Atelier D
Letní architektonická etuda v duchu Karla IV.
Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze ve spolupráci s Omniumem z. s. a Památkovou komorou České republiky
letos poprvé pořádá Letní školu architektury a stavitelství.
Rok 2016 je rokem, který je spojen s oslavou 700 let od narození Karla IV., proto ani “naše letní škola” nenechá tento
motiv stranou.
Letní škola je otevřena všem bez rozdílu profese, zaměření či věku, kteří se chtějí dozvědět něco nad běžný rámec
vzdělávání v oblasti architektury a stavitelství. Kombinuje seminář a navazující workshop.

Termín 29. 8. – 2. 9. 2016.
Rámcový program a přednášející
Pondělí 29. 8.
(posluchárny FSv ČVUT v Praze)
9.30
Zahájení akce za přítomnosti zástupců vedení Fakulty stavební ČVUT v Praze
Organizační informace
9.30 – 12.00
Karel a jeho doba – historicko-kulturní shrnutí.
Přednášející Mgr. Jiří Skalický (MHMP, odbor památkové péče) nebo Ing. arch. Ondřej Šefců (NPÚ)
Umění a Karel IV.
Přednášející Mgr. Ondřej Faktor (ÚDU AV)
12.00 – 13.00
Přestávka
13.00 – 16.00
Památková péče a její vize, moderní možnosti rekonstrukcí, ukázky realizací.
Přednášející prof. Mikuláš Hulec (FSv ČVUT v Praze) a doc. Jiří Pazderka (FSv ČVUT v Praze)
16.00 – 18.00
Podvečerní program – ukázky sanačních materiálů
18.00 – 21.00
(Atelier D)
Zakončení dne tak, jak by si to jistě přál pan Bušek z Velhartic.
Osvěžení umdlelého těla, rozptýlení ducha seznámením se s dobou Karla IV. ve věcech běžné potřeby.
Úterý 30. 8.
(posluchárny FSv ČVUT v Praze)
9.00 – 10.30
Praha a její proměny
Přednášející doc. Petr Durdík (FSv ČVUT v Praze)
10.30 – 12.00
Energeticky efektivní plánování / stavění
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Přednášející Ing. arch. Josef Smola (FSv ČVUT v Praze)
12.00 – 13.00
Přestávka
13.00 – 17.00
Smart Cities
Přednášející doc. Michal Šourek (FSv ČVUT v Praze), doc. Karel Hájek (FSv ČVUT v Praze), Ing. arch. Jiří Tencar (FSv ČVUT
v Praze)
17.00 – 19.00
Podvečerní program – ukázky materiálů a technologií budoucnosti pro památkové objekty
Středa 31. 8.
(posluchárny FSv ČVUT v Praze)
9.00 – 10.30
Pražský hrad v době Karlově
Přednášející Dr. Maříková – Kubková (Archeologický ústav AV - Oddělení záchranných výzkumů - pracoviště Pražský hrad).
Výklad založení hradu, hrobky, 3D modely apod.
11.00 – 15.00
Procházka Prahou vedená PhDr. Rudolfem Pošvou (FSv ČVUT v Praze) se vstupy hostů včetně návštěvy Muzea Karlova mostu.
Trasa cesty povede z budovy FSv na Pražský hrad, z Hradu na Václavské náměstí a pak přes Karlův most na Maltézské
náměstí (prohlídka velkopřevorství Maltézských rytířů).
Ukončení části semináře.
15.30 – 18.00
Zahájení workshopu, zadání, možnost průzkumů na místě a prvních skic.
Tématem workshopu je připomenutí osobnosti Karla IV. na místě, kde údajně bylo roku 1378 vystaveno na den a noc tělo
zesnulého Karla IV.

Čtvrtek 1. 9.
(Atelier D)
9.00 – 22.00
Ideový workshop “Pocta Karlu IV.” Práce v týmech pod vedením lektorů z FSv ČVUT v Praze (Ing. akad. arch. Jiřího
Pošmourného, Ing. arch. Aleše Vaňka, Ing. arch. Nikolaye Brankova, Ing. arch. Václava Pavlíka, Ing. arch. Jana Svobody, MgA.
Jana Trejbala a AS+).

Pátek 2. 9.
9.00 – 12.00
(Atelier D)
Dokončení workshopu, příprava prezentací. Předání digitálních podkladů pro tisk posterů.
13.30 – 15.00
Prezentace práce jednotlivých týmů v Národním technickém muzeu.
15.00 – 16.30
Výstava Karel IV a stavebnictví v Národním technickém muzeu v Praze – procházka výstavou s kurátory.
Mezitím proběhne hodnocení poroty.
16.30 – 17.30
Vyhodnocení akce, slavnostní vyhlášení vítězů a ukončení workshopu.
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Účast na workshopu není povinná pro všechny účastníky, ale jen pro zájemce.
Týmy jsou uvažovány smíšené 5-6ti členné.
Účastníci workshopu budou používat své vlastní technické vybavení. Tisk bude zajištěn na fakultě stavební. Výstupy
z workshopu budou dále vystavovány a prezentovány v rámci akcí spojených s oslavami 700 výročí narození Karla IV.
Organizátoři si vyhražují právo změn v programu.

Vložné Letní škola architektury a stavitelství
Celý týden (seminář i workshop) 1 950 Kč
Pouze seminář bez workshopu (tj. program pouze pondělí až středa) 1 250 Kč
Pro studenty bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu Architektura a stavitelství na FSv ČVUT
v Praze sleva 50 %.
Registrace probíhá na základě vyplnění formuláře, který najdete na stránkách apluses.cz/letni-skola-architektury. Přes e-mail
Vám bude rezervace potvrzena a budou Vám zaslány pokyny k platbě. Registrace je závazná až po uhrazení poplatku.
Budete-li potřebovat řádný daňový doklad, je možné na základě objednávky vystavit fakturu nebo potvrzení o zaplacení po
obdržení částky na účet akce.
V rámci vložného je zajištěno občerstvení a nápoje v průběhu akce.
Vložného nezahrnuje náklady na ubytování, obědy a večeře, dopravu na místo konání, hromadnou dopravu v Praze.
Všichni účastníci akce získají certifikát o absolvování vydaný Fakultou stavební ČVUT v Praze.

Registrační formulář na http://apluses.cz/letni-skola-architektury/registracni-formular/
Registrace otevřena od 15. 4. 2016 do 20. 6. 2016.

Možnosti ubytování
Ubytování není organizátory přímo zajišťováno. Lze využít nabídky ubytování v hotelu či hostelech ČVUT, možnosti viz níže.
http://www.studenthostel.cz/hotely/masarykova-kolej
http://www.studenthostel.cz/prazdninove-hostely/hostel-sinkuleho
http://www.studenthostel.cz/prazdninove-hostely/hostel-dejvicka
Ubytování není v ceně letní školy, zájemci si jej hradí samostatně dle platného ceníku Správy účelových zařízení ČVUT
v Praze.
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