
ČVUT v Praze 
Fakulta stavební 
studijní program – Architektura a stavitelství, navazující magisterský 
 
doplňkové informace k personálnímu zabezpečení výuky: 
 
pro zabezpečení výuky předmětu Ateliérová tvorba jsou na katedře architektury v současné 
době zaměstnáni následující vyučující: (pro bakalářský i magisterský program) 
 
Prof. Ing.arch. Josef Pospíšil, CSc 
 CSc. v oboru architektonická tvorba a typologie r. 1975, ČVUT 
 Doc. v oboru architektonická a urbanistická tvorba r. 1990, ČVUT 
 Prof. v oboru architektonická tvorba r. 1993, ČVUT 
 V souč.době m.j. hlavní architekt areálu Ústavu organické chemie v Praze 6 či autor rekonstrukce 

Lažanského domu. Vedoucí kolektivu tvůrců modelu města Hradec Králové, spoluautor modelů jezů na 
Labi (s Ing.Krausem) 

 
Prof. Ing.arch. Tomáš Šenberger 
 habilitoval v r. 1993, profesorem jmenován 2002, vždy v oboru architektonická tvorba 
 Kromě FSv ČVUT působí i ve Výzkumném centru průmyslového dědictví ČVUT 
 Autor řady článků v časopise Fórum architektury a stavitelství (např. Abstraktní konceptuální modely jako 

metoda architektonického návrhu – s D.Smitkou, 6/2001), spoluautor publikací Technické památky 
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (Libri, Praha, 2001-2004) nebo Český středozápad – průvodce po 
industriálních objektech (s E.Dvořákovou, Kladno 2005) a dalších. 
Řešitel rozvojových projektů „Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví“ a „Transformace 
průmyslových území a objektů“. 
Z architektonických projektů z poslední doby lze připomenout alespoň konverzi textilní továrny Moravan-
Brno na bydlení (realizace 2005) nebo rekonstrukci bloku C kolejí ČVUT v Podolí (s M.Šenbergerovou). 
 

Prof. Ing.arch. Jaroslav Sýkora, DrSc. 
 profesorem jmenován v r. 1988 v oboru architektura, specializuje se převážně na územní plánování 

malých obcí a problematiku výstavby ve stávajících vesnicích. 
 Je autorem řady skript a podílel se i na dalších publikacích (např. Parktická příručka technických 

požadavků na výstavbu – kap. zemědělské stavby, vyd. Dashofer, 2004). 
 Z projektů poslední doby jsou největšími rekonstrukce obchodního domu Strnad v Praze nebo Dům 

koberců ve Slaném. 
 Je členem státní komise Slovenské republiky pro udělování doktorských hodností, na FSv ČVUT v Praze 

je velmi aktivním školitelem doktorandů v tematech „venkovská výstavba a její regenerace“ nebo 
„územní plánování vesnic a krajiny“. 
 

Doc. Ing.arch. Václav Dvořák, CSc. 
 vedoucí katedry architektury, jeho profesní údaje jsou uvedeny na formuláři H (přednášející předmětu 

Stavebně-historická analýza a garant předmětů Ateliérová tvorba a Diplomní atelier) 
 
Doc. Ing.arch. Jakub Cígler 
 absolvent FA ČVUT z r. 1987, externě studoval na Architectural Association v Londýně (1985 - 1986). V 

roce 1989 získaval praxi v Londýně ve studiu Richard Horden Ass. a ve Future Systems. V tomtéž roce 
založil v Praze Studio J.C. V letech 1990 - 1996 působil na VŠUP (1993 habilitován na docenta). Od roku 
1997 je členem AIA Associate (Americký institut architektů). 

 V současné době je spolumajitelem projekční kanceláře Cígler-Marani, z architektonických prací poslední 
doby lze připomenout rozsáhlou realizaci ThePark v Praze či vítězství v soutěži na úpravu Václavského 
náměstí v Praze. 

 Je členem řady konzultačních a odborných komisí. 
 
Doc. Ing.arch. Petr Mezera, CSc. 
 jeho profesní údaje jsou uvedeny na formuláři H (přednášející předmětu Nauka o budovách) 
 



Doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc. 
 kandidátem věd od r. 1976 v oboru teorie a konstrukce pozemních staveb, docentem od r. 1991 v oboru 

pozemní stavitelství. 
 Je autorem části Konstrukce zemědělských staveb v publikaci Stavebně –konstrukční detaily v obraze z r. 

2005 nebo učebnice pro průmyslové školy stavební Pozemní stavby IV z r. 2006. Ve spolupráci s FA 
ČVUT pracoval na výzkumném záměru Přeměny urbanismu. 
Je i autorem řady realizovaných projektů, v poslední době např. rezidenčního bydlení v půdních 
vestavbách v Praze 6.  

 
Doc. Ing.arch. Tomáš Welz, CSc. 
 kandidátem věd od r. 1977, habilitoval v r. 1996 v oboru architektura. 
 Kromě výuky na FSv ČVUT v Praze se intenzivně věnuje i vlastní projekční praxi, je autorem řady studií, 

projektů a realizací, od větších území  až po drobnější stavby a interiery. Z poslední doby stojí za zmínku 
především zajímavá rekonstrukce objektu č.p.71 v areálu Pražského hradu (ve stavbě). 

 
Doc. Ing.arch. Jana Semeráková, CSc. 
 kandidát věd od r. 1973, habilitovala v r.1991 v oboru pozemní stavby. 

Je autorkou několika skript (Nauka o budovách I. a II. – s J.Jalčovou a B.Menčlovou, 2005,  Vývoj 
architektury a stavění – s Lauermannem, 2005, Vývoj architektury 12 – s M.Benešovou, 2006), byla i 
členem kolektivu při vzniku  publikace Studie o technice v Českých zemích 1945-1992. 

 Z projekční práce z poslední doby lze připomenout sportovní centrum v Horoměřicích (realizace 2001) 
nebo vilu v Rudné (realizace 2003). 

 
Ing.arch. Vlado Milunič. 
 absolvoval ČVUT v roce 1966, poté byl do roku 1969 na stáži v Paříži. Dnes je patrně nejznámější jako 

spoluautor Tančícího domu na pražském nábřeží (s Frankem O. Gehrym), známý je ovšem i komplex 
Hvězda na Petřinách. 

 Od r. 1970 spolupracoval po velmi dlouhou dobu s Janem Línkem, ale r. 1990 založil vlastní kancelář VM 
(Volné Myšlenky). Z prací poslední doby jsou největší Dům dětí a mládeže v Modřanech (2005) nebo 
studie Centrum Malešice. 

 
Ing.arch. Zdeněk Rychtařík 
 kromě práce na FSv ČVUT je i jednou z vedoucích osobností atelieru Vyšehrad, který se může pochlubit 

řadou ocenění – je finalistou Grand Prix Obce architektů v letech 2000, 2001 a 2002 nebo držitelem 
čestného uznání mezinárodní soutěže Europan 6 za nejlepší český projekt. 

 
Ing.arch. Milan Kvíz. 
 Vede úspěšnou projekční kancelář, k jejíž nejvýznamnějším realizacím patří např. rekonstrukce rezidence 

velvyslance ČR při OSN v Ženevě 
 
Ing.arch. Iva Knappová 
 Kromě práce na FSv ČVUT vede i vlastní projekční atelier KPP 
 
Ing.arch. Luboš Knytl 
 FA ČVUT dokončil v r. 1983, v r. 1986 absolvoval jednoletou pedagogickou nástavbu a v roce 1988 byl 

na čtyřměsíční stáži na Škole architektury v Nancy. 1984 – 1993 byl odb. asistent na FA ČVUT, poté se 
věnoval několik let jen vlastní projekční praxi ve sdružení AP Studio. Na FSv je od roku 2002. Ve 
sdružení AP Studio však působí dál a je spoluautorem řady realizací (s M.Perlíkem) – m.j. rekonstrukce 
hotelu Aramis, publikované v časopise Forum (2006), nebo administrativní budovy spol.Kast publikované 
v Architektura a stavebnictví ČR 1992-2002,(ČKAI, Praha 2003). V r. 2006 byla dokončena realizace 
bytového domu (60 b.j.) v Praze 6, nyní je dokončována rozsáhlá přístavba hotelu STEP v Praze 9. 

 
Ing.arch. Jindřich Synek 
 Jeho jednoznačně nejznámější realizací je novostavba chrámu Panny Marie ve Strašnicích, která se stala 

jedním ze symbolů Prahy 10. Je však i autorem řady dalších, převážně církevních staveb – novostaveb i 
rekonstrukcí. Angažoval se ovšem i například v široké odborné rozpravě o osudu areálu zámku a 
zámeckého pivovaru v Kolíně, vyvolané sdružením Lapis Refugii. 

 



 
v předmětu působí i další zaměstnanci katedry, všichni jsou kromě toho i aktivně 
projektujícími architekty: 
 
Ing.arch. Petr Lédl 
  
Ing.arch. Pavel Čajka 
  
Ing.arch. Ludmila Čajková 
 
Ing.arch. Jitka Paroubková 
 
Ing.arch. Irena Pátková 
  
Ing.arch. Daniel Smitka 
 
Ing.arch. Ladislav Stupka 
 
 
 
Výuku atelierů doplňují pravidelně i externí spolupracovníci z řad aktivních architektů, z řady z nich se časem 
(po ověření kvality programu i studentů) stávají kmenoví členové katedry. 


