


Having finished their studies in Prague, 
Brno and Liberec, around two dozen 
architects have set up shop in the 
countryside and are tenaciously 
persuading the local clientele of the 
beauty and benefits of the neomodern 
style. A few of these “missionaries,” as 
Karel Doležel calls them, are however 
giving up the fight and are gravitating 
back to the big cities. Luděk Rýzner and 
his studio have stayed the course. Proof 
that the architect takes this “mission” 
seriously can be found in his “Plecháč” 
(Metal Pot) design in Humpolec –  
a “manifesto house” that has drawn 
more interest from the public than the 
architect’s hometown ever has on its 
own. Even the town’s information centre 
will provide you with directions to the 
site. Industrialists in the Humpolec 
region commission Rýzner’s OK Plan to 
create an “image” for their enterprises. 
Nevertheless, the architect’s forte is 
family homes. Rýzner has an excellent 
knack at determining what should 
remain full within their walls, and what 
should stay empty. He is able to design 

“stereotomically” as well as “tectonically” 
with an emphasis on the effect of the 
frame, as is evident in the lake house in 
Staré Splavy. With the concrete panels 
of prefab buildings and the joints 
between them being covered today with 
polystyrene and latex paint, Rýzner’s 
house in Prague-Ruzyně shows us what 
we are losing out on – to the delight of 
some, the displeasure of others. The 
missionary from Humpolec is leading 
the revolt against life in polystyrene  
for all of us.
ROSTISLAV ŠVÁCHA

Existují asi dva tucty architektů, kteří  
se po studiích v Praze, Brně nebo 
Liberci usadili na venkově a tvrdošíjně 
tam místní klientelu přesvědčují o kráse 
a prospěšnosti neomodernismu. Někteří 
z těchto „buditelů“, jak jim říká 
Karel Doležel, však svůj boj vzdávají, 
stahují se zpátky do velkých měst. 
Luděk Rýzner to se svým OK Planem 
vydržel. O tom, že to myslí 
s buditelstvím vážně, podal důkaz jeho 
Plecháč v Humpolci, dům-manifest, 
který k sobě poutá více pozornosti 
publika než celé autorovo rodiště 
dohromady. Dokonce i v městském 
infocentru vám povědí, kde ho najdete. 
Průmyslníci na Humpolecku si 
u Rýznerova OK Planu objednávají 
image svých podniků. Síla architektovy 
tvorby však patrně spočívá v rodinných 
domech. Rýzner dovede výborně 
odhadnout, co má zůstat v jejich kvádru 
plné a co prázdné. Umí je pojmout 

„stereotomně“, ale i „tektonicky“, 
s důrazem na účinek skeletu, jak to 
předvádí dům ve Starých Splavech  
nad Máchovým jezerem. V době, kdy se 
všude betonové dílce paneláků a spáry 
mezi nimi povlékají polystyrenem 
a latexovým nátěrem, Rýznerův dům 
v Praze-Ruzyni ukazuje, o co 
přicházíme – někteří z nás rádi, jiní 
neradi. Proti životě v polystyrenu se 
však buditel z Humpolce bouří za nás  
za všechny.
ROSTISLAV ŠVÁCHA

Věnováno mým rodičům
Dedicated to my parents
LUDĚK RÝZNER
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Civil Engineering School in Havlíčkův Brod. I went there 
more or less on the initiative of my parents, who had 
followed my attempts at building various bunkers, dams in 
the creek and tents at our cottage, all of which I had learned 
in relative detail from my favourite books, Robinson Crusoe 
and Two Little Savages. On the basis of this they decided that 
it was probably the best course of study for me. Personally, 
I was more interested in following my buddies to the 
gymnasium. And it was partially my father’s wish: although 
he was a chemist, he had always been drawn to architecture. 
And then there was the entirely pragmatic argument from 
my parents that graduating from the industrial school would 

offer greater opportunities in the Communist environment 
than an education from the gymnasium. My greatest interest 
at elementary school was basketball and I wasn’t terribly 
keen on my studies, so there was a realistic fear that I would 
go straight from secondary school to work. But then I started 
to take an interest in school. After completing the secondary 
industrial school I enrolled at the Czech Technical University 
in Prague, where I discovered that this wasn’t exactly what 
I wanted to pursue. But transferring to architecture after my 
second year would mean starting all over, which I didn’t want 
to do. During the course of the revolution an opportunity 
arose to transfer to the architecture module, so I took advan-
tage of that possibility. Once I started I was completely taken 
with the field, thanks also in part to teachers like Professor 
Svatopluk Voděra, Professor Jaroslav Sýkora, Doc. Luboš 
Doutlík, Doc. Věkoslav Pardyl and others. Afterwards I also 
completed a post-graduate course in urban planning at the 
same school under Doc. Jan Mužík and Ing. Arch. Vít Řezáč.

Starting work as an architect is typically  
quite demanding...
I did my internship and became certified. I was simply 
interested in trying things on my own. I borrowed some 
money to set up an office and went for it. Looking back, 
I was really quite lucky: at the beginning I managed to gain 
a client who I was able to convince that I could manage 
a small addition to an insurance brokerage. That was my 
start. After that I started to get commissions that allowed 
me to pay off my debts and gradually build a team of young 
people. 

napojení na dálnici. Navíc v dnešní době je naprosto běžné, 
že za zakázkami musí člověk dojíždět, ať bydlí kdekoliv.

Jak vím, máš projekty i mimo území České republiky...
Máme zakázky na Slovensku v Bratislavě, před dvěma roky 
jsme dokončili logistický areál v Martině. Před rokem 
jsme realizovali administrativní objekt se skladovou halou 
v Legnici v Polsku. Děláme studie pro zákazníky na Ukrajině 
a v Rumunsku…

Jaká byla tvá cesta k architektuře?
Poměrně dlouho jsem neměl vyhraněnou představu.  
Po základní škole jsem šel na Střední průmyslovou školu 
stavební do Havlíčkova Brodu. Tam jsem začal chodit 
víceméně díky rodičům, kteří na naší chatě sledovali moje 
pokusy s budováním různých bunkrů, hrází na potoce, 
stanů…, to vše jsem poměrně podrobně nastudoval ze svých 
oblíbených knih Robinson Crusoe a Dva divoši, a tak 
rozhodli, že je to správný směr. Já osobně jsem chtěl spíš  
na gympl, kam šla většina mých kamarádů. Částečně to bylo 
i přání mého otce, který, ač chemik, vždy k tomuto řemeslu 
inklinoval. A potom tu byl ještě jeden zcela pragmatický 
důvod ze strany rodičů, měl jsem s touto školou lepší per-
spektivu v tehdejším komunismu, než kdybych absolvoval 
gymnázium. Na základce mě nejvíc zajímal basketbal 
a školu jsem moc neprožíval; dokonce byla reálná obava, 
že po střední škole půjdu rovnou do praxe. Je ale pravda, že 
škola mě začala bavit. Po průmyslovce jsem šel na Fakultu 
stavební ČVUT, kde jsem zjistil, že to není asi směr, kterým 
chci dál pokračovat. Přestup na architekturu po druhém 
ročníku by ale znamenal začít opět znovu, a to jsem nechtěl. 
V průběhu revoluce se naskytla příležitost přestoupit na 
modul architektury, čehož jsem využil. Tam mě to defini-
tivně chytilo a šíleně bavilo. Taky díky skvělým učitelům 
jako byli prof. Svatopluk Voděra, prof. Jaroslav Sýkora, 
 doc. Luboš Doutlík, doc. Věkoslav Pardyl a další. V rámci 
praxe jsem si ještě při FA ČVUT dodělal postgraduální 
studium urbanismu v kurzu celoživotního vzdělávání  
u doc. Jana Mužíka a ing. arch. Víta Řezáče.

Začátky praktikování bývají dost často náročné...
Udělal jsem si praxi a získal autorizaci. Měl jsem prostě chuť 
to zkusit sám. Půjčil jsem si peníze na zařízení kanceláře 
a šel do toho. Z dnešního pohledu jsem měl velkou kliku: 
na začátku jsem získal klienta, kterého jsem přesvědčil, že 
zvládnu drobnou přístavbu pojišťovacího makléřství. To byl 
start. Následovaly další zakázky, které mi umožnily splatit 
dluhy a postupně vybudovat vícečlenný tým mladých lidí.

Jaký byl první významný projekt pro tvé 
„zviditelnění“?
Zásadní pro mě byla realizace vily v Humpolci, které se pře-
zdívá Glasshouse. Je na ní patrný vliv Richarda Meiera, který 
pro mě byl na škole ikonou. Tento dům pro mě byl důležitý 
tím, že jsem se setkal s výborným klientem a s maximálně 
kvalitními lidmi, co se týče vedení stavby. U této vily jsem 
začal chápat a trochu se i naučil stavební řemeslo – což se 
snažím učit dodnes. Naše profese se v podstatě skládá ze 
dvou zásadních složek, a to z invence – designu, výtvarného 
konceptu – a řemesla. Když něco z toho nezafunguje, je to 
vždycky znát.

JOSEF GOČÁR – MEDOVA VILA, HUMPOLEC

JOSEF GOČÁR – VILLA MED, HUMPOLEC
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An Interview with Architect  
Luděk Rýzner by Dan Merta

I was out hunting for mushrooms this morning.  
You live in the mushroom paradise of Vysočina –  
is this one of your hobbies as well?
As a kid I liked it a lot: we had a cottage in Kaliště near 
Humpolec, and I went out looking for mushrooms nearly 
every day. Though I don’t do it any more, this summer 
I enjoyed picking mushrooms. We were doing a cottage near 
Másílko Pond, and mushrooms regularly grow along the 
local oaks there. Each of our visits to the building site began 
or ended with a search for mushrooms.

Humpolec gained fame as the place where the character 
Hliník moved in the film Marecek, Pass Me the Pen. But 
in recent years it has also become known for several 
buildings designed by your studio.
That seems like a bit of an exaggeration to me, but naturally 
I’m happy that we were able to build several buildings there, 
primarily for private investors. Hranipex, a very important 
partner of ours, and one that happens to be owned by my 
father and brother, is also located in Humpolec. We continue 
to work together to complete their company headquarters 
and build branches throughout Europe. Although our 
discussions are frequently rather dramatic, for the most 
part they are willing to realize even untraditional ideas.

To what extent were you influenced by the interesting  
and fine, mainly First Republic, architecture in 
Humpolec?
I didn’t notice it as a child, despite the fact that I walked past 
Josef Gočár’s Medova Villa on my way to school every day. 
But I believe in a certain amount of subconscious perception 
and influence, since I took a liking to all buildings with flat 
roofs from the very beginning. Later I even made a detailed 
archive of all interesting buildings from the turn of the 20th 
century. Humpolec is filled with buildings by such notable 
architects as Josef Gočár, Emil Králíček, Vladimír Maršal,  
Jan Zázvorka, Čeněk Musil, Podzemný & Tenzer and others.

Living in a smaller town in Vysočina, don’t you feel cut 
off from the main action? Don’t some of your clients 
have the same impression?
I never longed for life in Prague or in the big city. I feel that 
my roots are here: I have my family, studio, and tranquility –  
this is important for my creative work. And thanks to good 
motorway connections, driving to larger towns isn’t such 
a great complication. What’s more, these days it’s entirely 
common to travel to see clients, wherever they might be.

I’ve heard that you also have projects outside of  
the Czech Republic...
We have commissions in Bratislava, Slovakia; we finished 
a logistics centre in Martin two years ago. A year ago we 
built an administrative building with a warehouse hall  
in Legnica, Poland. We are working on studies for clients  
in Ukraine and Romania.

How did you get interested in architecture?
I didn’t have a strong idea about it for a long time. After ele-
mentary school I began to attend the Secondary Industrial 

Rozhovor Dana Merty  
s architektem Luďkem Rýznerem

Dneska ráno jsem byl na houbách. Věnuješ se občas také 
této zálibě, když žiješ v houbařském ráji na Vysočině?
No jako kluka mě to hodně bavilo. Měli jsme chatu 
v Kalištích u Humpolce, tam jsem chodil na houby skoro 
denně. Dneska už nechodím, i když toto léto jsem si 
houbaření užil, realizovali jsme chatu u rybníka Másílko, 
a podél tamních dubů pravidelně rostou hříbci, takže každá 
návštěva stavby začínala nebo končila „houbařením“.

Humpolec proslavila věta z filmu Marečku, podejte 
mi pero jako místo, kam se přestěhoval Hliník. Ale 
v posledních letech je známý také některými realiza-
cemi tvého ateliéru.
To se mi zdá hodně nadnesené. Jsem samozřejmě rád, že se 
nám tady podařilo realizovat některé stavby, a to především 
pro soukromé investory. Z Humpolce pochází i náš zásadní 
partner Hranipex, společnost mého bratra a otce. Společně 
neustále dostavujeme jejich centrálu a realizujeme pobočky 
po Evropě. I když diskuse mezi námi někdy bývá hodně 
dramatická, většinou jsou ochotní uskutečnit i netradiční 
nápady.

Do jaké míry tě ovlivnilo prostředí Humpolce, kde je 
spousta zajímavé a především kvalitní prvorepublikové 
architektury?
Jako dítě jsem to nevnímal, i když například okolo Medovy 
vily od Josefa Gočára jsem denně chodil do školy, ale věřím 
v určité podvědomé vnímání a formování, jelikož se mi od 
prvopočátku zásadně líbily všechny domy s plochou stře-
chou. V pozdějších letech jsem si dokonce udělal podrobný 
archiv všech zajímavých staveb z přelomu 20. století. 
Humpolec je protkaný realizacemi takových architektů,  
jako jsou Josef Gočár, Emil Králíček, Vladimír Maršál,  
Jan Zázvorka, Čeněk Musil, Podzemný & Tenzer a další.

Nemáš pocit, že jsi odtržen od hlavního dění, tím že 
bydlíš na Vysočině a v menším městě? A nevnímají  
to tak i tvoji klienti?
Nikdy jsem netoužil po životě v Praze nebo ve velkém městě. 
Vnitřně cítím svoje kořeny tady. Mám tu rodinu, ateliér 
a vlastně i klid, a to je důležité pro moji tvorbu. Vzdálenost 
od větších měst není tak velká komplikace i díky výbornému 
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building. If a material appears inappropriate, this is usually 
the fault of the design and application. The actual material 
is never to blame. 

You are celebrating your tenth anniversary with  
OK PLAN this year. What has changed the most  
in your work over that period of time? Have you seen  
an increase in the number of clients that have a home  
or interior designed by an architect?
I am not able to judge the extent to which peoples’ 
perception of the work of an architect has changed. People 
call today because they know the buildings we have built, 
they’ve heard about us, have received a recommendation  
or have seen our website. I no longer come across people 
who actually ask what architects do in their work. Clients’ 
tastes have certainly also advanced. What’s more, we’ve 
always had, and continue to have, luck with clients that 
trust us and are good about paying. That’s definitely a bonus. 

Due to the fact that people know your work, it probably 
doesn’t often happen that you and a client are not able 
to work together.
It happens, but not often. Two things are important in 
the process: the first is a feel for architecture; the second 
is to be in tune with the client and for us to get along 
on a personal level. When we click with the investor on 
a personal level, both sides enjoy the work and this is 
apparent in the results. I can more or less guess whether 
it’s going to work out after the first meeting. Both parties 
are usually at fault when a breakdown occurs. 

Do you keep track of the buildings you’ve already built 
to see how they’ve changed, what’s happening with 
them or how people are satisfied living in them?
There are already a lot of buildings, and some are so far 
away that it’s not even possible to keep up with them. But 
when they’re nearby or along the way somewhere, I enjoy 
stopping to take a look. Some clients even want some 
consultations after a longer period of time.

Do clients get very involved in your work or do they 
leave things up to you as the architect? 
We do a lot of work for private clientele, so investors are 
very interested in the work process. It’s completely different 
than when you build a residential complex for a developer. 
With them you first figure out how to do something so no 
one notices that something is awry. But private investors 
don’t miss anything, and we’ve learned how to pay 
attention. We all make mistakes however and everything 
is done by people. It’s important to set certain limits for 
handling wishes and demands. It’s not worth it to just 
pursue your own egoistic interests and try to force them  
on the owner. Success is when both parties discuss the 
project and then respect the parameters that have been 
agreed upon.

What’s your opinion of public commissions?
We rarely do public commissions. I don’t like the conditions 
and environment in which these things are created.  
In my opinion a business competition for the lowest bid 
price is completely twisted and counterproductive. Many 
architectural competitions are challenged and there is 
never any guarantee that even if you win, the project will 

snažíme používat velkou škálu materiálů, které zabezpečí 
větší pestrost v realizacích. V případě, že materiály vyznívají 
nevhodně, je to většinou chyba návrhu a aplikace, nikdy  
za to nemůže konkrétní materiál.

Letos slavíš s OK PLANem desáté narozeniny.  
Co se za tu dobu na vaší práci nejvíc změnilo? Přibývá  
zákazníků, kteří si nechávají navrhnout dům či interiér 
od architekta?
Nejsem schopen posoudit, jak moc se vnímání práce 
architekta mění. Dnes nám lidé volají díky tomu, že znají 
naše realizace, že o nás slyšeli, dostali doporučení, viděli  
na webu naši práci… V současnosti se již nesetkávám 
s tím, že by mi někdo řekl: „Vy jste architekt? A co vlastně 
děláte?“ Určitě se posunul i vkus klientů směrem kupředu. 
Navíc jsme měli a stále máme velké štěstí na zákazníky, 
kteří nám věří a dodržují určitou platební morálku, což  
je samozřejmě důležité.

Vzhledem k tomu, že lidé znají tvou práci, asi se moc 
často nestává, že byste si s investorem „nesedli“?
Stává, ale minimálně. Důležité jsou dvě věci, tou první je 
cítění architektury, tou druhou, abychom byli s klientem 
naladěni na jednu strunu a rozuměli si po lidské stránce. 
Když se s investory shodneme i lidsky, je to práce, která nás 
baví – a baví podle mě také klienty –, a výsledek tomu pak 
vždy odpovídá. Jestli to bude fungovat, víceméně poznám  
už po první schůzce. Případný krach bývá chybou obou 
stran.

Sleduješ stavby, které jste dělali dřív, jak se mění,  
co se s nimi děje, jak se v nich bydlí?
Těch staveb už je hodně a některé z nich jsou daleko, takže 
to ani sledovat nejde. Ale když jsou blízko nebo při cestě, tak 
mě docela baví se u stavby zastavit a mrknout se, jak to tam 
vypadá. A někteří zákazníci chtějí i po delší době poradit.

Hodně vám lidé do práce zasahují, nebo vše spíš  
nechávají na vás jako na architektech?
Děláme často pro privátní klientelu, takže investoři se 
o postup prací zajímají hodně. Je to úplně jiné, než když 
stavíš bytovku pro developera. Tam nejdřív vymýšlíš, jak 
to udělat, aby si nikdo nevšiml, že je něco křivě. Privátní 
investor ti ale nic neodpustí a my jsme už naučení, abychom 
dávali pozor. Všichni jsme však omylní a vše dělají jenom 
lidé. Úplně zásadní je nastavení určitých mantinelů pro 
zapracování přání a požadavků. Nemá cenu sledovat pouze 
vlastní egoistické zájmy a zbytečně stavebníka násilně 
přesvědčovat. Úspěch představuje to, že po diskusi ohledně 
stavby obě strany berou dohodnuté parametry za své.

Jaký máš názor na veřejné zakázky?
Veřejné zakázky děláme výjimečně. Nelíbí se mi stav 
a prostředí, ve kterém tyto věci vznikají. Forma obchodní 
soutěže na minimální nabídkovou cenu je podle mě úplně 
zvrácená a kontraproduktivní. Spousta architektonických 
soutěží se zpochybňuje a nikde není záruka, že když zakázku 
vyhraješ, zároveň ji budeš realizovat. V případě, že se něčeho 
účastníme, hledáme alespoň minimální záruky korektnosti, 
například že je architektonická soutěž zaštítěna Českou 
komorou architektů a podobně. Privátní vlastníci přeci 
jenom hospodaří s vlastními penězi a většinou daleko lépe 
vědí, co chtějí a proč.

What was the first important project that got you noticed?
The villa nicknamed “Glass House” in Humpolec was an 
important step for me. The influence of Richard Meier, 
an icon of mine at school, is apparent in this building. 
This house was important for me because it involved an 
excellent client and outstanding construction management. 
It was with this villa that I began to understand and learn 
a bit about the construction craft, and I’ve continued my 
efforts to learn to this day. Our profession is essentially 
composed of two fundamental components: invention, i.e. 
design and creative concept, and craft. It becomes readily 
apparent when these two aren’t working together. 

What does the creation of a project look like  
at OK PLAN?
In the beginning I did everything on my own, but as time 
went on and the studio grew, I started to assign a lot of 
things to my colleagues. Today I am typically placed in 
the role of manager, but I still try to be involved in the 
conceptual part of each project; some projects I handle 
entirely on my own, even the architectural side – it is still 
an activity that I find exciting and fulfilling. I don’t want 
the studio to get too big, because then it’s difficult to gua-
rantee the quality of work. I want everything to have a level 
of quality; I want to be able to oversee everything, especially 
in the conceptual parts, to ensure that I am able to discuss 
everything with the builder. Everyone in the studio talks 
about a particular commission, and the person who comes 
up with the best idea is usually assigned the job. The ideal 
situation is when people are able to learn from one another. 

A firm is always a very fragile organism. How does  
communication work at OK PLAN?
All projects are clearly team work projects. We search for 
the optimal system for communication and coordination. 
We have staff meetings every two weeks to discuss not 
only current and future projects, but also problems that 
arise on a specific project. I try to guide this discussion 
toward a better solution or design, or to confirm the chosen 
direction. Sometimes this process is rather difficult, since 
the majority of people don’t know how to put forward their 
opinions, and often they don’t even try. This implies that 
they feel more like an employee than a co-designer that 
takes ownership and responsibility for their own work. This 
is a bad situation, and in this case I immediately try to get 
this person going – feedback is extremely important for me.

Can you describe the specializations of your studio?
We try to do a variety of things, which is sometimes  
difficult. I don’t want us to get stuck doing only certain 
types of projects. It is relatively rare for us to take on 
larger-scale urban planning projects. Part of the output 
of our studio is focussed on luxury family homes; these 
are followed by apartment buildings and specific logistics 
centres, especially those for investors interested in setting 
themselves apart from the existing mass production of 
halls, interiors and similar things.

Do you have any favourite materials?
I don’t really have any specific favourite materials; each 
project has its own appropriate material. I am actually ple-
ased when we try to incorporate a large palette of materials 
into a project, as this ensures a greater richness in the final 

Jak probíhá tvorba zakázek v OK PLANu?
Na začátku jsem si vše dělal sám. Postupem času, jak 
ateliér povyrostl, rozdělil jsem spoustu věcí mezi své 
kolegy. V dnešní době bývám z velké části postaven do role 
manažera, ale neustále se snažím být u koncepční části 
každého projektu, některé projekty i dnes řeším naprosto 
samostatně i po stránce architektonické – je to činnost, 
která mě stále naplňuje a vzrušuje. Ateliér nechci moc 
nafukovat, protože pak se těžko ohlídá kvalita práce. Chci, 
aby všechno mělo kvalitní úroveň, abych na vše mohl 
dohlížet především v koncepční části, abych byl o všem 
schopen diskutovat se stavebníkem. O zakázce se všichni 

bavíme v ateliéru, a kdo přijde s nejlepším nápadem, 
většinou ji pak dělá. Optimální situace je, když se od sebe 
lidé navzájem učí.

Firma je vždy velmi křehký organismus, jak probíhá 
komunikace v OK PLANu ?
Veškeré projekty jsou jednoznačně týmová práce. Hledáme 
optimální systém komunikace a koordinace. Jednou za dva 
týdny děláme společné porady, na kterých rozebíráme nejen 
budoucí a stávající práci, ale i problémy, které se vyskytují 
na tom kterém projektu. Zároveň se snažím touto diskusí 
v širším kruhu dospět k lepšímu řešení či návrhu nebo si 
potvrdit už zvolený směr. Někdy je to poměrně složité, pro-
tože většina lidí neumí prezentovat svoje názory a mnohdy 
se o to ani nesnaží. Signalizuje to, že se cítí spíš v pozici 
zaměstnance než spoluautora, který bere práci za svou. To je 
špatně, v takovém případě se okamžitě snažím toho člověka 
nastartovat – zpětná vazba je pro mě důležitá.

Lze strukturovat profesní záběr tvého ateliéru?
Snažíme se dělat průřezově všechno, což je někdy složitější, 
ale nechci, abychom zamrzli jen na zvládání určitých 
schémat zakázek. Poměrně málo se pouštíme do rozsáhlej-
ších urbanismů. Část produkce naší kanceláře je zaměřena 
na nadstandardní rodinné domy, následují bytové domy, 
specifické logistické parky, a to především tam, kde investor 
požaduje jednoznačné zviditelnění a odlišení se od stávající 
masové produkce hal, interiérů a podobně.

Máš nějaké oblíbené materiály?
Nemám žádné obzvlášť oblíbené materiály. Pro každý záměr 
se hodí něco jiného. Jsem naopak rád, když se v projektech 

ATELIÉR V PRAZE A HUMPOLCI

PRAGUE STUDIO AND HUMPOLEC STUDIO
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have been proven over the centuries will still be in use,  
but new technology will gradually be applied to an increas-
ing extent. Architecture is a very conservative discipline. 
A certain direction can be deduced from the development 
of design, i.e. from fashion, the automobile and aviation 
industries, where new materials, technologies and colours 
appear first. Everything suggests that there will continue to 
be increasing pressure on energy savings and an orientation 
toward renewable energy sources. There is a lot of promise 
from the introduction of nanotechnology into greater mass 
production; this will be a milestone, as electronics produc-
ers are already indicating today.

How do you view a project? Do you like using  
the term “minimalism”?
I see a project as being composed of three basic and essen-
tial phases: design, construction, operation. The idea that 
the project involves only design is incorrect.

Design – “minimalism” as a principle 
While this is a term that is used extensively today, the build-
ings presented under the banner of minimalism today come 
nowhere near to fulfilling its principle. The principle seems 
very concrete to people who are taken with this appearance. 
There is no need to layer on top of each other high-
quality materials that have the potential to serve multiple 
equivalent functions. We select only some of these and use 
them for their load bearing capacity, their appearance, their 
maintenance-free quality, their scratch resistance, etc. In the 
world of over-combined materials it is necessary to purify 
things – objects, architecture, design – down to their bare 
essence. A structure uncovered in this manner makes a natu-
ral and beautiful impression. Our approach increases the 
demands on all of the professions – the architect, the builder, 
the static engineer, etc. – involved in the design process. The 
result is nicely delimited space in which one feels good. 

Construction – “open” projects 
The project process does not end with the handover of 
the drawings: consultations and the introduction of new 
materials in the building during construction also play an 
important role. Supervision by the architect during con-
struction is very important for this very reason. “Openness” 
enables access to certain levels of the project even during 
the construction phases; this allows the maximum possible 
to be achieved. Sometimes it does happen that there is 
a longer time span between design and construction. This 
approach is inevitable from the technological and material 
perspective. Naturally there are risks that these changes 
could increase the total cost of the building.

Operation – building “aging” 
The process connected with the use of the building. A con-
cept under which it is possible to imagine that everything 
that is clean, smooth and colourful won’t remain that way 
forever. The aim of the architect is to create a work (build-
ing) that best handles the aging process from a technical, 
technological and material perspective. Modern architec-
ture requires expenses for maintenance, without which 
the buildings appear “unhealthy”. It is good to connect 
exposed parts with “natural” and “raw” materials such as 
wood, concrete, metal, glass, aluminium and brick. Aging 

ubíjelo, nestíhal jsem svoji kancelář. Není to prostě můj styl 
práce. Když něco dělám, tak vždy naplno.

Vize do budoucna, krédo?
To je poměrně těžká otázka. Podle mě se nedá vidět více jak 
deset let dopředu. Věřím, že staletími prověřené materiály 
budou stále na pořadu dne, ale postupně se budou více 
uplatňovat nové technologie. Architektura je hodně konzer-
vativní obor. Určité směřování lze odvodit z vývoje designu, 
to jest módy, automobilového a leteckého průmyslu, kde se 
některé materiály, technologie nebo barvy objevují poprvé. 
Vše nasvědčuje tomu, že bude také čím dál větší tlak na 
úsporu energie a orientaci na obnovitelné zdroje energie. 
Hodně si slibuji od zavedení nanotechnologií do masivnější 
výroby, to bude určitý mezník, což již dnes naznačují 
výrobci elektroniky.

Jak vnímáš projekt? Používáš rád pojem 
„minimalismus“?
V mém vnímání se projekt skládá ze tří základních a zásad-
ních fází: z návrhu, realizace a provozu. Myšlenka, že jde 
pouze o fázi návrhu, je mylná. 

Návrh – „minimalismus“ jako princip… 
Sousloví, které se v dnešní době sice hojně užívá, avšak 
objekty, které jsou pod záštitou minimalismu prezentovány, 
jeho princip ani zdaleka nesplňují a nenaplňují.  
Ten, kdo si na tento princip pohledu uvykne, tomu připadá 
velice konkrétní. Není nutné vrstvit na sebe kvalitní 
materiály, které mají potenciál zastávat více rovnocenných 
funkcí. My vybíráme pouze některé z nich, využíváme je pro 
nosnost, pohledový design, bezúdržbovost, odolnost vůči 
oděru… V překombinovaném světě je nutné očistit věci – 
předměty, architekturu, design – na samu holou podstatu. 
Takto obnažená konstrukce působí v plném svém rozsahu 
přirozeně a krásně. Náš postup zvyšuje nároky na přístup 
k návrhu u všech profesí – jako je architekt, konstruktér, 
statik a tak dále –, které se podílejí na procesu návrhu. 
Výsledkem je kvalitně vymezený prostor, v němž se člověk 
cítí dobře.

Realizace – „otevřené“ projekty… 
Proces projektu nekončí odevzdáním výkresové doku-
mentace, zásadní jsou konzultace a vnášení nových 
pohledů nebo materiálů do stavby v průběhu její realizace. 
Z tohoto důvodu je velice důležitý autorský dozor při 
stavbě. „Otevřenost“ umožňuje vstup do určitých úrovní 
projektu ještě ve fázi realizace, z čehož lze vytěžit maxi-
mum možného. Někdy uplyne delší časové období mezi 
návrhem a realizací. Po stránce technologií a materiálů je 
tento postup nevyhnutelný. Samozřejmě jsou s tím spojená 
určitá cenová rizika, například možnost navýšení celkové 
ceny stavby.

Provoz – „stárnutí“ budov… 
Proces spojený s užíváním stavby. Pojem, pod kterým si lze 
představit, že vše čisté, hladké, barevné… takové nebude 
věčně. Cílem architekta je vytvořit dílo (objekt), které si 
po stránce technické, technologické a materiálové s tímto 
procesem co nejlépe poradí. Moderní architektura vyžaduje 
náklady na údržbu, bez níž objekty působí „nezdravě“. 
Exponované části je dobré spojovat s materiály, které se 
opírají o bázi „přirozenosti“ a „surovosti“ ryzího materiálu –  

be built. If we do participate in a competition, we look for 
at least a minimum guarantee of propriety – for example, 
that the competition is conducted under the auspices of the 
Czech Chamber of Architects or something similar. Private 
owners only work with their own money and the majority 
of them have a much better idea of what they want and why.

Is architecture art in your opinion?
What constitutes art is certainly a good subject for discussion. 
I believe that architecture is art to a certain degree, but the 
designation shouldn’t only apply to the architect. In my opin-
ion an innovative static engineer also qualifies as an artist.

If you could choose, would you prefer to have a commis-
sion without any financial limits?
I believe that certain limits have a favourable effect in their 
own way. I always try to use specific restrictions in a project 
to my own benefit. Sometimes unlimited resources can spoil 
the project as much as a lack of resources. There are count-
less examples of this effect.

And what’s your take on ever-changing codes  
and regulations?
I continually feel pressure to meet increasingly complicated 
regulations and codes. I respect logical codes derived from 
unchallenged human experience, but new codes often 
unbearably and pointlessly make an entire project more 
expensive. Evident behind these codes and regulations is 
pressure from lobbyists, who demoralize society with their 
actions. A recent textbook example of one of these is the 
new code concerning lightning rods, but there are many 
more similar absurdities.

Architecture is presented in “lifestyle” media more 
often than in professional journals. Is that a good  
or bad thing in your opinion?
It’s a question of quality: I think that any education for the 
general public is useful. I believe that explaining the field to 
lay people through some appropriate medium is a great thing.

What’s your view of today’s higher education and the 
various architecture schools? I know that you headed 
an academic studio for a short period of time – why did 
you stop it?
It seems to me that the school doesn’t matter as much as 
the character of the specific person. Similarly, talent also 
isn’t everything; it’s just one part of the equation. We’ve 
had a lot of students on internships in the studio, and their 
quality was definitely not based on the school at which 
they studied. Students today are perhaps less aware than 
we were that they are able to have a fundamental influence 
on their professional life. I’ve always chosen and evaluated 
people strictly on the basis of their skills. One year I headed 
a studio in the Faculty of Civil Engineering at the Czech 
Technical University in Prague – the architecture module – 
but I couldn’t devote myself to this position 100%, and that 
got me down; I couldn’t keep up with the work at my own 
studio. It simply isn’t my style of work; when I do some-
thing, I want to put everything I have into it. 

Your vision for the future, your creed?
That’s a pretty hard question. I don’t think you can see more 
than ten years into the future. I trust that materials that 

Je pro tebe architektura umění?
To je otázka do diskuse, co je umění. Podle mě v určitém 
směru ano, ale to neznamená, že by se tím měl zaštiťovat 
pouze architekt. Domnívám se, že umělec je i špičkový 
statik, který dovede posunout konstrukci o kousek dál.

Kdyby sis mohl vybrat, preferoval bys zakázku  
bez jakýchkoliv finančních limitů?
Podle mě určité limity svým způsobem příznivě provokují. 
Snažím se vždycky určité omezení při realizaci využít ve 
svůj prospěch. Někdy neomezené prostředky mohou zkazit 
celý záměr stejně jako jejich nedostatek – těch příkladů  

je hodně.

A jak se díváš na stále se měnící normy a předpisy?
Neustále pociťuji zvýšený tlak na naplňování stále kom-
plikovanějších předpisů a norem. Respektuji normy, které 
vycházejí z logiky věci a jsou odvozeny z nezpochybnitel-
ných lidských zkušeností a prožitků, ale nové normy často 
neúnosně a nesmyslně prodražují celý projekt. Za těmito 
normami a předpisy je evidentní nátlak lobbistů, kteří 
svými zásahy demoralizují společnost. V poslední době je 
ukázkovým příkladem „nová“ norma ohledně hromosvodů –  
ale nesmyslů by se našla celá řada.

Architektura se prezentuje v tak zvaných lifestylových 
médiích častěji než v odborných. Je to podle tebe dobře, 
nebo špatně?
Je to otázka kvality, jakákoliv osvěta pro širší veřejnost 
je podle mého názoru užitečná. Myslím si, že přijatelnou 
formou přiblížit laikům odbornou práci je perfektní.

Jaký je tvůj pohled na dnešní vysoké školství a různé 
školy architektury? Vím, že jsi také krátce vedl školní 
ateliér, proč jsi toho zanechal?
Zdá se mi, že ani tak nezáleží na škole jako na osobnosti 
konkrétního člověka. Podobně jako talent není samospa-
sitelný, ale podle mě pouze doplňkový. V ateliéru se mi 
vystřídalo na brigádách hodně studentů z různých škol, 
a jejich kvalita se rozhodně neodvíjela od té které školy. 
Dnešní studenti si možná méně než my uvědomují, že jsou 
schopni zásadně ovlivnit svůj profesní život. Vždy jsem lidi 
vybíral a hodnotil pouze na základě jejich schopností. Jeden 
rok jsem vedl na FS ČVUT ateliér – modul architektury –, 
ale nemohl jsem se tomu věnovat na sto procent, a to mě 
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2001	 RODINNÝ	DŮM	 FAMILY	HOUSE	 HUMPOLEC

 AUTOR ARCHITECT LUDĚK RÝZNER

 INVESTOR INVESTOR  SOUKROMÁ OSOBA 

PRIVATE INDIVIDUAL

 HLAVNÍ DODAVATEL MAIN CONTRACTOR AGOS STAVEBNÍ, A.S., PELHŘIMOV

 ZASTAVĚNÁ PLOCHA BUILT-UP AREA 

 PŘÍZEMÍ GROUND FLOOR 193 M2

 SUTERÉN LOWER LEVEL 193 M2

 1. PATRO 1ST FLOOR 224 M2

 PROJEKT PROJECT 2000 

 REALIZACE CONSTRUCTION 5/2000–12/2001
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2001	 RODINNÝ	DŮM	 FAMILY	HOUSE	 HUMPOLEC

Dům byl postaven na pozemku, kolem kterého investor chodil 
v době svého mládí. Po roce 1989 se mu naskytla příležitost, 
aby pozemek koupil, příležitosti využil a uskutečnil zde svůj 
klukovský sen. Dům vznikl kombinací skeletu a tenkých 
železobetonových stěn. Během stavby byly realizovány velice 
povedené stavební detaily, a to především díky investorovi, 
který byl v tomto směru neústupný.
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The house was built on a land parcel that the investor used to 
walk by when he was a boy. The investor took advantage of an 
opportunity to purchase the land after 1989, thus fulfilling his 
boyhood dream. The house was created as a combination of 
a framed structure and thin reinforced concrete walls. 
Extremely meticulous construction details were adhered to in 
building the house, owing mostly to the precision of the investor.

ŘEZ SECTIONAL VIEW

1. PATRO FIRST FLOOR

SUTERÉN LOWER LEVEL

PŘÍZEMÍ GROUND FLOOR

SITUACE LAYOUT
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2002	 ADMINISTRATIVNÍ	OBJEKT	S	HALOU	 ADMINISTRATIVE	BUILDING	WITH	HALL	 HUMPOLEC,	KOMOROVICE

 AUTOR ARCHITECT LUDĚK RÝZNER, JAROSLAV HVĚZDA

 INVESTOR INVESTOR HRANIPEX

 HLAVNÍ DODAVATEL MAIN CONTRACTOR UNISTAV, A.S.

 ZASTAVĚNÁ PLOCHA BUILT-UP AREA  

 HALA HALL 5 000 M2

 ADMINISTRATIVA  ADMINISTRATIVE OFFICES 600 M2

 ZPEVNĚNÉ PLOCHY PAVED SURFACES 2 900 M2 

 PROJEKT PROJECT 10/2000–3/2001 

 REALIZACE CONSTRUCTION 6/2001–2/2002
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2002	 ADMINISTRATIVNÍ	OBJEKT	S	HALOU	 ADMINISTRATIVE	BUILDING	WITH	HALL	 HUMPOLEC,	KOMOROVICE

Objekt byl postaven na poli, které za tímto účelem investor 
vykoupil. Velkým pozitivem při realizaci této stavby byla 
investorova osvícenost a otevřenost jiným pohledům na tvorbu 
takové klasiky, jakou je například hala s administrativní 
budovou. Dostalo se nám tedy poměrně velké volnosti  
již při návrhu.

The building was built on a field that was purchased by the 
investor for this purpose. A huge plus in realizing this project 
was the investor‘s enlightenment and openness to other 
views in creating such a classic structure like this hall and 
administrative building. We therefore enjoyed a relatively high 
degree of freedom from the planning stages on.

ŘEZ SECTIONAL VIEW

PŘÍZEMÍ GROUND FLOOR SITUACE LAYOUT
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2003	 HEALTH	CLUB	 HEALTH	CLUB	 PRAHA-LETŇANY

 AUTOR ARCHITECT  LUDĚK RÝZNER, KLÁRA PALÁNOVÁ,  

JAROSLAV HVĚZDA

 INVESTOR INVESTOR BLUE ORANGE, A.S.

 HLAVNÍ DODAVATEL MAIN CONTRACTOR  SKANSKA CZ, A.S.

 ZASTAVĚNÁ PLOCHA BUILT-UP AREA 2 300 M2

 PROJEKT PROJECT 2000–2001

 REALIZACE CONSTRUCTION 7/2002–2/2003
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An architectural tender for a private company preceded this project. 
We were very surprised by the trust placed in us by the investor, since 
we had never designed anything of this size before. The building is 
located on the site of a former scrap heap that was created in the 
1960s during the construction of the nearby housing project. The health 
club is a classic reinforced concrete monolithic framed structure.

2003	 HEALTH	CLUB	 HEALTH	CLUB	 PRAHA-LETŇANY

Tomuto projektu pro privátní společnost předcházela 
architektonická soutěž. Velice nás překvapila důvěra, kterou 
jsme vzbudili, přestože jsme doposud nerealizovali žádnou 
zakázku obdobného rozsahu. Stavba se nachází na místě bývalé 
skládky, která vznikla v šedesátých letech při budování okolního 
sídliště. Je to klasický železobetonový monolitický skelet.
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Stavba vznikla na velice problematickém, strmém 
pozemku, který byl plný náletové zeleně a v částech 
pozemku byla neřízená skládka z minulých let.

2003	 HEALTH	CLUB	 HEALTH	CLUB	 PRAHA-LETŇANY

ŘEZ SECTIONAL VIEW

PŘÍZEMÍ GROUND FLOOR

1. PATRO 1ST FLOOR

SITUACE LAYOUT
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2003	 SERVISNÍ	STŘEDISKO	 SERVICE	CENTRE	 HUMPOLEC,	PRŮMYSLOVÁ	ZÓNA	D1	JIŘICE

 AUTOR ARCHITECT  LUDĚK RÝZNER, MARCELA SUSEDÍKOVÁ,  

RADEK KUBÁT

 INVESTOR INVESTOR MAYO, S.R.O., HUMPOLEC

 HLAVNÍ DODAVATEL MAIN CONTRACTOR PSK ZLÍN

 ZASTAVĚNÁ PLOCHA BUILT-UP AREA 

 HALA HALL 2 050 M2

 ADMINISTRATIVA  ADMINISTRATIVE OFFICES 215 M2

 ZPEVNĚNÉ PLOCHY PAVED SURFACES 2 600 M2  

 PROJEKT PROJECT 08/2002–11/2002 

 REALIZACE CONSTRUCTION 03/2003–09/2003
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2003	 SERVISNÍ	STŘEDISKO	 SERVICE	CENTRE	 HUMPOLEC,	PRŮMYSLOVÁ	ZÓNA	D1	JIŘICE

První objekt v průmyslové zóně Jiřice D1,  
jejíž koncepci včetně urbanismu jsme navrhli  
pro zahraničního klienta.

The first building in the Jiřice D1 industrial zone.  
The industrial zone, including its concept and urban 
plan, was designed by our studio for a foreign client.

ŘEZ SECTIONAL VIEW

PŘÍZEMÍ GROUND FLOOR1. PATRO 1ST FLOOR

SITUACE LAYOUT
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2003	 REKREAČNÍ	DŮM	 RECREATIONAL	HOUSE	 PRAHA-ZDIBY,	BRNKY

 AUTOR ARCHITECT LUDĚK RÝZNER, MARCELA SUSEDÍKOVÁ

 INVESTOR INVESTOR  SOUKROMÁ OSOBA 

PRIVATE INDIVIDUAL

 HLAVNÍ DODAVATEL MAIN CONTRACTOR SKANSKA CZ, A.S.

 ZASTAVĚNÁ PLOCHA BUILT-UP AREA 

 SUTERÉN LOWER LEVEL 101 M2

 PŘÍZEMÍ GROUND FLOOR 149 M2

 PROJEKT PROJECT 12/2001–10/2002 

 REALIZACE CONSTRUCTION 04/2003–10/2003
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2003	 REKREAČNÍ	DŮM	 RECREATIONAL	HOUSE	 PRAHA-ZDIBY,	BRNKY

Rekreační dům se nachází ve velice komplikovaném terénu. 
Vzhledem k tomu, že zde byla minimalizována možnost využití 
těžké techniky, probíhala většina stavebních prací za značného 
úsilí všech zúčastněných pracovníků. Dům vznikal v půdorysné 
„stopě“ původní chatky, kterou nebylo možné překročit, a proto 
byla již v projektu navržena masivní konzola. Pohled z domu 
do Drahaňské rokle však uživateli vynahradí veškerou energii, 
která byla vložena jak do projektu, tak do jeho realizace.
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2003	 REKREAČNÍ	DŮM	 RECREATIONAL	HOUSE	 PRAHA-ZDIBY,	BRNKY

ŘEZ SECTIONAL VIEW

PŘÍZEMÍ GROUND FLOOR

SUTERÉN LOWER LEVEL

SITUACE LAYOUT
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This recreational house is located on extremely complicated  
terrain. Since heavy machinery could only be used 
sparingly here, most of the construction work was carried  
out by the considerable efforts of all workers involved.  
The house was created in the “footprint” of the original  
cottage; the new house could not exceed the area of the  
original structure, and therefore a massive cantilever  
was utilized. The resulting view of the Drahaň Gorge  
is ample compensation for the extra effort the investor 
had to put into the design and construction of the house. 
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2004	 VÝROBNÍ	HALA	 PRODUCTION	HALL	 HUMPOLEC,	PRŮMYSLOVÁ	ZÓNA	D1	JIŘICE

 AUTOR ARCHITECT  LUDĚK RÝZNER, MARCELA SUSEDÍKOVÁ, 

RADEK KUBÁT

 INVESTOR INVESTOR MAYO, S.R.O., HUMPOLEC

 HLAVNÍ DODAVATEL MAIN CONTRACTOR STAV OUTULNÝ

 ZASTAVĚNÁ PLOCHA BUILT-UP AREA 

 HALA  HALL 2 464 M2

 ADMINISTRATIVA ADMINISTRATION OFFICES 622 M2

 ZPEVNĚNÉ PLOCHY PAVED SURFACES 2 190 M2  

 PROJEKT PROJECT 10/2003–04/2004 

 REALIZACE CONSTRUCTION 07/2004–12/2004
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Druhý projekt v průmyslové zóně Jiřice D1 byl vypracován pro 
irskou společnost CEL, která vyrábí komponenty klimatizací 
pro automobilový průmysl. Ve výrobních prostorech bylo 
nutné pracovat s parametry aseptického prostředí. Dodržení 
předem daných parametrů mělo zásadní vliv na koncepci 
vzduchotechniky a chlazení, které vytvořily svébytnou 
architekturu na severní fasádě.

PŘÍZEMÍ GROUND FLOOR



The second project in the Jiřice D1 industrial zone was built for the 
Irish company CEL, a producer of air-conditioning components for 
the automotive industry. It was therefore necessary to work with 
the parameters of a sterile environment in the production spaces. 
The observance of parameters set in advance had a major impact 
on the design of air-conditioning and cooling, which created unique 
architectural features on the building‘s north facade.
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2005	 INTERIÉR	KANCELÁŘSKÝCH	PROSTOR	 OFFICE	SPACE	INTERIOR		 BRATISLAVA,	APOLLO	I

 AUTOR ARCHITECT LUDĚK RÝZNER

 INVESTOR INVESTOR HB REAVIS

 HLAVNÍ DODAVATEL MAIN CONTRACTOR HB REAVIS

 ZASTAVĚNÁ PLOCHA BUILT-UP AREA 850 M2

 PROJEKT PROJECT 2004

 REALIZACE CONSTRUCTION 08/2004–01/2005
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2005	 INTERIÉR	KANCELÁŘSKÝCH	PROSTOR	 OFFICE	SPACE	INTERIOR		 BRATISLAVA,	APOLLO	I

Tuto zakázku jsme získali na základě soukromé soutěže 
s mezinárodní účastí, kterou vypsal investor – velká 
developerská skupina. Byla to naše první realizace v zahraničí. 
K dispozici jsme měli poloprostor v klasickém železobetonovém 
skeletu, který oplášťoval fasádní systém.

We were awarded this contract based on a private, international 
tender announced by the investor – a larger developer group. 
It was our first project abroad. At the beginning the construction 
site was a semi-finished space in a classic, reinforced concrete 
frame structure with facade system cladding.
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2005	 RODINNÝ	DŮM	 FAMILY	HOUSE	 HUMPOLEC

 AUTOR ARCHITECT LUDĚK RÝZNER, RADEK KUBÁT

 INVESTOR INVESTOR  SOUKROMÁ OSOBA 

PRIVATE INDIVIDUAL

 HLAVNÍ DODAVATEL MAIN CONTRACTOR STATUS STAVEBNÍ, A.S.

 ZASTAVĚNÁ PLOCHA BUILT-UP AREA 72 M2

 PROJEKT PROJECT 4/2004 

 REALIZACE CONSTRUCTION 5/2004–2/2005
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Dům vznikal na obtížně zastavitelném pozemku. Na domě 
byla provedena řada lehce experimentálních detailů.  
Jak při vývoji projektu, tak při samotné stavbě domu byly 
aplikovány zásady Manifestu individuálního, moderního 
a udržitelného bydlení, které jsme vymysleli a definovali.*

The house, which was built on a difficult site, features 
a number of moderately experimental details. The 
principles of our Manifesto for Individual, Modern and 
Sustainable Housing were applied in the design and 
construction of the building.*

* VIZ STRANA SEE PAGE 207

2005	 RODINNÝ	DŮM	 FAMILY	HOUSE	 HUMPOLEC

ŘEZ SECTIONAL VIEW

PŘÍZEMÍ

GROUND FLOOR

1. PATRO

1ST FLOOR

2. PATRO

2ND FLOOR

3. PATRO

3RD FLOOR

SITUACE LAYOUT
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2006	 RODINNÝ	DŮM	 FAMILY	HOUSE	 ČERNOŠICE

 AUTOR ARCHITECT LUDĚK RÝZNER, LIBOR CHOVANEC 

 INVESTOR INVESTOR  SOUKROMÁ OSOBA 

PRIVATE INDIVIDUAL

 HLAVNÍ DODAVATEL MAIN CONTRACTOR  SVÉPOMOCÍ 

SELF-BUILT

 ZASTAVĚNÁ PLOCHA BUILT-UP AREA 104 M2

 PROJEKT PROJECT 2004 

 REALIZACE CONSTRUCTION 2004–2006
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Zajímavostí tohoto projektu byl velice striktní 
požadavek investora na ochranu túje, ke které 
měl velmi osobní vztah. Ochrana stromu 
během celkové realizace na malém pozemku 
byla zcela zásadní. Konstrukce domu je 
klasická – cihelná s monolitickými stropy.
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2006	 RODINNÝ	DŮM	 FAMILY	HOUSE	 ČERNOŠICE

ŘEZY SECTIONAL VIEWS

JIHOZÁPADNÍ POHLED SOUTHWEST VIEW

SEVEROVÝCHODNÍ POHLED NORTHEAST VIEW

SEVEROZÁPADNÍ POHLED NORTHWEST VIEW

JIHOVÝCHODNÍ POHLED SOUTHEAST VIEW

PŘÍZEMÍ GROUND FLOOR

1. PATRO 1ST FLOOR

SITUACE LAYOUT



An interesting aspect of this project was the 
investor‘s strong desire to preserve a favourite 
white cedar. The protection of the tree on the small 
parcel therefore assumed paramount importance 
during construction. The structure of the house 
is classic: brick with monolithic ceilings.
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2006	 RODINNÝ	DŮM	 FAMILY	HOUSE	 PRAHA	6-RUZYNĚ

 AUTOR ARCHITECT LUDĚK RÝZNER, JOSEF TRUPL

 INVESTOR INVESTOR SOUKROMÁ OSOBA

   PRIVATE INDIVIDUAL

 HLAVNÍ DODAVATEL MAIN CONTRACTOR PSK, A.S., ZLÍN

 ZASTAVĚNÁ PLOCHA BUILT-UP AREA

 PŘÍZEMÍ GROUND FLOOR 200 M2

 1. PATRO 1ST FLOOR 145 M2

 PROJEKT PROJECT 01/2005

 REALIZACE CONSTRUCTION 05/2005–10/2006
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Klient zakoupil pozemek s domkem a chovnou psí 
stanicí. Na původní dům byl vydán demoliční výměr. 
Navrhli jsme tedy nový dům s výhledem na historický 
areál Hvězda.

The client purchased the land with a small house and 
dog training base. A demolition warrant was issued 
on the original house. We therefore designed a new 
house with a view of the historical Hvězda grounds.

2008	 RODINNÝ	DŮM	 FAMILY	HOUSE	 PRAHA	6-RUZYNĚ

PŘÍZEMÍ GROUND FLOOR

ŘEZ SECTIONAL VIEW 1. PATRO 1ST FLOOR

2. PATRO 2ND FLOOR

SITUACE LAYOUT
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2007	 DOSTAVBA	AREÁLU	 EXTENSION	 HUMPOLEC,	KOMOROVICE

 AUTOR ARCHITECT  LUDĚK RÝZNER, JAROSLAV HVĚZDA,  

RADEK KUBÁT

 INVESTOR INVESTOR HRANIPEX, A.S.

 HLAVNÍ DODAVATEL MAIN CONTRACTOR STAV OUTULNÝ, A.S.

 ZASTAVĚNÁ PLOCHA BUILT-UP AREA

 PŘÍZEMÍ GROUND FLOOR 6 600 M2

 1. PATRO 1ST FLOOR 600 M2

 PROJEKT PROJECT 2005–2006 

 REALIZACE CONSTRUCTION 05/2006–04/2007
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2007	 DOSTAVBA	AREÁLU	 	EXTENSION	 HUMPOLEC,	KOMOROVICE

Přístavba byla projektována během dlouhodobé spolupráce s investorem 
a byla logickým pokračováním práce v předchozím duchu, tj. v kontextu 
expanze společnosti Hranipex. Nová hala vznikla na násypu svažitého terénu 
s mocností místy až jedenáct metrů, což si vyžádalo speciální zakládání na 
principu štěrkopískových zemních pilířů. V exteriéru haly i administrativní 
části přístavby byla použita velkoplošná grafika s přírodními motivy.

ŘEZ SECTIONAL VIEW

PŘÍZEMÍ GROUND FLOOR

1. PATRO 1ST FLOOR

SITUACE LAYOUT



The extension was designed over the course of the long-term cooperation 
with the investor. It was a logical continuation of the work in the previous 
spirit within the context of Hranipex’s expansion. The new hall was created 
on the embankment of a slope with a thickness of up to eleven meters, which 
required a special foundation on the principle of sand and gravel ground pillars. 
Large-scale graphics with nature motifs were used on the hall’s exterior and 
administrative part of the extension. 
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2007	 RODINNÝ	DŮM	 FAMILY	HOUSE	 ŘÍČANY

 AUTOR ARCHITECT  LUDĚK RÝZNER, MICHAELA BENDOVÁ, 

RADEK KUBÁT

 INVESTOR INVESTOR  SOUKROMÁ OSOBA 

PRIVATE INDIVIDUAL

 HLAVNÍ DODAVATEL MAIN CONTRACTOR IPMB, S.R.O., KOLÍN

 ZASTAVĚNÁ PLOCHA BUILT-UP AREA 

 PŘÍZEMÍ GROUND FLOOR 228 M2

 1. PATRO 1ST FLOOR 193 M2

 PROJEKT PROJECT 4/2005 

 REALIZACE CONSTRUCTION 7/2006–7/2007
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2007	 RODINNÝ	DŮM	 FAMILY	HOUSE	 ŘÍČANY

Projekt domu vznikl pro mladé 
manžele, kteří nás oslovili 
na základě našich prvních 
realizací v této oblasti. Po 
vzájemné dohodě si nejprve 
nechali vypracovat projekt. Než 
byl dán pokyn ke stavbě, vzali 
si delší čas na ověření svých 
představ. Časová prodleva mezi 
projektem a realizací však byla 
jednoznačně ku prospěchu 
všech zúčastněných.

The house project was created 
for a young married couple 
who approached us based on 
our first projects in this area. 
Upon mutual agreement they 
first had the project drawn 
up. Before starting to build, 
the couple took some extra 
time to confirm their ideas. 
The resulting delay between 
the completion of the project 
and the start of construction 
was clearly to the benefit of 
all the parties involved.

ŘEZ SECTIONAL VIEW

PŘÍZEMÍ GROUND FLOOR

1. PATRO 1ST FLOOR

SITUACE LAYOUT
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2007	 RODINNÝ	DŮM	 FAMILY	HOUSE	 NÁMĚŠŤ	NAD	OSLAVOU

 AUTOR ARCHITECT LUDĚK RÝZNER, MARCELA SUSEDÍKOVÁ

 INVESTOR INVESTOR  SOUKROMÁ OSOBA 

PRIVATE INDIVIDUAL

 HLAVNÍ DODAVATEL MAIN CONTRACTOR OUTULNÝ, A.S.

 ZASTAVĚNÁ PLOCHA BUILT-UP AREA 450 M2

 PROJEKT PROJECT 2005

 REALIZACE CONSTRUCTION 11/2005–9/2007
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2007	 RODINNÝ	DŮM	 FAMILY	HOUSE	 NÁMĚŠŤ	NAD	OSLAVOU

Podle požadavků klienta byl tento dům koncipován 
jako přízemní a bezbariérový. V projektu byly použity 
výhradně železobetonové sendviče s betonem 
v exteriéru i v interiéru, s tepelnou izolací uvnitř 
konstrukce. Beton byl vyroben výlučně z bílého 
cementu, použili jsme také bílé kamenivo.

SITUACE LAYOUT

ŘEZ SECTIONAL VIEW

PŘÍZEMÍ GROUND FLOOR



In accordance with the client’s requirements, the building was conceived 
as a ground-floor construction, handicap-accessible. Reinforced concrete 
sandwich panels with thermal insulation were used exclusively with 
concrete on the exterior and in the interior. The concrete was made with 
white cement, and we also used white aggregate.
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2008	 INTERIÉR	KANCELÁŘSKÝCH	PROSTOR	 OFFICE	SPACE	INTERIOR	 PRAHA	4-PANKRÁC

 AUTOR ARCHITECT LUDĚK RÝZNER, JIŘÍ VINCENC

 INVESTOR INVESTOR PROLOGIS CZECH REPUBLIC

 HLAVNÍ DODAVATEL MAIN CONTRACTOR LEGE ARTIS – FURNITURE, S.R.O.

 ZASTAVĚNÁ PLOCHA BUILT-UP AREA 800 M2

 PROJEKT PROJECT 08/2007 

 REALIZACE CONSTRUCTION 10/2007–04/2008
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2008	 INTERIÉR	KANCELÁŘSKÝCH	PROSTOR	 OFFICE	SPACE	INTERIOR	 PRAHA	4-PANKRÁC

Zakázka byla původně řešena pouze v rozsahu 
vstupní recepce. Po detailních rozhovorech 
s klientem se projekt rozšířil na celý 
pronajímatelný prostor. Se stejným klientem 
jsme realizovali rovněž pobočku v Bratislavě.
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2003	 RODINNÝ	DŮM	 FAMILY	HOUSE	 STARÉ	SPLAVY

The original commission involved only the entrance 
reception area, but after long talks with the client 
the project was expanded to cover the entire rentable 
space. We designed a branch office for the same 
client in Bratislava.
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2008	 VILLA	U	JEZERA	 LAKE	HOUSE	 STARÉ	SPLAVY

 AUTOR ARCHITECT LUDĚK RÝZNER, JIŘÍ VINCENC, RADEK KUBÁT

 INVESTOR INVESTOR  SOUKROMÁ OSOBA 

PRIVATE INDIVIDUAL

 HLAVNÍ DODAVATEL MAIN CONTRACTOR INV, A.S., ÚSTÍ NAD LABEM

 ZASTAVĚNÁ PLOCHA BUILT-UP AREA

 SUTERÉN LOWER LEVEL 150 M2

 PŘÍZEMÍ GROUND FLOOR 160 M2

 1. PATRO 1ST FLOOR 90 M2

 PROJEKT PROJECT 2005–2006 

 REALIZACE CONSTRUCTION 08/2006–06/2008



Stavba vznikla na velice problematickém strmém pozemku, který byl zcela 
zaplněn náletovou vegetací. Ve východní části byla nalezena neřízená skládka 
z dob, kdy byl za minulého režimu areál využíván jako rekreační objekt ROH. 
Projekt tedy zahrnuje celkovou úpravu terénu. Kostru domu tvoří ocelový skelet 
s kamennou odvětranou přizdívkou.
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PŘÍZEMÍ GROUND FLOORSUTERÉN LOWER LEVEL 1. PATRO 1ST FLOORŘEZ SECTIONAL VIEWSITUACE LAYOUT





The house was built on a highly problematic, steep and overgrown parcel. 
The eastern part of the parcel contained a dump from the days the property 
was used as a labour union recreation facility during Communism. 
The project therefore also involved the complete re-landscaping of the site. 
The building has a steel frame and a stone, aerated retention wall. 
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2008	 VILLA	U	JEZERA	 LAKE	HOUSE	 STARÉ	SPLAVY
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2009	 INTERIÉR	KANCELÁŘSKÝCH	PROSTOR	 OFFICE	SPACE	INTERIOR	 BRATISLAVA,	APOLLO	II	

 AUTOR ARCHITECT LUDĚK RÝZNER

 INVESTOR INVESTOR HB REAVIS

 HLAVNÍ DODAVATEL MAIN CONTRACTOR HB REAVIS

 ZASTAVĚNÁ PLOCHA BUILT-UP AREA 5 500 M2

 PROJEKT PROJECT 11/2007–03/2008

 REALIZACE CONSTRUCTION 2009
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Following the shared positive experience from the 
previous project, we were approached by the same client 
three years later to design an office space as part of the 
company‘s expansion to a new business centre. We again 
had the opportunity to try out new materials in designing 
the interiors.
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Po vzájemných dobrých zkušenostech z předchozího projektu 
jsme byli opět osloveni klientem, abychom po třech letech 
vypracovali návrh kancelářského prostoru v rámci expanze 
společnosti do nového business centra. I tentokrát jsme měli 
příležitost vyzkoušet nové materiály při projekci interiérů.
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2009	 ALTÁN	U	RYBNÍKA	 POND	GAZEBO	 HUMPOLEC,	MÁSÍLKO

 AUTOR ARCHITECT LUDĚK RÝZNER, JIŘÍ VINCENC

 INVESTOR INVESTOR  SOUKROMÁ OSOBA 

PRIVATE INDIVIDUAL

 HLAVNÍ DODAVATEL MAIN CONTRACTOR PASIV SYSTEM, S.R.O

 ZASTAVĚNÁ PLOCHA BUILT-UP AREA 

 CHATA COTTAGE 41,7 M2

 TERASY  TERRACES 16,4 M2

 PROJEKT PROJECT 2007–2008 

 REALIZACE CONSTRUCTION 06/2009–09/2009
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2009	 ALTÁN	U	RYBNÍKA	 POND	GAZEBO	 HUMPOLEC,	MÁSÍLKO

ŘEZ SECTIONAL VIEW

SITUACE LAYOUT

PŮDORYS FLOOR PLAN



The site with a pond is located in the centre of 
Humpolec. We began to work on a design for 
the revitalization of the pond and landscape 
in 1999. A natural extension of the project was 
the construction of a small cottage located on 
the embankment between the existing mature 
oaks. Special attention had to be paid to the roots 
when designing the foundation of the structure.
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Pozemek s rybníkem se nachází ve středu 
města Humpolce. Od roku 1999 jsme postupně 
pracovali na návrhu revitalizace vodní plochy 
a zeleně. Logickým vyústěním byla realizace 
chatky, která je umístěna na hrázi mezi vzrostlými 
duby. Specifickým úkolem bylo založení chatky, 
aniž by byl narušen kořenový systém stromů.

162



PROJEKTY	 PROJECTS
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2004	 NÁMĚSTÍ	 SQUARE	 HAVLÍČKŮV	BROD

 AUTOR ARCHITECT  LUDĚK RÝZNER, LIBOR CHOVANEC,  

MARCELA SUSEDÍKOVÁ

 INVESTOR INVESTOR MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

   TOWN OF HAVLÍČKŮV BROD

 ŘEŠENÁ PLOCHA AREA 8 850 M2

 STUDIE – SOUTĚŽ STUDY-COMPETITION 11/2004
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2005	 STUDIO	L’ORÉAL	 STUDIO	L’ORÉAL	 PRAHA	5-SMÍCHOV

 AUTOR ARCHITECT  LUDĚK RÝZNER, LIBOR CHOVANEC,  

MARCELA SUSEDÍKOVÁ

 INVESTOR INVESTOR L’ORÉAL ČESKÁ REPUBLIKA, S.R.O.

 ZASTAVĚNÁ PLOCHA BUILT-UP AREA 3 000 M2

 STUDIE – SOUTĚŽ, 2. MÍSTO STUDY-COMPETITION, 2ND PLACE 2005
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2006	 ADMINISTRATIVNÍ	OBJEKT	 ADMINISTRATIVE	BUILDING	 PRAHA	4-CHODOV

 AUTOR ARCHITECT LUDĚK RÝZNER, JIŘÍ VINCENC

 INVESTOR INVESTOR PPF, A.S.

 ZASTAVĚNÁ PLOCHA BUILT-UP AREA 4 200 M2

 STUDIE – SOUTĚŽ, 2. MÍSTO STUDY-COMPETITION, 2ND PLACE 04/2006

8 199 2010 21111 122 133 144 155 166 177 18 22 23 24 25
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parking

objem (k.v.2,7m):
7254,96 m2

19588,39 m3

1429,60 m2
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parkovací místa: 194



172 173

2006	 WELLNESS	CENTRUM	 WELLNESS	CENTRE	 SLIVENEC

 AUTOR ARCHITECT LUDĚK RÝZNER, KATEŘINA ŠPRYNAROVÁ, 

    MARCELA SUSEDÍKOVÁ, LIBOR CHOVANEC

 INVESTOR INVESTOR MCA, A.S., PRAHA

 ZASTAVĚNÁ PLOCHA BUILT-UP AREA 

 SUTERÉN LOWER LEVEL 304,5 M2

 PŘÍZEMÍ GROUND FLOOR 2 232 M2

 1. PATRO 1ST FLOOR 1 271 M2

 STUDIE STUDY 09/2006
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2006	 BYTOVÝ	DŮM	 APARTMENT	BUILDING	 PRAHA	5

 AUTOR ARCHITECT  LUDĚK RÝZNER,  

KATEŘINA ŠPRYNAROVÁ

 INVESTOR INVESTOR CENTRAL GROUP

 ZASTAVĚNÁ PLOCHA BUILT-UP AREA 2 350 M2

 STUDIE – SOUTĚŽ STUDY-COMPETITION 09/2006
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2007	 BYTOVÁ	VÝSTAVBA	 APARTMENT	BUILDING	 HUMPOLEC,	CIHELNA

 AUTOR ARCHITECT  LUDĚK RÝZNER, FRANTIŠEK ČEKAL

 INVESTOR INVESTOR SOUKROMÝ INVESTOR

   PRIVATE INDIVIDUAL

 ZASTAVĚNÁ PLOCHA BUILT-UP AREA CCA 2 000 M2

 PROJEKT PROJECT 05/2007

PŘÍZEMÍ GROUND FLOOR

1. PATRO 1ST FLOOR

2. PATRO 2ND FLOOR
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2007	 ÚPRAVA	NÁMĚSTÍ	 SQUARE	MODIFICATIONS	 PACOV

 AUTOR ARCHITECT  LUDĚK RÝZNER, LIBOR CHOVANEC,  

FRANTIŠEK ČEKAL

 INVESTOR INVESTOR MĚSTO PACOV

   TOWN OF PACOV

 ŘEŠENÁ PLOCHA AREA 3 950 M2

 STUDIE – SOUTĚŽ, 3. MÍSTO STUDY-COMPETITION, 3RD PLACE 07/2007
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2008	 VILLA	PARK	ČECHOVKA	 VILLA	PARK	ČECHOVKA	 HAVLÍČKŮV	BROD

 AUTOR ARCHITECT  LUDĚK RÝZNER, LIBOR CHOVANEC,  

FRANTIŠEK ČEKAL

 INVESTOR INVESTOR VILLA PARK ČECHOVKA, A.S.

 HLAVNÍ DODAVATEL MAIN CONTRACTOR VILLA PARK ČECHOVKA, A.S.

 ZASTAVĚNÁ PLOCHA BUILT-UP AREA 4 436 M2

 PROJEKT PROJECT 2007/2008 

 REALIZACE CONSTRUCTION OD 07/2008

   FROM 07/2008
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2009	 BAZÉN	 SWIMMING	POOL	 HUMPOLEC

 AUTOR ARCHITECT LUDĚK RÝZNER, JIŘÍ VINCENC

 INVESTOR INVESTOR MĚSTO HUMPOLEC

   TOWN OF HUMPOLEC

 ZASTAVĚNÁ PLOCHA BUILT-UP AREA 1 381 M2

 PROJEKT PROJECT  06/2008–02/2009



186 187

2009	 BAZÉN	 SWIMMING	POOL	 HUMPOLEC

PŘÍZEMÍ GROUND FLOOR 1. PATRO 1ST FLOOR
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2009	 ÚPRAVA	VÝROBNÍHO	AREÁLU	 PRODUCTION	SPACE	MODIFICATION	 ČÁSLAV

 AUTOR ARCHITECT LUDĚK RÝZNER, FRANTIŠEK ČEKAL

 INVESTOR INVESTOR LESS & TIMBER

 HLAVNÍ DODAVATEL MAIN CONTRACTOR PSK, A.S. 

 ZASTAVĚNÁ PLOCHA BUILT-UP AREA 8 700 M2

 PROJEKT PROJECT 2008–2009 

 REALIZACE CONSTRUCTION OD 04/2009

   FROM 04/2009
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2009	 RODINNÝ	DŮM	 FAMILY	HOUSE	 BRATISLAVA,	MARIANKA

 AUTOR ARCHITECT LUDĚK RÝZNER, MARCELA SUSEDÍKOVÁ

 INVESTOR INVESTOR SOUKROMÁ OSOBA

   PRIVATE INDIVIDUAL

 ZASTAVĚNÁ PLOCHA BUILT-UP AREA 1 200 M2

 PROJEKT PROJECT 2009

 REALIZACE CONSTRUCTION OD 05/2009

   FROM 05/2009
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2009	 ZAHRADNÍ	RESTAURACE	JAHODY	 STRAWBERRIES	GARDEN	RESTAURANT	 KUNRATICE

 AUTOR ARCHITECT LUDĚK RÝZNER, FRANTIŠEK ČEKAL

 INVESTOR INVESTOR  SOUKROMÁ OSOBA 

PRIVATE INDIVIDUAL

 ZASTAVĚNÁ PLOCHA BUILT-UP AREA 185 M2

 PROJEKT PROJECT 07/2009

PŘÍZEMÍ GROUND FLOOR

SITUACE LAYOUT

ŘEZ SECTIONAL VIEW





CHRONOLOGICKÝ SEZNAM STAVEB CHRONOLOGICAL LIST OF BUILDINGS



200 201

HUMPOLEC	–	HOTÝLEK	NA	PLOVÁRNĚ

NOVOSTAVBA

INVESTOR SOUKROMÁ OSOBA 

HUMPOLEC	–	HOTEL	NA	PLOVÁRNĚ

NEW CONSTRUCTION

PRIVATE INVESTOR

HUMPOLEC	–	ADMINISTRATIVNĚ	SKLADOVACÍ	

OBJEKT

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA

INVESTOR MHA, S.R.O.

ČESTNÉ UZNÁNÍ V SOUTĚŽI STAVBA VYSOČINY 2004

HUMPOLEC	–	ADMINISTRATIVE/WAREHOUSE	

BUILDING

RECONSTRUCTION AND EXTENSION

INVESTOR MHA, S.R.O.

HONOURABLE MENTION IN 2004 VYSOČINA 

BUILDING OF THE YEAR COMPETITION

JINDŘICHŮV	HRADEC	–	VYROBNÍ	

A	ADMINISTRATIVNÍ	OBJEKT

STUDIE – NEREALIZOVÁNO

INVESTOR SAG, A.S.

JINDŘICHŮV	HRADEC	–	PRODUCTION	AND	

ADMINISTRATIVE	BUILDING

STUDY – NOT BUILT

INVESTOR SAG, A.S.

PRAHA-ZDIBY,	BRNKY	–	REKREAČNÍ	DŮM

NOVOSTAVBA

INVESTOR SOUKROMÁ OSOBA

STRANA 50

PRAGUE-ZDIBY,	BRNKY	–	RECREATIONAL	

HOUSE

NEW CONSTRUCTION

PRIVATE INVESTOR

PAGE 50

TÁBOR	–	VILLA	PARK	

STUDIE – NEREALIZOVÁNO

INVESTOR BYTY TÁBOR

TÁBOR	–	VILLA	PARK

STUDY – NOT BUILT

INVESTOR BYTY TÁBOR

TRUTNOV	–	MĚSTSKÉ	DIVADLO

SOUTĚŽ

ZADAVATEL MĚSTO TRUTNOV

TRUTNOV	–	TOWN	THEATRE

COMPETITION 

COMMISSIONED BY THE TOWN OF TRUTNOV

1

5
6

7
8

1
2

3
4

. HAVLÍČKŮV BROD, STUDIE STŘEDU MĚSTA . zadavatel: Město Havlíčkův Brod .
.  zpracovatel: OK PLAN architekt s. r. o., Humpolec . www.okplan.cz .

. autoři: architekt Luděk Rýzner ČKA 02660, architekt Libor Chovanec, MgA. Arnošt Kába .
. datum: 11/2004 . stupeň: STUDIE . zakázka: SOUTĚŽ .
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2004HUMPOLEC,	PRŮMYSLOVÁ	ZÓNA	D1	JIŘICE	–	

VÝROBNÍ	HALA

NOVOSTAVBA 

INVESTOR MAYO, S.R.O., HUMPOLEC 

TITUL PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2004 

STRANA 60

HUMPOLEC,	D1	JIŘICE	INDUSTRIAL	ZONE	–	

PRODUCTION	HALL

NEW CONSTRUCTION

INVESTOR MAYO, S.R.O., HUMPOLEC

NAMED VYSOČINA PRESTIGIOUS BUILDING, 2004 

PAGE 60

HAVLÍČKŮV	BROD	–	NÁMĚSTÍ

SOUTĚŽ

ZADAVATEL MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

STRANA 166

HAVLÍČKŮV	BROD	–	SQUARE

COMPETITION

COMMISSIONED BY TOWN OF HLAVÍČKŮV BROD

PAGE 166

JIHLAVA	–	DOSTAVBA	KRAJSKÉHO	ÚŘADU

SOUTĚŽ – 1. MÍSTO

ZADAVATEL KRAJ VYSOČINA

JIHLAVA	–	EXTENSION	OF	REGIONAL	OFFICE

COMPETITION – 1ST PLACE

COMMISSIONED BY VYSOČINA REGION

2005BRATISLAVA,	APOLLO	I	–	INTERIÉR	KANCELÁŘSKÝCH	

PROSTOR

INTERIÉR

INVESTOR HB REAVIS

STRANA 68

BRATISLAVA,	APOLLO	I	–	OFFICE	SPACE	INTERIOR

INTERIOR

INVESTOR HB REAVIS

PAGE 68

HUMPOLEC	–	RODINNÝ	DŮM	„PLECHÁČ“

NOVOSTAVBA

INVESTOR SOUKROMÁ OSOBA

ZAŘAZENO DO KNIHY ČESKÁ ARCHITEKTURA 

2004–2005

ČESTNÉ UZNÁNÍ V SOUTĚŽI GRAND PRIX OA 2006

ZAŘAZENO DO KNIHY ČESKÉ BYDLENÍ – DOMY

ZAŘAZENO DO KNIHY SLAVNÉ VILY KRAJE VYSOČINA

STRANA 74

HUMPOLEC	–	“METAL	POT”		FAMILY	HOUSE

NEW CONSTRUCTION

PRIVATE INVESTOR

FEATURED IN BOOK CZECH ARCHITECTURE 2004–2005

HONOURABLE MENTION IN GRAND PRIX OA 2006 

COMPETITION

FEATURED IN THE BOOK CZECH LIVING – HOUSES

FEATURED IN THE BOOK FAMOUS HOUSES OF  

THE VYSOČINA REGION

PAGE 74

1998 1999

2001

2002

2003

HUMPOLEC	–	REKONSTRUKCE	SECESNÍ	VILY

REKONSTRUKCE

INVESTOR HRANIPEX, A.S.

HUMPOLEC	–	RECONSTRUCTION	OF	ART	NOVEAU	

VILLA

RECONSTRUCTION

INVESTOR HRANIPEX, A.S.

HUMPOLEC	–	ALLIANZ	POJIŠŤOVNA

PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE

INVESTOR ALLIANZ

HUMPOLEC	–	ALLIANZ	INSURANCE	CO.

EXTENSION AND RECONSTRUCTION

INVESTOR ALLIANZ

HUMPOLEC	–	RODINNÝ	DŮM	„GLASS	HOUSE“

NOVOSTAVBA

INVESTOR SOUKROMÁ OSOBA

NOMINACE NA TITUL STAVBA ROKU 2002

ZAŘAZENO DO KNIHY ČESKÁ ARCHITEKTURA 

2000–2001

STRANA 14

HUMPOLEC	–	“GLASS	HOUSE”	FAMILY	HOUSE

NEW CONSTRUCTION

PRIVATE INVESTOR

NOMINATION FOR 2002 BUILDING OF THE YEAR, 

FEATURED IN BOOK CZECH ARCHITECTURE 

2000–2001

PAGE 14

HUMPOLEC	–	DŮM	SE	SPORTOVNÍM	ZÁZEMÍM

NOVOSTAVBA

INVESTOR SOUKROMÁ OSOBA

HUMPOLEC	–	BUILDING	WITH	SPORTS	FACILITIES

NEW CONSTRUCTION

PRIVATE INVESTOR

HUMPOLEC	–	VENKOVNÍ	KOUPALIŠTĚ

NOVOSTAVBA

INVESTOR MĚSTO HUMPOLEC

HUMPOLEC	–	OUTDOOR	SWIMMING	POOL

NEW CONSTRUCTION

INVESTOR TOWN OF HUMPOLEC

HUMPOLEC	–	BYTOVÝ	DŮM

NOVOSTAVBA

INVESTOR MĚSTO HUMPOLEC

HUMPOLEC	–	APARTMENT	BUILDING

NEW CONSTRUCTION

INVESTOR TOWN OF HUMPOLEC

HUMPOLEC	–	SHOWROOM

REKONSTRUKCE, INTERIÉR

INVESTOR EXBYDO, S.R.O.

HUMPOLEC	–	SHOWROOM

RECONSTRUCTION, INTERIOR

INVESTOR EXBYDO, S.R.O.

HUMPOLEC	–	RODINNÝ	DOMEK	DO	„L“

NOVOSTAVBA

INVESTOR SOUKROMÁ OSOBA

HUMPOLEC	–	L-SHAPED	FAMILY	HOUSE

NEW CONSTRUCTION

PRIVATE INVESTOR

HUMPOLEC,	KOMOROVICE	–	ADMINISTRATIVNÍ	

OBJEKT	S	HALOU

NOVOSTAVBA

INVESTOR HRANIPEX, A.S.

ZAŘAZENO DO KNIHY ČESKÁ ARCHITEKTURA 

2000–2001 

ČESTNÉ UZNÁNÍ V SOUTĚŽI STAVBA VYSOČINY 2004

STRANA 24

HUMPOLEC,	KOMOROVICE	–	ADMINISTRATIVE	

BUILDING	WITH	HALL

NEW CONSTRUCTION

INVESTOR HRANIPEX, A.S.

FEATURED IN BOOK CZECH ARCHITECTURE 2000–2001

HONOURABLE MENTION IN 2004 VYSOČINA BUILDING 

OF THE YEAR COMPETITION

PAGE 24

PRAHA-LETŇANY	–	HEALTH	CLUB

NOVOSTAVBA

INVESTOR BLUE ORANGE, A.S.

STRANA 32

PRAGUE-LETŇANY	–	HEALTH	CLUB

NEW CONSTRUCTION

INVESTOR BLUE ORANGE, A.S. 

PAGE 32

HUMPOLEC	–	NÍZKOENERGETICKÝ	BYTOVÝ	DŮM

STUDIE – NEREALIZOVÁNO

INVESTOR MĚSTO HUMPOLEC

HUMPOLEC	–	LOW-ENERGY	APARTMENT	

BUILDING

STUDY – NOT BUILT

INVESTOR TOWN OF HUMPOLEC

HUMPOLEC,	PRŮMYSLOVÁ	ZÓNA	D1	JIŘICE	–	

SERVISNÍ	STŘEDISKO

NOVOSTAVBA 

INVESTOR MAYO, S.R.O., HUMPOLEC 

STRANA 42

HUMPOLEC,	D1	JIŘICE	INDUSTRIAL	ZONE	–	

SERVICE	CENTRE

NEW CONSTRUCTION

INVESTOR MAYO, S.R.O., HUMPOLEC

PAGE 42
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ŘÍČANY	–	RODINNÝ	DŮM

NOVOSTAVBA

INVESTOR SOUKROMÁ OSOBA

STRANA 110

ŘÍČANY	–	FAMILY	HOUSE

NEW CONSTRUCTION

PRIVATE INVESTOR 

PAGE 110

JIHLAVA	–	ALTÁN	V	DĚTSKÉM	CENTRU

NOVOSTAVBA

INVESTOR KRAJ VYSOČINA

JIHLAVA	–	GAZEBO	IN	CHILDREN‘S	CENTRE

NEW CONSTRUCTION

INVESTOR VYSOČINA REGION

MOSKVA,	RUSKÁ	FEDERACE	–	ZASTUPITELSKÝ	

ÚŘAD	ČR

REKONSTRUKCE

INVESTOR MZV ČR

MOSCOW,	RUSSIAN	FEDERATION	–	CZECH	

EMBASSY

RECONSTRUCTION

INVESTOR CZECH MINISTRY OF FOREIGN 

AFFAIRS

PŘIBYSLAV	–	MĚSTSKÉ	KOUPALIŠTĚ

NOVOSTAVBA

INVESTOR MĚSTO PŘIBYSLAV

PŘIBYSLAV	–	TOWN	SWIMMING	POOL

NEW CONSTRUCTION

INVESTOR TOWN OF PŘIBYSLAV

NÁMĚŠŤ	NAD	OSLAVOU	–	RODINNÝ	DŮM

NOVOSTAVBA

INVESTOR SOUKROMÁ OSOBA

STRANA 122

NÁMĚŠŤ	NAD	OSLAVOU	–	FAMILY	HOUSE

NEW CONSTRUCTION

PRIVATE INVESTOR 

PAGE 122

MARTIN,	SLOVENSKO	–	SKLADOVACÍ	AREÁL

NOVOSTAVBA

INVESTOR HRANIPEX, A.S.

MARTIN,	SLOVAKIA	–	WAREHOUSE	

NEW CONSTRUCTION

INVESTOR HRANIPEX, A.S.

CHOTOVINY	–	RODINNÝ	DŮM

NOVOSTAVBA RD

INVESTOR SOUKROMÁ OSOBA

CHOTOVINY	–	FAMILY	HOUSE

NEW CONSTRUCTION

PRIVATE INVESTOR

HUMPOLEC,	CIHELNA	–	BYTOVÁ	VÝSTAVBA

STUDIE – NEREALIZOVÁNO

INVESTOR SOUKROMÁ OSOBA

STRANA 178

HUMPOLEC,	CIHELNA	–	APARTMENT	BUILDING

STUDY – NOT BUILT

PRIVATE INVESTOR 

PAGE 178

PRAHA	6-DEJVICE	–	VILA	BABA

REKONSTRUKCE

INVESTOR SOUKROMÁ OSOBA

PRAGUE	6-DEJVICE	–	VILLA	BABA

RECONSTRUCTION

PRIVATE INVESTOR

JINDŘICHŮV	HRADEC	–	PRŮMYSLOVÁ	ZÓNA

URBANISTICKÁ STUDIE 

INVESTOR SAG, A.S.

JINDŘICHŮV	HRADEC	–	INDUSTRIAL	ZONE

URBAN DESIGN STUDY

INVESTOR SAG, A.S.

PACOV	–	ÚPRAVA	NÁMĚSTÍ

SOUTĚŽ

ZADAVATEL MĚSTO PACOV

STRANA 180

PACOV	–	SQUARE	MODIFICATIONS

COMPETITION

COMMISSIONED BY TOWN OF PACOV

PAGE 180

HLUBOKÉ	MAŠŮVKY	–	RODINNÝ	DŮM

NOVOSTAVBA

INVESTOR SOUKROMÁ OSOBA

HLUBOKÉ	MAŠŮVKY	–	FAMILY	HOUSE

NEW CONSTRUCTION

PRIVATE INVESTOR

2008

2006

2007

PRAHA	5-SMÍCHOV	–	STUDIO	L’ORÉAL

SOUTĚŽ

ZADAVATEL L’ORÉAL ČESKÁ REPUBLIKA, S.R.O.

STRANA 168

PRAGUE	5-SMÍCHOV	–	STUDIO	L‘ORÉAL

COMPETITION

COMMISSIONED BY L‘ORÉAL ČESKÁ  

REPUBLIKA, S.R.O.

PAGE 168

HUMPOLEC	–	ADMINISTRATIVNÍ	OBJEKT	

STUDIE – NEREALIZOVÁNO

INVESTOR PROFIL, S.R.O.

HUMPOLEC	–	ADMINISTRATIVE	BUILDING

STUDY – NOT BUILT

INVESTOR PROFIL, S.R.O.

DŘÍNOVÁ	–	RODINNÝ	DŮM

STUDIE 

INVESTOR SOUKROMÁ OSOBA

DŘÍNOVÁ	–	FAMILY	HOUSE

STUDY

PRIVATE INVESTOR

JIHLAVA	–	RECEPCE	OGV

INTERIÉR

INVESTOR OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINA

JIHLAVA	–	RECEPTION	AREA	OF	THE	VYSOČINA	

COUNTY	GALLERY

INTERIOR

INVESTOR VYSOČINA COUNTY GALLERY

ČERNOŠICE	–	RODINNÝ	DŮM	„LIGHT	HOUSE“

NOVOSTAVBA

INVESTOR SOUKROMÁ OSOBA

DŮM ROKU 2007 ČASOPISU MŮJ DŮM

STRANA 84

ČERNOŠICE	–	“LIGHT	HOUSE”	FAMILY	HOUSE

NEW CONSTRUCTION

PRIVATE INVESTOR

2007 MŮJ DŮM MAGAZINE HOUSE OF THE YEAR 

PAGE 84

PRAHA	4-CHODOV	–	ADMINISTRATIVNÍ	OBJEKT

SOUTĚŽ

ZADAVATEL PPF, A.S.

STRANA 170

PRAGUE	4-CHODOV	–	ADMINISTRATIVE	BUILDING

COMPETITION

COMMISSIONED BY PPF, A.S.

PAGE 170

SLIVENEC	–	WELLNESS	CENTRUM

STUDIE – NEREALIZOVÁNO

INVESTOR MCA, A.S., PRAHA

STRANA 172

SLIVENEC	–	WELLNESS	CENTRE

STUDY – NOT BUILT

INVESTOR MCA, A.S., PRAGUE

PAGE 172

HUMPOLEC,	KOMOROVICE	–	DOSTAVBA	AREÁLU

NOVOSTAVBA 

INVESTOR HRANIPEX, A.S.

TITUL PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2007

STRANA 98

HUMPOLEC,	KOMOROVICE	–	EXTENSION

NEW CONSTRUCTION

INVESTOR HRANIPEX, A.S. 

NAMED VYSOČINA PRESTIGIOUS BUILDING, 2007

PAGE 98

PRAHA	6-RUZYNĚ	–	RODINNÝ	DŮM	„BETONOVÝ“

NOVOSTAVBA 

INVESTOR SOUKROMÁ OSOBA

STRANA 90

PRAGUE	6-RUYZNĚ	–	“CONCRETE”	FAMILY	

HOUSE

NEW CONSTRUCTION

PRIVATE INVESTOR

PAGE 90

JINDŘICHŮV	HRADEC	–	DŮM	SE	ZUBNÍ	KLINIKOU

STUDIE – NEREALIZOVÁNO

INVESTOR SOUKROMÁ OSOBA

JINDŘICHŮV	HRADEC	–	HOUSE	WITH	DENTAL	

OFFICE

STUDY – NOT BUILT

PRIVATE INVESTOR

PRAHA	5	–	BYTOVÝ	DŮM

SOUTĚŽ

ZADAVATEL CENTRAL GROUP 

STRANA 176

PRAGUE	5	–	APARTMENT	BUILDING

COMPETITION

COMMISSIONED BY CENTRAL GROUP

PAGE 176

PRAHA	3	–	BAZÉNY	PRAŽAČKA

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA

INVESTOR MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

PRAGUE	3	–	PRAŽAČKA	POOLS

RECONSTRUCTION AND EXTENSION

INVESTOR PRAGUE 3
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HUMPOLEC	–	TOVÁRNA	8

REKONSTRUKCE

INVESTOR HRANIPEX, A.S.

HUMPOLEC	–	TOVÁRNA	8

RECONSTRUCTION

INVESTOR HRANIPEX, A.S.

HUMPOLEC,	MÁSÍLKO	–	ALTÁN	U	RYBNÍKA

NOVOSTAVBA

INVESTOR SOUKROMÁ OSOBA 

STRANA 156

HUMPOLEC,	MÁSÍLKO	–	POND	GAZEBO

NEW CONSTRUCTION

PRIVATE INVESTOR

PAGE 156

HAVLÍČKŮV	BROD	–	VILLA	PARK	ČECHOVKA

NOVOSTAVBA, VE VÝSTAVBĚ

INVESTOR VILLA PARK ČECHOVKA, A.S.

STRANA 182

HAVLÍČKŮV	BROD	–	VILLA	PARK	ČECHOVKA

NEW CONSTRUCTION (IN PROGRESS)

INVESTOR VILLA PARK ČECHOVKA, A.S. 

PAGE 182

ČÁSLAV,	DŘEVOZPRACUJÍCÍ	ZÁVOD	–	ÚPRAVA	

VÝROBNÍHO	AREÁLU

VE VÝSTAVBĚ

INVESTOR LESS & TIMBER

STRANA 188

ČÁSLAV,	WOOD	PROCESSING	PLANT	–	PRODUCTION	

SPACE	MODIFICATION

UNDER CONSTRUCTION

INVESTOR LESS & TIMBER

PAGE 188

JIHLAVA-HORNÍ	KOSOV	–	RODINNÝ	DŮM

NOVOSTAVBA, VE VÝSTAVBĚ

INVESTOR SOUKROMÁ OSOBA

JIHLAVA-HORNÍ	KOSOV	–	FAMILY	HOUSE

NEW CONSTRUCTION (IN PROGRESS)

PRIVATE INVESTOR

HUMPOLEC	–	BAZÉN

STUDIE

INVESTOR MĚSTO HUMPOLEC

STRANA 184

HUMPOLEC	–	SWIMMING	POOL

STUDY

INVESTOR TOWN OF HUMPOLEC

PAGE 184

PLZEŇ	–	ANGLICKÉ	NÁBŘEŽÍ

SOUTĚŽ

ZADAVATEL MĚSTO PLZEŇ

PLZEŇ	–	ANGLICKÉ	NÁBŘEŽÍ

COMPETITION 

COMMISSIONED BY THE CITY OF PLZEŇ

HUMPOLEC	–	KONGRESOVÉ	CENTRUM	

TAFABRIKA

NOVOSTAVBA, VE VÝSTAVBĚ

INVESTOR TAFABRIKA, S.R.O.

HUMPOLEC	–	TAFABRIKA	CONGRESS	CENTRE

NEW CONSTRUCTION (IN PROGRESS)

INVESTOR TAFABRIKA, S.R.O.

ZLÍN	–	RODINNÝ	DŮM	II

NOVOSTAVBA, VE VÝSTAVBĚ

INVESTOR SOUKROMÁ OSOBA

ZLÍN	–	FAMILY	HOUSE	II

NEW CONSTRUCTION (IN PROGRESS)

PRIVATE INVESTOR

PRAHA-PROSEK	–	BYTOVÝ	DŮM

STUDIE – NEREALIZOVÁNO

INVESTOR SOUKROMÁ OSOBA

PRAGUE-PROSEK	–	APARTMENT	BUILDING

STUDY – NOT BUILT

PRIVATE INVESTOR

BRATISLAVA,	MARIANKA	–	RODINNÝ	DŮM

NOVOSTAVBA, VE VÝSTAVBĚ

INVESTOR SOUKROMÁ OSOBA

STRANA 190

BRATISLAVA,	MARIANKA	–	FAMILY	HOUSE

NEW CONSTRUCTION (IN PROGRESS)

PRIVATE INVESTOR

PAGE 190

WASHINGTON,	USA	–	VELVYSLANECTVÍ	ČR

SOUTĚŽ

ZADAVATEL MZV ČR

WASHINGTON,	D.C.,	UNITED	STATES	–	CZECH	

EMBASSY

COMPETITION 

COMMISSIONED BY THE CZECH MINISTRY OF 

FOREIGN AFFAIRS

PRAHA-LIBUŠ	–	RODINNÝ	DŮM

NOVOSTAVBA

INVESTOR SOUKROMÁ OSOBA

PRAGUE-LIBUŠ	–	FAMILY	HOUSE

NEW CONSTRUCTION

PRIVATE INVESTOR

PRAHA-KYJE	–	DŮM	U	RYBNÍKA

NOVOSTAVBA

INVESTOR SOUKROMÁ OSOBA

PRAGUE-KYJE	–	HOUSE	BY	POND

NEW CONSTRUCTION

PRIVATE INVESTOR

STARÉ	SPLAVY	–	VILLA	U	JEZERA

NOVOSTAVBA

INVESTOR SOUKROMÁ OSOBA
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STARÉ	SPLAVY	–	LAKE	HOUSE

NEW CONSTRUCTION

PRIVATE INVESTOR
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BRATISLAVA,	APOLLO	II	–	INTERIÉR	

KANCELÁŘSKÝCH	PROSTOR

INTERIÉR

INVESTOR HB REAVIS
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BRATISLAVA,	APOLLO	II	–	OFFICE	SPACE	INTERIOR

INTERIOR

INVESTOR HB REAVIS
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JIHLAVA	–	ZUBNÍ	KLINIKA

STUDIE – NEREALIZOVÁNO

INVESTOR SOUKROMÁ OSOBA

JIHLAVA	–	DENTAL	CLINIC

STUDY – NOT BUILT

PRIVATE INVESTOR

HUMPOLEC	–	REKONSTRUKCE	ATELIÉRU

INTERIÉR

INVESTOR OK PLAN ARCHITECTS

HUMPOLEC	–	STUDIO	RECONSTRUCTION

INTERIOR

INVESTOR OK PLAN ARCHITECTS

KLÁNOVICE	–	RODINNÁ	VILA

NOVOSTAVBA

INVESTOR SOUKROMÁ OSOBA

KLÁNOVICE	–	FAMILY	HOUSE

NEW CONSTRUCTION

PRIVATE INVESTOR

PRAHA	4-PANKRÁC	–	INTERIÉR	

KANCELÁŘSKÝCH	PROSTOR

INTERIÉR

INVESTOR PROLOGIS CZECH REPUBLIC

STRANA 132

PRAGUE	4-PANKRÁC	–	OFFICE	SPACE	INTERIOR

INTERIOR

INVESTOR PROLOGIS CZECH REPUBLIC
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BRATISLAVA	–	INTERIÉR	KANCELÁŘSKÝCH	

PROSTOR

INTERIÉR

INVESTOR PROLOGIS

BRATISLAVA	–	OFFICE	SPACE	INTERIOR

INTERIOR

INVESTOR PROLOGIS

PRAHA	–	INTERIÉR	KANCELÁŘSKÝCH	PROSTOR

INTERIÉR

INVESTOR STV GROUP

PRAGUE	–	OFFICE	SPACE	INTERIOR

INTERIOR

INVESTOR STV GROUP
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2009 POLSKO	–	SKLADOVACÍ	AREÁL

NOVOSTAVBA

INVESTOR HRANIPEX, A.S.

POLAND	–	WAREHOUSE	FACILITY

NEW CONSTRUCTION

INVESTOR HRANIPEX, A.S.

BRATISLAVA,	APOLLO	II	–	SÍDLO	SPOLEČNOSTI

INTERIÉR

INVESTOR SE ENEL 

BRATISLAVA,	APOLLO	II	–	COMPANY	

HEADQUARTERS

INTERIOR

INVESTOR SE ENEL
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Manifest individuálního, moderního 
a udržitelného bydlení, aplikovaný  
na stavbě rodinného domu 
v Humpolci*

	 1	 	Pozemek je v zastavěné části města – zahušťuje, využívá 
a doplňuje stávající zástavbu.

	 2	 	Na domě jsou v maximální možné míře použité snadno 
recyklovatelné a rozebíratelné materiály – šroubovaná 
ocelová konstrukce, SDK, dřevo, sklo…

	 3	 	Použité materiály a konstrukce jsou přiznané, patrná 
je přehlednost a jednoduchost nosného systému.

	 4	 	Maximální propojení interiéru a exteriéru jak 
optické (formou prosklení), tak fyzické (formou výstupů 
z jednotlivých obytných místností na venkovní terasy 
a do venkovního prostoru), maximální možné využití 
a ozelenění venkovních ploch, především vzrostlou zelení 
(stromy).

	 5	 	Otevřená flexibilní dispozice s velkým důrazem 
na funkčnost a využitelnost všech ploch, minimalizace 
chodeb a tzv. hluchých míst.

	 6	 	Možnost domu pružně a bez výrazných stavebních nároků 
v jakékoliv místnosti reagovat na technický pokrok 
(založení technického jádra).

	 7	 	Zvolené použité materiály na domě vyžadují minimální 
nároky na údržbu – materiály, které „umějí“ přirozeně 
stárnout.

	 8	 	Vnitřní klima domu je regulováno decentralizovanými 
řídícími jednotkami vytápění, kvalitním zasklením, 
exteriérovým stíněním, klimatizací, kombinací pevných 
a otvíratelných ploch s možností příčného provětrání 
(u takto koncipovaných domů je větší problém s chlazením 
než s vytápěním).

	 9	 	Prostor pro parkování osobních automobilů je řešen 
samostatně pomocí přístřešku (bez vytápění) s ozeleněnou 
střechou, tento prostor je zároveň v létě využíván jako krytá 
terasa domu.

	10	 	Nižší pořizovací náklady, důraz na provozní náklady, 
bezporuchové a jednoduché ovládání provozně 
zabudovaných technických zařízení, vše je nastavené  
pro možné rozšiřování a modernizaci systému  
v průběhu užívání.

The Manifesto for Individual, Modern 
and Sustainable Housing applied  
in the construction of a family house  
in Humpolec*

	 1	 	The parcel is in the developed section of town: the building 
improves density while utilizing and supplementing 
existing development.

	 2	 	Easily dismantled and recyclable materials are utilized to 
the greatest possible extent – fastened steel construction, 
plaster board, wood, glass, etc.

	 3	 	Utilized materials and structures are revealed; the design 
and simplicity of the load bearing system are apparent.

	 4	 	The house features the maximum interconnection of the 
exterior and interior, both optically (in the form of glazing) 
and physically by means of openings from individual living 
spaces to outdoor terraces and outdoor spaces. The outdoor 
spaces are landscaped to the maximum possible extent, 
especially with mature trees.

	 5	 	The layout of the house is open and flexible, with a heavy 
emphasis on the functionality and usefulness of all areas; 
corridors and dead space are minimized.

	 6	 	The house is able to respond flexibly to technological 
advances without the need for significant construction 
modifications (creation of a technical core).

	 7	 	The materials used on the house require minimum 
maintenance – the materials are “able” to age naturally.

	 8	 	The interior climate of the house is regulated by 
decentralized heating units, high-quality glazing, 
exterior shading, air conditioning, a combination of fixed 
and openable surfaces offering the possibility of cross 
ventilation (there is a greater problem with cooling than 
heating in houses designed in this manner).

	 9	 	The parking place is designed as a separate unheated 
structure with a green roof; in the summer this same space 
is used as a covered terrace for the house.

	10	 	The house has a lower purchase price and there is 
an emphasis on low utility costs. Technology is low-
maintenance and easy to operate, and the system is 
designed for possible future expansion and modernization.

* VIZ STRANA SEE PAGE 74

ROUDNICE	NAD	LABEM	–	RODINNÝ	DŮM

NOVOSTAVBA

INVESTOR SOUKROMÁ OSOBA

ROUDNICE	NAD	LABEM	–	FAMILY	HOUSE

NEW CONSTRUCTION

PRIVATE INVESTOR

JIHLAVA	–	ALTERNATIVNÍ	KULTURNÍ	SCÉNA

REKONSTRUKCE – PROJEKT

INVESTOR TJ SOKOL JIHLAVA

JIHLAVA	–	CENTRE	FOR	ALTERNATIVE	CULTURE

RECONSTRUCTION – PROJECT

INVESTOR TJ SOKOL JIHLAVA

TRUTNOV	–	RODINNÝ	DŮM

NOVOSTAVBA

INVESTOR SOUKROMÁ OSOBA

TRUTNOV	–	FAMILY	HOUSE

NEW CONSTRUCTION

PRIVATE INVESTOR

KUNRATICE	–	RODINNÝ	DŮM

PROJEKT

INVESTOR SOUKROMÁ OSOBA

KUNRATICE	–	FAMILY	HOUSE

PROJECT

PRIVATE INVESTOR

PRAHA	5,	CIHLÁŘKA	–	ADMINISTRATIVNÍ	OBJEKT

NÁSTAVBA A REKONSTRUKCE – STUDIE

INVESTOR E.SUPPORT, S.R.O.

PRAGUE	5,	CIHLÁŘKA	–	ADMINISTRATIVE	BUILDING

EXTENSION AND RECONSTRUCTION – STUDY

INVESTOR E.SUPPORT, S.R.O.

JEVANY	–	RODINNÁ	VILA

REKONSTRUKCE – VE VÝSTAVBĚ

INVESTOR SOUKROMÁ OSOBA

JEVANY	–	FAMILY	HOUSE

RECONSTRUCTION – IN PROGRESS

PRIVATE INVESTOR

KUNRATICE	–	ZAHRADNÍ	RESTAURACE	JAHODY

STUDIE 

INVESTOR SOUKROMÁ OSOBA 
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KUNRATICE	–	STRAWBERRIES	GARDEN	RESTAURANT	

STUDY

PRIVATE INVESTOR
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JIHLAVA	–	ŠKOLÍCÍ	STŘEDISKO

PŘÍSTAVBA VÝROBNÍ HALY – VE VÝSTAVBĚ

INVESTOR BÖHM, S.R.O.

JIHLAVA	–	TRAINING	CENTRE

PRODUCTION HALL EXTENSION – UNDER 

CONSTRUCTION

INVESTOR BÖHM, S.R.O.

VÝSTAVY

2000

GALERIE „M“, PELHŘIMOV

2004

OK‘05

GALERIE ARCHITEKTURY, BRNO

FRÁGNEROVA GALERIE, PRAHA

WONDERLAND	CZ

PUTOVNÍ VÝSTAVA

PRAHA	–	ATELIÉR	SOUDNÍ

REKONSTRUKCE, INTERIÉR

INVESTOR OK PLAN ARCHITECTS

PRAGUE	–	SOUDNÍ	ST.	STUDIO

RECONSTRUCTION OF INTERIOR

INVESTOR OK PLAN ARCHITECTS

ÚVALY	U	PRAHY	–	RODINNÝ	DŮM	„DŘEVÁK“

NOVOSTAVBA

INVESTOR SOUKROMÁ OSOBA

ÚVALY	(NEAR	PRAGUE)	–	“WOOD”	FAMILY	HOUSE

NEW CONSTRUCTION

PRIVATE INVESTOR

ČERNOŠICE	–	RODINNÝ	DŮM	IV

NOVOSTAVBA – VE VÝSTAVBĚ

INVESTOR SOUKROMÁ OSOBA

ČERNOŠICE	–	FAMILY	HOUSE	IV

NEW CONSTRUCTION – IN PROGRESS

PRIVATE INVESTOR

KONÁROVICE	–	SÍDLO	FIRMY

STUDIE

INVESTOR IPMB, S.R.O.

KONÁROVICE	–	COMPANY	HEADQUARTERS

STUDY

INVESTOR IPMB, S.R.O.

2005

VÝSTAVA	V	RÁMCI	AKCE	PACOVSKÝ	POLEDNÍK

PACOV

2008

INTERCITY	PRAHA–BERLIN

ZELENÁ	ARCHITEKTURA.CZ

EXHIBITIONS

2000

PELHŘIMOV – GALLERY M

2004

OK	’05

BRNO ARCHITECTURE GALLERY

JAROSLAV FRAGNER GALLERY IN PRAGUE

WONDERLAND	CZ

TRAVELLING EXHIBITION

2005

EXHIBITION	AS	PART	OF	“PACOV	MERIDIAN“	

EVENT

PACOV

2008

PRAGUE–BERLIN	INTERCITY

GREEN	ARCHITECTURE.CZ
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