KATEDRA
ARCHITEKTURY
OBLAST ČINNOSTI
 Výuka v bakalářském a magisterském studijním programu Architektura a stavitelství, doktorské studijní programy Architektura
a stavitelství, Stavební obnova památek, Průmyslové dědictví a Architecture and Sustainable Development
 Výzkum v oblasti vývoje a historie architektury, průmyslového dědictví a spolupráce na interdisciplinárních výzkumných projektech
 Znalecká činnost v oblasti architektura a stavitelství, architektura veřejného prostoru, památková péče, architektura krajiny a sídel,
projektování v těchto oblastech, stavebně-historické a stavebně-technické průzkumy
 Spolupráce s renomovanými architektonickými ateliéry, se stavebními, developerskými společnostmi a s municipalitami
 Architektonická projekční a konzultační činnost, organizace mezinárodní studentské architektonické platformy a soutěže INSPIRELI

SLOVO VEDOUCÍHO KATEDRY
„Katedra architektury garantuje kmenovou část výuky programu Architektura a stavitelství i čtyř doktorských
programů, a to především formou ateliérové výuky, přednášek, exkurzí a vedení závěrečných prací. Mnozí
vyučující jsou renomovanými osobnostmi z architektonické a projekční praxe, stojí za nimi řada významných
architektonických realizací, a to v oblastech nové výstavby, obnovy kulturních památek, konverzí průmyslového
dědictví nebo obnovy veřejného prostoru. Katedra pořádá pravidelný a úspěšný cyklus veřejně přístupných
přednášek „Co je architektura“. Formou studentských soutěží a následné realizace vítězných návrhů
pracujeme v duchu „Design and Build“; např. v roce 2018 tak byla dokončena stavba Archeologického
okna u Masarykova nádraží, nebo zrealizována vstupní brána hudebního festivalu Rock for People,“ říká
prof. akad. arch. Mikuláš Hulec.

ZAJÍMAVÉ PROJEKTY

PENTA – ARCHEOLOGICKÉ OKNO

TVORBA HISTORICKÝCH MODELŮ DOBY KARLA IV.

V roce 2018 bylo slavnostně otevřeno tzv. Archeologické okno, vyhlídkový multifunkční objekt nad archeologickým nalezištěm a staveništěm u Masarykova nádraží v Praze, zrealizovaný společností
PENTA podle vítězného návrhu ze studentské architektonické soutěže, která proběhla na Katedře architektury rok předtím. Autorem
projektu je Petr Brzobohatý z ateliéru architektů doc. Michala Šourka
a Jaromíra Kročáka. Zadáním soutěže pro magisterské ročníky programu Architektura a stavitelství bylo vytvořit dočasnou stavbu, která bude moci být přemístěna podle probíhající stavební etapy a která bude umožňovat výhled na probíhající archeologické a stavební
práce velkého staveniště mezi nádražím a budovou Florentinum. Vyhlídka je součástí celkové kultivace tohoto významného pražského
veřejného prostoru.

Katedra architektury se podílí na přípravě řady výstav zaměřených
na historii architektury, jako je např. stálá expozice Muzea hl. m.
Prahy „Praha Karla IV. – středověké město“ v Domě U zlatého prstenu na Starém Městě. Základem expozice je řada modelů zpracovaných v modelové laboratoři katedry pod vedením Ing. arch.
Vojtěcha Dvořáka, hlavní urbanistický model historické Prahy je pak
využíván pro edukativní videomapping. Práce na výrobě modelů
významných staveb nejen karolínské Prahy pro velký úspěch pokračuje v rámci předmětu Architektonické modely, kde posluchači
vytvářejí pod odborným vedením laserem řezané 3D objekty – rekonstrukce zaniklých, dochovaných či dokonce nezrealizovaných
památek z období stavebního rozkvětu českého středověku. V současné době plánujeme rozšířit výrobu modelů také na území Národní kulturní památky Vyšehrad.

#

/ architektura a stavitelství / průmyslové dědictví / rekonstrukce a obnova památek / urbanismus a krajina / městský a venkovský
veřejný prostor / udržitelná výstavba / membránové konstrukce / znalecká činnost /

KATEDRA
ARCHITEKTURY
SPOLUPRÁCE S FIRMAMI
A INSTITUCEMI

VĚDECKO-VÝZKUMNÁ
A EXPERTNÍ ČINNOST

Našim špičkovým posluchačům nabízíme možnost absolvování
jednoho magisterského semestru formou mistrovského ateliéru –
např. v kanceláři Jakub Cigler Architekti. Na výzkumných projektech
nebo jen v rámci výměny studentů a pedagogů spolupracujeme
s významnými akademickými institucemi: Donau Universtät Krems
- Rakousko, Masarykova univerzita v Brně, Akademie věd ČR – Centrum excelence v Telči, Národní památkový ústav, Národní technické muzeum, Auburn University - USA, University of Maryland - USA,
Universidad de Santiago de Chile, Hunan University – China ad. Formu výuky Design and Build a další projekty podporují a umožňují
společnosti či instituce jako např. Škoda Auto, Hl. m. Praha, Muzeum
hl. m. Prahy, Rock for People, PENTA, Skanska, Palác KORUNA, JRD,
Čepro, MZV ČR, Inspireli, Jež ad.

Na Katedře architektury je cíleně podporován výzkum průmyslového dědictví, rekonstrukcí a obnovy památek, urbanismu a krajiny, udržitelné výstavby, městského a venkovského veřejného
prostoru a membránových konstrukcí. Katedra je školicím pracovištěm pro doktorské studium v oborech Architektura a stavitelství,
Stavební obnova památek, Průmyslové dědictví a Architecture
and Sustainable Development. Katedra architektury zpracovává
formou expertní i týmové spolupráce významné architektonické
projekty i znalecké a expertní posudky. Řada pedagogů se výrazně uplatňuje v architektonické praxi, jejich projekty bývají oceňovány jak v rámci architektonických soutěží, tak v Registru uměleckých výstupů ČR.

UPLATNĚNÍ STUDENTŮ A PROPOJENÍ S PRAXÍ
Studenti jsou v rámci ateliérové výuky konfrontováni s reálnými zadáními, která vznikají ve spolupráci s municipalitami nebo
developerskými společnostmi. Součástí studijního plánu v bakalářském studiu je povinná odborná praxe. Studenti jsou
systematicky připravováni tak, aby mohli volit svoji profesní dráhu v různých oblastech procesu plánování, návrhu a realizace
výstavby – většina jako tvůrčí pracovníci v oblasti koncepčního navrhování a projektování, jako koordinátoři projektového
týmu, aby mohli vykonávat architektonický a technický dozor, pracovat ve správních institucích a úřadech ad. Cílem práce
pracovníků katedry je vychovávat absolventy, architekty s rozšířeným inženýrským vzděláním tak, aby se mohli hlásit
k odpovědnosti za celý proces výstavby.
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Projekty Fakulty stavební ČVUT v Praze jsou řešeny s finanční podporou těchto poskytovatelů:

Projekty realizované k červenci 2020. Názvy projektů jsou uvedeny u konkrétních příkladů. Tento katedrový list je financován z prostředků Fakulty stavební ČVUT v Praze.

