newsletter 09/2019
ERA21 #04 2019 POSTDIGITÁLNÍ ARCHITEKTURA
EDITORIAL Jakub Kopec REALIZACE Návrat ikony. Obnova Památníku Tomáše Bati ve Zlíně Petr Všetečka /
TRANSAT architekti INTRO Jller Prokop Bartoníček, Benjamin Maus VÝCHODISKA Oběma směry zároveň
Jakub Kopec EXPERIMENT Kódy odívání Danica Pišteková ESEJ, PROJEKTY Bylo nebylo… šťastně až
do smrti François Roche ESEJ Obama versus nezodpovědnost. Může sebeovládání zvítězit nad chamtivostí?
Bernard Cache EXPERIMENT Robotické dřevo Ramon Elias Weber, Samuel Leder ESEJ Věci, které by
neměly vždy fungovat Keller Easterling PRAXE Forenzní architektura Forensic Architecture FILM Dům Limbo
ScanLAB Projects ROZHOVOR Musíme působit současně na různých úrovních. Rozhovor Lukáše Likavčana
s Jussim Parikkou EXPERIMENT Úlopolis Asya Ilgün PRAXE Postdigitální kukla Marjan Colletti ROZHOVOR
Technologie byly vždy hnací silou změn. Rozhovor Ireny Hradecké s Liamem Youngem PROJEKT Ornamenty
postantropocénu. Studentské práce ateliéru Architektura III Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze
PROJEKT Postcrafted. Architektura materiální transformace Barbora Indráková ROZHOVOR Snažím se
tvořit budoucnost, ve které chci žít. Rozhovor Imricha Vaška a Jakuba Kopce s Gregem Lynnem PROJEKT
Projektory John May, Zeina Koreitem / MILLIØNS PROJEKT Za jinou architekturu. Umělá inteligence jako
nástroj pro navrhování architektury Benjamin James APLIKACE Finch Jesper Wallgren / Wallgren Architekter
ROZHOVOR Akademické prostredia s informáciami neobchodujú, ale tvorivo pracujú. Rozhovor Jakuba
Kopce s Monikou Mitášovou a Marianem Zervanem IDEA Archiv afinit Andrew Kovacs PŘÍLOHA Interiérové
dveře: funkce a estetika Iva Bastlová PŘÍLOHA Návrh oken a dveří – současná legislativa Ladislav Platil
PŘÍLOHA Rekonstrukce bytových jader panelových bytů Jan Ranný REALIZACE Dům s bleskem. Bytový dům
s lofty Ondřej Chybík, Michal Krištof / Chybík+Krištof
ERA21 #04/2019 vyšla začátkem září. Další číslo s názvem Modrá krajina, na kterém spolupracujeme
s krajinným ekologem Martinem Suchardou z České zemědělské univerzity v Praze, je již v přípravě a vyjde
v první polovině října.

Vydávání časopisu ERA21 se v roce 2019 uskutečňuje
za finanční podpory: Nadace české architektury,
Ministerstva kultury České republiky, Statutárního města
Brna a Státního fondu kultury České republiky.
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DEN ARCHITEKTURY S ČASOPISEM ERA21:
MĚSTO A KLIMATICKÁ ZMĚNA
Naše planeta se potýká s největší klimatickou
hrozbou za poslední tisíce let v důsledku lidské
činnosti. Podle některých odborníků zbývá dvanáct
let, než dojde k jejímu nevratnému poškození. Řešení
problému musí nastat na úrovni politiky, ale existuje
řada opatření, která mohou realizovat i jednotlivci
nebo organizace. ERA21 se tradičně připojuje
k podzimnímu Dni architektury procházkou, která
navazuje na některé z témat zpracovaných v časopise.
Letos poprvé předběhneme ediční plán a procházku
s názvem Město a klimatická změna věnujeme
tématu pátého čísla, které vyjde v první polovině
října. Konkrétně si na procházce s přizvanými
odborníky – Vlastimilem Riegerem z Nadace
Partnerství a Mojmírem Vlašínem z Ekologického
institutu Veronica – prohlédneme několik příkladů
přírodě blízkých adaptačních opatření realizovaných
v posledních letech v samotném centru Brna. Jedná
se zejména o zelené střechy či zelené fasády, jež
mají příznivý vliv na snižování okolní teploty. Sraz
účastníků je v sobotu 5. října ve 14 hodin před
objektem Zelný trh 10.
www.era21.cz, www.denarchitektury.cz

GLOBÁLNÍ FÓRUM RESITE 2019 PODEVÁTÉ
Organizace reSITE pořádá již podeváté globální
fórum v Praze. Letos volí téma Regenerate, které je
v dnešní době mimořádně naléhavé. Názoroví lídři,
urbanisté, inovativní firmy i starostové z celého
světa se sjedou do pražského Fora Karlín ve dnech
19.–20. září. Akce představí padesát spíkrů a pro více
než tisícovku návštěvníků chystá úplně nové formáty,
jako intenzivní kulaté stoly, networkingové snídaně
i megaparty, na niž budou moci přijít i držitelé nového
typu vstupenky pro širokou veřejnost. „Podařilo se
nám stmelit dohromady globální komunitu, která
má vliv na zlepšování obyvatelnosti měst, s jasným
posláním: každý z nás disponuje kreativitou, zdroji
a sílou učinit města, která milujeme a kde žijeme,
lepším místem, ať už s ohledem na klimatické změny,
udržitelný růst, nebo občanskou vybavenost,” zve
na urbanistickou událost roku zakladatel reSITE
Martin Barry. Na letošním fóru letos vystoupí
například japonský architekt Yosuke Hayano,
britský designér Thomas Heatherwick, architektka
Eva Jiřičná, starostka portugalské Almady Inês
de Medeiros nebo architekt a urbanista Guy Perry
působící ve Spojených arabských emirátech.
www.resite.org

REGENERATE
reSITE 2019
19—20/9
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FORUM KARLIN
PRAGUE

www.resite.org

festival
DEN ARCHITEKTURY
V desítkách měst a obcí po celé České i Slovenské
republice vypukne 1. října již devátý ročník festivalu
Den architektury. Rok 2019 je spjat hned s několika
výročími a významné milníky domácí i evropské
historie se tak přirozeně promítají i do letošního
programu festivalu. Hlavním tématem je tzv. Svobodná
architektura – stavby vzniklé u nás po roce 1989.
Druhá tematická linie letošního ročníku oslaví stoleté
výročí od založení vlivné výmarské školy Bauhaus,
která určila směr tehdejší architektury a umění
a má dodnes velký vliv i na architekturu současnou.
Festival potrvá sedm dní a jako obvykle nabídne
mimořádně pestrou paletu akcí, jako jsou prohlídky
jindy nepřístupných staveb v rámci Hurá dovnitř!,
urbanistické i historické procházky, workshopy,
představení a samozřejmě odborné přednášky
či filmové projekce. Samostatnou kapitolou bude již
tradičně festival Film a architektura.
www.denarchitektury.cz

architekt roku
ARCHITEKT ROKU 2019
Na slavnostním galavečeru, konaném 10. září
v pražském CAMP, byly vyhlášeny výsledky již
jedenáctého ročníku soutěže Architekt roku,
pořádané každoročně společností ABF. Ocenění
za mimořádný přínos architektuře v posledních

WWW.DORSIS.CZ

FILM A ARCHITEKTURA
Sesterský festival Film a architektura reflektuje
aktuální témata, fenomény či problémy současné
architektury a urbanismu. Celovečerní filmy, které

doplní krátké experimentální či autorské filmy, budou
uvedeny na patnácti místech po celé republice včetně
Prahy, Brna, Ostravy, Hradce Králové či Pardubic.
Stejně jako u festivalu Den architektury se programem
prolínají témata Svobodné architektury a Bauhausu.
Již 19. září zvou pořadatelé na tzv. festivalový Warm
up do kina Světozor, kde bude uveden dánský snímek
The Human Shelter (režie Boris Bertram, 2018).
Hlavní program zamíří do kin mezi 1. a 7. říjnem.
Návštěvníci se mohou těšit například na dokumenty
o architektech Franku Lloydu Wrightovi a Bohuslavu
Fuchsovi nebo nejslavnějším průmyslovém
designérovi současnosti Dieteru Ramseovi, dále
na snímek mapující poslední starou čtvrť jednoho
z nejlidnatějších měst Číny Čchung-čchingu nebo
dokument citlivě propojující svět starousedlíků,
turistů a byznysmenů v Benátkách.
www.filmarchitektura.cz
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pěti letech získal přední český architekt Stanislav
Fiala (*1962), autor řady staveb oceňovaných
u nás i v zahraničí. Za připomenutí stojí například
administrativní budova MUZO v pražských
Strašnicích, která se v roce 2000 probojovala
do finále prestižní evropské ceny za současnou
architekturu Mies van der Rohe Award, z novějších
Palác Špork v Praze (viz ERA21 #01/2018),
Palác DRN na Národní třídě v Praze (viz ERA21
#05/2018), bytový dům Puškinova v Praze, Golfklub
Čertovo břemeno v Alenině Lhotě, výrazné jsou také
jeho stavby pro společnost Sipral – továrna, sídlo
a vzorkovna. Porota, jež vybírala mezi pěti finalisty
(zlínské studio ellement, Stanislav Fiala, architekt
a pedagog Zdeněk Fránek, liberecká dvojice Petr
Stolín a Alena Mičeková a brněnský architekt Petr
Všetečka) vyzdvihla zejména Fialovu „neuvěřitelnou
schopnost improvizace na stavbě, ochotu bavit
se s řemeslníky a společně se vydat na cestu
za neznámým, nečekaným, neodhadnutelným“.
Za dlouhodobou podporu a propagaci
architektury ocenila porota čestným uznáním
producentku Janu Kosteleckou (*1975), která
v roce 2007 přivezla do České republiky Pecha
Kucha Nights, cyklus krátkých přednášek
specifického formátu 20 × 20, od roku 2014 ve svém
vydavatelství Jakost vydává non-fiction literaturu
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pro děti a mládež, věnovanou architektuře a designu
(první byl překlad polské publikace D.O.M.E.K.,
posledním počinem je původní kniha z roku 2019
K čemu jsou architekti autorů Ondřeje Duška
a Karolíny Jirkalové), a rovněž se podílí na řadě
dalších projektů souvisejících se současnou
architekturou a organizuje dílny pro děti.
V průběhu večera byl oznámen také letošní laureát
ocenění Architekt obci, jež uděluje Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí a časopis Moderní
obec s cílem podporovat úspěšnou spolupráci
architekta a obce. Stal se jím Milan Košař, který
od roku 1992 vykonává úlohu městského architekta,
nejprve v Pardubicích, později externě ve Vysokém
Mýtě a aktuálně v Poděbradech a Ústí nad Orlicí.
Tradiční součástí večera bylo vyhlášení výsledků
soutěže Young Architect Award pro mladé
a začínající architekty do 33 let. Titul CEMEX Young
Architect Award 2019 obdrželi Anna Svobodová
a Ondřej Blaha za návrh nájemního domu v Karlíně.
Cena Josefa Hlávky, jíž se snaží nadace Nadání
Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových už sto let
podporovat vědu a vzdělávání, byla udělena Barboře
Červeňové rovněž za návrh nájemního domu v Karlíně.
Oba projekty vznikly na FA ČVUT v Praze, v ateliéru
Kuzemenský, Kunarová.
www.architektroku.cz, www.yaa.cz

www.hager.cz

přednáška

hlasování

KRUH NA PODZIM
Spolek KRUH i na podzim pokračuje v cyklu
přednášek Belgická inspirace, který během tří večerů
představí tři mezinárodně uznávaná vlámská studia
a jejich odlišné přístupy k architektuře. Netradičním
přístupem k práci s kontextem, materiály, ale
i k recyklaci se vyznačuje vlámské studio Rotor, které
vystoupí ve čtvrtek 3. října v pražském kině Světozor.
Kancelář se zabývá výzkumem využívání odpadu či
elementů ze staveb či demolic, ze kterých vyvíjí nové
materiály a prvky. Kromě toho se zajímá o oživení
poválečné architektury, a to nejen staveb jako celku,
ale i jednotlivých elementů. První listopadový čtvrtek
pozval KRUH do Prahy ateliér 51N4E, který se letos
dostal mezi pět finalistů Mies van der Rohe Award,
a to za revitalizaci Skanderbegova náměstí v albánské
Tiraně. Cyklus belgické architektury zakončí
v prosinci Jan Vylder, architekt a profesor na ETH
v Curychu, který kloubí obě své profese v jednu.
Na mezinárodním bienále architektury v Benátkách
byl oceněn Stříbrným lvem za projekt pavilonu
Psychiatrické kliniky Caritas v Melle (2017), za stejný
projekt se letos dostal mezi finalisty Mies van der
Rohe Award.
www.kruh.info

ADAPTERRA AWARDS
Až do 25. září je možné hlasovat v soutěži Adapterra
Awards, která hledá nejzajímavější realizované
projekty, jež pomáhají přizpůsobit naše města, domy
a krajinu změnám klimatu. Adapterra Awards udělí
celkem pět cen, jednu z každé soutěžní kategorie
hodnocené odbornou komisí (volná krajina, zastavěná
území, pracovní prostředí a náš domov) a Cenu
sympatie. Vybírat je možné z dvanácti finalistů.
Vítězové budou odtajněni na konferenci Jak na
sucho a horko – ve městě i v krajině, která se koná
4. listopadu v pražském CAMP.
www.adapterraawards.cz
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soutěž
STARÁ HASIČKA (BRNO-KOMÍN)
Statutární město Brno, městská část Brno-Komín
vyhlásila otevřenou jednofázovou projektovou
architektonickou soutěž, jejímž předmětem je návrh
kulturního a společenského centra Stará hasička
(objekt bývalé hasičky). Součástí návrhu je také
úprava přilehlého veřejného prostranství v rozsahu
řešeného území, na kterém se pořádají společenské
akce městské části (hody, vánoční slavnosti,

www.marokarlin.cz

koncerty apod.). Návrh bude zpracován v podrobnosti
architektonické studie. Stávající stav Staré hasičky
je již nevyhovující a měl by být modernizován. Objekt
kulturního a společenského centra by měl disponovat
multifunkčním prostorem, klubovnami s odpovídajícím
zázemím a měl by sloužit obyvatelům městské části.
Datum odevzdání soutěžních návrhů je 23. září.
www.kambrno.cz
CENTRA OBCE STŘEDOKLUKY
Obec Středokluky vyhlásila jednofázovou projektovou
architektonicko-urbanistickou soutěž Centra obce
Středokluky. Předmětem soutěže je zpracování
architektonicko-urbanistického návrhu za účelem
nalezení co nejlepšího řešení center obce Středokluky,
historického, současného a servisního centra obce.
Předmětem soutěže je také umístění a řešení obecního
úřadu s doplňkovými funkcemi a řešení objektu
dobrovolných hasičů a technických služeb obce.
Datum odevzdání soutěžních návrhů je 30. září.
www.stredokluky.cz
SLUNEČNÍ LÁZNĚ A OKOLÍ PŘEHRADY
V JABLONCI NAD NISOU
Statutární město Jablonec nad Nisou vyhlásilo
jednofázovou otevřenou projektovou architektonickou
soutěž, jejímž předmětem je řešení prostoru
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Slunečních lázní v Jablonci nad Nisou
a vymezeného nejbližšího okolí. Soutěž o návrh
přestavby objektu Slunečních lázní má přinést nejen
řešení předmětné lokality, ale také partnera pro práci
na dalších zásadních místech v okolí Jablonecké
přehrady. Prohlídka soutěžního místa s výkladem
zadavatele proběhne 27. září, sraz účastníků je
ve 13 hodin před objektem Slunečních lázní. Mimo
termín prohlídky bude řešené území volně přístupné
v rámci otvírací doby stávajícího občerstvení. Datum
odevzdání soutěžních návrhů je 15. listopadu.
www.mestojablonec.cz
ZÁMECKÝ PARK V OSTRAVĚ-PORUBĚ
Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba
vyhlásil jednofázovou otevřenou projektovou
krajinářsko-urbanistickou soutěž, jejímž předmětem
je zpracování krajinářsko-urbanistického návrhu
na řešení prostoru s názvem Zámecký park v Ostravě
Porubě. Cílem je revitalizovat dané území městského
parku, který je v dlouhodobě neudržovaném stavu.
Park by měl propojit území ve smysluplný funkční
celek členěný dle potřeb a zájmů místních obyvatel
i působících institucí, měl by být reprezentativní,
dostupný a bezpečný. Park by měl sloužit k aktivnímu
vyžití, kulturnímu zážitku i odpočinku. Cílem je však
také vytvořit park učící nás o historii i architektuře

www.sherlock.cz

a zvoucí nás k přírodě. Vytvoření prostoru pro
předávání dědictví např. formou naučných stezek
či historických a přírodních stanovišť s připomínkami
staré Poruby i památkové zóny a památkově
chráněných objektů i významu, smyslu a obsahu
významného krajinného prvku, památných stromů
i místní zvířeny, celkově environmentální výchovy,
příp. procházky s arboristou. Vzpomínky lidí nás
odkazují na dávnou voliéru s překrásným ptactvem,
tajuplné příběhy o nikdy nenalezené podzemní chodbě
mezi zámkem a farou. Vraťme tyto vzpomínky mezi lidi.
Datum odevzdání soutěžních návrhů je 29. listopadu.
www.poruba.ostrava.cz
REKONSTRUKCE KREMATORIA OSTRAVA
Statutární město Ostrava vyhlásilo jednofázovou
otevřenou projektovou architektonickou soutěž
Rekonstrukce krematoria Ostrava. Cílem
rekonstrukce jediného krematoria v kraji je v první
řadě přizpůsobit jeho prostor pro návštěvníky
současným nárokům na komfortní užívání
a současně zajistit kvalitativně novou úroveň vzhledu
stavby. Současný nevyhovující stav je dán řadou
nekoordinovaných přestaveb v minulosti, které se
podepsaly i na interiéru, a dosluhující životností
opláštění stavby, které má nedostatečné technické
parametry a je zdrojem neúnosných tepelných

zisků a ztrát. Současně má být rekonstrukce
citlivá k původnímu návrhu z šedesátých let a jeho
objemovému řešení. Prohlídka soutěžního místa
s výkladem zástupce zadavatele se koná 9. října, sraz
účastníků je v 10 hodin před budovou krematoria.
Datum odevzdání soutěžních návrhů je 11. prosince.
www.ostrava.cz
BUDOUCÍ ZÁSTAVBA ŽLUTÉHO KOPCE
NA STARÉM BRNĚ
Statutární město Brno, městská část Brno-střed
vyhlásila užší jednofázovou projektovou urbanisticko-architektonickou soutěž Budoucí zástavba
Žlutého kopce na Starém Brně, jejímž předmětem
je řešení koncepčního návrhu daného území a jeho
zástavby. Zástavbu Žlutého kopce na Starém Brně
si zadavatel definoval v memorandu o výstavbě
na území městské části: „Městská část požaduje
na svém území zřízení lokality pro rozvoj nové
vilové čtvrti na Žlutém kopci, jako nedílnou součást
městské struktury. Urbanistické uspořádání stanoví
veřejná architektonická soutěž.“ Žádosti o účast
spolu s příslušnými doklady prokazujícími splnění
podmínek účasti je třeba doručit v listinné podobě
sekretáři soutěže do 30. září 2019. Datum odevzdání
soutěžních návrhů je 30. ledna 2020.
www.brno-stred.cz

Noble Arco

…more arcs
…more beauty
…more Noble

Seznamte se s novými vzory tvrzeného kamene.
Objevte nadčasový materiál pro vaši domácnost.
www.technnistone.cz
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