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Úvod  
 
Architekt a pedagog působící od roku 1990 na FA ČVUT. Po absolvování oboru architektura na Fakultě 
stavební ČVUT pracoval v Projektovém ústavu HMP. V roce 1991 založil vlastní kancelář Lábus AA - 
Architektonický Ateliér. Ateliér se věnuje navrhování občanských a bytových staveb, interiérů i urbanismu 
menšího měřítka. Ve své tvorbě i teorii se soustředil na dnes často postrádanou komunikativnost, čitelnost 
a uživatelskou příjemnost staveb. Ocenění získaly zejména projekty vyznačující se kontextuálním 
přístupem při začleňování nových staveb do historického prostředí nebo při navrhování renovací. Je znám 
rovněž tvorbou v oblasti bydlení a bydlení seniorů i svými příspěvky k transformaci institucionálního 
systému sociální péče a k problematice revitalizace sídlišť a panelových domů.  

 

Od roku 1990 se intenzivně věnuje vysokoškolskému vzdělávání architektů, nejen v roli pedagoga. Hned 

po vstupu na FA ČVUT se aktivně zapojil do práce v samosprávných orgánech fakulty i univerzity. V AS FA 

ČVUT se angažoval zejména v oblasti studijního plánu a v hospodářské komisi i v komisi rozvoje, 

v devadesátých letech i v legislativní komisi. V AS ČVUT se věnoval zejména problematice rozvoje a 

výstavby i legislativy a činnosti v hospodářské komisi. Podílel se na zadání projektu a byl členem komise 

architektonické soutěže na novou budovu ČVUT pro FA ČVUT. Angažoval se při aktualizacích generelů 

ČVUT i při projektu revitalizace kampusu ČVUT v Dejvicích.  

Své zkušenosti z oblasti vzdělávání architektů získané prací v Komisi studijního plánu děkana FA ČVUT, 

uplatnil v obecné rovině na národní úrovni na půdě České komory architektů, v Akreditační komisi i na 

MŠMT a MMR či MPO. A na mezinárodní úrovni působením v poradních orgánech ČR a EU pro uznávání 

odborných kvalifikací v oblasti architektury.  

V komoře působí jako předseda Pracovní skupiny pro vzdělávání i jako člen, v posledních letech jako 

předseda Autorizační rady ČKA. V této pozici se zapojil do pracovní skupiny MŠMT v projektu národních 

kvalifikačních rámců vysokoškolského vzdělávání v oblasti Architektura, které se později propsaly do 

systému strukturování studijních programů do Oblastí vzdělávání.  

Aktivně se podílel na přípravě nového vysokoškolského zákona, a po neprůchodnosti záměru projednat 

nový VŠ zákon se podílel na jeho novelizaci. Zejména na definování kritérií a obsahu kvalifikačních 

předpokladů a požadavků v nařízení vlády o Oblastech vzdělávání v oblasti vzdělávání Architektura a 

urbanismus a v oblasti Umění, do které jsou zařazeny architektonické studijní programy na uměleckých 

vysokých školách.  

V oblasti vědy, výzkumu a dalších tvůrčích činnosti se angažuje zejména svojí vlastní tvůrčí prací, i její 

reflexí v textech a publikacích či rozhovorech a prezentacích v prestižních českých i zahraničních 

architektonických časopisech a publikacích, či na výstavách a v AV médiích.  

Jeho odborná i pedagogická praxe byla oceněna mnoha prestižními profesními i akademickými cenami, 

včetně ocenění i získání hlavních cen v soutěžních přehlídkách Grand Prix a Stavba roku. K 

nejvýznamnějším oceněním a medailím v akademické sféře patří zlatá Felberova medaile za rozvoj ČVUT 

a Medaile prof. F. J. Gerstnera za významné zásluhy o rozvoj fakulty dopravní ČVUT. V profesní sféře patří 

k nejvýznamnějším oceněním cena ministra kultury v oblasti architektury nebo prestižní udělení čestného 

členství pro zahraniční architekty Honorary Fellow - Amerického institutu architektů.              

 
 

Prof. Ing. arch. Ladislav LÁBUS, Hon. FAIA – architekt, pedagog 

 

Vzdělání:      

1970-1976  obor Architektura na FSv ČVUT v Praze 

 

Odborná praxe:    

od 2013       LÁBUS AA - Architektonický ateliér, s.r.o., jednatel 

od 1991       Ladislav Lábus, AA – Architektonický ateliér, vedoucí ateliéru  

1977-1991   Projektový ústav HMP, ateliér Delta, vedoucí projektant 

 

Pedagogická činnost:      

2014-2022      děkan FA ČVUT 

2002        jmenován profesorem 



1995        jmenován docentem 

od 1993  FA ČVUT - vedoucí Ústavu navrhování III - Ú 15129 

1992-1993  FA ČVUT - pověřen vedením Ústavu volných ateliérů - Ú 532 

od 1990  Fakulta architektury ČVUT, vedoucí ateliéru 

 

Profesní aktivity:     

od 2017      člen Gremiální rady IPR Praha, orgán Institutu plánování a rozvoje Prahy 

od 2009      člen Vědecké rady generální ředitelky Národního památkového ústavu 

2001-2003   člen Představenstva ČKA 

1998-1999   člen Pracovní skupiny pro teorii a kritiku ČKA 

od 1996 člen Spolku výtvarných umělců S. V. U. Mánes 

od 1995      člen Autorizační rady ČKA, od 2001 místopředseda, od 2013 předseda 

1993-1995   člen Stavovského soudu ČKA 

od 1993      člen České komory architektů, předseda Pracovní skupiny pro vzdělávání ČKA 

 

Akademické aktivity:     

od 2022 člen Rady vnitřního hodnocení ČVUT 

od 2021 člen Rady Registru uměleckých výkonů (RUV) 

od 2016 Pracovní skupina pro technické vzdělávání a kvalifikaci při Radě vlády pro stavebnictví ČR  

od 2014, 2003-6 Vědecká rada ČVUT 

od 2014, 2003-6 Vědecko-umělecká rada FA ČVUT 

2010-2012  Rada pro reformu vysokoškolského vzdělávání MŠMT 

od 2009   zástupce ČR v podskupině pro architekturu Skupiny koordinátorů pro uznávání odborných 

kvalifikací při EK 

2004-2007  zástupce MŠMT v ACETA - Poradní výbor pro vzdělání a praxi v oboru architektura při EK  

1998-2014   člen pracovní skupiny pro obory umělecké a uměnovědné Akreditační komise 

1993-2013  člen Akademického senátu ČVUT v Praze 

1990-2013  člen Akademického senátu FA ČVUT v Praze 

od 1990  předseda Komise studijního plánu FA ČVUT v Praze 

1990  člen Akademické rady FA ČVUT v Praze 

 

Ocenění: 

2022  Medaile prof. F. J. Gerstnera za významné zásluhy o rozvoj fakulty (FD ČVUT)  

2021  Medaile k ocenění odborníků ČVUT za mimořádné výkony v době krize  

2017  stříbrná pamětní medaile vydaná k 310. jubileu ČVUT 

2015   nominace na cenu Architekt roku vypisovanou ABF, a.s.  

2014  Cena ministra kultury za přínos v oblasti architektury 

2013         zlatá Felberova medaile za rozvoj ČVUT 

2013  čestné členství v Americkém institutu architektů – Hon. FAIA  
 
 
Volební program: 
Po skončení mého mandátu děkana FA ČVUT bych se chtěl znova zapojit do působení 
v samosprávných orgánech univerzity. Předpokládám se angažovat zejména v těch oblastech, 
kterým jsem se věnoval před nástupem do funkce děkana a v této roli jsem měl možnost je poznat 
ještě hlouběji. Nejen z pohledu člena akademické obce působícího dlouhodobě v samosprávných 
orgánech, ale i z horizontu výkonné funkce děkana zodpovědného za fungování, financování a 
kvalitu FA ČVUT.   


