je úžasné sledovat jednotlivé 
klenby nebo proudící síly… V době vzniku byly tyto chrámy velké a mohutné, protože stavitelé 
neměli k dispozici digitální technologii. Dnešní architekti, jak je znám já, jsou nadšenci techno-
logií. Jeden z důvodů je potřeba jistoty. A tuto jistotu jim skýtá právě technologie. Kdybychom 
se chystali postavit novodobou gotickou katedrálu, určitě půjde projekt přes počítač, protože 
jen computer nám může říct, jak by se dalo docílit například větší vznešenosti apod.
Co sledujeme v architektuře po veškeré ty věky, je stále podobné – jen v současnosti 
máme k dispozici jiné nástroje, jiné psací náčiní, jiné protézy. Robotické rameno nám 
tento proces zdokonaluje. A pak je tu ještě jeden prvek – a to je čas. Vezměte Gaudího, 
jeho katedrálu v Barceloně. V rámci dostavby se začaly používat nové technologie. Kdy-
bychom měli věc testovat na základě fyzického modelu, jak o něm hovoříte, trvalo by to 
déle, než když vše vložíme do nového softwaru. 

Ale sledujeme tu také určitou závislost – kdy navrhování je závislé na digitál-
ních technologiích… Zatímco standardní navrhování je závislé jen na myšlení 
autora – architektonickém myšlení…

Myslím si, že v obou případech je důležitý koncept – a moderní digitální tužka dopomá-
há tento koncept vytvořit. Může to být konceptuální záležitost nebo záležitost intuitivní 
a zmíněná digitální tužka je cosi jako protéza… 

A co vývoj těchto technologií? V jakém typu průmyslu probíhá?
Technologie industriální výroby a vědy jako například automobilový průmysl nebo prů-
mysl farmaceutický inspirovaly další typy průmyslu i architekturu využívat automatizaci. 
Na základ zájmu ostatních odvětví producenti těchto technologií rozšiřují trh a přinášejí 
dostupnost například robotického ramene i na stůl do domácnosti. 

Daly by se použít tyto nové technologie např. k shromáždění či vytvoření souhr-
nu dat ze sousedních staveb v okolí, tedy ze situace novostavby? Většinou vidí-
me výsledek digitálního projektování v podobě solitéru, odkázaného na vlastní 
život. Nemohl by se do hry takto dostat i kontext?
Záleží na dané situaci a navrhujícím architektovi. Právě naopak, parametrická architek-
tura v sobě takřka vždy zahrnuje dialog mezi novostavbou a kontextem – sousedstvím. 
Například se často používají analýzy viditelnosti, analýzy tvorby stínů budov, dopad 
solární radiace na novostavbu a její okolí a mnoho dalších parametrů, které informují 
o formě novostavby a jsou součástí jejího nového tvarosloví. 

Nevytváří si digitální tužka – nástroj projektování díky své síle či magii také 
vlastní architektonickou estetiku?
Každý sloh v architektuře má vlastní estetiku. Digitální í architektura si vytváří také svou 
vlastní estetiku, a to je na tom krásné a silné.  

Děkuji za rozhovor.

Jiří Horský

Foto  Jiřího Ryszawého z nedávného zahájení školního roku 2019 – 2020 ve fakultní dvoraně: z prezentace ateliérových zadání, děkan prof. Lábus zahajuje akademický rok, proděkan Tesař   
během křtu fakultní ročenky, událost provázela kapela Janka Schindlera.



9

Martin Gsandtner, absolvent Vysoké škole výtvarných umění v  Bratislavě v  Laboratóriu archi-
tektúry prof. Imricha Vaška, od roku 2010 studoval na Universität für angewandte Kunst ve Vídni 
u prof. Wolfa D. Prixe a Reinera Zettla. Prezentoval se na mezinárodních výstavách a získal řadu 
ocenění jako spoluautor architektonických návrhů. Spolupracoval jako lektor na mezinárodních 
workshopech, v  letech 2011–2016 působil jako odborný asistent v  Ateliéru III na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové v Praze. V současnosti působí v londýnské kanceláři Zaha Hadid Architects.

Manifesty aneb Z myšlenek účastníků sympozia na FA ČVUT

Paul Clemens Bart, Marvin Bratke | Bart//Bratke
Prostřednictvím vystavených děl se Bart//Bratke představuje coby originální výzkumný 
ateliér, návštěvníci se mohou seznámit s  jeho prací na pomezí architektury a mobility. 
Autoři vytvářejí adaptabilní architektonické systémy a  instalace, jejichž dynamické kon-
strukce reagují na své okolí a jeho měnící se potřeby. Zkoumají koncept architektury jako 
platformy pro životní cykly kruhových budov – nomádských staveb v adaptivním prostředí. 
Míříme k nové formě společnosti „na vyžádání“, jejímž dominantním prvkem se stane zrych-
lení informačních toků a sdílení vědomostí. Musí tedy být možné vytvářet dočasné prostředí 
pro techno-sociální komunikaci ve veřejném prostoru, jehož podobu ovlivňuje analýza vel-
kých dat, strojové učení a optimalizační algoritmy. Nové odolné architektonické systémy 
musí odpovídat na otázky týkající se prostupnosti, flexibility, interakce a identifikace, a při-
tom nesmějí pozbýt zásadních charakteristických znaků prostředí orientovaného na člově-
ka. Vystavená díla zkoumají designové strategie pro dynamickou architekturu, která funguje 
ve vztahu s okolím, a tento vztah stojí na toku informací a jejich zhmotnění v experimentální 
architektuře a architektonických scénářích umožňujících uplatnění v různých regionech. 

Benjamin Bratton, M. Casey Rehm
Návrhy ateliéru Kinch ve spolupráci se společností Research Direction Benjamina 
Brattona se zaměřují především na tendence mimolidských subjektů vytvářet složité 
struktury z komplexních vstupů, bez využití reduktivních nebo konvenčních organizač-

ních principů. Složité neuronové sítě mají tendenci shromažďovat informace pomocí 
různých filtrů, mimo jiné podle estetických kvalit. Datová architektura tedy do jisté míry 
zpochybňuje hodnotu čitelnosti a jasnosti formy. Způsob, jakým se vztahujeme ke svě-
tu, do značné míry ovlivňuje naše chování ke světu jako místu pobytu, a to má zase vliv 
na naše pojetí architektonického návrhu. Datová architektura nemá jednoduchou este-
tiku nebo jasně rozpoznatelnou formu. Umělá inteligence a architekt společně vytvářejí 
nový projekt architektonické hodnoty prostřednictvím kumulovaného a kombinované-
ho významu. Tento projekt nás nutí opustit dosavadní nedokonalé definice.

Igor Pantić, Bartlett School of Architecture
Studio Pantić zkoumá, jak technologie ovlivňuje způsob vnímání a přetváření našeho 
životního prostředí. Soustředí se především na generativní metody navrhování a  na 
výzkum materiálových systémů vycházejících z  algoritmické logiky. Zkoumá spojení 
pokročilých digitálních nástrojů a  nízkonákladové, respektive robotické výstavby. Na 
výstavě prezentuje především práce zaměřené na různé způsoby konstrukce a sesta-
vení složitých struktur a využívání rozšířené neboli augmentované reality. Instalace Styx 
a Bryx využívají identických, běžně prodávaných (dřevěných) a prefabrikovaných (hliníko-
vých) prvků. Představují části větších struktur v měřítku 1 : 1. Projekt SnP představuje 
dlouhodobý výzkum v programu B-Pro na Bartlett School, který se týká využití recy-
klovaných plastových komponentů vyráběných pomocí průmyslových strojů na plnění 
forem. Tyto komponenty slouží jako multifunkční, konfigurovatelné stavební moduly. 
Projekt podporuje nové ekologické způsoby výroby plastů (nikoli jednorázových). Pavi-
lon SteamPunk je naproti tomu zaměřen na nové aplikace tradičních řemesel s využitím 
augmentované reality při výstavbě. Jde o návrh pavilonu z dřevěných, v páře ohýbaných 
stavebních prvků, sestavených pomocí analogových nástrojů, ovšem v prostředí zmíně-
né smíšené reality.
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Gilles Reetsin
Syrová, nikoli vařená, jednoduše sestavená dohromady. Architektura syrová jako na po-
čátku své existence. Laugierova primitivní chata je postavena z přírodních materiálů, 
jednoduše zpracovaných a složených dohromady. Klády, kameny, pařezy. Když architek-
turu zbavíme geometrie, funkce a formy, vrací se ke své původní syrové podobě. Jde jen 
o to, jak ty prvky sestavit. 
Primitivní, protože právě taková dnes architektura v rychlé digitální společnosti nevy-
hnutelně je. Primitivní, fundamentální nebo existenciální pojetí už dnes není doménou 
architektů, kteří si hýčkají své řemeslo a technofobii někde v horách. Jak koláže Super-
studia naznačily, primitivní lze být i v digitálním věku. Stačí odstranit vrstvy modernity, 
znalostí, klasifikace, domněnek a kultury. Počítače nás vracejí k fundamentu. 
Automatizovaná, protože tyhle součásti nenajdeme v přírodě, ale jsou produktem lidské čin-
nosti, globální výroby. Lesy se vykácejí a rozřežou na tenké kousky, a pak se slepí do desek se 
standardními rozměry. Ty pak lze řezat, sestavovat, počítat, pojišťovat a obchodovat s nimi 
a stavět z nich domy, které lze nadále opět automatizovat, počítat, pojišťovat a obchodovat 
s nimi. Člověk se neubrání myšlence, kdo se vlastně o tu automatizaci stará a proč. 
Diskrétní, protože to je prostě pravá podoba architektury bez celku. Součásti jsou pořád 
jen součásti, nikdy se nestávají předmětem klasifikace, typologie, geometrie, funkce nebo 
formy. Celek rozdělený do částí přestává existovat. Je jedno, jestli z nich vznikne srub nebo 
starověký kamenný chrám, výsledkem je každopádně kontroverzní a čistá architektura. 

Jose Sanchez, Plethora Project
Videohry jsou tradiční doménou zábavního průmyslu, toto médium se ale vyvíjí a v po-
slední době se setkáváme s řadou her, které lze využít ve vzdělávání, ve státní správě 
nebo v sociálních sférách. Charakterizuje je inkluzivní využití technologie – hráči mohou 
komunikovat na globální úrovni. Vývoj znalostí na těchto platformách se pomalu stává 
fenoménem, který je třeba brát vážně. 

Projekt Plethora využívá hry ve výzkumu a vývoji od roku 2011. Hry jako Block’hood 
nebo Common’hood a také akademický výzkum Gamescapes přispívají k poznání, jak 
lze pomocí her demokratizovat architekturu a podporovat ekologické povědomí. Za tě-
mito hrami stojí snaha o vytvoření infrastruktury pro lidskou spolupráci a koordinaci, 
která umožňuje sdílení dobrých nápadů a myšlenek.

Ramon Elias Weber, MIT, Media Lab.
Práce ateliéru se odklání od tradičního antropocentrického způsobu stavění a zkoumá 
architektonické implikace nových digitálních metod tvorby konstrukce a návrhu. Robo-
tic Timber Assemblies je multidisciplinární výzkumný projekt nahlížející do budoucnosti, 
v  níž budou objekty i  infrastrukturu stavět autonomní stroje. Hlavním materiálem je 
dřevo – je ho dostatek, jde o místní zdroj a je ekologické. Nepoužívá se jen jako stavební 
materiál, ale také jako integrální součást pohybového systému robotů, takže stavební 
stroj a stavební materiál splývají v jeden celek a výsledkem jsou dosud nepoznané pro-
cesy a struktury. V projektu Kinetic Composites vznikají mimořádně lehké, a přitom uni-
verzálně přizpůsobivé materiály s pozoruhodnými vlastnostmi v tahu, ohybu i zakřivení. 
Digitální programování materiálů odhaluje novou strukturální interakci membrán ze 
skelného vlákna, tyčí a ploch. Výpočtová metoda hledání formy umožňuje využít důmy-
slnou geometrii s mnoha rovnovážnými stavy. Výsledkem jsou nové konstrukce, které 
se mohou pohybovat a lze je přizpůsobit současnému měnícímu se prostředí. 
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Obrázky z výstavy
(Galerie Jaroslava Fragnera)

Ramon Elias Weber, MIT Media Lab., USA, 
Cambridge, Robotic Timber, Stuttgart
Práce ateliéru se odklání od tradičního antropocen-
trického způsobu stavění a  zkoumá architektonické 
implikace nových digitálních metod tvorby konstrukce 
a  designu. Robotic Timber Assemblies je multidisci- 
plinární výzkumný projekt nahlížející do budoucnosti, 
v  níž budou budovy i  infrastrukturu stavět autonomní 
stroje. Hlavním materiálem je dřevo – je ho dostatek, 
jde o  místní zdroj a  je ekologické. Nepoužívá se jen 
jako stavební materiál, ale také jako integrální sou-
část pohybového systému robotů, takže stavební stroj 
a stavební materiál splývají v  jeden celek a výsledkem 
jsou dosud nepoznané procesy a struktury. V projektu  
Kinetic Composites vznikají mimořádně lehké, a přitom 
univerzálně přizpůsobivé materiály s  pozoruhodnými 
vlastnostmi v  tahu, ohybu i  zakřivení. Digitální progra-
mování materiálů odhaluje novou strukturální interakci 
membrán ze skelného vlákna, tyčí a ploch. Výpočtová 
metoda hledání formy umožňuje využít důmyslnou geo-
metrii s  mnoha rovnovážnými stavy. Výsledkem jsou 
nové konstrukce, které se mohou pohybovat a lze je při-
způsobit současnému měnícímu se prostředí. 
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Paul Clemens Bart, Marvin Bratke, Bart/Bratke, 
UK, London, Foram Amphibious Pavilion
Prostřednictvím vystavených děl se BART//BRATKE 
představuje coby originální výzkumný ateliér, ná-
vštěvníci se mohou seznámit s  jeho prací na pomezí 
architektury a mobility. Autoři vytvářejí adaptabilní ar-
chitektonické systémy a  instalace, jejichž dynamické 
konstrukce reagují na své okolí a jeho měnící se potře-
by. Zkoumají koncept architektury jako platformy pro 
životní cykly kruhových budov – nomádských staveb 
v adaptivním prostředí. 
Míříme k nové formě společnosti „na vyžádání“, jejímž 
dominantním prvkem se stane zrychlení informačních 
toků a sdílení vědomostí. Musí tedy být možné vytvá-
řet dočasné prostředí pro techno-sociální komunikaci 
ve veřejném prostoru, jehož podobu ovlivňuje analýza 
velkých dat, strojové učení a optimalizační algoritmy. 
Nové odolné architektonické systémy musí odpovídat 
na otázky týkající se prostupnosti, flexibility, inter- 
akce a identifikace, a přitom nesmějí pozbýt zásadních 
charakteristických znaků prostředí orientovaného na 
člověka. Vystavená díla zkoumají návrhové strategie 
pro dynamickou architekturu, která funguje ve vztahu 
k okolí, a  tento vztah stojí na toku informací a  jejich 
zhmotnění v  experimentální architektuře a  architek-
tonických scénářích umožňujících uplatnění v různých 
regionech. 
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Jose Sanchez, Piethora Pro-
ject, USA, LA, Block Hood
Videohry jsou tradiční doménou 
zábavního průmyslu, toto médi-
um se ale vyvíjí a v poslední době 
se setkáváme s  řadou her, které 
lze využít ve vzdělávání, ve státní 
správě nebo v  sociálních sférách. 
Charakterizuje je inkluzivní využití 
technologie – hráči mohou komu-
nikovat na globální úrovni. Vývoj 
znalostí na těchto platformách se 
pomalu stává fenoménem, který je 
třeba brát vážně. 
Projekt Plethora využívá hry ve 
výzkumu a  vývoji od roku 2011. 
Hry jako Block’hood nebo Com-
mon’hood a  také akademický 
výzkum Gamescapes přispívají 
k  poznání, jak lze pomocí her de-
mokratizovat architekturu a  pod-
porovat ekologické povědomí. 
Za těmito hrami stojí snaha o vy-
tvoření infrastruktury pro lidskou 
spolupráci a  koordinaci, která 
umožňuje sdílení dobrých nápadů 
a myšlenek.
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Soomeen Hahm, Bartlett School 
of Architecture, UCL, UK, London, Ibrick
Během uplynulých deseti let jsme byli svědky 
rychlého vývoje automatizované výstavby na 
praktické i teoretické úrovni v důsledku stále 
sofistikovanějších digitálních technologií. Ten-
to proces má ovšem stále výrazná omezení 
v  nedostatečném zpracování řemeslných 
detailů. Digitální technologie jsou dnes běžně 
dostupné a  používají se v  různých oborech, 
mnohé konstrukční techniky ovšem stále vy-
žadují lidskou práci, protože jsou příliš složité 
a materiály příliš křehké. 
Navrhujeme přehodnotit úlohy lidí, strojů 
a  počítačů při výstavbě – existuje prostor 
mezi plně automatizovanou a  čistě robotic-
kou technologií a  řemeslnou výrobou, které 
se bez lidské práce neobejdou. Náš návrh po-
čítá s posílením schopností architektů a sta-
vitelů pomocí augmentovaných technologií. 
Architekti a stavaři tak budou moci těžit z po-
užívání počítačů, jejich neomezené paměti, 
rychlosti zpracování dat i strojové přesnosti, 
a zároveň využívat lidské intuice a rozhodová-
ní. Překlene se tak propast mezi automatizací 
a čistě lidskou prací. 
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Jurgen Heinzel, UNStudio, Amsterodam, Netherlands, Raffles City, Hangzhou
Před třiceti lety se ateliér UNStudio skládal z jedné tužky, jedné tabule a nápadů dvou mladých lidí. Tuto dvojici tvo-
řili Ben van Berkel, pedagog z TU Delft, a Caroline Bos, kunsthistorička a novinářka se zaměřením na architekturu. 
Na kuchyňském stole vytvářeli první návrhy a právě zde se UNStudio zrodilo. Od té doby se stále vyvíjí. Nyní mají 
čtyři kanceláře v různých zemích na dvou kontinentech a fungují ve více než třiceti státech. 
K Benovi a Caroline se připojilo přes 200 mladých architektů a designérů. Každý den tvoří svět, v němž chtějí žít, 
a soustředí se na vše, co dnešní lidé potřebují: propojují rychle rostoucí komunity, staví sídla kulturních institucí 
i obytné domy, využívají nejmodernější technologie, vzdělávají mladé a především pěstují a kultivují znalosti. 
Minulost, přítomnost i budoucnost spočívají zejména v propojování lidí s místy i se sebou navzájem relevantním, 
flexibilním a moderním způsobem, který obstojí i po delší době. Na těchto principech studio vybudovali, a už tehdy 
mysleli především na budoucnost. A ta právě začíná.
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Jakub Klaška & Dirk Krolikowski, 
Zaha Hadid Architects, Bartlett School 
of Architecture, UCL, UK, London, 
Underground Infrastructure
Středobodem akademické studie Unit 14 je ideál 
„kompletního návrhu“ Buckminstera Fullera. Tento 
architekt vyšel z renesančních principů a holistic-
kého přístupu, projektant je pro něj člověk, jenž je 
schopný porozumět „integrovatelnému významu“ 
specializovaných poznatků a dokáže si uvědomit 
a koordinovat celkový potenciál těchto objevů pro 
společnost. Podobně jako Fuller se snažíme pro-
střednictvím architektonické syntézy vyhledávat 
nové nápady a  zkoumáme jejich přínos. Unit 14 
představuje ideální testovací prostředí pro výzkum 
a  inovace, zkoumá úlohu architekta v  prostředí 
neustálých změn. Hledáme nové technologie, pra-
covní postupy a  způsoby výroby, inspirujeme se 
v  jiných oborech. Systematicky zkoušíme digitál-
ní i fyzické nákresy, modely a prototypy. Součástí 
naší práce jsou technologické spekulace založené 
na výzkumu. Zamýšlíme se nad strukturou i tekto-
nickými celky. V kombinaci se silně etickým nábo-
jem výzkumu tímto způsobem vznikají nové, pře-
vratné, velkolepé a uskutečnitelné návrhy, krásné 
díky své inteligenci, mimořádným objevům a jejich 
integraci do architektury. 
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Workshop kreslení 3D

V rámci Bienále experimentální architektury 2019 proběhl 
workshop kreslení 3D pomocí nejmodernějších technologií: 
robotiky. Členové výzkumné skupiny PetMat byli osloveni, aby 
k využití robotiky v architektuře uspořádali workshop.

Robo De-Light aneb Role UR5 v architektuře a skicování

Vzhledem k omezenému času zvolili pořadatelé čistou práci se světlem a skicováním 
v prostoru 3D. Většina laiků si pod kreslením 3D představí virtuální realitu, brýle, kde si 
v elektronickém světě vytváříme vlastní skicu. Organizátoři využili robota UR5 z dílny 
Universal robots. 
Workshop se konal na půdě Fakulty architektury ČVUT, kde byl v zatemněné místnosti 
bez oken instalován a nakonfigurován robot se speciálním end-effektorem vytištěným 
na tiskárně 3D z recyklátu PET. V něm bylo nastaveno světlo, které bylo naprogra-
mováno pomocí programu Touch-designer, aby měnilo barvu a  intenzitu ve spojení 
s trasou, kterou měl robot zadanou.
Tématem workshopu byla tedy kresba světlem 3D. Účastníci nejdříve prozkoumávali 
limity stroje manuálně, neboť ani robot není schopen dělat jakékoliv úkony. Rozsah 
jeho pohybů je limitovaný i přes šest otočných os kloubů a často dochází k takzvané 
singularitě, kdy robot není schopný provést tah, který vede skrz zařízení (pardon) sa-
motné. Pohyby robota je možné definovat jako lineární, kdy umíme určit trajektorii, 
kudy hlava robota pojede, a kloubové, které zaručí pouze výchozí a konečnou pozici 
hlavy. Křivku, kterou vyznačí hlava mezi určenými body ve vzduchu, potom ale před-
určit neumíme. 

Robot dokáže ve vzduchu opsat přibližně polokouli o poloměru cca 1,8 metru. Studenti 
začali nejdříve zkoušet naprogramovat robota manuálně přímo hýbáním s jeho rame-
nem a ukládáním jednotlivých bodů. Naučili se ovládat jeho hlavu pomocí zabudované-
ho softwaru. Poté nastoupil expert Šimon Prokop se svou lekcí Rhino Grasshopper, aby 
křivky, které byly původně vygenerovány lidskou rukou, dostaly řád, a posléze se celá 
myšlenka rozvinula směrem k vložení parametru do jednoduchých struktur. 
Jako první úlohu zkoušeli studenti načrtnout a v Rhinu poté namodelovat nápis: napří-
klad své jméno. Úkolem bylo zaručit natáčení světelné hlavy směrem ke snímacímu fo-
toaparátu s dlouhou expozicí. Také tvar světelné hlavy určoval, jak bude výsledný snímek 
vypadat. Jiří Vele navrhl a vytiskl čtyři geometrické modely světelných nástavců, kde 
každý způsobil jiné světelné efekty. Tyto nástavce pak studenti testovali při fotografová-
ní svých světelných drah. Robot UR5 je k nám lidem přátelský, a pokud při svém pohybu 
„ucítí“ překážku, zastaví se. Účastníci se tedy robotické ruky nemuseli bát a mohli na-
stavovat stativy s fotoaparátem kamkoliv a mohli se pohybovat i v akčním rádiu robota.
V tomto workshopu šlo už o druhou spolupráci FA ČVUT s Universal Robot a PetMat, 
kde se studenti kromě robotiky seznámili i s tiskem 3D v reálném čase a s využitím 
recyklátu PET v běžné praxi.
Lektoři: Šimon Prokop, Jiří Vele, Kateřina Nováková, Ph. D.

Kateřina Nováková

Autorka je pedagožka Ústavu modelového projektování

Bienále experimentální architektury

Pořadatel: Galerie Jaroslava Fragnera, spolupořadatel výstavy: Point gallery, spolupořadatel 

sympozia: Fakulta architektury ČVUT v Praze; spolupořadatelé workshopu: PetMat, Noumena 

14. 6. 2019 – 1. 9. 2019

Redakce děkuje Kateřině Novákové za spolupráci
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Nad samosestavitelným robotickým 
systémem MoleMOD

Součástí výzkumu stavebních robotických systémů, který probíhá 
pod vedením doc. Miloše Floriána je i  vývoj samosestavujího 
se robotického modulárního  systému MoleMOD.

Od roku 1990 stavebnictví stagnuje a není schopno splnit všechny stavební požadavky včas. 
Přizpůsobení principů 4. průmyslové revoluce je mnohem pomalejší než v ostatních sekto-
rech. Více než 40 % globálních zdrojů a vysoká spotřeba energie jsou zřejmým znakem této 
„budovy“, přístup by se tedy měl změnit. Použití samosestavitelných adaptivních robotických 
systémů může redukovat potřebu v současné době chybějících lidských zdrojů a být užitečné 
v situacích, kdy jsou rizika související s nebezpečím pro člověka příliš vysoká. Samosestavi-
telné konstrukce zároveň reagují na současné dynamicky se vyvíjející prostředí, kdy životní 
cyklus konstrukce nemusí být nutně lineární (koncepce, návrh, výstavba, použití, renovace, 
demolice atd.) ale cirkulární, kdy potřeby stavby je možné neustále přizpůsobovat momen-
tálním potřebám bez produkce odpadů vzniklých při výstavbě, demolicích a rekonstrukcích. 
Práce je ovlivněna nedávným výzkumem v oblasti modulární robotiky (MRS). MRS může 
dosáhnout téměř jakéhokoli tvaru vlastní rekonfigurací jeho modulů. Od roku 1988, kdy prv-
ní Modulární robot „CEBOT“ představil Toshio Fukuda již byla vyvinuta řada MRS (M-Tran, 
MoleCube, Roombot, Atron atd.).  Ale většinou pro menší měřítko bez jasné aplikace. V po-
sledních letech MRS ovlivnili také architekturu, zejména v  rámci akademických projektů, 
bohužel bez reálného využití. Důvody jsou obvykle vysoká cena a hmotnost nainstalovaných 
mechatronických součástek v každém jednotlivém modulu. 
MoleMOD na tento fakt reaguje a redukuje množství mechatronických součástek do 
sdílených robotů, které je možno přemisťovat mezi moduly. Pohyb manipulačních robo-

tů uvnitř struktury má mimo jiné dvě hlavní výhody: 1/ Roboti jsou chráněni strukturou 
proti vnějšímu nepředvídatelnému prostředí, jako jsou zví-
řata počasí atd. 2/ Roboti neomezují tvar struktury jejich 
operačním prostorem. Roboti jsou navrženi jako částečně 
měkké, kdy hlavní roli hraje měkké tělo, jež umožnuje ma-
nipulovat s moduly do čtyř stran pomocí pneumatických 
měchů. Na obou koncích tohoto těla jsou hlavy, umožňující 
fixaci a pohyb uvnitř modulů. Vznikla řada rozdílných mo-
dulů. Poslední verze pracuje s velikostí modulu tvaru kost-
ky o hraně 15 cm odlehčené do pouhých 250 g. 
Práce se zaobírá zejména materi-
álově, technicky koncepční strán-
kou systému, který se neustále 
optimalizuje. Ve spolupráci s CIIRC 
se paralelně vyvíjí kontrola chování 
a rozhodování robota. Jan  Petrš

Autor je student doktorského studia 

FA ČVUT



19

Ohlédnutí za dubnovou Dílnou  
– Hledání Lapače snů…
Workshop s robotem UR5 

Experimentální ateliér Achten – Prokop – Nováková ÚMP

Experimentální ateliér Achten – Nováková na FA ČVUT každoročně vyhlašuje 
nové téma, které se dotýká experimentu v  architektuře. Tentokrát se 
podařilo navázat spolupráci s  Technickou univerzitou v  Delftu a  k  návrhu 
i tvorbě prototypu 1 : 1 přizvat společnost Universal Robots, která zapůjčila 
robota UR5, jednoho z kolaborativních robotů prostřední velikosti. 

Robotické ruce představují v architektuře technologií, která není zatím běžně pou-
žívána a návrhy s ní nepočítají. V experimentálním ateliéru jsme se rozhodli ověřit, 
zda je to možné a co v praxi znamená využití robota v našem oboru. 
Dvě skupiny studentů z Prahy a z holandského Delftu pod vedením Serdara Asu-
ta musely najít společnou řeč v podmínkách, kde se jejich předměty nesetkávaly 
časově ani faktickým zaměřením. Na FA ČVUT v  Praze měli za úkol navrhnout 
drobnou stavbu ochranného charakteru v  podmínkách nevhodných pro člověka, 
na TU Delft se zaměřovali výhradně na konstrukci a materiál, z něchož může ro-
bot konstrukci vyrobit. Rozhodli jsme se, že vyzkoušíme technologii tkaní struktur 
z konopného vlákna, které je namočené do směsi klihu a Xanthanu a po pár hodi-
nách vytvrdne. Takto utkaná konstrukce získá po zatvrdnutí jistou tuhost a mohla 
by vynést i  menší stavbu o  velikosti člověka. V  Praze se studenti vrhli na návrh 
ukázkové stavbičky, která bude využívat tkaných struktur. Ke každé skupince ho-
landských studentů se po návštěvě v Delftu přiřadil jeden student z Česka a spo-

lečně návrhy dokončovali. Nakonec vzniklo jedenáct zcela odlišných návrhů, od 
struktur připomínajících sloupy až po různé závěsné paravany, sedací kusy nábyt-
ku a kupole. Celá akce vyvrcholila týdenním workshopem, kde byl vítězný pavilon 
při síle 40 lidí postaven v měřítku 1 : 1 a následně osvětlen robotem „tancujícím” 
uprostřed stavby. 
Na celé akci byla jedním ze stěžejních úkolů koordinace projektu a vymýšlení způ-
sobů rychlé a účinné komunikace mezi týmy a uvnitř týmu. V programu Slack byly 
nejdříve vytvořeny skupiny, jež měly na vytvoření návrhu jediný měsíc. Zároveň 
studenti prošli díky Šimonu Prokopovi, specialistovi na parametrické navrhování, 
workshopem, zaměřeným na práci v parametrickém programu Rhino Grasshopper 
a školením, jak zacházet s robotem. V laboratoři v Delftu, kde se testovaly různé 
druhy pryskyřic, škrobů a lepidel, pak testovali směs na tuhnutí konopného lanka. 
Postupně vznikaly návrhy konstrukčních panelů. Čeští studenti mezitím navrhova-
li, jak z panelů s využitím robotické ruky postavit architektonicky inspirativní dílo. 
Do projektu byla zapojena i výzkumná skupina PetMat a její zapsaný ústav s tis-
kárnami 3D. Z recyklovaného materiálu PET bylo vytištěno mnoho variant ko-
nečného účinného nástavce, který tvořila vanička s propustí pro konopné vlákno. 
Vanička byla plněna teplou směsí klihu, v  níž se kontinuálně namáčel provázek 
a jejž robotická ruka ovíjela na připravenou soustavu tyčí. Robot tak tkal vláknem, 
které za několik desítek minut ztuhlo do tvrda. Bez Jiřího Veleho, který obsluhoval 
armádu tiskáren, by projekt neprobíhal zdaleka tak hladce. Konečná podoba dala 
pavilonu název Lapač snů. Mohl být k vidění ve dvoraně FA ČVUT a dále poputuje 
na ukázku do CAMP v pražských Emauzích a poté do muzea v Brně.

Kateřina Nováková

Dokumentace viz str. 21
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Reflexe

Studenti k  měkké robotíce v  architektuře aneb Nad dvěma 
workshopy Ústavu modelového projektování FA ČVUT
Mezi Lapačem snů (DreamCatcher) a  Interactive Soft Actuated 
Environments

Na téma DreamCatcher 

Daniela Dangová, FA ČVUT
Do týdenní dílny DreamCatcher jsme vstupovali s jistou obavou z konečného výsledku. Celému 
týdnu intenzivní práce již předcházely měsíce ještě intenzivnějších příprav v rámci spolupráce 
s univerzitou TU Delft v Nizozemsku. Komunikace na dálku je vždy náročná a nebylo vůbec 
jednoduché skloubit dva odlišné rozvrhy, hlavně když jsme měli v rámci ateliéru Achten-Nováková 
výuku ve čtvrtek odpoledne, kdežto v Delftu měli tento předmět v pátek. Nicméně výstupem 
přípravné fáze byl velmi ambiciózní plán, který určoval průběh fáze realizační. Při této fázi přijeli 
studenti z univerzity v Delftu do Prahy a společně jsme se vrhli na realizaci pavilonu tkaného 
robotickou rukou. Začátek trošku vázl, nicméně po jistých úpravách, přizpůsobeních a změnách 
v přístupu k projektu se výrobní mašina rozjela naplno a jela opravdu nonstop až do konce. 
V ateliéru panovala přátelská atmosféra. Kolektiv sestával z činorodých studentů z různých zemí. 
Přes obavy a zádrhely se na konci týdne zrodil skutečný solitér – pavilon Dreamcatcher – 
Lapač snů: pletenou konstrukcí připomíná opravdový lapač a symbolizuje i naše chycené 
sny… Spolupráce mezi oběma univerzitami nám umožnila vhled do fungování a výuky 
jedné z nejlepších evropských technických univerzit a ukázala nám, jak se dá v našem 
oboru uplatnit robotika. Na to, že se jednalo o volitelný ateliér za čtyři kredity, byl náročný 
jak časově, tak pracovně. Při vernisáži, když jsme viděli, že se výsledek našeho úsilí opravdu 
povedl úspěšně vyrobit a zkonstruovat, všem došlo, že práce stála za to. 

Na téma Interactive Soft Actuated Environments 

Daniela Dangová
Ve workshopu, který byl zaměřen na světlo a robotiku, jsme se učili programovat robota 
od Universal Robotics tak, aby ze světélka, připevněného na jeho konci, vykouzlil různé 
obrazce v různých barvách. Nejprve jsme začínali s pomocí klasické tužky a papíru kreslit 
návrhy, až poté se tyto převedly do digitální formy, naprogramovaly v Grasshopperu, 
a následně se kód převedl do robota. V průběhu dílny panovala uvolněná a příjemná 
atmosféra, při které se práce mění spíše v zábavu. Na konci, kdy jsme pomocí fotoapa-
rátu s dlouhou expozicí snímali pohyb robota, vznikaly opravdu impozantní fotografie. 
Samotné nás překvapilo, jak skvělé výstupy zrodily světelné efekty.  

Odysseas Katinas, Aristotle University of Thessaloniki, Řecko
Jeden z nejlepších zážitků byl pro mne ovládání robota. Jako by měl snad někdy i svou 
vlastní vůli – buď jak buď až hřejivé bylo pozorovat jeho navigované pohyby. Ale skvělé bvlo 
také, že se tu znal každý s každým, takže jsme fungovali jako tým, a tak jsme se rychleji 
učili. Každopádně jsem velice rád, že jsem se mohl sblížit se zmíněnou technologií a jsem 
si naprosto jist, že se v nejbližší budoucnosti k tomuto tématu vrátím…

Arthur Sagrandi, Université d´Angers, Francie
Především jsem byl vděčný za pozvání na workshop. O potenciálu Robot UR5, ale vůbec 
ani o Universal Robot jsem dosud nevěděl naprosto nic. Dnes již tak trochu něco tuším 
o programování určitých skriptů a dokážu usměrňovat robota v Grasshopperu. Nadchla 
mě kombinace umění a robotiky – to je skvělá myšlenka. Nálada a duch setkání byly 
bezvadné, workshopu se nás naštěstí nezúčastnilo příliš mnoho – právě akorát, aby ses 
dalo slušně pracovat a vyměňovat si názory.

A r t h u r Sa g r a n d iO d ysse as K a t i n asD a n i e l a D a n g ov á
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Ohlasy z Vědecko-umělecké rady FA ČVUT
Téma: Alfa se ptá na digitální nástroje v oboru

1/  V čem – konkrétně – je tato technologie podle vás pro projektování, resp. 
architekturu přínosná?

2/  Jde „jen“ o inovativní nástroj, nebo se svým významem a povahou může 
dotýkat také architektonického myšlení či autorského stylu nebo estetiky?

3/  Lze tu najít nějaké jmenovité nedostatky, event. rezervy či nějaká nebezpečí?

Prof. Henry Achten
1/ „Digitální architektura“ neexistuje. Architektura je architektura. Architektura vždy 
představovala syntézu technologie, kultury a umění. Musíme uznat, že několik vrstev 
technologie existuje společně. Digitální technologie je nová vrstva s nebývalou kapaci-
tou. Spolu s biotechnologiemi má „agency“ – pravomoc jednat sama o sobě. Digitální 
se projevuje ve fyzickém světě (roboti, inteligentní materiály, senzory, interakce atd.) 
i v mentálním světě (umělá inteligence, cloud computing, podpora designu, parametric-
ké navrhovaní atd.). Jde o stavební materiál a návrhový nástroj.
2/ Jakou mají architekti odpovědnost? Architektura znamená veřejné i privátní prostře-
dí, které se více a více prolíná, ovlivňuje a  inspiruje navzájem. Počítačové navrhování 
není nástroj v klasickém slova smyslu. Je to způsob architektonického myšlení. Naproti 
tomu digitální je cokoli, co programujete – co se může programovat samo nebo reago-
vat na „agenty“ – podněty v reálném světě. 
3/ Existují dvě rizika. Za prvé technologie sama o sobě nikdy není generátorem desig-
nu. Pokud nástroj neovládáte, nemůžete s ním hrát, nemůžete tvořit. Za druhé naše 
energetická stopa rychle roste. V tomto procesu ničíme Zemi. Digitální technologie nás 
mohou zachránit nebo nás mohou zničit. Jsme v bodě, kde to může jít obousměrně. Je 
to naše největší výzva. Je to na nás.

Prof. Zdeněk Fránek
1/ Než odpovím na tyto otázky, musím říci, že nemám a nikdy jsem neměl svůj osobní počí-
tač, a tudíž s tou věcí neumím absolutně zacházet a nikdy jsem s tím neměl problém. 
Současné počítačové technologie jsou pro architekty důležité asi jako auto nebo mobil, se 
kterými zacházet trochu umím, do té míry, jak je využívám. Nevím přesně, kam směřují vaše 
dotazy; můj názor je, že díky používání výdobytku moderní techniky se člověk nevyřadí ze spo-
lečnosti a naopak. Záleží na komfortu, jaký mu který výdobytek umožňuje k jeho pohodové 
existenci. Jestliže např. Petr Rezek nepoužívá mobil, o to víc používá internet. 
Architekti soudobé technologie MUSEJÍ používat, protože je to dáno zákonem a připravuje 
se zákon o nutnosti používání systému BIM pro státní zakázky globálně, tudíž není zbytí. Na 
to vše už jsou specialisté, které, chcete-li dělat státní zakázky, musíte zaměstnat stejně jako 
statika, vodaře… atd. Nebo si to můžete dělat sami, potom ovšem nejste architekt, ale specia- 
lista na BIM, statik. Tolik co se týká používání počítačů. 
Co se týká digitální architektury, s tou pracujeme, když je to třeba. Občas se objeví nut-
nost vytvořit formu, jako například Tony Cragg, tak na to je tato metoda vhodná. Jinak 
samozřejmě je to běžný způsob projektování ve světě, dnes už nic nového. Přínosný je 
v komplexnosti nazírání na problém, zjednoduší to práci tomu, kdo to přirozeně používá. 
Tato metoda ale nikdy zcela nenahradí tradiční způsob navrhování, může jej ale osvobodit 
od rutiny tak, že je více času na kreativitu. 
2/ Mě zajímá používání počítače tvůrčím způsobem, a to do té míry, že to tvoří v podstatě 
základ řady myšlenek v mých stavbách. Na všech mých výstavách jsem tyto metody před-
stavoval, ale nejde o metody parametrické ani metody tisku 3D. Tyto metody používám jen 
okrajově. Jde o zcela individuální použití schopnosti počítače pro zachycení neviditelných, 
ale pocitově vnímaných kvalit, souvislostí a atmosféry a jejich převedení do hmoty buď stav-
by, nebo prostoru jako takového. Na příkladu Zahy Hadid vidíme, že proces digitální architek-
tury je přímo nositelem architektonického myšlení i autorského stylu a estetiky. Je to proud, 
který už považujeme za samozřejmý, nějakou dobou se bude užívat, nějak se určitě rozvine 
a časem se objeví něco nového, což už se ostatně děje. A ty proudy jdou vedle sebe. 

Zd e n ě k F r á n e kH e n r y A c h te n
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Jsem zastáncem individuálního pojetí tohoto způsobu navrhování, viz Zaha Hadid, její stav-
by vždy poznáte. Mimochodem vaše otázky jsou směřované spíše na doc. Floriána, který 
je špičkový odborník v této oblasti, a bylo by dobré si jej chránit tak, aby byl v centru 
a neztrácel čas na okraji. 
3/ Druhů nebezpečí je celá řada jako u každé nové věci. Na první pohled vidím problém 
programátorů v  sebepřeceňování. Tím, že zvládli určité počítačové dovednosti, jsou 
obyčejnými řemeslníky své věci, kteří přemýšlejí skrz svůj počítač, podobně jako bravur-
ní švadlena přes jehlu s nití. Nic víc, pokud se svou genialitou nepokusí změnit svět, nebo 
se stát umělcem, a tím i opravdovým architektem. Jenže háček je v tom, že jestliže já 
jako architekt přijdu na ideu vytvářet prostor lidským tělem, vedu ruku programátorovi, 
který ovládá počítač, pak jsem autorem myšlenky já a ne on. Statik také není autorem 
stavby, kterou počítá. I když je nutné, aby statický výpočet provedl. Role architekta je 
nezaměnitelná, ale také výlučná. Skutečných architektů není mnoho.
Další nebezpečí představuje přílišné soustředění se na tyto technologie (jsou zcela uhrančivé) 
a zapomenutí na vnější svět. Tyto metody by se neměly přeceňovat. Používat je tvůrčím způ-
sobem. V době, kdy většina světových škol architektury tiskne domy, struktury a vynalézá i dal-
ší nevídané metody, je zbytečné s tímto začínat. Opakování je sice matkou moudrosti, ale to 
není výzkum, který potřebujeme. Je to opakování něčeho, co už druhý vyzkoumal. Zásadou je 
vždy a za všech okolností tyto technologie používat tvůrčím způsobem a nezapomínat na svět 
kolem a přírodu v prvé řadě. A na to, že dřevěná stavebnice je lepší než ten nejlepší počítač.
Autor je exčlen Vědecko-umělecké rady, hostující profesor v Ústavu navrhování III

Prof. Michal Kohout
1/ Zefektivňuje výkon a současně umožňuje dosud netušenou míru vědomé i nevědo-
mé kontroly a také spekulace.
2/ Dělení na formu a obsah, nástroj a předmět je samo o osobě „pouhým“ – byť často 
velmi užitečným – nástrojem. V jistém smyslu existuje pouze proces vznikání (a zaniká-

ní) jako jednota. Jinými slovy nástroj a předmět jsou vždy spojené, a tudíž vzájemně se 
ovlivňující nádoby.
3/ Jako u každého nástroje zvyšujícího efektivitu a nevědomou kontrolu jsou vždy ri-
zikem efektivnější replikace bezobsažnosti a obtížnější rozlišitelnost mezi „obsažným“ 
a „bezobsažným“ neboli uvědomělým činem a nevědomou akcí. Otázka je, zdali to dru-
hé lze skutečně považovat za nevýhodu. Kdyby se výsledky měly více blížit uvědomělým 
činům, dalo by se to brát téměř jako požehnání… :-)

Prof. Petr Kratochvíl
1/ Jako nearchitekt mohu asi obtížně posuzovat přínos pro profesi. Soudím přesto, že kom-
plexita dnešního navrhování i výstavby se už bez použití digitálních technologií neobejde. 
Některé konstrukce a jim odpovídající formy by bez těchto nástrojů nebyly realizovatelné. 
Na druhou stranu Petr Parléř postavil Svatovítský chrám a – pokud vím – neměl ani mobil.
2/ Je to jen nástroj. Ale každý nástroj obohacuje možnosti, a to jak prakticko-realizač-
ní, tak myšlenkových postupů: rozšiřuje sféru představitelného. To, jakým směrem či 
formou jsou tyto možnosti využity, je ale nakonec vždy věcí tvůrčího rozhodování, do 
něhož vstupují (nebo by měly vstupovat) i mnohé další faktory. Úvahy o tom, co je krás-
né, spravedlivé, důležité pro místo či společenství, jsou podle mne pro architekturu a její 
navrhování podstatné a nelze je převést do digitálních dat.
3/ Každý nástroj lze použít k dobrému nebo špatnému. Nebezpečí vidím v okouzlení 
technikou obecně, pokud vede k záměně prostředků a cílů. Samozřejmě ve fázi experi-
mentů jde o to vyzkoušet, co všechno určitá technologie dokáže – to ale neznamená, že 
když něco může být vytvořeno (postaveno), že to opravdu vzniknout má. V konkrétním 
případě digitálních technologií navrhování vidím i jisté nebezpečí v tom, že se odehrává 
ve virtuálním světě, což – bez korekce alternativními postupy navrhování a prezentace – 
může vést k  opomíjení faktu, že existujeme na světě jako tělesné bytosti, které své 
prostředí vnímají všemi smysly.

Pe t r K r a toc h v í lM i c h a l Ko h o u t
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po k r ačov á n í ze s .  2

NOTES

 Oslavy 30. výročí sametové revoluce na FA ČVUT v Praze. Levá dvorana U jelena, 
11. 11. 2019, 17. 30 h. Podrobnosti viz www.fa.cvut.
 Významné životní jubileum oslavila první dáma české architektury a  významná 
pedagožka FA ČVUT prof. Alena Šrámková.
 Prof. Zdeněk Fránek je v  zimním semestru 2019 novým hostujícím profesorem 
v Ústavu navrhování III.
 Novým vedoucím návrhového ateliéru v Ústavu II se stal Lukáš Kordík (ze slo-
venské architektonické kanceláře gutgut), který nahradí v Ústavu navrhování II FA ČVUT 
ateliér emeritního děkana prof. Zdeňka Zavřela.
 Ve výběrovém řízení na pozici vedoucího ateliéru ZAN byli vybráni: Martin 
Kropáč v Ústavu navrhování III a Martin Rössler v Ústavu nauky o stavbách. 
 Doc. Ing. Monika Mitášová, Ph.D., pedagožka Trnavské univerzity, převzala na návrh 
Vědecké rady ČVUT v Karolinu z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta 
Plagy jmenovací dekret profesorky pro obor architektura. Viz s. 3 v čísle.
 Prof. Vladimír Šlapeta se zúčastnil v Sao Paolu květnové mezinárodní konference 
Kvalita vzdělání a profesionální mobilita, pořádané Komorou architektů, a proslovil zde před-
nášku na téma Poslání architekta a jeho vzdělání v ČR.

PŘEDNÁŠKY, KONFERENCE, WORKSHOPY

 Studentská vědecká konference Architektura dětem 2019 se bude zabývat 
tématem Participace dětí a mládeže s odkazem na zapojení této sociální skupiny oby-
vatel do plánování a navrhování města. CAMP, Vyšehradská 51, Praha 2, FA ČVUT, Thá-
kurova 9, Praha 6 – Dejvice, 24. a 25. 10. 2019.

 November Talks 2019. Téma: Transformace: zvětšování měřítek a  překrývání dis-
ciplín. Jan Benda / Ivana Benda: Image of the City. From Research to Design to Build  
– 4. 11. 2019 (česko-kanadští architekti s více než 450 projekty a realizacemi po celém svě-
tě); Jean-Marc Fritz: Les Halles de Paris: Interior Cities – 18. 11. 2019 (francouzský architekt 
a urbanista, mj. spoluautor projektu nového transportního hubu, parku a městského centra 
Les Halles v Paříži; Michel Desvigne: Transforming Landscapes – 25. 11. 2019 (nejvýznam-
nější francouzský krajinářský architekt); Ali Madanipour: Crossing the Boundaries: In-between 
Spaces and Dialogic Practices – 2. 12. 2019 (britský teoretik urbanismu a profesor územního 
plánování specializovaný na sociologii). Posluchárna 155 – Gočár, FA ČVUT, vždy v 18.00 h.
 Konference MĚ100. Pořádá Ústav prostorového plánování FA ČVUT. IPR CAMP, 
Vyšehradská 54, Praha 2. Dne 5. 11. 2019, 13–17 h.
 Památky. Cyklus přednášek Ústavu památkové péče FA ČVUT, ÚDU AV ČR, 
ICOMOS. Petr Moráček: Rodinný dům v Mikulově a novostavby pro venkov – 22. říj-
na; Petr Krajči: Obnova Rothmayerovy vily – 29. října; Pavel Jerie: Obnova Národního 
muzea v Praze – 5. listopadu; Jan Pešta: Kostel strakonického hradu – 12. listopadu; 
Pavel Vlček: Usedlost Cibulka – 19. listopadu; Lenka Popelová a Nikolaj Brankov: Sbo-
ry československé církve husitské – 26. listopadu; Martin Ebel: Byrokracií ke kvalitě –  
3. prosince; Martin Horáček. Göbekli Tepe (Turecko) – 10. prosince. Posluchárna Janák, 
vždy v úterý, 17.30 h.
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