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V roce 2008 proběhl již 9. ročník Přehlídky diplomových prací vyhlašovaných Českou komorou
architektů. Za historický lze považovat úspěch čerstvé absolventky Zahradnické fakulty MZLU
v Lednici Petry Chvílové, která za diplomovou práci nazvanou „Systém zeleně města a krajina.
Modelové území Jižní svahy ve Zlíně“ obdržela od poroty 1. cenu.

Česká komora architektů každoročně vyhlašuje Přehlídku diplomových prací absolventů škol a fakult architektury, se kterými trvale spolupracuje. Cílem této přehlídky je porovnávat
úroveň kvality výuky těchto škol, čímž ČKA usiluje o zvyšování
standardu školství v oblasti architektury. Základním kritériem
hodnocení předložených prací je jejich architektonická kvalita. Porota hodnotí práce bez ohledu na druh jejich zadání.
Do letošního, již devátého, ročníku přihlásilo své práce celkem
72 absolventů, z toho 40 z Fakulty architektury ČVUT v Praze,
15 z Fakulty architektury VUT v Brně, 8 z Fakulty architektury TU v Liberci, 4 z VŠUP v Praze, 2 ze Zahradnické fakulty
MZLU v Lednici, 2 z AVU v Praze a 1 z Fakulty agrobiologie,
potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze. Pět přihlášených prací splnilo podmínky pro udělení zvláštní ceny ArchiCAD a třem byla udělela zvláštní cena Allplan.
Přihlášené práce hodnotila porota ve složení Mgr. akad. arch.
Roman Brychta, Ing. arch. Jiří Hůrka, Ing. Zdeněk Sendler,
Svatopluk Sládeček, M.A., prof. Ing. arch. Miroslav Masák
a Ing. arch. MgA. Alena Hýblová.
Výsledky 9. ročníku přehlídky byly slavnostně zveřejněny
21. října 2008 na půdě ČKA v Praze a představeny formou výstavy. Současně jsou všechny výsledky prezentovány formou

virtuální galerie na www.diplomy.cz, kde jsou zároveň všechny
oceněné práce z předchozích ročníků přehlídek. Výsledky jsou
taktéž prezentovány v odborných médiích. Přihlášené práce
je možné shlédnout během putovních výstav v první polovině
roku 2009 ve všech zúčastněných školách.
Práce oceněné v rámci přehlídky:
 1. místo: Petra Chvílová: Systém zeleně města a krajina.
Modelové území Jižní svahy ve Zlíně
Zahradnická fakulta MZLU Brno
vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
 2. místo: Ondřej Mundl: Dům na Cejlu, Brno
Fakulta architektury VUT Brno
vedoucí diplomního projektu: Ing. arch. Jiří Oplatek
 3. místo: Lukáš Kurilla: Annelida – parametrické premostenie
Fakulta architektury ČVUT Praha
vedoucí diplomního projektu: Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D.
 Zvláštní cena ArchiCAD 11:
Tomáš Lohniský: Městské lázně s vodárnou
Fakulta architektury ČVUT Praha
vedoucí diplomního projektu: Ing. arch. Akad. arch. Jan
Šépka, Ing. arch. Akad. arch. Petr Hájek

1. místo – Petra Chvílová
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 Zvláštní cena Allplan BIM 2008 Architektura:
Josef Dundáček: Nárožní parcela Pekařská Anenská
Fakulta architektury VUT Brno
vedoucí diplomního projektu: doc. Dr. Ing. arch. Gabriel Kopáčik,
 Zvláštní uznání poroty:
Jakub Novák: Sousedství
VŠUP Praha
vedoucí diplomního projektu: doc. Akad. arch. Jindřich Smetana
Nejlepší z prací byly oceněny ﬁnanční částkou 25 000 Kč
(1. cena), 15 000 Kč (2. cena) a 10 000 Kč (3. cena). Držitel
zvláštní ceny Allplan získal licenci k užívání software Allplan
BIM 2008 Architektura v hodnotě 100 000 Kč, držitel zvláštní
ceny Wienerberger byl oceněn ﬁnanční částkou 15 000 Kč.
Tento ročník přehlídky ﬁnančně podpořily ﬁrmy Cegra, Nemetschek, Wienerberger a Tisk Horák.
Zvláštní ceny do soutěže věnovaly ﬁrmy Nemetschek (Allplan
BIM 2008, Architektura), Cegra (ArchiCad 11) a Wienerberger
(ﬁnanční částka ve výši 15 000 Kč).
1. cena: Petra Chvílová za diplomovou práci Systém zeleně
města a krajina
V diplomové práci se autorka pod vedením doc. Ing. Pavla
Šimka, Ph.D., zabývala teorií systému zeleně města a jeho napojením na krajinu. Na hranici města a volné krajiny se nachází příměstská krajinná zóna, která je předmětem projekční
části diplomové práce. Modelové území Jižní svahy se nachází
v severní části města Zlín. Krajinná zeleň zde navazuje na sídlištní zástavbu. Projekt diplomové práce řeší koncepci tohoto
území, jeho kompozici, funkci a provoz. Vychází z krajinného
rázu území a v kompozici stylizuje typické krajinné prvky Zlínska, jako jsou sady, ovocná stromořadí nebo solitérní dřeviny.
Jejich rozmístění vychází z terénních podmínek, které umožňují
nejrůznější výhledy do zlínského údolí. Území o rozloze 24 ha,
jímž mimo jiné prochází lokální biokoridor, obklopuje sídlištní
zástavbu. Provoz v území navazuje na okolní cestní síť a odděluje stezky pro jízdu na kole, běh i chůzi. V území se nacházejí prostory pro pobyt, pro hru dětí, pro relaxaci a sport. Velkou část území zaujímá lesní porost, jímž by měla procházet
lesní stezka a s pomocí dotvoření vybraných porostních skupin koncipovat toto území jako lesní park s palouky a rekreačními prvky. Protikladem k lesu je otevřený luční porost rozčleněný ovocnými sady a stromořadími. Místo s výhledem na
okolní horizonty bylo vybráno pro vytvoření podmínek pro delší
pobyt se systémem zpevněných cest a mobiliářem. V prostoru
louky je vymezeno místo pro aktivity se psy, cvičiště, pikniková
louka a veřejné ohniště. Cílem návrhu bylo vytvořit komponovanou krajinnou zónu v dotyku se sídlištěm, která plní ekologické
funkce, požadavky obyvatel a zapadá do krajinného rázu.

2. místo – Ondřej Mundl

3. místo – Lukáš Kurilla

Rozhovor s Petrou Chvílovou
Při příležitosti vyhlášení výsledků 9. ročníku Přehlídky diplomových prací vedl s čerstvou absolventkou Zahradnické fakulty MZLU a držitelkou 1. ceny rozhovor Petr Velička
 Nejprve mi dovolte, abych Vám blahopřál k dosaženému
nemalému úspěchu! Co vás přimělo k výběru zadání vaší
práce a co pro vás znamená získané ocenění?
Zadání diplomové práce vyplynulo z problematiky příměstské
krajiny v sousedství volné, svým způsobem divoké neporušené
krajiny a absolutně urbanizovaného sídliště. Mě vlastně na tom
kromě problematiky nadchlo vlastní řešené území, které jsem navštívila. Kontrast dvou celků a prolínání lidí z města do krajiny,
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Ing. Petr Velička (1976), absolvent
oboru zahradní a krajinářská architektura na Zahradnické fakultě MZLU
v Lednici, autorizovaný architekt pro
obor krajinářská architektura, místopředseda dozorčí rady České komory
architektův, od roku 2004 působí v ateliéru WELLGARD, který spoluzaložil

přitažlivost zdejší příměstské krajiny, to vše bylo hlavním impulzem pro zpracování zadaného tématu. Třeba v neděli lidi ze sídliště tato krajina úplně pohlcuje, fascinuje, přitahuje, a přitom
ona krajina není takovému tlaku absolutně přizpůsobena. Takovou krajinu je potřeba alespoň nějakým vhodným, přírodě blízkým způsobem projektovat, pomoci k tomu, aby měla o něco
více městský charakter, aby byla pro tlak lidí přizpůsobena. O to
jsem se v diplomové práci snažila. Vytvořit určitou nárazníkovou
zónu mezi krajinou a městem. Příměstskou krajinu.

Okolí Zlína, zlínské paseky, prostě Zlín jako fenomén, kopce,
rozeklané údolí. To byl impulz pro kompozici, pro použití
prvků, které v této krajině nejsou cizí, sady, různá liniová
společenstva ovocných stromů, ovocné aleje, druhy, které
jsou pro toto území charakteristické, použití těchto druhů,
ale na druhou stranu vnesení urbanizačních prvků, mobiliáře, vytvoření zázemí pro rekreaci, prolínání městského zlínského fenoménu jako města a krajiny, zdejšího krajinného
rázu.

 Máte osobní vztah k řešenému území, znala jste je již
dříve podrobně, nebo to bylo zadání, případně výběr, na
základě dojmu, kterým vás to místo oslovilo?
Místo jsem předtím neznala, nemám k němu žádný osobní
vztah, nebydlím tam, ani nebydlím nikde poblíž, ani nebydlím na sídlišti u krajiny, prostě mě to vzalo z podstaty. Bylo to
vybrané…

 Jak vnímáte v prostoru, který jste komponovala, úlohu
lidí? S jakým záměrem pro lidi jste prostor komponovala
a jakým způsobem ta kompozice vlastně vznikala? Na jaké
další aspekty jste musela brát během své práce ohled, aby
území nějakým způsobem fungovalo, myslím nejenom prostorově, ale svým určením, svou krásou? Kdo byl cílovou
skupinou Vašeho projektu?
Cílovou skupinou jsou obyvatelé nejbližších městských částí,
sídliště a rodinných čtvrtí, kteří budou území využívat pro
krátkodobou rekreaci. Chtěla jsem vytvořit pro lidi, kteří bydlí
na sídlišti v malých či větších uzavřených bytech, něco podobného zahradě. Chtěla jsem, aby tam chodili jako do své
zahrady. Samozřejmě to nelze chápat úplně doslova, není to
úplně stejné, nelze to nikdy takto vytvořit, ale aspoň vytvořit
pocit, že toto území je „jejich“ zahrada. Přišla jsem i s takovým konceptem, aby se sami podíleli na zakládání některých
navržených prvků, třeba ovocných sadů, a zároveň by třeba
mohli využívat ovoce z těchto sadů. Možná trošku utopická
myšlenka, utopický názor, ale proč ne. Spíš jsem si hrála
i s různými nápady a experimentovala jsem. Navrhla jsem pobytové místo, kde by měli svůj přenosný mobiliář a na svém
stolečku by přímo v přírodě poobědvali. Jsou tam navržená
intimní zákoutí, prostě aby prostor fungoval jako zahrada, zahrada pro lidi.

 Řekla jste, že lokalitu cítíte jako nějaké nárazníkové
pásmo mezi volnou a urbanizovanou krajinou, dá se říci
městskou krajinou. Jaký byl váš přístup ke koncepci, co
bylo hlavní myšlenkou vaší práce?
Jako hlavní přístup ke komponování daného území, struktury prvků území jsem zvolila ohled na krajinný ráz okolí.

 Toto je vaše vize, tvůrčí počin pro dané území. Do jaké
míry jste zohledňovala sociální strukturu obyvatel?
Samozřejmě jsem měla demograﬁckou studii, která vypovídala o tom, že území užívá velmi početná věková skupina
dětí a mladých lidí v předproduktivním věku, která tvoří významný podíl z celkového počtu obyvatel sídliště. Je třeba
brát v úvahu také skutečnost, že za padesát let se situace
může změnit, ale v současnosti jsem počítala s touto strukturou obyvatelstva. Hodně jsem umisťovala prvky právě pro
mládež, pro děti, pracovala jsem s lesním porostem, jsou tam
navržené různé ﬁt stezky pro děti, různé houpačky.
 Opusťme téma Vaší práce. Jak vnímáte po úspěšném
absolvování studia krajinářské architektury svoji pozici
a místo, povolání či poslání krajinářského architekta? Co
očekáváte od své začínající pracovní éry? Do jaké míry
svým viděním skrze architekturu chcete zasahovat do prostředí lidí a jakým způsobem ho míníte ovlivňovat?
To je těžká otázka, pro mě je krajinářská architektura jako
obor tvůrcem prostoru. Měli bychom v rámci své profese
okolní prostor tvořit, ať už jsou to náměstí, ať už je to zahrada, volný prostor. Tvorba malého, velkého, otevřeného,
uzavřeného prostoru.
 Do jaké míry máte v sobě nějakým způsobem vyřešenu
problematiku, v tvorbě myslím, na jedné straně v podstatě
chtění dokázat něco pro někoho (pro sebe), a na druhé
straně pokoru k danému místu, vyslyšení daného místa.
Uvažovala jste někdy nad tím, zda je Vaše práce založena
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na momentálním nápadu, nebo na vyslyšení potřeb, které
nám to místo nějakým způsobem předává?
Pro mě tvorba určitě znamená vyslyšení místa a dávání místu
nějaký smysl, náplň, využití. Určitě to není tak, že bych se na
onom místě chtěla zviditelňovat nebo tam pouštět svou fantazii a vymýšlet věci, kterými bych se primárně zviditelnila.
Spíš to je pro mě pochopení místa a využití jeho podstaty
a potenciálu.

zpracování diplomové práce. Stanovení ekologických systémů
stability ve městě a dalších funkčních ploch ve městě, to je
zase věc jiná, to je věc spíše územního plánu.
Děkuji za rozhovor.
Více informací na: www.diplomy.cz a www.cka.cc/souteze/
prehlidka_diplomek_cka/.

 Cítíte rozdíl mezi architekturou a krajinářskou architekturou? Nebo spíše ctíte nějaký rozdíl bez ohledu, zda tam
je, nebo není.
Já cítím veliký rozdíl.
 A v čem?
Krajinářská architektura, právě to jsem říkala, dělá prostor, projektuje prostor, krajinu, městský prostor. To samé
možná dělá i architektura, ale podle mě je stavební architektura mnohem uzavřenější do sebe, architekt možná zakomponuje své dílo do okolí, do krajiny, ale pořád dělá jenom na
tom svém stavebním celku, na tom svém díle, na tom svém
domě, kdežto krajinářský architekt se více rozpíná do okolí.
V tom vidím hlavní rozdíl. Jinak samozřejmě máme společné
základní kompoziční prvky, které používáme, svým způsobem
i různé architektonické vize a podobně, ale jinak je to rozdílné
povolání, určitě je lze vykonávat zároveň, ale je v tom rozdíl.
To jsou takové těžké otázky, nad kterými prostě člověk musí
dlouho přemýšlet, než k něčemu dojde.

Současný stav

Vizualizace návrhu

Vymezení řešeného modelového území Jižní svahy ve Zlíně

 Možná proto se na ně ptám. Myslím si, že v okamžiku,
kdy se člověk těmito otázkami někdy vůbec zaobírá a utřiďuje si je v rámci svého postoje, stále víc zjišťuje, jak je to
v podstatě všechno složité…
Možná bych ještě k té otázce řekla, že ač jsou rozdílné, tím
spíš by tyto dva obory měly spolupracovat. Vlastně se navzájem doplňují.
 Dovedete si představit, že spolupracujete s architektem
a jste vedoucím týmu?
Hrozně záleží na zadání, záleží, na čem pracujete. Když budu
upravovat okolí nějaké budovy, rozhodně nemůžu být vedoucí
týmu celého projektu, ale když budu projektovat park, jehož
součástí budou stavby, a kde budou cesty, dokážu si to představit.
 Na krajinářskou architekturu se někdy nahlíží jako na
uchopení volné krajiny. Jaký je váš názor, jak to vnímáte
z hlediska oboru? Vy už jste to částečně řekla, náměstí,
parky, zahrady. Patří sem ještě něco dalšího? Nebo - jak
vnímáte krajinářskou architekturu z hlediska územního plánování, krajinného plánování a následně tvorby konkrétních projektů a zadání?.
Tak to je hodně otázek v jedné. Ohledně měřítek krajinářské architektury, pro mě je projektování prostoru stejné
na úplně malém prostoru – můžu vyprojektovat dva metry čtvereční nějaké zahrady, nebo nějaké kompozice – ale
stejně tak můžu projektovat ve volné otevřené krajině, jenže
ta měřítka jsou jiná a musí se s nimi umět pracovat, poznat, kdy jít do detailu, kdy od detailu upustit, kdy prostě
globalizovat.
K otázce územního plánování – určitě by měl být součástí,
a to je zase diskutovaná otázka, krajinný plán. Součástí je
bezpochyby systém zeleně ve městě, na tom už by se měl krajinářský architekt určitě podílet, což jsem poznala i během
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