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Revitalizace  
městského parku  
Klášterka 
v Benešově
fáze: soutěž, studie, dokumentace 
pro stavební povolení

autoři: Ing. arch. Luboš Klabík, 
Ing. arch.  Tomáš Klapka, Ing. arch Lukáš 
Grasse, Ing. arch Ivan Gogolák,  Ateliér  Sarahs

období: 2017 – 2019

odkaz

Vizualizace
Městské terasy – část parku v centru města

http://www.tecka.city
mailto:atelier%40tecka.city?subject=Chceme%20zaj%C3%ADt%20na%20kafe%20s%20%E2%80%A2te%C4%8Dkou%21
http://www.tecka.city
https://www.facebook.com/atelier.tecka
https://www.instagram.com/atelier.tecka/
https://issuu.com/gogolak-grasse/docs/portfolio
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Panorama parku
Celým parkem probíhá komfortní okruh 
pro všechny uživatele. Z centra až po přírodu.

Hlavní situace

Díky vítězství v paralelním zadání mezi 
několika architektonickými ateliéry 
pokračujeme na zpracování kompletní 
dokumentace pro obnovu hlavního 
městského parku v Benešově.  
 
Cílem návrhu je vytvořit příjemný prostor pro 
všechny věkové i zájmové skupiny, který bude 
přístupný za každého počasí a bude atraktivní 
v každém ročním období.  
 
Návrh řeší vedení cest, stromy, vegetační 
plochy a rostliny, nový mobiliář a osvětlení 
a zabývá se i řešením možností různých aktivit 
v parku. Navržena byla také nová kavárna s 
vyhlídkou, která bude celé místo naplňovat 
životem a bude sloužit jako potřebné zázemí 
i  sociální kontrola.

http://www.tecka.city
mailto:atelier%40tecka.city?subject=Chceme%20zaj%C3%ADt%20na%20kafe%20s%20%E2%80%A2te%C4%8Dkou%21
http://www.tecka.city
https://www.facebook.com/atelier.tecka
https://www.instagram.com/atelier.tecka/
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Městský park Klášterka
Schémata ukazují různé vrstvy návrh parku.

http://www.tecka.city
mailto:atelier%40tecka.city?subject=Chceme%20zaj%C3%ADt%20na%20kafe%20s%20%E2%80%A2te%C4%8Dkou%21
http://www.tecka.city
https://www.facebook.com/atelier.tecka
https://www.instagram.com/atelier.tecka/
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Charakter Křížení
Nejužší a nejstrmější místo parku, 
který je orientovaný na sever.

http://www.tecka.city
mailto:atelier%40tecka.city?subject=Chceme%20zaj%C3%ADt%20na%20kafe%20s%20%E2%80%A2te%C4%8Dkou%21
http://www.tecka.city
https://www.facebook.com/atelier.tecka
https://www.instagram.com/atelier.tecka/
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Vegetační prvky
Návrh řeší detailněji i zelené plochy, 
keře  a  volbu druhů stromů v celém parku.

http://www.tecka.city
mailto:atelier%40tecka.city?subject=Chceme%20zaj%C3%ADt%20na%20kafe%20s%20%E2%80%A2te%C4%8Dkou%21
http://www.tecka.city
https://www.facebook.com/atelier.tecka
https://www.instagram.com/atelier.tecka/
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Charakter Louka
Vizualizace Vyhlídky, kde se nachází 
vyhlídková kavárna a zázemí parku.

http://www.tecka.city
mailto:atelier%40tecka.city?subject=Chceme%20zaj%C3%ADt%20na%20kafe%20s%20%E2%80%A2te%C4%8Dkou%21
http://www.tecka.city
https://www.facebook.com/atelier.tecka
https://www.instagram.com/atelier.tecka/


ateliér•tečka / atelier@tecka.city 18 19www.tecka.city / facebook / instagram 

Manuál 
potenciálů 
města 
Benešov
fáze: manuál veřejných prostranství 

autoři: Bc. Luboš Klabík, Bc. Tomáš Klapka, 
Ing. arch. Tomáš Havlíček

období: 2017 

odkaz

http://www.tecka.city
mailto:atelier%40tecka.city?subject=Chceme%20zaj%C3%ADt%20na%20kafe%20s%20%E2%80%A2te%C4%8Dkou%21
http://www.tecka.city
https://www.facebook.com/atelier.tecka
https://www.instagram.com/atelier.tecka/
https://issuu.com/manualybenesov/docs/manua__l_final_web
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Manuál potenciálů Benešov
Obecné potenciály města.

Dokument, který mapuje potenciály 
veřejných prostranství města a vytváří jejich 
databázi. Vedení města tak má jasný soupis 
zadání projektů, ze kterých potom může 
čerpat. V návaznosti na Manuál došlo již 
k několika realizacím nebo soutěžím na 
zpracovatele dokumentace.  
 
Jedná se o podrobnou analýzu města 
doplněnou o základní principy stavby města, 
fotodokumentaci i obecná pravidla pro 
práci s městem. Každé místo tvoří ucelenou 
část dokumentu, kterou je možné použít 
jako základní zadání pro přípravu procesu 
a  projektování.

http://www.tecka.city
mailto:atelier%40tecka.city?subject=Chceme%20zaj%C3%ADt%20na%20kafe%20s%20%E2%80%A2te%C4%8Dkou%21
http://www.tecka.city
https://www.facebook.com/atelier.tecka
https://www.instagram.com/atelier.tecka/
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Manuál potenciálů Benešov
Mapa městských struktur.

http://www.tecka.city
mailto:atelier%40tecka.city?subject=Chceme%20zaj%C3%ADt%20na%20kafe%20s%20%E2%80%A2te%C4%8Dkou%21
http://www.tecka.city
https://www.facebook.com/atelier.tecka
https://www.instagram.com/atelier.tecka/
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Manuál potenciálů Benešov
Karta každého prostranství obsahuje 
infopanel, obecný popis, schéma 
a doporučení.

http://www.tecka.city
mailto:atelier%40tecka.city?subject=Chceme%20zaj%C3%ADt%20na%20kafe%20s%20%E2%80%A2te%C4%8Dkou%21
http://www.tecka.city
https://www.facebook.com/atelier.tecka
https://www.instagram.com/atelier.tecka/
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Manuál potenciálů Benešov
Na závěru dokumentu je devatero 
nejdůležitějších obecných pravidel pro město.

http://www.tecka.city
mailto:atelier%40tecka.city?subject=Chceme%20zaj%C3%ADt%20na%20kafe%20s%20%E2%80%A2te%C4%8Dkou%21
http://www.tecka.city
https://www.facebook.com/atelier.tecka
https://www.instagram.com/atelier.tecka/
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Cyklus 
a platforma 
Re-vize Ústí
fáze: kontinuální proces

autoři: Ing. arch. Jitka Žambochová, 
Ing.  arch.  Luboš Klabík

období: 2017 – současnost

odkaz

Re-vize Ústí je populárně-naučný cyklus 
přednášek a diskuzí o městě.
Otevíráme postupně důležitá městská 
témata (brownfieldy, krajina, image města, 
apod.). Cílem je najít společně s veřejností 
a odborníky vizi a plán pro rozvoj Ústí nad 
Labem. O naší činnosti pravidelně informuje 
facebooková stránka naší motivační 
platformy  Re- vize Ústí.

Re-vize Ústí
Přednášky mají nejlepší odborníci 
na  dané téma.

http://www.tecka.city
mailto:atelier%40tecka.city?subject=Chceme%20zaj%C3%ADt%20na%20kafe%20s%20%E2%80%A2te%C4%8Dkou%21
http://www.tecka.city
https://www.facebook.com/atelier.tecka
https://www.instagram.com/atelier.tecka/
https://www.facebook.com/revizeusti/
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Re-vize Ústí
Po přednáškách probíhá diskuse s místními 
odborníky a veřejností.

Vize Ústíčka
Výsledkem prvního ročníku je brožura 
Vize  Ústíčka.

http://www.tecka.city
mailto:atelier%40tecka.city?subject=Chceme%20zaj%C3%ADt%20na%20kafe%20s%20%E2%80%A2te%C4%8Dkou%21
http://www.tecka.city
https://www.facebook.com/atelier.tecka
https://www.instagram.com/atelier.tecka/
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Revitalizace 
městské třídy 
v Benešově
fáze: studie, projektová  
dokumentace, realizace 

autoři: Ing. Jan Vaněček, Ing. arch. Martin 
Kraus, Ing. arch. Luboš Klabík, 
Ing. arch. Tomáš Klapka, kolektiv atelieru VAS 

období: 2012 - 2019 

odkaz

http://www.tecka.city
mailto:atelier%40tecka.city?subject=Chceme%20zaj%C3%ADt%20na%20kafe%20s%20%E2%80%A2te%C4%8Dkou%21
http://www.tecka.city
https://www.facebook.com/atelier.tecka
https://www.instagram.com/atelier.tecka/
www.ateliervas.cz/projekt/rekonstrukce-tyrsovy-ulice
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Tyršova ulice
Hlavní městská třída vedoucí z nádraží 
na náměstí.

Tyršova ulice je hlavní městská třída, která 
vede z nádraží na náměstí. Podíleli jsme 
se na  návrhu od studie až po realizaci. 
Navrhli jsme ulici zklidnit a dát více prostoru 
lidem. Vytvořili jsme v návrhu jednosměrku, 
cyklostezku, stromy, osvětlení, pítko, posezení 
i informační a orientační systém.  
 
Třída bude provedena v kamenné dlažbě 
jako reprezentativní městská ulice. Součástí 
realizace jsou i prvky v dlažbě (střepy), které 
odkazují na důležité informace o městě 
a jeho historii.

http://www.tecka.city
mailto:atelier%40tecka.city?subject=Chceme%20zaj%C3%ADt%20na%20kafe%20s%20%E2%80%A2te%C4%8Dkou%21
http://www.tecka.city
https://www.facebook.com/atelier.tecka
https://www.instagram.com/atelier.tecka/
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Tyršova ulice
Detail frézovaného cyklopiktogramu 
do žulové dlažby.

Tyršova ulice
Detail střepu z benešovské hvězdy, 
která je na erbu města.

http://www.tecka.city
mailto:atelier%40tecka.city?subject=Chceme%20zaj%C3%ADt%20na%20kafe%20s%20%E2%80%A2te%C4%8Dkou%21
http://www.tecka.city
https://www.facebook.com/atelier.tecka
https://www.instagram.com/atelier.tecka/
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archibn  
– architektura 
města Benešov
fáze: kontinuální proces

autoři: Ing. arch. Luboš Klabík,  
Ing. arch. Tomáš Klapka

období: 2012 – současnost

odkaz

Platforma a spolek v Benešově se snaží 
formovat kvalitu veřejných prostranství 
a architektury v Benešově a má za cíl zlepšit 
dialog mezi veřejností, městem a odborníky. 
Vedeme 7 let facebookovou stránku, jsme 
členy Komise pro architekturu a územní 
rozvoj a Názvoslovné komise při radě města 
a podíleli jsme se na několika Manuálech 
veřejných prostranství v Benešově a přeměně 
MUD* – Muzea umění a designu. Pátým 
rokem organizujeme Den architektury v 
Benešově. Cílem spolku archibn je nadchnout 
lidi pro téma města, zlepšit kvalitu jejich životů 
a zapojit je do procesu tvorby města.

http://www.tecka.city
mailto:atelier%40tecka.city?subject=Chceme%20zaj%C3%ADt%20na%20kafe%20s%20%E2%80%A2te%C4%8Dkou%21
http://www.tecka.city
https://www.facebook.com/atelier.tecka
https://www.instagram.com/atelier.tecka/
https://www.facebook.com/archibn/
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Facebookové stránky spolku
Hlavní platforma komunikace

Piknik v zanedbané Klášterce
Piknik s hudbou a občerstvením 
v  zanedbaném parku. foto: Klára Vetterová

http://www.tecka.city
mailto:atelier%40tecka.city?subject=Chceme%20zaj%C3%ADt%20na%20kafe%20s%20%E2%80%A2te%C4%8Dkou%21
http://www.tecka.city
https://www.facebook.com/atelier.tecka
https://www.instagram.com/atelier.tecka/
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Konference 
Město – iniciátor 
rozvoje
fáze: organizace konference

autoři: Ústav nauky o budovách FA ČVUT, 
Ing. arch. Jitka Žambochová, Město 
Pardubice

období: 2018

odkaz

http://www.tecka.city
mailto:atelier%40tecka.city?subject=Chceme%20zaj%C3%ADt%20na%20kafe%20s%20%E2%80%A2te%C4%8Dkou%21
http://www.tecka.city
https://www.facebook.com/atelier.tecka
https://www.instagram.com/atelier.tecka/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCQDZkeBgMN0Cl7Yj09nli-QXfutLGN-y
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Konference je určena zástupcům měst 
z celé České Republiky. Městská samospráva 
hraje klíčovou roli v rozvoji jednotlivých 
lokalit i koordinaci procesu. Jak nastavit 
procesy tak, aby vzniklo kvalitní městské 
prostředí? Konference představuje domácí 
i zahraniční příklady úspěšného nastavení 
procesů v  situacích, kde se potkává veřejný 
a soukromý zájem.

Plakát konference
grafika: Jitka Žambochová

http://www.tecka.city
mailto:atelier%40tecka.city?subject=Chceme%20zaj%C3%ADt%20na%20kafe%20s%20%E2%80%A2te%C4%8Dkou%21
http://www.tecka.city
https://www.facebook.com/atelier.tecka
https://www.instagram.com/atelier.tecka/
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Brožura 
Vize Ústíčka 
a grafika 
Re-vize Ústí
fáze: koncept grafiky, obsah  
a realizace publikace

autoři: Ing. arch. Jitka Žambochová, Ing. arch. 
Luboš Klabík,  
Ing. arch. Michal Decker

období: 2017

odkaz / stažení

Publikace Vize Ústíčka shrnuje výsledek 
ročního cyklu Re–vize Ústí a předkládá 
takovou vizi, díky které by se z Ústí 
stalo atraktivní a prosperující město, ve 
kterém budeme chtít žít. Cílem projektu 
i publikace bylo atraktivní a přístupnou 
formou předat široké veřejnosti důležité 
informace týkající se rozvoje města. Grafické 
principy Re–vize Ústí mají umožňovat různé 
aplikace grafiky (konference, publikace, 
plakáty, vizitky, apod.) a oslovit co nejširší 
publikum díky nastavené filosofii značky, 
která je přístupná a pozitivní.

http://www.tecka.city
mailto:atelier%40tecka.city?subject=Chceme%20zaj%C3%ADt%20na%20kafe%20s%20%E2%80%A2te%C4%8Dkou%21
http://www.tecka.city
https://www.facebook.com/atelier.tecka
https://www.instagram.com/atelier.tecka/
https://www.revizeusti.cz/
https://docs.wixstatic.com/ugd/63ba63_59f953abd4c9438aa906db482c520dd7.pdf
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Generel 
parkoviště  
u zámku Konopiště
fáze: generel 

autoři: Ing. arch. Luboš Klabík, 
Ing.  arch.  Tomáš Klapka, Ing. arch. Jaroslav 
Malina, Ing. Jaroslav Malina 

období: 2018 – 2019

http://www.tecka.city
mailto:atelier%40tecka.city?subject=Chceme%20zaj%C3%ADt%20na%20kafe%20s%20%E2%80%A2te%C4%8Dkou%21
http://www.tecka.city
https://www.facebook.com/atelier.tecka
https://www.instagram.com/atelier.tecka/
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Parkoviště Konopiště
Dnes prázdná asfaltová plocha se mění 
na  vsakující plochu se stromy s tržištěm.

Cílem je přetvořit ohromnou asfaltovou 
plochu v příjemné místo, které kromě 
parkování poskytne další funkce. Zároveň 
koordinujeme zájmy mezi čtyřmi podnikateli, 
městem, správou zámku a památkáři ohledně 
způsobu přeměny a správy celého parkoviště 
i hotelu, restaurace a jejich okolí, které 
je  významně turisticky zatížené.

http://www.tecka.city
mailto:atelier%40tecka.city?subject=Chceme%20zaj%C3%ADt%20na%20kafe%20s%20%E2%80%A2te%C4%8Dkou%21
http://www.tecka.city
https://www.facebook.com/atelier.tecka
https://www.instagram.com/atelier.tecka/
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Parkoviště Konopiště
Parkoviště leží v podzámčí zámku Konopiště 
a  slouží jako jeho hlavní zázemí.

Parkoviště Konopiště
Pod stromy na parkovišti jsou navržené 
vsakovací travinové pásy.

http://www.tecka.city
mailto:atelier%40tecka.city?subject=Chceme%20zaj%C3%ADt%20na%20kafe%20s%20%E2%80%A2te%C4%8Dkou%21
http://www.tecka.city
https://www.facebook.com/atelier.tecka
https://www.instagram.com/atelier.tecka/
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Vize lokality  
Palmovecký  
kopec
fáze: iniciace, prověřovací  
urbanistická studie

autoři: UNIT architekti: Ing. arch. Filip Tittl,  
Prof. Ing. arch. Michal Kohout, 
Doc.  Ing.  arch.  David Tichý, Ing. arch. Jitka 
Žambochová, Ing. arch. Luboš Klabík

období: 2018

odkaz
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Kopec Palmovka
Nadhledová vizualizace odhaleného 
plynojemu a upraveného lesoparku kolem něj.

Prověřovací urbanistická studie je prvním 
krokem k řešení této významné lokality 
Prahy 8. Díky komunikaci s jednotlivými 
aktéry vzniká celistvá a reálná vize území, 
která bude sloužit jako podklad pro další 
jednání a zadání konkrétních dílčích projektů, 
které povedou k postupné proměně lokality 
Palmoveckého kopce.

http://www.tecka.city
mailto:atelier%40tecka.city?subject=Chceme%20zaj%C3%ADt%20na%20kafe%20s%20%E2%80%A2te%C4%8Dkou%21
http://www.tecka.city
https://www.facebook.com/atelier.tecka
https://www.instagram.com/atelier.tecka/


ateliér•tečka / atelier@tecka.city 58 59www.tecka.city / facebook / instagram 

Kopec Palmovka
Na jižním svahu kopce navrhujeme doplnit 
sportoviště.
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Kopec Palmovka
Každá lokalita je doplněná o zákresy 
jednotlivých zásahů.
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Aktivizace  
parku Klášterka

fáze: návrh dočasného využití  
a grafiky

autoři: Ing. arch. Luboš Klabík,  
Ing. arch. Tomáš Klapka,  
Ing. arch. Jitka Žambochová

období: 2018

odkaz
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Aktivizace Klášterky
Výkres dočasných zásahů v parku, než dojde 
k finální realizaci.

Projekt aktivizace navazuje na vítěznou 
studii na obnovu parku v Benešově. Vytvořili 
jsme návrh na dočasnou kavárnu s pódiem, 
dětským hřištěm a komunitní zahrádkou. 
Navazoval i návrh aktivit, kulturních 
a sportovních akcí a grafické prezentace 
celého parku a jeho programu. V diskusích 
s  veřejností jsme se snažili kontaktovat 
důležité spolky i jedince, kteří by se mohli 
na programu parku podílet. Cílem bylo 
park dočasně využít než dojde k vytvoření 
finálního projektu a postupně zapojovat dnes 
nefunkční park do dění ve městě.

http://www.tecka.city
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PARK KLÁŠTERKA

Krátké info o akci. Chytlavě popsáno, co lidi čeká a na co se můžou na 
akci těšit! Doporučujeme jasné krátké a atraktivní popisky, které zaujmou 
člověka na první pohled. 
Též info o ceně + popsáno, co si mají lidé přinést atd.
+ doprovodný program a případně stručný itinerář.

NÁZEV AKCE

Vyhlídka v Klášterce
20.00
10/8 park.klasterka

park.klasterka
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Aktivizace Klášterky
Bluesový workshop s občerstvením 
na parketu u dočasné kavárny.

Aktivizace Klášterky
Návrh komplexní grafiky pro akce v 
parku a komunikaci s veřejností.
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Územní 
studie Říčky 
ve Šlapanicích
fáze: územní studie

autoři: Ing. arch. Tomáš Klapka, 
Ing.  arch.  Luboš Klabík, Ing. arch. Ivan 
Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse

období: 2017

Koncepční dokument se zabývá vodním 
tokem Říčka, který protéká několika obcemi 
u Šlapanic u města Brna. Mapuje a dotváří 
různé charaktery veřejných prostranství 
a břehů kolem Říčky a stanovuje napojení 
a prostupnost jednotlivých úseků.  
 
Cílem je vytvořit myšlenkový rámec pro 
celý tok, který byl do teď upravován po 
jednotlivostech bez existence celkové 
vize. Karta každého charakteru obsahuje 
zákresy do fotografií, řez územím, situaci 
se zakreslením návrhů úprav a textový popis.

Řešení detailu veřejného prostoru
centrum města Šlapanice

http://www.tecka.city
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Schéma konceptu
Rozdělení řešeného území na jednotlivé 
charaktery

Územní studie Říčka
Každý charakter Říčky má svou kartu, která 

ukazuje, jak s místem pracovat.
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Urbanistická soutěž 
na průmyslový 
blok v Přerově
fáze: soutěžní projekt

autoři: Ing. arch. Luboš Klabík, 
Ing.  arch.  Tomáš Klapka, Ing. arch Lukáš 
Grasse, Ing. arch Ivan Gogolák

období: 2017

odkaz

Průpich Přerov
Nadhledová vizualizace Přerovské buňky 
s  veřejným prostranstvím uprostřed.

http://www.tecka.city
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Brownfield mezi nádražím a centrem 
Přerova, který funguje jako bariéra v městské 
struktuře. Město se rozhodlo skrze něj 
udělat novou dopravní i městskou tepnu 
– průpich. Návrh dostavby bloku a obnovy 
veřejných prostranství kolem nové silnice, 
včetně etapizace postupné proměny 
a využití  stávajících industriálních objektů.

Průpich Přerov
Pohled do veřejného prostranství se 
zachovanými průmyslovými objekty.
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mailto:atelier%40tecka.city?subject=Chceme%20zaj%C3%ADt%20na%20kafe%20s%20%E2%80%A2te%C4%8Dkou%21
http://www.tecka.city
https://www.facebook.com/atelier.tecka
https://www.instagram.com/atelier.tecka/


ateliér•tečka / atelier@tecka.city 76 77www.tecka.city / facebook / instagram 

Průpich Přerov
Pohled do jedné z menších uliček kolem 
prostranství.

Průpich Přerov
Pohled na nově vytvořený “průpich”
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Vize 
Muzea umění 
a designu 
Benešov
fáze: prověřovací studie

autoři: Ing. arch. Luboš Klabík,  
Ing. arch. Tomáš Klapka, kolektiv MUD* 

období: 2017 

odkaz

Vize MUD*
Fotografie realizace podle návrhu architektky 
Marcely Steinbachové. foto: MUD* Benešov

http://www.tecka.city
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Vize MUD*
Všechny místnosti jsme propojili enfiládou, 
aby došlo k lepšímu využití prostoru galerie.

Instituce benešovského muzea byla 
na  rozcestí. Specifikovali jsme společně 
zadání a následně provedli prověřovací studii, 
která z muzea měla udělat otevřenou moderní 
instituci. Navrhli jsme propojení všech 
místností enfiládou, aby se zjednodušil pohyb 
po muzeu. Druhá část muzea měla sloužit 
jako kavárna s recepcí a čítárnou napojenou 
na venkovní dvorek. 

Studie posloužila muzeu jako podklad pro 
architektku Marcelu Steinbachovou, která 
následně zpracovala studii a potřebnou 
dokumentaci. Rekonstrukce muzea proběhla 
v roce 2018 a dnes se jedná o respektovanou 
a funkční instituci republikového významu. 
Většina principů z prověřovací studie se 
přenesla až do realizace.

http://www.tecka.city
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Městský informační 
a orientační systém 
v Benešově
fáze: manuál, dokumentace  
pro územní řízení, prováděcí  
dokumentace 

autoři: Ing. Jan Vaněček, Ing. arch. Tomáš 
Klapka, Ing. arch. Luboš Klabík, 
Ing.  arch. Josef Habersberger, Ing. arch. 
Michaela Polívková, Bc. Karolína Koubová, 
Atelier VAS 
 
období: 2016 – 2019 

odkaz
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Informační pylon
Ukázka z pylonu na městské třídě 
– pylon může nést různé informace 
o městě.

MIOS Benešov
Rozcestník se signální zlatou čepičkou.
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MIOS Benešov
Manuál MIOS definoval, jak budou jednotlivé 
prvky vypadat a kde budou rozmístěné.
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Prostorová  
instalace 
pro Primeros
fáze: umělecká instalace 

autoři:  
Ing. arch. Jitka Žambochová,  
Bc. Zuzana Lapšanská,  
Ing. arch. Luboš Klabík, Zima v mrkvi 

období: 2017 

odkaz

Na základě výstavy Pokoje, kde jsme 
vystavovali projekt Orgány lásky nás oslovila 
firma Primeros, abychom podobnou instalaci 
udělali jako dekorativní prvek na oficiální 
akci vypuštění nové grafiky Primeros. 
Instalace sestávala z kondomů naplněných 
probarvenou vodou zavěšených na dřevěné 
konstrukci. Návštěvníci si mohli s kondomy 
hrát a celá instalace sloužila i jako fotokoutek.

Primeros ve Freshlabels
Barvy vycházely z barev nového designu 
krabiček na kondomy.
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Primeros ve Freshlabels
Prostorová instalace spočívající z kondomů 
napuštěných obarvenou vodou.

Primeros ve Freshlabels
Celá instalace sloužila jako fotokoutek 
pro  návštěvníky party.
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Benešovská 
zadání studentů 
Fakulty architektury 
ČVUT
fáze: příprava podkladů a zadání, koordinace 
studentských zadání, workshopu, výstavy 
a diskusí 

autoři: Bc. Luboš Klabík, Bc. Tomáš 
Klapka, Ateliér Kohout-Tichý, Ateliér 
Vavřín - Fingerová 

období: 2017 

odkaz
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Domluvili jsme, že dva ateliéry z FA ČVUT 
budou jeden semestr zpracovávat zadání 
z města Benešov, vycházející z Manuálu 
potenciálů. Výsledkem byly analýzy města, 
30 návrhů na různá témata (krajina, park, 
urbanismus, revitalizace brownfieldu, 
jednotlivé domy, apod.) a rozsáhlý model 
celého města o rozměrech 3×4 metry, 
který obsahoval všechny návrhy a byl 
vystavený v benešovské galerii, kde byl také 
odprezentovaný veřejnosti.

Vize Benešova FA ČVUT
Výstava modelu byla doplněná o plakáty 
a portfolia jednotlivých projektů. 
foto: Klára Vetterová
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Mezinárodní  
urbanistická soutěž  
Budoucnost 
centra Brna
fáze: vítězný projekt  
urbanisticko-dopravní soutěže 

autoři: UNIT architekti:  
Ing. arch. Filip Tittl, Doc. Ing. arch. Michal 
Kohout, Doc. Ing. arch. David Tichý, Ing. arch. 
Šárka Doležalová, Ing. Marie Gelová, Bc. 
Luboš Klabík, Bc. Filip Lux, Ing. arch.  
Adéla Medunová, Ing. Lukáš Tittl,  
Bc. Jitka Žambochová 

období: 2015 – 2016 

odkaz

Vizualizace
Podoba nádraží z městských teras
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Budoucnost centra Brna
Nové nábřeží řeky Svratky.

Mezinárodní urbanistická soutěž, v níž 
jsme spolu s obsáhlým týmem zvítězili 
v konkurenci 58 českých i mezinárodních 
týmů. Předmětem soutěže bylo urbanistické 
a dopravní řešení pro nové brněnské nádraží 
umístěné v lokalitě pod Petrovem a současně 
vytvoření strategie pro vznik plnohodnotné 
části města, která bude odpovídat potřebám 
a realitě 21. století. 

Návrh spočívá ve vytvoření několika 
nových lokalit a fázování jejich rozvoje 
tak, aby zajišťoval maximální flexibilitu 
možného rozvoje. Cílem je fungující městský 
organismus v každém okamžiku. Každá 
lokalita má specifický charakter a strukturu 
veřejných prostranství. Mezi lokalitami pak 
vzniká síť zelených spojení a parků, které 
zajišťují rozmanitost v území. Návrh se zabývá 
napojením všech lokalit na okolí, využitím 
stávajících hodnotných domů i podrobným 
návrhem nového nádraží jako důležitého 
městského dopravního uzlu.
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Budoucnost centra Brna
Hlavním principem návrhu byla mozaika 
různých lokalit a typologií.

Budoucnost centra Brna
Územím byly provedeny zelená spojení, 
vzniknul nový park i nové instituce.
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Budoucnost centra Brna
Průmyslové objekty mohou být využity jako 
kulturní zázemí.
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Budoucnost centra Brna
Pohled na přednádražní prostor.

Budoucnost centra Brna
Řeka Svratka a navazující přírodní park.
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Obnova Ládví 
– centra sídliště  
Ďáblice v Praze
fáze: soutěž, studie, dokumentace pro územní 
rozhodnutí 

autoři: Bc. Luboš Klabík, Bc. Jitka 
Žambochová, Bc. Tomáš Klapka, Bc. Filip Lux, 
Ing. arch. akad. arch. Jan Hendrych, Ing. arch. 
Ing. Jiří Janďourek 

období: 2015 – 2018 

odkaz
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Vítězství v architektonické soutěži (paralelní 
zadání více ateliérů), do níž jsme vstoupili 
ve  spolupráci s architekty a pedagogy 
z liberecké Fakulty architektury. Soutěž 
jsme vyhráli a nyní probíhá zpracovávání 
projektové dokumentace, která bude 
pravděpodobně směřovat k realizaci. 

Návrh vytváří reprezentativní centrum asi 
nejkvalitnějšího sídliště v Česku, které je 
domovem pro 25 000 obyvatel. Návrh 
prostranství zpřehledňuje, doplňuje 
o mobiliář, kavárnu se zázemím a tržiště. 
Vzniká nový park i reprezentativní plocha 
náměstí – celé území centra tak opět dostává 
významu, který by mělo naplňovat.

Tržiště
Každý prostor má svůj charakter a atmosféru.
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Nadhledová vizualizace
Cílem bylo vytvořit pestrou paletu míst, 
pro každého něco.

Schéma
Jednotlivé funkce prostranství

Centrum sídliště Ďáblice
Všechny prostory se točí kolem centrálního 
náměstí.
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Park
Mezi silnicí a kulturním domem vzniknul 
oddychový parčík.

Náměstí Viktora Tučka
Náměstí je variabilní prostor pro vodu, trhy, 
koncert, výstavu, vánoční strom nebo májku.
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Koupadla  
na Sladovce  
– oživení  
pozapomenuté 
plovárny
fáze: aktivizace, marketing,  
kulturní program

autoři: Bc. Luboš Klabík, Bc. Tomáš Klapka, 
Tomáš Hynek

období: 2014 – 2016

odkaz
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Koupadla na Sladovce
Společenská akce na střeše funkcionalistické 
plovárny.

Funkcionalistická plovárna na kraji města 
v pěkném přírodním prostředí. Ve spolupráci 
s provozovatelem restaurace jsme 
několik let zajišťovali kulturní a sportovní 
program na  koupališti a úspěšně se starali 
o marketing a zvyšování návštěvnosti 
areálu. Cílem bylo dostat do areálu i mladé 
lidi a rozšířit povědomí v celém městě 
o zapomenutém koupališti.
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Tvoříme Úročnici  
– workshop  
na obnovu návsi
fáze: workshop

autoři: Ing. arch. Luboš Klabík,  
Ing. Luboš Balata

období: 2014

odkaz

Organizace studentského workshopu na 
přeměnu návsi v obci Úročnice, jejíž součástí 
byla příprava podkladů, konzultace s ČKA, 
zajištění ubytování, stravování a porotců.  
 
Během samotného workshopu pak 
konzultace návrhů, propagace a následný 
výběr nejlepšího návrhu odbornou porotou. 
Všechny návrhy byly vystaveny v opuštěném 
hostinci, kde došlo formou happeningu k jeho 
úklidu a otevření veřejností. V současnosti 
probíhají dílčí etapy realizace vítězného 
návrhu.
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Workshop Úročnice
Veřejné představení výsledků workshopu 
v bývalém hostinci.
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Workshop Úročnice
Procházka po vesnici s místními obyvateli.

Workshop Úročnice
Diskuse vítězného týmu s občany obce.
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