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Bourání zažitých klišé
Vznik architektonického díla je dlouhodobým procesem, který začíná v mnoha případech daleko dříve, než si to uvědomuje nejen architekt, 
ale hlavně i samotný investor. Leckdy totiž architekta vyhledá až ve chvíli, kdy je již pozdě. S touto skutečností se setkal po svém návratu 
ze zahraničních stáží a práci v renomovaných architektonických studiích i Adam Gebrian (31) a rozhodl se, že bude bojovat na obranu kvalitní 
architektury a bourat zažitá klišé. 

Architekt se rozhodl zabývat vším, co s architekturou sou-
visí – s jednou jedinou výjimkou, samotným projektováním.
Založil AG-ENT a stal se tak „agentem“, jehož výhradním
posláním je vytvářet podmínky pro vznik kvalitní architek-
tury. Adam Gebrian nabízí v této oblasti spolupráci každé-
mu, ať už se jedná o architekty, urbanisty, studenty, soukro-
mé investory, developery, neziskové organizace, občanské
iniciativy nebo zástupce státní správy. 

Jak se z architekta Adama Gebriana stal AG-ENT?
K mému rozhodnutí přestat se věnovat navrhování jsem
nedospěl ze dne na den. Byl to dlouhodobější proces a roli
v něm hrálo několik faktorů. Předně skutečnost, že se o ar-
chitekturu zajímám od svých dětských let. Měl jsem k ní
vždy blízko, můj otec je architekt. Neumím si představit, že
bych se pohyboval v jiném oboru, než je architektura. Vyví-
jel se však u mne názor, čemu se v daném oboru chci vě-
novat. Rozhodující byly i moje první zkušenosti z navrho-
vání. Uvědomil jsem si, že se architekt k projektu dostává
většinou příliš pozdě. Investoři jej často vyhledávají až ve
chvíli, kdy již padla zásadní rozhodnutí, která mohou mít
podstatný vliv na celkový koncept stavby. Investor by měl
zahájit dialog s architektem ne ve chvíli, kdy chce navrh-
nout například školu, ale již ve fázi uvažování nad daným
záměrem. Již tehdy je třeba zahájit diskuzi nad tím, jak by
škola měla fungovat, jaké jsou třeba současné koncepční 
a technické možnosti. Architekt by měl být podle mého ná-
zoru přizván do týmu investora na úplném začátku uvažo-
vaného záměru, kdy se vlastně ještě neví, kde bude dům situ-
ován, jak bude velký a kolik bude stát. Zde v těchto prvotních
fázích vidím absenci architekta jako zásadní a snažím se 
o to, abych jako architekt byl na této pozici k dispozici… 

A co vaše zkušenosti ze zahraničí?
Ty mě také zásadně ovlivnily. Mám zkušenosti ze zahraničních
ateliérů v Amsterdamu, Rotterdamu, Praze, Paříži, Londýně
a Los Angeles. Velkým přínosem pro mě byla i možnost díky
Fulbrightovu stipendiu studovat postgraduální program SCI-
FI na Southern California Institute of Architecture (SCI-Arc)
v Los Angeles. Hlavní krédo ze školy, které jsem si odnesl již
z první přednášky, je: „Zlepšujte se v tom, v čem jste dobří“.
To znamená netrápit se tím, v čem člověk nevyniká.

V čem vidíte příležitosti v oblasti, 
na kterou se specializujete?
Snažím se být všude, kde cítím potřebu, abych jako architekt
byl. Uplatnění nalézám jak mezi architekty, tak mezi širo-
kou veřejností. Těch rolí je víc. Hlavní by se dala nazvat rolí
oponenta. Jindy se cítím být více teoretikem nebo kurátorem,
jindy novinářem či moderátorem. Podstata zůstává stejná:
stimulovat podmínky pro vznik kvalitní architektury.

21. března – 20. června
Co jsme si zbořili
Výstava uspořádaná původně u příleži-
tosti vydání stejnojmenné publikace 
v rámci 5. mezinárodního bienále 
Industriální stopy. Regionální příklady 
a prohlídka industriálního skanzenu. 
Hornický skanzen Mayrau Vinařice 
u Kladna

10. června., 8. července, 12. srpna, 
9. září
Stavba budovy FA ČVUT v Praze
Exkurzi organizuje Spolek posluchačů 
architektury při FA ČVUT. Přihlášky na
exkurze@centrum.cz

14. června
Architekti a Zelená úsporám 
konference 
Národní technická knihovna 
v Praze 6-Dejvicích 

15. června – 29. srpna
Aulík Fišer architekti –
návrhy a realizace 1995 – 2010
výstava
Galerie Jaroslava Fragnera v Praze

16. června 
Pecha Kucha Night Prague Vol. 18
kino Aero, Praha

24. – 25. července
Bike Adventure
Dvoudenní závod dvojic na horských 
kolech, jehož se pravidelně účastní borci
z mnoha architektonických ateliérů 
a projekčních firem. 
www.bike-adventure.cz

3. týden v září
Křižovatky architektury 2010
v kontextu urbanismu
Druhý ročník odborné konference, 
jemuž bude předcházet studentský
workshop, vedený mexickým architek-
tem Michelem Rojkindem. Výstava 
výsledků workshopu, v jednání je výstava
mexického studia Rojkind arquitectos
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ROZHOVOR > DO DIÁŘE >

Které uplatnění vnímáte jako nejdůležitější?
Jako velký úkol vnímám oslovení laické veřejnosti. To je da-
leko větší výzva, i protože je náročné balancovat mezi tím,
jak oslovovat odbornou a jak laickou veřejnost. Ideální by
bylo oslovit obě skupiny najednou. Dříve nebo později se
ale stejně člověk svým projevem přikloní k jedné či druhé
straně. A tak je mým cílem pokusit se o oslovení široké ve-
řejnosti takovým způsobem, který by i očima odborníků byl
vnímán pozitivně. Příkladem toho, jak je těžké oslovit obě
skupiny současně, je pořad Bourání, který moderuji na Radio
Wave, a kam si zvu kolegy – architekty. Leckdy si říkáme,
že rozhovor byl – podle nás architektů – vydařený, jenže
vyjdu ze studia a zeptám se, jak to dnes vnímali lidé z rá-
dia, a oni odpoví: „Bylo to fajn, ale vůbec nevím, o čem to
bylo!“ Taková bezprostřední reakce vám naznačí, že se roz-
hovor úplně nevydařil a neoslovil zdaleka všechny poslu-
chače. A i když od posluchačů – architektů jsou reakce po-
zitivní, přesto si říkám: „Dneska se to nepovedlo.“ Nalézt
způsob, jak oslovit laickou veřejnost, je zkrátka běh na
dlouhou trať. 

Čemu ještě se kromě moderování vlastního 
pořadu v rádiu věnujete?
Vedle moderování Bourání a pravidelného publikování v ča-
sopise Era21 spolupracuji s Janou Kosteleckou při přípravě
programu Pecha Kucha Nights. Podílím se i na přípravě
kandidatury Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury
2015, s čímž souvisí i má účast v porotě urbanistické sou-
těže na zástavbu areálu ostravského výstaviště Černá louka.
Letos jsem se stal členem občanského sdružení Městské zá-
sahy, které právě vystavuje v Centru současného umění
DOX. Výstava 81 projektů od 60 autorů je k vidění do 2. srpna.

Sdílený městský prostor je veřejným majetkem. Městské
zásahy představují architektonické projekty, které si nikdo
neobjednal. Všechny vznikly z vnitřní či profesní potřeby je-
jich autorů. Potřeby poukázat na to, co v městském prostoru
nefunguje. I když existuje řešení, jak by fungovat mohlo;
potřeby odhalit potenciál míst, přes která denně chodíme,
a která často ani nevnímáme. To je hlavní myšlenkou Měst-
ských zásahů.

Pokud je mi známo, věnujete se 
ale i pedagogické činnosti . . .
Co se týká výuky, zkusil jsem si tři semestry vedoucího ar-
chitektonického ateliéru na Fakultě umění a architektury
Technické univerzity v Liberci. Vzhledem k časové náročnosti
a množství energie, kterou je potřeba věnovat pedagogic-
ké práci ve školních ateliérech, jsem se rozhodl tuto činnost
redukovat. Nicméně přijal jsem nabídku od Reginy Louko-
tové zapojit se od příštího semestru do pedagogické čin-
nosti na nově vzniklé mezinárodní soukromé vysoké škole
architektury – Architectural Institute in Prague (ARCHIP).

Jaké jsou další plány AG-ENTa?
Po roce a půl zkušeností s prací na podporu kvalitní archi-
tektury mohu říct, že chci i nadále v této činnosti pokra-
čovat. Je to zábava a za krátkou dobu jsem měl možnost
osobně se seznámit s obrovským množstvím zajímavých 
a inspirativních lidí. Chci dělat věci, které mají smysl a mo-
hou podpořit vznik špičkové architektury u nás. Je třeba,
aby nejen v architektuře dělali důležitá rozhodnutí kompe-
tentní lidé.

: Petr Vaněk
šéfredaktor www.e-architekt.cz

ANKETA >

Jak aplikujete program Zelená
úsporám ve vašich projektech?

Blanka Johanisová
architektka

Klienti přichází částeč-
ně informováni o mož-
nostech získání dotací

a chtějí je pochopitelně využít. Orien-
tace v problematice může projektantovi
usnadnit boj o zakázky v silně konku-
renčním prostředí.

Ondřej Kubík
architekt

Klienti nás poptávají 
s tím, aby projekt od-
povídal podmínkám na

splnění dotací, i za cenu vyšších finanč-
ních nákladů.

Jiří Tencar
specialista 
na energetické
koncepce budov

Pro klienty, ať v rámci
rekonstrukcí domů ne-
bo výstavby novostaveb

v pasivním standardu, provádím optima-
lizaci zlepšení tepelně-technických vlast-
ností obálky domu tak, aby dosáhli na
co nejvyšší dotaci.

Mobilní výstavní galerie Pozor, architektura v pohybu!, jejíž
koncept vznikl v ateliéru Cubespace, se s úspěchem před-
stavila v Ostravě, Brně a Praze. Premiéru měla začátkem
dubna na ostravském festivalu architektury, poté se zasta-
vila na brněnském Stavebním veletrhu IBF a na závěr na
festivalu Street for Art v Praze.
První výstava, kterou pod názvem Mobilní design&archi-
tektura 21. století Cubespace pro galerii připravil, předsta-

Pozor, architektura v pohybu!
vila řadu projektů z celého světa včetně ateliéru pořadatele.
Návštěvníci mohli shlédnout práce ateliérů z USA – Living
Homes, LOT-EK a Office of Mobile Design, Kanady – Zigloo,
Německa – Loftcube, Velké Británie – Micro Compact
Home, Norska – MMW Architects of Norway a Holandska
– Spacebox.
Návštěvníci tak měli (a ještě budou mít) jedinečnou příleži-
tost udělat si představu, jak na tuto problematiku nahlíží

někteří z předních světových architektů a designérů, často
ocenění za design, mezi něž patří například Werner Aisslin-
ger nebo Jennifer Siegal. 
Potenciál mobilní putovní galerie si uvědomují i její organi-
zátoři. Netají se ambicemi s mobilní galerií vycestovat i do
zahraničí. V jednání jsou jak lokality u nás, tak i v takových
metropolích, jako jsou Vídeň nebo Budapešť. 

: Petr Vaněk
šéfredaktor www.e-architekt.cz
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Investor by měl zahájit 
dialog s architektem již ve
fázi uvažování nad daným
záměrem a ne až ve chvíli,

kdy již padla zásadní 
rozhodnutí, která mohou

mít podstatný vliv na 
celkový koncept stavby.  
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