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Kostelní 
náměstí  
v Chabařovicích
fáze: studie

autoři: Ing. arch. Jitka Žambochová, Ing. arch. 
Luboš Klabík, Ing. arch. Tomáš Klapka, UAII – 
MgA. Richard Loskot, MgA. Rozárka Jiráková

období: 2019

odkaz 
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Odstřelení kostela
23. 5. 1987

Schéma konceptu návrhu
evangelinský kostel – zánik – prorůstání nového života

Evangelický kostel musel ustoupit 
materiálu, na kterém stál. Zmizel jako první 
a naštěstí jediný z Chabařovic kvůli uhlí. 
Ve vzpomínkách mnoha lidí však existuje 
a existuje i ve vzpomínce domů a ulic, kde 
nám výška jeho věže chybí. 

Místo něj zůstal neurčitý plácek bez 
identity. Chabařovice dál žijí a s nimi i jejich 
historie. Kostel není jen chrám, budova 
s monumentálním prostorem, ale jsou to 
i  věci, kterých se přímo dotýkali obyvatelé 
Chabařovic. Lavice, oltář, křtitelnice, dveře, 
makovice jsou objekty, které se ztratily. 
Propadly se do temné země s kostelem. 
Hlouběji než je uhlí. 

Rozhodli jsme se to napravit, být spravedlivý 
a vrátit místu identitu a dotek vzpomínek. Uhlí 
kostel zbořilo a nyní z uhlí ze země se ztvární.

http://www.tecka.city
mailto:atelier%40tecka.city?subject=Chceme%20zaj%C3%ADt%20na%20kafe%20s%20%E2%80%A2te%C4%8Dkou%21
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Hlavní situace
Plácek slouží jako křižovatka i místo setkávání.

Axonometrie

Některé z prvků mobiliáře
uhlí a pryskyřice
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Srdce města 
Pilníkov
– studie veřejných
prostranství
fáze: studie

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

období: 2020

odkaz

Studie hlavního náměstí a přilehlých plácků 
malebného českého města v Krkonoších. 
Návrh je podkladem pro dokumentaci, která 
povede k obnově sídelní zeleně a veřejných 
prostranství zničených výstavbou centrální 
kanalizace v téměř celé obci. 
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Schéma konceptu návrhu
1. dvě historické části centra města rozdělené potokem
2. jednotlivá prostranství a jejich dominanty

Koncept návrhu je založen na provázané síti 
veřejných prostranství, u kterých definujeme 
jasnou identitu a hierarchii. Cílem je, aby 
struktura veřejných prostranství byla 
srozumitelná, čitelná a aby rozmanitost 
charakterů jednotlivých veřejných 
prostranství byla co největší tak, aby byly 
ve vzájemné symbióze. Návrh hledá vztahy 
mezi jednotlivými místy, plácky a náměstím 
a vyzdvihuje důležitá propojení mezi nimi. 
Jednotlivá místa a prostranství se vždy 
vztahují k dominantě, která posiluje jejich 
specifickou identitu. Kde dominanta nebo 
návaznost chybí, je navrženo je doplnit. 
Důležitými celoměstskými prvky, ke kterým se 
vztahuje celé centrum, jsou potom kostel na 
náměstí a Starobucký potok. Koncept návrhu 
chce maximálně využít potenciál, který se 
v nich skrývá.

Situace řešeného území
centrum města Pilníkov

http://www.tecka.city
mailto:atelier%40tecka.city?subject=Chceme%20zaj%C3%ADt%20na%20kafe%20s%20%E2%80%A2te%C4%8Dkou%21
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Jedna z řešených situací
náměstí města Pilníkov
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Detai
řešení detailních uspořádání materiálů 
u  každého z prostranství

Skica
zachycení atmosféry skicovitou vizualizací

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 20 21www.tecka.city / facebook / instagram 

Urbanisticko
-krajinářská soutěž 
Obraz Vyšehradu 
fáze: soutěž

autoři: Ing. arch. Luboš Klabík, Ing. arch. 
Tomáš Klapka, Ing. arch. Jitka Žambochová, 
Ing. Zdeněk Sendler, Ing. Lýdia Šušlíková, 
Ing. Václav Babka, Ing. Mgr. Lucie Radilová, 
DiS., Ing. Radka Táborová, DiS.

období: 2019 

„Utišit ruchy, aby byl slyšet hlas sahající 
do hloubi věků.“ to bylo hlavní motto 
našeho návrhu na obnovu všech veřejných 
prostranství Vyšehradu. Památka národního 
významu musí promlouvat pravdivě. Má být 
vzorem, místem největší kvality. Má ukazovat 
pokoru, duchovno, ale i prostý a jednoduchý 
život, přirozenost. Chceme, aby návštěva 
Vyšehradu byl nezapomenutelný zážitek, a to 
se silnou atmosférou, která nebude narušena 
průměrností či nánosem vjemů a prvků.

odkaz

Koncept návrhu
Během prezentace soutěžního návrhu jsme 
dotvářeli fyzický „Obraz Vyšehradu“.

2.místo

http://www.tecka.city
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Obraz Vyšehradu
„Utišit ruchy, aby byl slyšet hlas sahající do hloubi věků.“

OČIŠTĚNÍ

Hledání cílového stavu spíše 
ubíráním, sjednocováním 
a jasným pojmenováním.

POKORA, PRAVDIVOST, 
PŘIROZENOST

Vyšehrad není místo pro 
experiment. Jeho hodnota 
není v obvyklé líbivosti, 
ale v přirozené pravdivosti 
prostředí.

JEDNOTA

Cítit Vyšehrad jako celek, 
jako svébytné místo.

SILNÁ ATMOSFÉRA

Vyšehrad ne jako kulisa 
pro natáčení filmu, ani jako 
muzeum, nýbrž jako místo 
prožívání všemi smysly.

DUCHOVNO 
A UTILITÁRNOST

Vymanění se z běžné 
průměrnosti, posilování 
napětí mezi polaritami 
duchovna a utilitárnosti.

Aktivity
Cílem je doplnit nabídku pro lokální veřejnost i návštěvníky 
zvenčí – vrátit esenci utilitárnosti, řemesel a  trhů. Na 
Vyšehradě může vzniknout minipivovar, kovářská dílna 
s programem pro děti i trhy se zeleninou. Chceme rozvinout 
myšlenku ekologické zahrady s  edukací dětí a doplnit ji 
o  komunitní záhonky, dýňobraní a  moštování. V  bastionu 
sv. Pavla počítá návrh s  komunitním programem včetně 
komunitních zahrad. Pro  děti  chceme doplnit i kreativní 
formu hry v podobě dílen.

Vyšehrad je významné místo, ne zábavní park. Návrh 
počítá s otevřenou scénou divadla v místě redanu, nicméně 
doporučujeme zvážit změnu režimu a  otevřít redan 
veřejnosti. Přibude amfiteátr a vnitřní scéna v  Gorlici. 
Cílem je živé místo, ale  ne atrakce. Všechny aktivity jsou 
v souladu s duchovní a utilitární rovinou místa.

Komunikace 
a propagace

Navrhujeme doplnit komunikační kanály pro lokální 
veřejnost (web, sociální sítě) a komunikovat je skrze 
jedinečnou vizuální identitu, která podpoří hodnotu místa. 
Stojíme především o  kvalitní turismus, ne o ten masový. 
Chceme podpořit hlubší vnímání místa, vzbudit v lidech 
touhu zkoumat a poznávat (vtáhnout návštěvníky do děje 
a objevování vrstev skrze příběhy). 

Správa a údržba
Stojíme o solidní diskusi všech stran, které pomáhají tvarovat 
a zrát finální řešení. Chceme pokračovat v  koordinačních 
schůzkách odborníků a doplnit je i o komunikaci s veřejností. 
Dále je vhodné zapojit umělce do práce na reminiscencích 
stop historie i hodnocení kvality soch, zapojit grafiky do 
tvorby orientačního systému i vizuální identity a dále 
spolupracovat se všemi již zapojenými.

Údržba je dnes na skvělé úrovni. Chceme ji pomoct nastavit 
na udržitelnou úroveň, která reflektuje umístění parků na 
skále. K  atmosféře Vyšehradu patří i porůstání břečťanem, 
praskání zdí a vyšlapání cest. Hledáme  rovnováhu mezi 
moderovanou údržbou a přirozeností věcí.

Povrchy a materiály
Materiály a práce s povrchy kladou důraz na střídmost a jednoduchost. 
Cílem je posílit atmosféru a jednotu Vyšehradu jako celku. Hlavním 
úkolem bude vyčistit Vyšehrad od nevhodných módních materiálů 
a důsledně pracovat s kvalitními přírodními povrchy.

Jedna rovina
Použití jednoho materiálu ode zdi ke 
zdi – pro zlepšení pohybu návštěvníků 
i posílení jednoty.

Kvalita a pravdivost
Pravdivé a přírodní materiály jsou základ 
– umí stárnout. Zbavme se asfaltů, 
pryskyřic a plastů v trávníku. Místo 
řezané dlažby štípaná, štětová, místo 
leštěné  hrubá.

Jednoduchost
Střídmost v používání materiálů, důraz 
na kvalitu, jednoduché a elegantní detaily.

Sochání, hnětení a syrovost
Strojovost na Vyšehrad nepatří. Namísto 
toho poctivá ruční práce, postupné 
hnětení, hrubý povrch, syrové tvary, 
monolit kamene!

Volnost
Pryč s formálností! Atmosféru i přirozenost 
podpoří cesty nesvázané obrubníky i více 
mlatových povrchů a  štěrků.

Prvky a osvětlení
Sjednocení všech prvků podpoří atmosféru místa. 
Navrhujeme vytvořit specifickou sadu mobiliáře pro Vyšehrad. 
Doplňujeme nové vodní prvky a pítka. Zachováváme stávající 
lampy (při dořešení světelného smogu), které se výrazově 
vztahují k době elektrifikace. Nové osvětlení je intimní, 
nepřímé, a pomáhá modelovat terén, zdi a posilovat tajemnou 
atmosféru místa. Doporučujeme upravit nasvětlení hradeb 
i vedení kabeláže.

Sjednocení
Navrhnout celistvou řadu mobiliáře 
a dalších prvků, které podpoří soudobým 
jazykem atmosféru místa.

Úklid prvků
Odstranit zábradlí a přebytečné sloupky 
a zjednodušit paletu používaných prvků.

Památky a sochy
Stopy historie by měl návštěvník zažít a pocítit, ne je jen číst 
v textu. Každý zásah musí být řešený citlivě a na míru, tedy 
např. u reminiscence ve spolupráci s umělcem, u odkrytí 
památky s archeologem. Stěžejní je také očištění současných 
památek zevnitř. I vypínač v rotundě se dá udělat kvalitně 
a nenápadně.

Navrhujeme revizi stávajících soch a přesun těch nedůležitých 
nebo nevhodně umístěných (např. uvolnění prostoru Gorlice). 
Vyšehrad si zaslouží sochy na míru, ne být skladištěm Prahy.

Odkrytí / reminiscence
Provést návštěvníka skrytými 
a zmizelými vrstvami historie.

metro Vyšehrad

metro Karlovo náměstí

Smíchovské 
nádraží

Výtoň

Podolská vodárna

Odstrčilovo 
náměstí

Karlov

Botič

směr
nádraží Vršovice

I.P.Pavlova

Náměstí Míru

Albertov

Pražského povstání

Širší vztahy 1:10 000

V krajině Prahy hraje Vyšehrad hru s Vítkovem, Karlovem 
i Pražským hradem, jehož je klidnějším sourozencem. 
Vyšehrad je ledoborcem mezi pražskými čtvrtěmi 
a z ostrohu shlíží na evropskou cyklostezku i údolí Botiče, 
kudy se lze dostat až do volné krajiny. Chceme Vyšehrad 
viditelnější a lépe napojený, ale stále jako tajemnou 
pevnost v chroští.

P
ra

žs
ký tr

ojúhelník

Zeleň a voda
Vyšehrad jako velká zelená střecha na skále – s dešťovou vodou 
je proto potřeba pracovat s pokorou, vážit si jí, zadržovat na 
místě, vytvářet průlehy a vsaky a pečlivě zvážit rozsah závlahy. 
Koncepce počítá s vyšší rozmanitostí vegetačních ploch, doplněním 
suchomilných trávníků a extenzivních ploch. Někde lze přiznat i výšlap 
– cílem je ve všech ohledech pravdivost a opravdovost. V objektech lze 
využít šedou i dešťovou vodu. 

Zatravněný modelovaný terén je hodnotným dědictvím z doby baroka. 
Celistvost a celková propustnost areálu je podpořena vysekáním 
keřů a provzdušněním stromů. Výsadbu nových alejí koncepce 
nepodporuje. Do veřejných prostranství jsou umístěny nové drobné 
vodní prvky, mlžítka a pítka jako prvky interakce.

Provzdušnění
Koruny nasadit výše, někde pustit více 
světla a průhledu, nakypřit.

Intenzita údržby
Zvětšit rozmanitost trávníků. 
Doplnit extenzivní plochy.

Cesta vody
Přiznat cestu vody, vytvořit průlehy a vsaky.

Odhalení
Znovu cítit hradby – odhalujeme hradby 
v nárožích bastionů.

Zdi z keřů
Doporučujeme zrušit liniové keře blokující 
pohyb i orientaci.

Pohyb a orientace
Naší prioritou je rozdistribuování návtěvníků po celé pevnosti. Doplňujeme 
nová spojení z bastionů do středu areálu, odhalujeme památky a vytváříme 
nová místa. Pro lepší orientaci počítá návrh s doplněním jednotného 
informačního a orientačního systému, který bude nenápadný a vytvořený 
na míru pro Vyšehrad.

Otevíráme branky a vytváříme větší pestrost napojení a vstupů do pevnosti. 
Hlavní stále zůstávají brány, více akcentujeme schodiště od Vltavy ve směru 
od Výtoně a napojení  na Folimanku.

Etapizace
Očišťování území a sjednocování prvků i materiálů bude probíhat průběžně. 
U míst navrhujeme začít těmi dosloužilými a jednoduše upravitelnými (tmavě 
modrá), které budou primárně pro lokální veřejnost. Větší zásahy si vyžádá třeba 
Náves nebo Karlachovy sady (středně modrá). Konec celé přeměny završí úpravy 
Akropole, která je dnes v dobré kondici, ale za čas také doslouží (světle modrá).
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Charaktery
Pestrost prostředí v jednotě celku. Ke 
stávajícím parkovým plochám dodáváme 
přírodní amfiteátr, plochu pro hraní nebo 
komunitní zahrádku. Posilujeme roli 
předprostorů důležitých budov a bran a 
zvýrazňujeme vztah mezi akropolí a návsí 
u rotundy svatého Martina.

Schéma návrhu
Návrh počítá s částečným odhalením 
hradeb Vyšehradu a jeho lepším 
napojením na své okolí. Uvnitř 
hradeb uvolňujeme vstupní plochy 
za Cihelnou a Leopoldovou branou 
a zvyšujeme prostupnost areálu směrem 
do jeho středu.

situace řešeného území 1:1000

Památka národního významu 
musí promlouvat pravdivě. 
Má být vzorem, místem 
největší kvality. Má ukazovat 
pokoru, duchovno, ale i prostý 
a jednoduchý život, přirozenost. 
Chceme, aby návštěva Vyšehradu 
byl nezapomenutelný zážitek, 
a to se silnou atmosférou, která 
nebude narušena průměrností 
či nánosem vjemů a prvků.

0 50 100m
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Dům 
se zápražím
Čerčany
fáze: studie

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

období: 2019 

Navrhujeme skromný rodinný dům 
v Čerčanech pro mladou rodinu, který svojí 
orientací vůči světovým stranám, konstrukcí 
a nakládáním s energiemi jde naproti 
udržitelnému způsobu života. Vytváříme 
atraktivní prostory v domě a klademe 
důraz na propojení vnitřního prostředí 
domu se zahradou – sadem. Toto propojení 
je zatraktivněno zápražím – místem pro 
odpočinek a hru.

Vizualizace
zápraží – propojení domu a zahrady

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

Pohled
kryté zápraží na jižní fasádě

Vizualizace ze zahrady
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Půdorys

Kuchyně s dětským koutkem

Obývací pokoj

http://www.tecka.city
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Soutěž 
na vizuální identitu 
Tvoje Milada
fáze: organizace soutěže

autoři: Ing. arch. Jitka Žambochová, Ing.  arch. 
Luboš Klabík, Ing. arch. Tomáš Klapka, 
Czechdesign – Michaela Holubec Birtusová

období: 2019 

Jezero Milada u Ústí nad Labem vzniklo 
napuštěním hnědouhleného dolu. Státní 
podnik PKÚ, který jezero spravuje nás 
oslovil ke spulupráci na propagaci jezera. 
Jedním z kroků byla i organizace soutěže 
na vizuální identitu přeměny jezera s názvem 
Tvoje Milada. Ve spolupráci se společností 
Czechdesign jsme vyhlásili uzavřenou 
jednokolovu soutěž, ze které vyšel jako vítěz 
grafický designér Adam Uchytil. Ten volil 
kombinaci strojového písma a loga s hravou 
ilustrací od Barbory Idesové, která podporuje 
motiv personifikace Milady.

odkaz
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Ukázky návrhů aplikace značky
autor: Adam Uchytil
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Mezinárodní 
konference 
Krajina po těžbě
fáze: organizace konference 
(pořádáno pro PKÚ, s. p.)

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

období: 2020 

Jaké jsou možnosti revitalizace krajiny 
po těžbě? Jak nastavit proces proměny 
hnědouhelné pánve Podkrušnohoří? Jaké 
může být budoucí směřování jezera Milada? 
Mezinárodní odborná konference nastínila 
možnosti revitalizace krajiny po těžbě z 
pohledu různých profesí, přístupů i měřítek. 
Představila také příklady dobré praxe z ČR 
i ze zahraničí, a to včetně úskalí, se kterými 
se projekty potýkaly a potřebnou sebereflexí. 
Cílem bylo pomoci měnící se hnědouhelné 
pánvi Podkrušnohoří a pilotnímu projektu 
jezera Milada v diskuzi nalézt vhodný proces 
revitalizace a resocializace, který povede 
ke vzniku všestranně udržitelné krajiny.

odkaz

Fotografie z panelové diskuse 
foto: Tomáš Hejzlar

http://www.tecka.city
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Poster Konference
grafika konference: Adam Uchytil

Moderování konference: Jitka Žambochová
foto: Tomáš Hejzlar
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Brožura  
Post-Industrial  
Diamond
fáze: brožura

autoři: Ing. arch. Jitka Žambochová; Ing. arch. 
Luboš Klabík; doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.;  
Doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D.

období: 2019

odkaz

Sourozenec mladší brožury Vize Ústíčka, 
který jsme zpracovávali pro Univerzitu Jana 
Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem 
v rámci konference PLPR 2020. 

Brožura obsahuje kromě historie města 
a jeho zásadních témat také průvodce 
po  zajímavostech.
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Analýzy  
a komunikační 
strategie  
Jezera Milada
fáze: analýza, strategie, podklad a zadání 
pro další fáze

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

období: 2019

odkaz 
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Cílové skupiny
Návrh komunikační strategie a person.

Další kroky
Definování 8 kroků, které je vhodné 
postupně provést.

Zpracování analýzy komunikace s přesahem 
do urbanismu pro Jezero Milada u Ústí nad 
Labem.  
 
Cílem bylo zorientovat se v komplikované 
situaci, zmapovat vnímání jezera veřejností 
a doporučit komunikační strategii a další 
kroky, které je vhodné udělat. Následuje 
zadání pro vytvoření značky přeměny Jezera 
Milada a koncept přemýšlení o přeměně 
celého Podkrušnohoří.

http://www.tecka.city
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projekt:

Koordinace projektu – Chabařovice,
Rekonstrukce Husova náměstí a
Náměstí 9. května

výkres:

Detail dlažby

Město Chabařovice
zastoupené starostou Mgr. Josefem Kusebauchem

Husovo náměstí 183,  403 17 Chabařovice

email: podatelna@chabarovice.cz

tel: +420 475 225 396

IČO: 00556912

investor:

zodpovědná osoba:

zpracovatel:

atelier@tecka.city / www.tecka.city

autorský tým:

Ing. arch. Luboš Klabík

Ing. arch. Tomáš Klapka

Ing arch. Jitka Žambochová

měřítko:

1:100

místo stavby:

Chabařovice
katastrální území: Chabařovice 650498

Ing. arch. Jitka Žambochová

Rabasova 3195/43, Ústí nad Labem 400 11

email: jitka@tecka.city

tel: +420 723 406 527

IČO: 07627777

S

MATERIÁL ZPEVNĚNÝCH PLOCH

P1 – komunikace, asfalt

P3 – parkování, žulová kostka 8/10, šedá

P7 – vodorovné značení, umělý kámen, bílý

P8 – lemovací pásky, žul. mozaika, šedá

P9 – chodník, žul. mozaika, šedá + písková

P13 – chodník, bet. dlažba, šedá + písková

P11 – vodící pásky, umělý kámen, tmavě šedá

P5 – vjezdy, žul. kostka 8/10, písková

P4 – parkovací schod, žul. kostka 8/10, šedá

P12 – vodící pásky, žul. dlaždice, šedá
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Povrchy a mobiliář  
Husova náměstí 
v Chabařovicích
fáze: studie

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

období: 2019 

Detail
detailní řešení kombinácí materiálů
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P1 – komunikace, asfalt

P2 – zastávka autobusu, ražený beton

P3 – parkování, žulová kostka 8/10, šedá

P4 – parkovací schod / odvodňovací žlaby, žul. kostka 8/10, šedá

P5 – vjezdy, žul. kostka 8/10, písková

P6 – přechody, žul. kostka 8/10, písková

P7 – vodorovné značení, umělý kámen, bílá

P8 – lemovací pásky na chodníku, žul. mozaika 4/6, šedá

P9 – chodník, žul. mozaika 4/6, šedá + písková

P10 – předprostor význ. budov, žul. mozaika 4/6, šedá + písková

P11 – signál. a vodící pásky, umělý kámen, tmavě šedá

P12 – žulové dlaždice u vod. pásků, žula, šedá

P13 – chodník, betonová dlažba, šedá + písková

P14 – chodník, betonová dlažba - cihla, šedá

P15 – zatravňovací chodník, žulová kostka 8/10, písková

P16 – obrubník, žula, šedá

projekt:

Koordinace projektu – Chabařovice,
Rekonstrukce Husova náměstí a
Náměstí 9. května

výkres:

Hlavní situace – návrh

Město Chabařovice
zastoupené starostou Mgr. Josefem Kusebauchem

Husovo náměstí 183,  403 17 Chabařovice

email: podatelna@chabarovice.cz

tel: +420 475 225 396

IČO: 00556912

investor:

zodpovědná osoba:

zpracovatel:

atelier@tecka.city / www.tecka.city

autorský tým:

Ing. arch. Luboš Klabík

Ing. arch. Tomáš Klapka

Ing arch. Jitka Žambochová

měřítko:

1:250

místo stavby:

Chabařovice
katastrální území: Chabařovice 650498

Ing. arch. Jitka Žambochová

Rabasova 3195/43, Ústí nad Labem 400 11
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tel: +420 723 406 527
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Cílem naší práce bylo navázat na dopravní 
projekt rekonstrukce silnice a okolních 
chodníků. Projekt měl schválené územní 
rozhodnutí a tak trasování i polohy 
komunikací byly zafixované. Naším úkolem 
bylo doplnit návrh takovým způsobem, 
abychom správně vystihli podstatu hlavního 
náměstí a všech provozů na něm probíhajících 
a propsali jí do použitých materiálu, detailů 
mobiliáře i zeleně.

Snažili jsme se o celkové sjednocení materiálů 
a dosažení co největší kvality detailu, která 
rozhoduje o následném vnímání celku 
náměstí. Zároveň jsme se snažili podpořit 
jednotlivé charaktery náměstí a myslet 
i  na návaznosti okolních ploch a budoucího 
projektu druhé části náměstí. Vybrané 
materiály a mobiliář tak předdefinovávají to, 
jak bude náměstí fungovat jako celek.

Celková situace
řešení celé jižní části náměstí

Další vrstvy návrhu
Součástí studie je i návrh jednotlivých vrstev 
- mobiliář, zeleň, materiály a osvětlení.

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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Dům u semaforu
Benešov
fáze: studie, stavební povolení

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

období: 2019 – 2020 

Dvoubytový dům na stísněné parcele v řadové 
zástavbě v centru Benešova si klade za cíl 
zapadnout charakterem do okolní zástavby. 
Po demolici stávajícího jednopodlažního 
domu v dezolátním stavu vzniká možnost 
dostavět proluku ve stejné výšce, jakou mají 
okolní domy. Dům navrhujeme ekonomicky, 
neplýtvavě a s možností obchodního parteru. 
Pro zlepšení vztahu s okolím i zvýšení kvality 
vnitřního prostředí doplňujeme dům o malý 
dvorek.

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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Situace
Benešov

Půdorysy
1. - 3.NP

Řez

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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Další projekty 
a realizace
2012 Volnočasový areál Gutovka
Praha 10 – koncepce rekreačního areálu 
(spoluautor: VZ architekti)

2013 Lávka a altán
Kvíčovice – STZ, realizace (Ateliér VAS)

2013 Grafický manuál pro České houby
(spoluautor: Ateliér VAS)

2013 Půdní ateliér pro krajináře
Lednice – STS (spoluautor: Sarahs)

2015 Sídliště Havanna
Budapešť – mezinárodní workshop Sídliště, 
jak dál?

2015 Komunitní bydlení pro seniory
Kvíčovice – STS (spoluautor: Ateliér VAS)

2015 Návestí
Krásno – workshop na návrh návsi (spoluautor: 
Lenka Levíčková, Dominik Bon)

2016 Dům u koberců
Benešov – prověřovací studie

2016 Rodinný dům se studnou
Rodinov – STS, DUR, DSP, DPS, realizace 
(spoluautor: Ateliér VAS)

2016 Přístavba domu
Struhařov – STS, DSP, realizace (spoluautor: 
Václav Fál)

2016 Call For Connection
Mnichov – umělecko-urbanistický zásah

2017 Hotel Nová Myslivna
Konopiště – STS (spoluautor: Ateliér 
RENO)

Žluté telefony
Konceptuální zásah spojení dvou míst 
v Mnichově žlutými telefony.

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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Hotel Nová Myslivna
Studie novostavby hotelu u Konopiště. 
spoluautor: Ateliér RENO

České houby
Vizuální identita a logo firmy, která pěstuje 
a prodává houby. (spoluautor: Ateliér VAS)

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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ŽIVOT 90
Skica interiéru vstupní haly neziskové 
organizace v Praze.

Přístavba Struhařov
Studie přístavby rodinného domu ve 
Struhařově.

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/


INVESTOR: ING. JAN TOMÁNEK, RODINOV 14, 394 70 KAMENICE N/L, AUTOR: ING. ARCH. TOMÁŠ HAROM, SPOLUPRÁCE: TOMÁŠ KLAPKA
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Rodinný dům v Rodinově
Rodinný dům od studie po realizaci. 
spoluautor: Ing. arch. Tomáš Harom 

Rodinný dům v Rodinově
Rodinný dům od studie po realizaci. 
spoluautor: Ing. arch. Tomáš Harom 

http://www.tecka.city
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Bydlení pro seniory
Komplex bydlení pro seniory v centru obce 
Kvíčovice. spoluautor: Ateliér VAS

Bydlení pro seniory
Komplex bydlení pro seniory v centru obce 
Kvíčovice. spoluautor: Ateliér VAS

http://www.tecka.city
mailto:atelier%40tecka.city?subject=Chceme%20zaj%C3%ADt%20na%20kafe%20s%20%E2%80%A2te%C4%8Dkou%21
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Dům u koberců
Očištění a prověření přestavby socialistického 
rohu sídliště v Benešově.

Půda pro krajinářské architekty
Studie využití půdního prostoru ve škole 
pro krajináře v Lednici.

http://www.tecka.city
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Altán
Altán a lávka u potoku v Kvíčovicích. 
spoluautor: Ateliér VAS

Volnočasový areál Gutovka
Koncepce rozvoje rekreačního areálu v Praze. 
spoluautor: VZ architekti

http://www.tecka.city
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Přednášky  
a konference
2020 Konference – Krajina po těžbě 
 
2020 Urbanismus + Urbanismus a obytnost 
 
2020 Zkušenosti 30 – ateliér • tečka

2019 Fórum Průmyslové dědictví severozápadních Čech a nové výzvy jeho využití

2019 Pavlač Louny – Jak komunikovat rozvoj?

2019 Re-vize Ústí – Jezero Milada 

2018 Ostrava versus Ústí, Refill

2018 Oživujeme prázdné domy, Kasárna Karlín

2018 Konference Politika architektury – Jak vysvětlit lidem město?

2018 Re-vize Ústí – Krajina

2018 Re-vize Ústí – Image města

2018 Re-vize Ústí – Společnost

2018 Re-vize Ústí – Brownfieldy

2017 Re-vize Ústí – Vysokorychlostní trať

2017 DA BN – Inventura Benešova

2017 DA BN – Manuál pro lepší město

2014 PechaKucha Night Mariánské Lázně – archibn

2014 Čtvrteční zkušenosti – archibn

2013 Jeden Svět Benešov – Human Scale

2013 Fórum 1 -6 – Veřejné přednášky a diskuse o městě Benešov

http://www.tecka.city
mailto:atelier%40tecka.city?subject=Chceme%20zaj%C3%ADt%20na%20kafe%20s%20%E2%80%A2te%C4%8Dkou%21
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https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DPU47B3Sb6-o
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DBIbwX6JJpGE
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D-1BbFtojJYM
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D0MufIjksn9o
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZ95hfPkSV1c
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DeRX-S7I1724
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Konference Krajina po těžbě
2020, Ústí nad Labem

Re-vize Ústí – Jezero Milada 
2019, Ústí nad Labem

http://www.tecka.city
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Konference Politika architektury 
– Jak vysvětlit lidem město? 
2018, FA ČVUT, Praha

Re-vize Ústí – Krajina
2018, Ústí nad Labem

http://www.tecka.city
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Den architektury – Manuál pro lepší město
2017, Benešov

Inventura Benešova
2017, Benešov

http://www.tecka.city
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Rozhovory a články  
v médiích
2019 Svět neziskovek: Jak udělat dobré 
město? – svetneziskovek.cz

2018 Ústí vadne. Mladá urbanistka 
hledá energii, jak ho z letargie probudit 
– MF DNES

2018 Benešov bude mít nové náměstí 
– Benešovské radniční listy

2018 Den architektury v Benešově  
– 5plus2 Benešovsko

2018 Jaký bude Benešov v roce 2022 
– Benešovské radniční listy

2018 Klášterka jako park pro všechny 
– Benešovské radniční listy

2018 Sídliště jako nejlepší bydliště  
– Benešovské radniční listy

2018 Klášterka bude místem her 
a pikniků –  5plus2 Benešovsko

2018 Doprava po městě i mimo něj  
– Benešovské radniční listy

2017 Cesta k obytnému městu  
– Benešovské radniční listy

2017 Městská zeleň jako evergreen  
– Benešovské radniční listy

2017 Příležitost mít znovu silné centrum 
– Benešovské radniční listy

2017 Jak může vypadat Benešov za 
dvacet let – 5plus2 Benešovsko

2017 Rozhovor o výstavě Vize Benešova 
– Český Rozhlas

2017 I mladým záleží na tom kde žijí 
– 5plus2 Benešovsko

2017 Od křiklavé fasády k obnově centra 
– Benešovské radniční listy

2017 archibn aneb cesta k Benešovu 
– Alfa

2017 Benešovem se bude zabývat 
na šedesát mladých architektů 
–  5plus2 Benešovsko

2016 Z náměstí mizí džungle  
– 5plus2 Benešovsko

2015 Zvěrstev je v Benešově několik 
–  5plus2 Benešovsko

2015 Komise chce zlepšit cyklotrasy 
– 5plus2 Benešovsko

2014 Má Benešov sloužit lidem, nebo 
autům chtějí vědět mladí architekti 
– iDNES.cz

2013 Ovlivňujeme tvář Benešova 
– Lidové  noviny

2013 Z náměstí máme park, míní Luboš 
Klabík – Benešovský deník
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https://old.fa.cvut.cz/attachments/BAhbBlsHOgZmSSIdNWExNWRmNWQwZGJmNjYwMDIyMjE4Nzg0BjoGRVQ/alfa2017_09.pdf?sha=c2dab114
https://www.5plus2.cz/file.aspx?d=2.%2010.%202015&n=PETPLUSDVA&e=QH-BENESOV&t=pdf
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Ing. arch. Luboš Klabík
Ing. arch. Tomáš Klapka
Ing. arch. Jitka Žambochová
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