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Představení spolku 

Architekti bez hranic sdružují mladé architekty a designéry se zájmem  
o veřejný prostor a sociální přesahy architektury. Spolek usiluje o zlepšení  
kvality veřejného prostoru, zvýšení zájmu veřejnosti o témata spojená  
s architekturou a iniciuje a realizuje projekty pro znevýhodněné lidi.  

Platforma je od roku 2019 členem mezinárodní sítě  
obdobných organizací Architectes sans frontiéres.

Činnost spolku byla v roce 2021 podpořena granty  
Ministerstva kultury a Nadace české architektury.
Za podporu moc děkujeme.

Témata, kterými se zabýváme
Společnost nevnímá architekta jako samozřejmou součást procesu tvorby prostorů  
(soukromých i veřejných). 
Architekti zapomínají na společenskou zodpovědnost, která vyplývá z této profese. 
Veřejný prostor se potýká s mnohými problémy – zanedbanost, nefunkčnost, komercializace  
či vylučování některých skupin společnosti.  

Řešení, se kterými přicházíme
Osvětová a popularizační činnost o architektuře a veřejném prostoru a jejich souvislostech  

„Je pro nás důležité prostředí, ve kterém žijeme. 
Snažíme se využít našeho vzdělání a schopností 
tak, abychom naše okolí kultivovali a podíleli 
se na vytváření podmínek pro spokojený život.“ 

Vojtěch Sigmund
Zakladatel Architektů bez hranic

Karolína Kripnerová
Zakladatelka Architektů bez hranic
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Ocenění naší práce

Cyklus Architektura soužití získal prestižní novinářskou cenu Mileny Jesenské
| listopad 2021, Tržnice, Brno |

Cyklus Architektura soužití získal česko-německou novinářskou cenu - zvláštní cenu  
Mileny Jesenské. Velmi si vážíme tohoto ocenění, které vnímáme jako impuls k další činnosti  
a zároveň závazek. Slavnostní předávání prestižní Česko-německé novinářské ceny proběhlo  
v listopadu 2021 v Brně a v přímém přenosu jej přenášela Česká televize. 

Krátká anotace autorů z oficiálního webu: Občanský aktivismus může mít mnoho podob. 
Projeví se všude tam, kde lidem není jedno, v jakém prostředí žijí, a rozhodnou se sami přiložit 
ruku k dílu a přispět k řešení problému, který je pálí. Bytová krize, gentrifikace, dostupnost 
přijatelného bydlení, sociálně vyloučené lokality – to jsou témata, se kterými se potýkají česká 
i německá města. Tvůrci ze společnosti Artyčok.tv a spolku Architekti bez hranic se ve svém 
projektu “Architektura soužití” vydali prozkoumat ostravskou osadu Bedřiška a mnichovský 
Bellevue di Monaco. Přinesli inspirativní a povzbuzující reportáž o tom, že věci nemusí být 
takové, jak jsme zvyklí, a že moc těch, které se je rozhodnou měnit, dovede být obrovská.

Momentka z předávání ceny, foto: Ondřej Staněk                                              
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Laureáti ceny, foto: Ivan Svoboda                                             

Přímý přenos pro Českou televizi, foto: Ivan Svoboda                                             
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Tým: Vojtěch Sigmund, Jakub Zuzula, Pavlína Suchá, Markéta Jestřábová, Jan Tilinger  
Spolupráce: Janek Rous, Zuzana Tabačková

Hlavní projekty

Participativní workshop na sídlišti Chanov
| září 2021, sídliště Chanov, Most |

Architekti bez hranic, platforma pro současné umění Artyčok.tv a kolektiv Spolka zrealizovali 
participativní workshop s obyvateli na sídlišti Chanov v Mostě. 

V rámci workshopu proběhlo ve spolupráci s místní organizací Aver Roma setkání s obyvateli, 
mapování individuálních potřeb a možností dané lokality. Participace cílila zejména na analýzu 
stavu veřejného prostoru, zjišťovala jeho nedostatky a potenciály. Architekti bez hranic využili 
své zkušenosti z organizace workshopu participativní architektury v ostravské osadě Bedřiška  
v roce 2018. 

Záštitu nad workshopem převzal primátor statutárního města Most, Mgr. Jan Paparega.

Tvorba laviček - navázání spolupráce s místními, foto: ABH                                             
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Pocitová mapa - analýza veřejného prostoru sídliště, foto: ABH                                             

Výtvarný workshop s dětmi, foto: ABH                                             
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Tým: Karolína Kripnerová, Vojtěch Sigmund, spolupráce: Janek Rous

Hlavní projekty

Architektura soužití: VinziRast-mittendrin - premiéra třetího dílu
| prosinec 2021, Prostor 39, Praha |

Natočili jsme třetí díl filmového cyklu - tentokrát o vídeňském projektu VinziRast-mittendrin.  
V tomto domě v širším centru Vídně spolu bydlí studenti, (bývalí) lidé bez domova a uprchlíci. 
Vedle bydlení se zde nachází restaurace, dílny, studovny a střešní ateliér s terasou.

Premiéra třetího dílu cyklu Architektura soužití proběhla 17. 12. 2021 v Prostoru 39.

Architektura soužití představuje různé možnosti řešení sociální problematiky.
Výchozím motivem pro vznik dokumentárního seriálu je snaha o demýtizaci pojmů jako  
je sociální bydlení, problémové lokality, vyloučenost, znevýhodněnost. Cyklus se zaměřuje  
na středoevropské příklady tzv. dobré praxe, kde se místní komunity pokoušejí vytvořit, 
povětšinou svépomocí, funkční společenské i materiální zázemí pro důstojný život.  
Klíčem k vybraným lokalitám je významná role architektů či umělců, kteří v projektech  
působí jako jedni z hlavních hybatelů změn. Záměrem je zprostředkovat nový pohled  
na sociální udržitelnost ve městě.

Dokumentární cyklus Architektura soužití vzniká ve spolupráci spolků Artyčok.tv  
a Architekti bez hranic.

Titulní ilustrace dokumentu, autor Alexey Klyuykov                                             
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Foto z natáčení v červenci 2021: Příprava záběru a expozice pro natáčení      

Foto z natáčení v červenci 2021: Rozhovor s Alexandrem Hagnerem
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Přednášky a workshopy

Přednáška „Vyloučené lokality a metropole?“
| červen 2021, Konference Praha udržitelná - aktuální trendy a výzvy (online) |

Během celodenní konference „Praha udržitelná?“ přispěla Pavlína Suchá do bloku přednášek  
s názvem Udržitelné město a jeho občané. Příspěvek se zabýval sociálním vyloučením  
a prostorovou segregací a jejich dopady na česká města. 
Na konci každého bloku byl vyhrazen prostor pro diskusi k danému okruhu, přičemž každý blok 
nahlížel na udržitelnost města svou profesní perspektivou. Mimo témata územního plánování, 
sociální udržitelnosti a participace zazněly příspěvky o adaptaci měst na klimatickou změnu 
nebo o roli developerů při tvorbě města. Konferenci uzavřel blok týkající se příkladů dobré 
praxe, které by mohly sloužit jako inspirace pro hlavní město. 

Záznam konference je dostupný na webu arnika.org.  

Přednášející: Pavlína Suchá

https://arnika.org/praha-udrzitelna-aktualni-vyzvy-a-trendy 
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Přednášky a workshopy

Participativní workshop na festivalu Za Prahu udržitelnou a sousedskou II
| listopad 2021, Prostor 39, Praha |

Architekti bez hranic, Paměť města a kolektiv Spolka připravili participativní workshop  
s tématem situovaného městského navrhování.

Anotace workshopu: Všichni sníme o ideálním životě v ideálním sousedství. Naše představy  
se však různí, tak jako se různí naše životy a životní styly. Dobré město má být pro všechny. 
Jak vypadá ideální sousedství Prahy? Co se tam děje a kdo tam tráví čas? Jaké místa a 
budovy se tam nacházejí? Jaká má být ideální nová čtvrť? Tyto otázky jsme se pokoušeli 
zodpovědět v rámci dvouhodinového bloku na festivalu Za Prahu udržitelnou a sousedskou II, 
který se odehrával v žižkovském Prostoru 39.
 
Během intenzivního pracovního dne vzniklo 5 různých hojně graficky zpracovaných map,  
které byly pověšeny na stěnu vedle sebe a každá skupina k mapám přilepila kartičky  
s požadavky. Následně proběhla prezentace každé skupiny k návrhům ideálních čtvrtí  
a hlavních požadavků, které by neměli být opomíjeny. 

Z těchto výstupu následně vzniklo manifesto, ve kterém byly zohledněny všechny vznesené 
požadavky a bylo rozesláno účastníkům spolu s formulářem k zpětné vazbě k průběhu  
celého workshopu.

Tým : Pavlína Suchá, Jakub Zuzula
Spolupráce: Zuzana Tabačková, Barbora Matysová, Eliška Málková

Průběh workshopu, foto Petr Kalaš
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Přednášky a workshopy

Přednáška v rámci cyklu „Rozvojové středy“: Architekti a sociální udržitelnost
| listopad 2021, Fakulta stavební ČVUT, Praha (online) |

V rámci pravidelného cyklu přednášek pořádaných na Fakultě stavební ČVUT jsme se zapojili  
s příspěvkem na téma sociálně udržitelné architektury. V přednášce jsme popsali činnost  
a vznik našeho spolku a probíhající projekty, kterým se v současné době zabýváme.  

Přednáška byla rozdělena na dva bloky, z nichž se každý věnoval určitému záběru činnosti 
Architektů bez hranic. První část zmapovala vznik spolku a prvotní realizované projekty  
a činnosti, druhá polovina se věnovala sociálně vyloučeným lokalitám, konkrétně mosteckému 
Chanovu a ostravské Bedřišce, kde jsme měli možnost spoluorganizovat participační aktivity. 
V rámci našeho příspěvku jsme se společně snažili najít odpověď na otázku co je to sociální 
udržitelnost a jak k ní mohou přispět architekti. 

Přednášející: Karolína Kripnerová, Pavlína Suchá, Vojtěch Sigmund
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Přednášky a workshopy

Přednáška Neziskovky v architektuře - studentský cyklus Zkušenosti
| listopad 2021, Klubovna, Praha |

Studentská akce Zkušenosti, kterou pořádá Spolek posluchačů architektury z Fakulty 
architektury ČVUT má za sebou už dlouholetou tradici a probíhá každý měsíc v prostorách 
Dejvické Klubovny. Spolek ABH byl přizván jako jeden z přednášejících subjektů v rámci večera 
na téma neziskovky v architektuře. 

V rámci přednášky byla představena převážně dnešním studentům architektury činnost 
spolku zaměřeného na sociálně udržitelnou architekturu. Přednášky se zúčastnili čtyři členové 
spolku, přičemž každý z nich odprezentoval různé aktivity. Kromě témat jako bezdomovectví, 
intervence ve veřejném prostoru či vznik spolku a jeho místo v mezinárodní síti architektů  
bez hranic byly prezentovány i dokumentární cyklus Architektura soužití nebo proběhlý 
workshop na mosteckém sídlišti Chanov. 

Publikum projevilo o činnost spolku živý zájem a v následné diskuzi se probíralo jak financování 
projektů neziskových organizací, tak forma vzdělávání na školách architektury a její minimální 
sociální přesah. 

Přednášející: Jakub Zuzula, Pavlína Suchá, Vojtěch Sigmund, Karolína Kripnerová, Jan Tilinger
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Přednášky a workshopy

Přednáška v rámci cyklu „Rozvojové středy“: Architekti a sociální udržitelnost
| prosinec 2021, Fakulta architektury ČVUT, Praha |

Na pozvání Fakulty architektury ČVUT proběhla v rámci předmětu Ekologie pro první ročníky 
budoucích architektů přednáška Karolíny Kripnerové o sociální udržitelnosti ve vztahu k práci 
architekta.

Přednášející: Karolína Kripnerová

Foto: Dalibor Hlaváček
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Mezioborová spolupráce a prezentace 

Praha – Město pro lidi
| leden 2021, Praha a online |

ABH byli osloveni a zapojili se do aktivity SmetanaQ, v rámci které dostali osobnosti veřejného 
dění za úkol odpovědět na otázku: „Co chybí Praze, aby se stala městem s nejlepší kvalitou 
života?” Podle Vojtěcha Sigmunda, spoluzakladatele Architektů bez hranic jsou to tři věci: 
dostupné bydlení, stavby pro sociální služby a zelenomodrá infrastruktura. 

Celý příspěvek ke zhlédnutí na youtube.com.  
Více informací o projektu najdete na webu Prahy - Města pro lidi. 

Přednášející: Vojtěch Sigmund

https://www.youtube.com/watch?v=2gmjnQ4auUI
https://www.praha-mestoprolidi.cz/
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Mezioborová spolupráce a prezentace 

Přednáška v rámci cyklu „Rozvojové středy“: Architekti a sociální udržitelnost
| leden 2021, Praha (online) |

Přijali jsme pozvání do diskuze o spolupráci a komunitních přístupech k tvorbě architektury  
v rámci cyklu Reading architecture 05, tentokrát s tématem Vzájemná pomoc. Organizátorem 
cyklu je norma space.  

Architektuře se nyní do zorného pole intenzivněji dostávají pojmy: spolupráce, solidarita, 
nestandardní procesy a rychlé reakce. Jak mohou proměnit architekturu, dostat se do našich 
každodenních pracovních režimů? Může nám nové nahlížení na principy spolupráce pomoci 
při fungování v našich pracovních kolektivech? Jak integrovat do našeho přemýšlení zvýšenou 
citlivost a solidaritu? Jaké nástroje nám mohou pomoct skupinovou práci udržet a efektivně 
koordinovat? A jak u toho nevyhořet? 

Nová kniha Mutual Aid od Deana Spade, vydaná v sérii Verso Pamphlet jako rychlá odpověď  
na současnou krizi, popisuje právě mechanismus solidarity a vzájemné pomoci. Vychází sice  
z amerického prostředí s odlišným sociálním kontextem, obecné principy jsou ale platné i u nás: 

“Tváří v tvář této situaci se více a více lidí cítí povoláno reagovat ve svých komunitách  
a vytvářejí tak odvážné a inovativní cesty, jak sdílet prostředky a podporovat zranitelné 
sousedy. Pokud jsou takové akce pro přežití spojeny se sociálním hnutím vyžadujícím 
transformaci, nazýváme je Vzájemnou pomocí. (…) Vzájemná pomoc dává lidem prostředky, 
jak se zapojit do hnutí reagujících na jejich akutní potřeby a obavy, a produkuje sociální prostor, 
kde dochází k nové vlně solidarity. V nejlepších případech Vzájemná pomoc reálně produkuje 
nové způsoby života, kde lidé mají šanci vytvořit vlastní systém péče a velkorysosti, které se 
snaží řešit otázky násilí a podporují spokojený život. 

Tato kniha je o Vzájemné pomoci: vysvětluje, proč je tak důležitá, jak vypadá, a jak se do ní 
zapojit. Poskytuje její teorii stejně jako konkrétní nástroje a návody, které pomáhají řešit některé 
z nejtěžších otázek, kterým skupiny vzájemné pomoci čelí – jak pracovat ve skupině, jak 
společně dojít k rozhodnutí, jak zabránit a nakládat s konflikty, jak se postavit k vyhoření – vše 
tak, abychom mohli vytvořit dlouhotrvající aktivity, které mohou ve své agendě uspět.“ 

O alternativních taktikách architektury jsme  
si povídali s hosty z řad architektů, sociologů  
a komunitních aktivistů.

Přeložené výňatky pracovního překladu  
pro vzdělávací účely tohoto setkání můžete 
stahovat zde.

Přednášející: Vojtěch Sigmund

https://drive.google.com/drive/folders/1k1BVaGwdeexgxNW0-5zzp288lWsgQ-a2?fbclid=IwAR1yODEYYt47sE3Q6fpo3ZMhMQ0Y37sa-RSzSrjElKMtSlHEJH1r1mH83Ic
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Mezioborová spolupráce a prezentace 

Za Prahu udržitelnou a sousedskou: Praha komunitní
| únor 2021, online |

Architekti bez hranic byli pozváni do diskusního panelu, který pořádal CAMP- Centrum 
architektury a městského plánování. Pozvánku k účasti přijala Karolína Kripnerová. 

Anotace večera: Turismus, bydlení, participace, památková ochrana budov a celková 
proměna města. To je jen několik z celkem osmi témat, která spojila na 40 pražských spolků a 
organizací a motivovala je k sepsání jednotného dokumentu s názvem Za Prahu udržitelnou 
a sousedskou. Společně žádají zkvalitnění života v našem hlavním městě, a to s ohledem 
na stávající krize. Komu patří centru města? Turistům nebo pražanům? V centru Prahy si 
sice můžete na každém rohu koupit „staročeský“ trdelník, ale mléko a vejce už tak lehko 
neseženente. S jakými problémy se dnes potýkají podniky v centru nebo naopak v širší části 
města? A jak by mohla Praha vypadat, kdyby se podporoval více její lokální charakter a chránila 
se místa, která jsou „pro všechny“? 

K diskusi byli přizváni:
Hana Třeštíková (Radní pro oblast kultury)
Karolína Kripnerová (Architekti bez hranic)
Barbora Bírová (Platforma pro sociální bydlení)
Matěj Velek (Kasárna Karlín)
Petr Peřinka (Pražské kreativní centrum)

Moderátorkou večera byla Táňa Zabloudilová. 

Záznam večera je dostupný na webu CAMP Praha.

Přednášející: Karolína Kripnerová

https://www.campuj.online/zaznamy/za-prahu-udrzitelnou-a-sousedskou
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Mezioborová spolupráce a prezentace 

Součást výzkumu M(i)esto-tvorba z periférie
| duben 2021, Praha |

Oslovily nás výzkumnice Lýdie Grešáková a Zuzana Tabačková, které studují  
doktorský program na německé TU Berlin pod vedením Prof. Dr.-Ing. Angely Milion. 
Jejich výzkum se zabývá organizacemi, které utvářejí místa a města na Slovensku  
a v Čechách. Zajímají je organizace, které přinášejí témata a perspektivy, které jsou  
v mainstreamové tvorbě neviditelné, resp. stojí na okraji pozornosti a zájmu. Příkladem  
je zohlednění potřeb lidí z vyloučených skupin, péče o „nechtěné“ budovy a prostory  
či zapojování neodborné veřejnosti do tvorby měst. 

V rámci výzkumu byl proveden hodinový rozhovor o činnosti spolku Architekti bez hranic. 
Výzkumnice Zuzana Tabačková vyzpovídávala Karolínu Kripnerovou. 

Výstupem bude publikace a disertační práce. 

Více na https://spolka.cc/sk/vyskum-mesto-tvorba

Rozhovor: Karolína Kripnerová

https://spolka.cc/sk/vyskum-mesto-tvorba
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Mezioborová spolupráce a prezentace 

Nabídka asistence a konzultace v rámci iniciativy Architekti pro bono
| červen 2021, online |

Po ničivé přírodní katastrofě, která v červnu postihla obce na jižní Moravě, jsme se 
bezprostředně zapojili s nabídkou pomoci. Své služby jsme postiženým obyvatelům nabídli 
nejprve prostřednictvím přímého oslovení České komory architektů a následně i v rámci vzniklé 
iniciativy Architekti pro bono. 

V souvislosti s ‚tornádem‘ jsme poskytli telefonické konzultace zájemcům, zhodnotlili jejich 
situaci a nastínili, co bude nutné podniknout pro opravy a výstavbu poničených nemovitostí 
např. k získání dokumentace a jednání s úřady. 

Architekti Pro Bono je iniciativa českých architektů poskytujících bezplatné či zlevněné 
architektonické poradenství a služby obětem přírodní a lidské katastrofy, která postihla na konci 
června 2021 jižní Moravu a Lounsko. Klienti pomocí adresáře členských atelierů kontaktují 
přímo architekty a sdělí jim podrobnosti o své situaci a požadovanou pomoc. 
Členové posoudí situaci a vysvětlí jejich možnosti. V závislosti na konkrétních okolnostech 
se rozsah dostupné pro bono asistence (ať už zcela zdarma či zlevněné) může lišit – od 
jednoduché rady až po kompletní architektonické služby. Iniciativu Architekti Pro Bono založil 
Jiří Lev 27. června 2021 a jejím provozovatelem je Česká komora architektů.

Profil Architektů bez hranic na webu architektiprobono.cz

Tým: ABH

https://architektiprobono.cz/user/architekti/
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Mezioborová spolupráce a prezentace 

Konference Udržitelnost v knihovnách
| prosinec 2021, online |

Byli jsme pozváni na konferenci Udržitelnost v knihovnách, která knihovnicích a knihovníkům 
představila širokou paletu občanských iniciativ, které zprostředkovávají přednášky a jiné druhy 
osvětové činnosti o tématech spojených s udržitelností. Konference je prvním stupněm k další 
navázání spolupráce s knihovnami. 

Činnost našeho spolku představila Karolína Kripnerová v bloku Město a obec.  

Z anotace: Pro knihovny by mohla být zajímavá edukativní část naší činnosti, kdy rádi 
poskytujeme přednášky o architektuře se zaměřením na veřejný prostor a výše zmíněná 
témata. V minulých letech jsme uspořádali cyklus debat Hranice architektury, kdy jsme hledali 
průsečíky napříč obory, a to nad tématy, které se dotýkají architektury. A že jich je! Dále 
máme zkušenosti s vedením workshopů pro studenty i veřejnost. A také nabízíme projekci 
dokumentárního cyklu Architektura soužití, který má za cíl demýtizovat pojmy jako je sociální 
bydlení, znevýhodněnost či vyloučenost. Prezentujeme v něm příklady dobré praxe ze střední 
Evropy. 

Více na webu konference.

Přednášející:Karolína Kripnerová

https://udrzitelna.knihovna.cz/konference-2021
https://spolka.cc/sk/vyskum-mesto-tvorba
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Mezioborová spolupráce a prezentace 

Divočina, peníze, beton: Proměna Rohanského ostrova v Praze
| prosinec 2021, Praha |

Členové ABH, konkrétně Lea Dostálová a Vojtěch Sigmund, autorsky přispěli do publikace 
“Divočina, peníze, beton: Proměna Rohanského ostrova v Praze”. 

Studie shrnuje argumenty kritiků současného nespoutaného komerčního městského  
rozvoje na příkladu zástavby Rohanského ostrova v Praze.

Kromě identifikace základních problémů, které vedou k rozbíjení městské tkáně  
a vytvářenísterilního, nehostinného prostředí, ke zhoršování nedostupnosti bydlení,  
ke stupňování gentrifikace a nepřipravenosti na důsledky klimatické změny, uvádí příklady 
alternativních přístupů, z nichž těží všichni obyvatelé města.

Publikace byla oficiálně představena v rámci festivalu Za Prahu udržitelnou a sousedskou. 
Elektronická publikace je ke stažení zde. 

Foto z představení knihy

Tým: Lea Dostálová, Vojtěch Sigmund

https://arnika.org/divocina-penize-beton-promena-rohanskeho-ostrova-v-praze
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Projekty ve veřejném prostoru

Stavebně-technická analýza azylového domu Naděje
| duben 2021 |

Máme radost z opětovné spolupráce s organizací Naděje! 
V průběhu jara 2021 jsme zpracovali stavebně-technickou analýzu stavu azylového domu 
v Záběhlicích. Tento objekt slouží zejména klientům seniorního věku ke dlouhodobému 
ubytování. 
Na základě návštěv a dostupných podkladů jsme stanovili priority oprav (od dotažení šroubků 
či jiných postřehů klientů, až po náročnější stavební záměry), prozkoumali tepelně-technický 
stav obálky objektu, odhadli finanční náklady a v neposlední řadě jsme i zkontrolovali svahy 
hned vedle tekoucího Botiče. 

Letecký pohled na Azylový dům, foto Jan Kazimour

Tým: Jan Tilinger, Vojtěch Sigmund, Karolína Kripnerová, Martin Chudíček

https://spolka.cc/sk/vyskum-mesto-tvorba
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Projekty ve veřejném prostoru

Kampaň Ahoj, krásné Česko: Dokončení Revitalizace podchodu ve městě Jeseník
| srpen 2021, Jeseník |

V létě 2020 Architekti bez hranic navrhovali v rámci kampaně Ahoj, krásné Česko revitalizaci 
podchodu v centru města Jeseník. Předmětem návrhu bylo zvelebení zanedbaného prostoru, 
který nebyl od počátku 90. let rekonstruován. Prostor s jinak velkým potenciálem tvořící 
propojení mezi hlavním náměstím a před-prostorem areálu bývalého kláštera Voršilek je 
místními obyvateli využíván denně, a proto byl zvolen jako místo, které si zaslouží větší péči. 
V návrhu se pracovalo s obnovou původní mozaiky a repasí informačních vitrínek. Nedílnou 
součástí byla úprava povrchů a nahrazení nedostačujícího osvětlení. 

Tým: Pavlína Suchá, Jakub Zuzula , Vojtěch Sigmund, Jana Mercogliano, Martin Chudíček 
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Mediální ohlasy

Facebook: 
Máme přes 1790 fanoušků a více jak 1900 sledujících.

Instagram: 
Máme 116 příspěvků a přes 930 sledujících.

Televize: 
Přenos Česko-německé novinářské ceny 2021
https://www.ceskatelevize.cz/porady/14562292247-cesko-nemecke-novinarske-ceny-2021/

Webová média:
Článek o publikaci Rohan City
https://arnika.org/o-nas/tiskove-zpravy/transformace-brownfieldu-v-praze-projekt-rohan-city-je-
prikladem-nevhodneho-nakladani-s-nejcennejsimi-pozemky

Článek o workshopu v Chanově v Mělnickém Deníku
https://melnicky.denik.cz/denik-v-regionech/most-chanov-architekci-sidliste-20211015.html

Rozhlas:
Rozhovor pro Český rozhlas Vltava (pořad Akcent): Vyloučené lokality potřebují architekty a 
umělce. Základem spolupráce jsou vztahy s místními
https://vltava.rozhlas.cz/vyloucene-lokality-potrebuji-architekty-a-umelce-zakladem-spoluprace-
jsou-vztahy-8626999

https://www.ceskatelevize.cz/porady/14562292247-cesko-nemecke-novinarske-ceny-2021/
https://arnika.org/o-nas/tiskove-zpravy/transformace-brownfieldu-v-praze-projekt-rohan-city-je-prikladem-nevhodneho-nakladani-s-nejcennejsimi-pozemky
https://arnika.org/o-nas/tiskove-zpravy/transformace-brownfieldu-v-praze-projekt-rohan-city-je-prikladem-nevhodneho-nakladani-s-nejcennejsimi-pozemky
https://melnicky.denik.cz/denik-v-regionech/most-chanov-architekci-sidliste-20211015.html
https://vltava.rozhlas.cz/vyloucene-lokality-potrebuji-architekty-a-umelce-zakladem-spoluprace-jsou-vztahy-8626999
https://vltava.rozhlas.cz/vyloucene-lokality-potrebuji-architekty-a-umelce-zakladem-spoluprace-jsou-vztahy-8626999
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Orgány spolku a členové spolku 

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Statutárním orgánem je výbor, který má dva členy: 
Karolína Kripnerová a Martin Chudíček.

Členové revizní komise spolku jsou Vojtěch Sigmund, Lea Martínková, Markéta Jestřábová. 

Spolek Architekti bez hranic má následující členy:

Ing. arch. Martin Chudíček
Ing. arch. Markéta Jestřábová
Ing. arch. Karolína Kripnerová
Ing. arch. Pavel Lejdar 
Ing. arch. Lea Martínková
MFA. Jakub Mikuláštík

Ing. Jan Tilinger, Ph.D.
Ing. arch. Anna Sigmund
Ing. arch. Vojtěch Sigmund
Ing. arch. Alžběta Stodolová
ing. arch. Pavlína Suchá
Ing. arch. Jakub Zuzula
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Kontakt

Architekti bez hranic, z.s.
www.architektibezhranic.eu/
https://www.facebook.com/architektibezhranic/
https://www.instagram.com/architektibezhranic/
info@architektibezhranic.eu

Registrace 8. dubna 2017 u Městského soudu v Praze 
Sídlo Archangelská 2, 100 00 Praha 10
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