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ArchiCAD 14 na světě
Mezinárodní verze ArchiCADu 14 byla zpřístupněna 1. června, českou verzi lze očekávat v polovině září. Graphisoft čtrnáctku
nazývá „integrátorem“ architektury a profesí. Kromě nových funkcí přináší i koncepci spolupráce architektů se specialisty
založenou na „referenčních“ dokumentech ve formátu IFC. ww.graphisoft.com

Městské zásahy Praha 2010
Výstava projektů a autorských prezentací
představuje architektonické projekty, které
si nikdo neobjednal, a které vznikly z vnitřní či profesní potřeby autorů ukázat na to,
co v městském prostoru nefunguje. Architekti nabízejí řešení, jak jednotlivé prostory změnit. Akce se účastní na šedesát
týmů z České republiky a Slovenska. Ve
dnech 9., 23. a 30. června od 19.00 hodin
proběhnou prezentační večery, po nichž
bude vždy následovat diskuse moderovaná
autory výstavy. www.mestskezasahy.cz
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SupportPack není prodej
ArchiCADu na splátky
Řada výrobců softwaru nabízí své produkty, a to poměrně už dlouhou dobu, formou smluvního
vztahu. Jedná se o alternativu ke klasickému prodeji, kdy za jednorázově zaplacené peníze
dostanete počítačový program stejně jako třeba knihu.
Oproti klasickému prodeji není smluvní
vztah aktem okamžiku, ale nastavuje pravidla spolupráce na „dobu neurčitou“.
To totiž svým způsobem vystihuje odlišnost charakteru softwaru od jiných výrobků: počítačový program se neustále
vyvíjí, nelze jej zabalit do krabice. Podstatou smluvního vztahu je tak skutečnost, že vývojář vyvíjí program a uživatel na vývoj přispívá a dostává knowhow spojené s užíváním softwaru.

Zdání klame
ArchiCAD se v Česku začal dodávat formou SupportPacku,

což je obchodní označení pro smluvní vztah, v roce 2002.
Dnes je SupportPack součástí cca 40 % z 2500 komerčních
instalací ArchiCADu. Provedeme-li cenové srovnání klasického nákupu ArchiCADu a následně jeho aktualizovaných
verzí (upgrade) se SupportPackem, při ročním aktualizačním cyklu činí rozdíl za rok vložených investic 35 000 Kč ve
prospěch SupportPacku. SupportPack svým držitelům rovněž
přináší další softwarové produkty spojené s ArchiCADem
zdarma či za výrazně výhodnějších podmínek. V roce 2009
tak získali 30 400 Kč – Virtual Building Explorer a ArchiGlazing zdarma a slevu ve výši 45 % na Artlantis R3. Toto
vyčíslení ovšem často vede k mylné domněnce, že SupportPack je prodej ArchiCADu na splátky.

SupportPack rovněž garantuje pojištění hardwarového klíče,
který brání nezákonnému rozmnožování programu a chrání
držitele v případě odcizení softwaru, bezplatné zaškolení
nových verzí ArchiCADu, výhodnější cenu u tematicky zaměřených školení a přednost při poskytování technické podpory zdarma. Do budoucna se navíc dá předpokládat, že
bezplatná technická podpora (hotline) bude poskytována
pouze v rámci SupportPacku.

Jistota a záruka
Cílem SupportPacku je nabídnout jednoznačně nejvýhodnější podmínky pro využívání ArchiCADu všem, kteří s programem pracují pravidelně a svoje podnikání berou jako
dlouhodobou záležitost.
Jeho přednosti rostou s velikostí firmy, zjednodušuje plánování neočekávaných investic a vytváří závazek, že CEGRA,
resp. Graphisoft, vyvíjejí maximálně možné úsilí pro to, aby
byl ArchiCAD co nejefektivnějším a nejspolehlivějším nástrojem.
Základním předpokladem takového závazku je vzájemná
důvěra, jejímž stavebním kamenem je zkušenost. CEGRA
nabízí ArchiCAD, který byl vyvinut v roce 1984, již 15 let.
: Tomáš Lejsek, ředitel CEGRA

Ještěd f kleci
Již čtvrtá přehlídka projektů studentů Fakulty architektury a umění v Liberci proběhne v červnu. Studenti zvou do Liberce
nezávislou porotu každý semestr. Absolutním vítězem první přehlídky v tomto
roce se stal Michal Krejčík z ateliéru prof.
Suchomela s projektem lineárního mrakodrapu Krokodýl na Letné. Vítěze vybírala
porota ve složení Cyril Říha, Michal Kuzemenský a Radek Šíma v čele se světoznámým architektem Johnem Eislerem.
www.jestedfkleci.cz

Architektu(h)ra v5.0
zná vítěze!
Vítězem pátého ročníku workshopu Architektu(h)ra se stal Ondřej Otýpka, student
posledního ročníku FA ČVUT v Praze. Porota oznámila výsledky studentského workshopu 9. až 11. dubna. Vítěz zaujal porotu
svým projektem výstavního pavilonu Slovanské epopeje. Na dalších místech uspěli
Tereza Hátlová (FA VUT, Brno), Josef Musil
(FA ČVUT, Praha) a Lukáš Morong (FSv
ČVUT, Praha).

Young Architect Award
„Poznejme společně architekturu, naučme
se rozlišovat kvalitu, a tuto kvalitu podporujme“ je hlavním mottem architektonické soutěže Young Architect Award. Posláním akce je pomoci studentům a mladým architektům najít místo na současné
architektonické scéně, přiblížit široké veřejnosti soudobou architekturu a přilákat
mladou generaci ke studiu architektury.
V neposlední řadě soutěž pomůže zmapovat tvorbu začínajících architektů. Soutěžní přehlídky se mohou účastnit studenti
či absolventi architektury, urbanismu, krajinářské a zahradní architektury a autodidakti vzdělaní v oboru, kteří v konečném
termínu odevzdání soutěžních prací nepřesáhnou věk 33 let. Termín přijetí přihlášek
je 15. července. www.architectaward.cz

Zámeček Pepčín virtuálně
V rámci své maturitní práce vytvořil Jan
Šrámek, dnes již absolvent SOŠ v Uherském Hradišti, virtuální model zámečku
Pepčín. Jednalo se o práci „na zakázku“
pro MěÚ v Uherském Brodě. Stavba dnes
již neexistuje. Devastaci objektu začala
válka, zbytek dokonalo poválečné období.
Podkladem pro zpracování archicadovského modelu byly pouze dobové fotografie.
Virtuální model byl následně vytištěn na
3D tiskárně. O model projevilo zájem nejen město Uherský Brod, ale i majitelé motorestu a restaurace z okolí zámečku.
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Zjednodušení stavebního řízení v praxi
Před uvedením stavebního zákona č. 232/2006 Sb. do praxe
jsme se mohli ze všech stran dozvídat, jak bude nový zákon
přehlednější, a celkově se zrychlí povolování staveb. Skutečnost je však spíš odlišná. Většina stavebních úřadů z obavy
chyb není schopna se shodnout ani na tak elementární věci,
jakou je nově zřízená územně-plánovací informace (ÚPI).
Tento dokument měl žadateli výrazně usnadnit proces přípravy žádosti o povolení stavby. Stavební úřad vypíše všechny požadované náležitosti stavby v závazném dokumentu
a po jejich naplnění bude podaná žádost bezproblémově
vyřízena.
Praxe je podle mých zkušeností jiná. První odpověď na žádost
o územně-plánovací informaci mne zcela uzemnila. Vyjma
informace o území z hlediska územního plánu v ní bylo již jen
uvedeno: „...k žádosti o stavební povolení bude připojena
dokumentace dle vyhl. č. 526/2006 Sb.“ Jen pro upřesnění
dodávám, že jsme k žádosti o ÚPI připojili kompletní studii
včetně situace. Dále to bylo na různých úřadech různé, ale
k naprosto absurdní situaci došlo v následujícím případě.
17. července 2009 po získání všech vyjádření podle první
územně-plánovací informace (ÚPI-1) jsme podali ohlášení
stavby rodinného domu do 150 m2 (OHL-1). Stavební úřad
odpověděl dopisem z 20. července, že „výše uvedená ÚPI-1
pozbyla 16. ledna platnosti, že se území nalézá v ochranném pásmu vodního zdroje Podolské vodárny a je tudíž potřeba vodoprávního rozhodnutí, že chybí doklad o tom, že
stávající garáž byla postavena na základě platného stavebního povolení a že je nutno doplnit smlouvu s majitelem komunikace o uložení přípojek“. Nic z toho však stavební úřad v první ÚPI neřešil.

Výklad stavebního úřadu je neúprosný a vyžaduje nové podání žádosti o ÚPI a stažení ohlášení. Argument, že vodárna v Podolí je už od roku 1929 a garáž stojí od roku 1980,
už v ÚPI-1 neobstojí. Podali jsme tedy žádost o souhlas se
stavbou ve vodárenském pásmu, sehnali další doklady. Podali jsme novou žádost o ÚPI-2 a dostali vyjádření, že se
územně-plánovací informace (ÚPI-2) nevydává! A důvod?
Není uvedena výška objektu v Balt po vyrovnání a matematický výpočet zastavěnosti pozemku. Ano, pro vydání
územně-plánovací informace!
Po odstranění nedostatků žádosti jsme podali třetí žádost
o územně-plánovací informaci (ÚPI-3), kterou jsme získali
letos 8. února. Již v předstihu 22. prosince loňského roku
jsme podali ohlášení stavby (OHL-2), a tak jsme předpokládali, že vše proběhne rychle. Z územně-plánovací informace jsme se však dozvěděli, že „přípojky plynu, vodovodu
a samostatná garáž včetně zpevněné plochy budou provedeny na základě územního souhlasu, neboť na ně nelze vydat územně-plánovací informaci“. V metodickém návodu
MMR „Přehled staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací – postupy při jejich umisťování, povolování a užívání“ je v postupu č. 3 výslovně napsáno, že „pokud stavba
nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu (což se netýká nezbytných přípojek vodovodních, kanalizačních, energetických apod., které jsou pro
užívání stavby nezbytné, a jedná se pouze o napojení na
stávající infrastrukturu), pak postačí ohlásit je stavebnímu
úřadu, nevyžadují předchozí územní rozhodnutí ani územní souhlas“. Referent stavebního úřadu nám sdělil, že metodický pokyn MMR pro tento úřad neplatí, protože má ji-

Konec podnikatelského baroka?
Argumentů pro organizování středoškolské soutěže Můj rodinný dům, kterou pravidelně vyhlašuje firma Schiedel ve
spolupráci s Centrem pro podporu počítačové grafiky pro
studenty sředních škol, je hned několik.
Jedním z nich je od prvních ročníků soutěže motivace mladých průmyslováků, aby správně a tudíž efektivně využívali software určený pro projektování, konkrétně ArchiCAD.
Druhým důvodem je snaha o zamyšlení se nad koncepcí
technického zařízení budovy. To znamená správně použít
produkty firmy Schiedel, a vyřešit tak energetický koncept
objektu.
Motivace vyhlašovatelů však mohou být odlišné od očekávání studentů. A také jsou, a není na tom nic špatného. Odhlédneme-li od motivace finanční, kdy nejlepší autoři mají
šanci získat zajímavou odměnu, sami studenti přiznávají jiné pro ně důležitější přínosy z vlastního soutěžení, resp.
projektování.
Jak nasvědčují studentské ohlasy, budoucí architekti a projektanti vítají možnost zamyslet se v dialogu se svými pedagogy nad vlastní představou o bydlení. Může být pro dospívající studenty větší motivace, než si podle svého zařídit
vlastní bydlení?
Tento fakt oproti obecným anonymním úlohám soutěžící

oceňují více. Dalším momentem je pak skutečnost, která
souvisí s energetickou náročností navrhovaných staveb. Soutěž dává studentům možnost dozvědět se o nejnovějších
trendech v oblasti nízkoenergetických a pasivních domů
a prakticky si je v procesu navrhování vyzkoušet.
Nedá mi, než si v této souvislosti vzpomenout na svá středoškolská studia na SPŠ stavební. Cílem čtyřletého drillování na „průmce“ bylo, aby absolvent na konci studií odevzdal maturitní projekt, který by obstál jako projektová
dokumentace třeba pro stavební řízení. Ta měla dokazovat
nejen znalost čtení a kreslení výkresové dokumentace podle platných technických norem, ale také odborné znalosti
stavebních detailů u navrhovaných konstrukcí. Před 20 lety
jsme se architekturou na průmyslovce příliš nezabývali. Ve
výukovém plánu sice byly zařazeny dějiny architektury, ale
spíše jako okrajový předmět, navíc bez zásadního vztahu
k navrhování. Projektování bylo čistě ruční záležitostí. Kótování, šrafování výkresů nebo vynesení perspektivy bylo
časově neuvěřitelně náročnou činností.
Po nástupu výpočetní techniky do projekční praxe se všechny činnosti nejen zautomatizovaly, ale práce na projektu
získala zcela nový rozměr.
Dnešní studenti, se samozřejmostí projektující na principu

ný, a to přímo z magistrátu. 12. února jsme proto podali žádost o územní souhlas (US), který jsme získali 2. března.
Znovu jsme podali ohlášení stavby (OHL-3) a o deset dní
později jsme jej získali, tedy po 238 dnech od podání prvního ohlášení do potvrzení třetího!
Jaké z toho plynou závěry? Podle starého stavebního zákona
bylo možno postavit rodinný dům ve sloučeném územním
a stavebním řízení. Jeho průběh trval cca 2 měsíce včetně
nabytí právní moci. Nyní po zjednodušení máte ohlášenou
stavbu za 8 měsíců. Jako problém vidím neprůhlednou hru
s územně-plánovací informací. Na místo toho, aby jasně a zodpovědně již z počátku posoudila záměr stavebníka a vypsala úřady a náležitosti dokumentace pro ohlášení stavby, stala
se v rukou stavebního úřadu jakýmsi pseudoúzemním rozhodnutím.
Stavební úřad nerespektoval metodický pokyn MMR, který
stanovuje, že přípojky a stavby spojené se stavbou rodinného domu se povolují spolu se stavbou hlavní na ohlášení. Zcela absurdní je pak tvrzení, že na přípojky a zpevněné
plochy nelze vydat územně-plánovací informaci. Byli jsme
nuceni znovu podávat nové žádosti. To je v rozporu se správním řádem, který praví, že, pokud má podání nedostatky,
vyzve úřad žadatele k jejich odstranění nebo doplnění a pak
rozhodne.
Existuje nějaké řešení? Myslím, že nejrozumnější by bylo
upravit vyhlášku. Ta by podrobně stanovila nejen povinné
přílohy, které má žadatel přiložit k žádosti, ale zároveň povinný obsah vyjádření stavebního úřadu. Pak teprve bude
územně-plánovací informace tím, čím měla být. Pomocí žadatelům ve zdlouhavém povolovacím procesu.
: Jiří Jindřich
autorizovaný architekt
virtuální budovy, využívají technologie BIM a díky tomu mají nové možnosti. Otevřely se jim nové metody a postupy
při navrhování. Mohou si 2D návrh bezprostředně ověřit ve
3D prostoru. Zobrazit si jakoukoliv perspektivu, v okamžiku
změnit materiálové řešení jimi navrhované fasády... Čas,
který by studenti dříve věnovali třeba již zmiňovanému šrafování, plně věnují architektonické tvorbě.
Z architektonického hlediska představené práce soutěže
Můj rodinný dům vykázaly oproti minulým ročníkům jistý
posun. Zdá se, že neofunkcionalistická vlna dorazila do
středoškolského prostředí. Je to asi dáno i tím, že mezi katalogovými domy developerů dnes můžete nalézt kromě
„podnikatelského“ baroka též sekci neofunkcionalismu.
Neofunkcionalismus se tak dostává do širšího veřejného
mínění, je vidět na odborných výstavách a veletrzích, v katalozích typových rodinných domů, tedy všude tam, kde
začínající stavaři hledají inspiraci pro své budoucí projekty.
V kontextu minulých ročníků soutěže je vidět vývoj i v prezentaci soutěžících. Grafické zpracování a představené vizualizace byly na vysoké úrovni a vypovídaly o tom, že autoři také přemýšleli, jak svůj projekt „prodat“.

: Petr Vaněk
šéfredaktor www.e-architekt.cz
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Bourání zažitých klišé

21. března – 20. června
Co jsme si zbořili
Výstava uspořádaná původně u příležitosti vydání stejnojmenné publikace
v rámci 5. mezinárodního bienále
Industriální stopy. Regionální příklady
a prohlídka industriálního skanzenu.
Hornický skanzen Mayrau Vinařice
u Kladna

Vznik architektonického díla je dlouhodobým procesem, který začíná v mnoha případech daleko dříve, než si to uvědomuje nejen architekt,
ale hlavně i samotný investor. Leckdy totiž architekta vyhledá až ve chvíli, kdy je již pozdě. S touto skutečností se setkal po svém návratu
ze zahraničních stáží a práci v renomovaných architektonických studiích i Adam Gebrian (31) a rozhodl se, že bude bojovat na obranu kvalitní
architektury a bourat zažitá klišé.
Architekt se rozhodl zabývat vším, co s architekturou souvisí – s jednou jedinou výjimkou, samotným projektováním.
Založil AG-ENT a stal se tak „agentem“, jehož výhradním
posláním je vytvářet podmínky pro vznik kvalitní architektury. Adam Gebrian nabízí v této oblasti spolupráci každému, ať už se jedná o architekty, urbanisty, studenty, soukromé investory, developery, neziskové organizace, občanské
iniciativy nebo zástupce státní správy.
Jak se z architekta Adama Gebriana stal AG-ENT?
K mému rozhodnutí přestat se věnovat navrhování jsem
nedospěl ze dne na den. Byl to dlouhodobější proces a roli
v něm hrálo několik faktorů. Předně skutečnost, že se o architekturu zajímám od svých dětských let. Měl jsem k ní
vždy blízko, můj otec je architekt. Neumím si představit, že
bych se pohyboval v jiném oboru, než je architektura. Vyvíjel se však u mne názor, čemu se v daném oboru chci věnovat. Rozhodující byly i moje první zkušenosti z navrhování. Uvědomil jsem si, že se architekt k projektu dostává
většinou příliš pozdě. Investoři jej často vyhledávají až ve
chvíli, kdy již padla zásadní rozhodnutí, která mohou mít
podstatný vliv na celkový koncept stavby. Investor by měl
zahájit dialog s architektem ne ve chvíli, kdy chce navrhnout například školu, ale již ve fázi uvažování nad daným
záměrem. Již tehdy je třeba zahájit diskuzi nad tím, jak by
škola měla fungovat, jaké jsou třeba současné koncepční
a technické možnosti. Architekt by měl být podle mého názoru přizván do týmu investora na úplném začátku uvažovaného záměru, kdy se vlastně ještě neví, kde bude dům situován, jak bude velký a kolik bude stát. Zde v těchto prvotních
fázích vidím absenci architekta jako zásadní a snažím se
o to, abych jako architekt byl na této pozici k dispozici…
A co vaše zkušenosti ze zahraničí?
Ty mě také zásadně ovlivnily. Mám zkušenosti ze zahraničních
ateliérů v Amsterdamu, Rotterdamu, Praze, Paříži, Londýně
a Los Angeles. Velkým přínosem pro mě byla i možnost díky
Fulbrightovu stipendiu studovat postgraduální program SCIFI na Southern California Institute of Architecture (SCI-Arc)
v Los Angeles. Hlavní krédo ze školy, které jsem si odnesl již
z první přednášky, je: „Zlepšujte se v tom, v čem jste dobří“.
To znamená netrápit se tím, v čem člověk nevyniká.
V čem vidíte příležitosti v oblasti,
na kterou se specializujete?
Snažím se být všude, kde cítím potřebu, abych jako architekt
byl. Uplatnění nalézám jak mezi architekty, tak mezi širokou veřejností. Těch rolí je víc. Hlavní by se dala nazvat rolí
oponenta. Jindy se cítím být více teoretikem nebo kurátorem,
jindy novinářem či moderátorem. Podstata zůstává stejná:
stimulovat podmínky pro vznik kvalitní architektury.

Pokud je mi známo, věnujete se
ale i pedagogické činnosti . . .
Co se týká výuky, zkusil jsem si tři semestry vedoucího architektonického ateliéru na Fakultě umění a architektury
Technické univerzity v Liberci. Vzhledem k časové náročnosti
a množství energie, kterou je potřeba věnovat pedagogické práci ve školních ateliérech, jsem se rozhodl tuto činnost
redukovat. Nicméně přijal jsem nabídku od Reginy Loukotové zapojit se od příštího semestru do pedagogické činnosti na nově vzniklé mezinárodní soukromé vysoké škole
architektury – Architectural Institute in Prague (ARCHIP).

Čemu ještě se kromě moderování vlastního
pořadu v rádiu věnujete?
Vedle moderování Bourání a pravidelného publikování v časopise Era21 spolupracuji s Janou Kosteleckou při přípravě
programu Pecha Kucha Nights. Podílím se i na přípravě
kandidatury Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury
2015, s čímž souvisí i má účast v porotě urbanistické soutěže na zástavbu areálu ostravského výstaviště Černá louka.
Letos jsem se stal členem občanského sdružení Městské zásahy, které právě vystavuje v Centru současného umění
DOX. Výstava 81 projektů od 60 autorů je k vidění do 2. srpna.

Jaké jsou další plány AG-ENTa?
Po roce a půl zkušeností s prací na podporu kvalitní architektury mohu říct, že chci i nadále v této činnosti pokračovat. Je to zábava a za krátkou dobu jsem měl možnost
osobně se seznámit s obrovským množstvím zajímavých
a inspirativních lidí. Chci dělat věci, které mají smysl a mohou podpořit vznik špičkové architektury u nás. Je třeba,
aby nejen v architektuře dělali důležitá rozhodnutí kompetentní lidé.
: Petr Vaněk
šéfredaktor www.e-architekt.cz

10. června., 8. července, 12. srpna,
9. září
Stavba budovy FA ČVUT v Praze
Exkurzi organizuje Spolek posluchačů
architektury při FA ČVUT. Přihlášky na
exkurze@centrum.cz
14. června
Architekti a Zelená úsporám
konference
Národní technická knihovna
v Praze 6-Dejvicích
15. června – 29. srpna
Aulík Fišer architekti –
návrhy a realizace 1995 – 2010
výstava
Galerie Jaroslava Fragnera v Praze

Sdílený městský prostor je veřejným majetkem. Městské
zásahy představují architektonické projekty, které si nikdo
neobjednal. Všechny vznikly z vnitřní či profesní potřeby jejich autorů. Potřeby poukázat na to, co v městském prostoru
nefunguje. I když existuje řešení, jak by fungovat mohlo;
potřeby odhalit potenciál míst, přes která denně chodíme,
a která často ani nevnímáme. To je hlavní myšlenkou Městských zásahů.

16. června
Pecha Kucha Night Prague Vol. 18
kino Aero, Praha
24. – 25. července
Bike Adventure
Dvoudenní závod dvojic na horských
kolech, jehož se pravidelně účastní borci
z mnoha architektonických ateliérů
a projekčních firem.
www.bike-adventure.cz
3. týden v září
Křižovatky architektury 2010
v kontextu urbanismu
Druhý ročník odborné konference,
jemuž bude předcházet studentský
workshop, vedený mexickým architektem Michelem Rojkindem. Výstava
výsledků workshopu, v jednání je výstava
mexického studia Rojkind arquitectos

A N K E TA

>

Jak aplikujete program Zelená
úsporám ve vašich projektech?
Blanka Johanisová
architektka

>

Pozor, architektura v pohybu!
Mobilní výstavní galerie Pozor, architektura v pohybu!, jejíž
koncept vznikl v ateliéru Cubespace, se s úspěchem představila v Ostravě, Brně a Praze. Premiéru měla začátkem
dubna na ostravském festivalu architektury, poté se zastavila na brněnském Stavebním veletrhu IBF a na závěr na
festivalu Street for Art v Praze.
První výstava, kterou pod názvem Mobilní design&architektura 21. století Cubespace pro galerii připravil, předsta-

vila řadu projektů z celého světa včetně ateliéru pořadatele.
Návštěvníci mohli shlédnout práce ateliérů z USA – Living
Homes, LOT-EK a Office of Mobile Design, Kanady – Zigloo,
Německa – Loftcube, Velké Británie – Micro Compact
Home, Norska – MMW Architects of Norway a Holandska
– Spacebox.
Návštěvníci tak měli (a ještě budou mít) jedinečnou příležitost udělat si představu, jak na tuto problematiku nahlíží

Klienti přichází částečně informováni o možnostech získání dotací
a chtějí je pochopitelně využít. Orientace v problematice může projektantovi
usnadnit boj o zakázky v silně konkurenčním prostředí.

někteří z předních světových architektů a designérů, často
ocenění za design, mezi něž patří například Werner Aisslinger nebo Jennifer Siegal.
Potenciál mobilní putovní galerie si uvědomují i její organizátoři. Netají se ambicemi s mobilní galerií vycestovat i do
zahraničí. V jednání jsou jak lokality u nás, tak i v takových
metropolích, jako jsou Vídeň nebo Budapešť.

Ondřej Kubík
architekt

: Petr Vaněk
šéfredaktor www.e-architekt.cz

Klienti nás poptávají
s tím, aby projekt odpovídal podmínkám na
splnění dotací, i za cenu vyšších finančních nákladů.
Jiří Tencar
specialista
na energetické
koncepce budov

foto: Eva Palkovičová

Z AU JA L O N Á S

Investor by měl zahájit
dialog s architektem již ve
fázi uvažování nad daným
záměrem a ne až ve chvíli,
kdy již padla zásadní
rozhodnutí, která mohou
mít podstatný vliv na
celkový koncept stavby.
Které uplatnění vnímáte jako nejdůležitější?
Jako velký úkol vnímám oslovení laické veřejnosti. To je daleko větší výzva, i protože je náročné balancovat mezi tím,
jak oslovovat odbornou a jak laickou veřejnost. Ideální by
bylo oslovit obě skupiny najednou. Dříve nebo později se
ale stejně člověk svým projevem přikloní k jedné či druhé
straně. A tak je mým cílem pokusit se o oslovení široké veřejnosti takovým způsobem, který by i očima odborníků byl
vnímán pozitivně. Příkladem toho, jak je těžké oslovit obě
skupiny současně, je pořad Bourání, který moderuji na Radio
Wave, a kam si zvu kolegy – architekty. Leckdy si říkáme,
že rozhovor byl – podle nás architektů – vydařený, jenže
vyjdu ze studia a zeptám se, jak to dnes vnímali lidé z rádia, a oni odpoví: „Bylo to fajn, ale vůbec nevím, o čem to
bylo!“ Taková bezprostřední reakce vám naznačí, že se rozhovor úplně nevydařil a neoslovil zdaleka všechny posluchače. A i když od posluchačů – architektů jsou reakce pozitivní, přesto si říkám: „Dneska se to nepovedlo.“ Nalézt
způsob, jak oslovit laickou veřejnost, je zkrátka běh na
dlouhou trať.

>

Pro klienty, ať v rámci
rekonstrukcí domů nebo výstavby novostaveb
v pasivním standardu, provádím optimalizaci zlepšení tepelně-technických vlastností obálky domu tak, aby dosáhli na
co nejvyšší dotaci.
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Hodnoty v architektuře a myšlení
v souvislostech
Akademický architekt Jakub Cajthaml se narodil v Praze v roce 1963. Od narození se pohyboval díky rodině a jejím přátelům
mezi umělecky a architektonicky orientovanými lidmi a díky tomu si vytvořil ucelený názor na architekturu a přidružené činnosti.
Jeho dědeček prof. ing. arch. Alois Mikuškovic byl zakladatelem urbanismu v ČSR a jako jeho vnuk úspěšně navazuje na rodinnou tradici.
Svá studia na VŠ UMPRUM dokončil Jakub Cajthaml
v roce 1988. Dnes má jeho tvorba široký záběr, vedle
individuální výstavby a rekonstrukcí se věnuje urbanistickým studiím, designu, divadelní a filmové scénografii. Už jako student získal ocenění v mezinárodní studentské soutěži na divadlo v Amsterdamu, kde vytvořil
amorfní tvary v kontrastu se strohou geometrií. Jak sám
říká, nenechá se od investora koupit za cenu, aby vytvořil něco, s čím by nebyl spokojen, a co by neodpovídalo jeho pracovnímu i životnímu přesvědčení. Založil
architektonické studio Projekt Design Aba a během
své dosavadní kariéry byl mnohokrát oceněn, například
v Cannes získal ocenění MIPIM za rekonstrukci domu
na Janáčkově nábřeží v Praze.

livosti z kontextu a roli architekta vidí mimo jiné v tom,
že sladí jejich požadavky s estetickým i technickým provedením, okolím a v neposlední řadě i s jejich finančními možnostmi.“ Architekt podle Jakuba Cajthamla musí vycítit, v jakou chvíli má to či ono vyzdvihnout nebo
naopak potlačit, protože tvoří život a styl života obyvatel, a musí dávat pozor, aby nesklouzl k prezentaci
vlastního ega. Z tohoto důvodu se sám někdy cítí jako
psycholog, protože, pokud správně neodhadne finanční možnosti, požadavky a úmysly investora, nemůže
kvalitně pracovat. Zároveň se ale musí snažit ho přesvědčit o svých nápadech a řešeních.

Zodpovědný přístup

Nejen investorům chybí
chuť a trpělivost

Jakub Cajthaml vnímá architekturu zodpovědně, což
lze postřehnout z jeho tvorby. Je si jistý svými zásadami, ale zároveň z něj čiší pokora a respekt k danému dílu a investorovi. Klade důraz na řešení v souvislostech
a na vedlejší efekty svých realizací. Jakub Cajthaml
k tomu dodává: „Lidé, resp. investoři vytrhávají jednot-

„Věnuji se i designu a mnoho prvků do svých realizací
navrhuji osobně. Z tohoto důvodu bojuji často s řemeslníky, kteří nemají silnou vůli pouštět se do nových
a složitých úkolů. I dvacet let po revoluci jsou místní lidé
zakořeněni ve svých stereotypech a lenosti a je stále
těžké najít například osvíceného investora, který si hledí

Jakub Cajthaml >
Architektura,
myslím si, není jenom tvorba.
Jde i o přístup k přírodě, k lidem.
Tedy k tomu živoucímu i neživému.

1

Vyváženost formy a obsahu
Jakub Cajthaml se ve své tvorbě snaží o rovnováhu mezi
formou a obsahem. Pro někoho to může znít jako klišé,
ale toto tvrzení ilustrují například jeho rekonstrukce,
u kterých si kolemjdoucí ani nevšimne něčeho podivného nebo neobvyklého. Dům prostě zapadne do svého okolí a nesnaží se blýskat honosnými doplňky, které
bojují o pozornost za každou cenu. Jako příklad lze

uvést rekonstrukci základní školy v Klatovech z roku
1904, kde architekt dostavěl nové střešní vikýře či odkryl spodní – rubovou – část schodišť, aby vynikly konstrukce a původní kámen. Řešení nebije do očí a zbytečně na sebe neupozorňuje.
Další ukázkou rovnováhy formy a obsahu je přestavba
činžovní prvorepublikové vily na soukromou. Autor navrhl nová okna a dveře a přemístil hlavní vchod. Také
hmota bytového domu ve Velkých Přílepech navzdory
svému rozpočtu nevypadá jako kostka se sedlovou
střechou, jak to bývá obvyklé. Dům se odlišuje proniknutím spodní hmoty až nad střechu, díky čemuž podkroví získalo další rozměr a prostor, a celková symetrie
fasády dodalo domu eleganci.
Rodinný dům v Kolodějích se dvěma našikmo protknutými obdélníky v půdoryse může připomínat krystal pyritu, který si architekt o pár let později oblíbil natolik,
že jej má vystavený ve své kanceláři na pracovním stole. Mezi další tvorbu Jakuba Cajthamla patří například
návrh části interiéru bývalé Havlovy vily na Barrandově, interiér studií Cinemasound v Jirchářích nebo interiér music clubu Madonna, ve kterém použil pestré barvy odrážející energii klubu a samotné popové hvězdy.

: Michal Čermák
redaktor www.earchitekt.cz

2

3

4

dlouhodobějších hodnot stavby nebo interiéru. Lidé si
postaví dům za několik miliónů, a pak si jej vybaví tím
nejlevnějším nábytkem z bytových ,supermarketů′
,”dodává Jakub Cajthaml. Důvod vidí v tom, že lidé chtějí
mít bydlení co nejdřív hotové. Na druhou stranu za pár
let budou muset vybavení obměnit, protože trvanlivost
těchto výrobků je často rychle pomíjivá.
Za první republiky byla podle Jakuba Cajthamla situace odlišná. Výstavba v Československu dosahovala mezinárodních kvalit a uznání, lidem s penězi nechyběla
chuť a potřeba investovat do kvalitní, individuální a trvanlivé výroby na zakázku. Dnes si lidé podle jeho slov
neuvědomují, že leccos individuálního a originálního
navrženého architektem nebo designérem na zakázku
vyjde od zkušeného řemeslníka levněji než v obchoďáku na městské periférii. Tato situce samozřejmě souvisí
s konzumním a hektickým stylem dnešního života. Každý chce mít všechno hned teď.

4
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10 otázek pro...
Jakuba Cajthamla

6

Kdyby existovala možnost, volil byste
v příštím životě stejnou profesi?
To nevím, ještě jsem se nerozhodl. Zeptejte se,
až se znovu narodím.

7

Jak se díváte s dnešním odstupem
na vaše první práce?
S úsměvem, ne s posměškem.
První mám nejraději.
Kolik hodin denně trávíte v ateliéru?
Pracujete o víkendech?
Deset až šestnáct hodin. Vlastně jsem v ateliéru
všude, i ve spánku. Často ano.
Bez jakého vybavení byste si nedovedl
představit svou práci?
Bez nápadu, pokory, trpělivosti, tužky…
a ArchiCADu.
Jaký je váš oblíbený architekt?
Příroda.

8

9

Jakou stavbu nejvíce obdivujete?
Krystal pyritu z oblasti Navajún ve středním
Španělsku.
Myslíte si, že výše vašich honorářů
odpovídá úrovni a rozsahu vaší práce?
Ano, většinou. Ne vždy jde jen o peníze.
Práce mne musí těšit.
Máte nějaký nesplněný sen ve smyslu,
že byste chtěl projektovat určitou
stavbu nebo navrhnout interiér či nějaký
výrobek?
Určitě. Těším se na všechno, co mám ještě
před sebou.
Existuje ve vaší kariéře nějaký významný
mezník nebo osobnost, jež vás ovlivnily?
Mí rodiče, architekti. Vždy jsem chtěl být
zubařem.
Kdyby vám měla zlatá rybka splnit
tři přání, jaká by to byla?
Dva roky prázdnin, svůj pustý ostrov, tři přání…

10

12

11

13

14

1 Návrh náměstí na Novodvorské, Praha, 2009
2 Muzeum minerálů a fosílií, 2009. Foto: M. Šusta
3 Prodejna skla – jeden z prvních projektů
v 90. letech
4 Zasedací místnost firmy Secar
5 Kování kliky do prodejny skla, Praha 1993
6 Rodinný dům v Kolodějích
7 Rodinný dům v Černolicích
8 Přestavba kina Kosmos 2010, Novodvorská,
Praha. Autor vizualizace: C TECH
9 Stolek pro bývalou Havlovu vilu v Praze
na Barrandově, 2000
10 Klubovna sportovního rybářského klubu,
ve výstavbě
11 Rekonstrukce základní školy v Klatovech.
Architekt zde nově navrhl vikýř
12 Rekonstrukce základní školy v Klatovech.
Architekt odkryl rub schodiště a kvůli požární
bezpečnosti zakryl nosné I profily
13 Židle Kašpárek, 1997
14 Markýza divadla Kalich v Praze, 2009
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