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1. Představení spolku

Spolek Architekti bez hranic postupně vznikal už od roku 2015, kdy jsme se začali 
scházet, vyměňovali si názory a postřehy a formulovali vize. Oficiálně byl zapsaný 
spolek registrován v dubnu 2017. 
Iniciativa Architekti bez hranic sdružuje desítku mladých architektů a designérů 
se zájmem o veřejný prostor. Věnuje se projektům pro znevýhodněné lidi, projektům, 
které zlepšují zanedbaná místa a projektům, které posilují mezilidské vztahy. 

„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.“ 

Idea, poslání, důvod existence a cíle organizace 
1. Iniciovat a realizovat projekty pro znevýhodněné lidi.
2. Propojovat lidi se zájmem věnovat se architektuře nekomerčně a zprostředkovat

výměnu zkušeností.
3. Popularizace tématu a komunikace směrem k odborné i laické veřejnosti.

Ambicí platformy je stát se členem mezinárodní sítě dobrovolnických organizací 
Architectes sans frontiéres, jejíž filozofie je nám blízká

foto. Magdalena Junger



2. Činnost v roce 2017

Realizované projekty

Orientační systém v podchodech na Vltavské
Podchody pod Hlávkovým mostem v blízkosti stanice metra Vltavská jsou labyrintem, 
který vznikl v šedesátých letech minulého století. Tehdy dostala přednost automobilová 
doprava před pěšími. Budovala se severojižní magistrála, a v místě Hlávkova mostu 
vznikly velké „brýle“ nadjezdů, nájezdů a výjezdů. Pro pěší „zbyly“ jen tmavé chodby 
pod terénem. Chodby jsou neoblíbené, nevyužívané a zanedbané. Některá místa 
tohoto komplexu jsou obývána lidmi bez domova. Pod rampami, které cyklistům 
umožňují cestu po nábřeží – podjezd pod mostem – je jedna z nejstarších tolerovaných 
kolonií lidí bez domova v Praze. 

Orientační systém řeší spletitý systém dvanácti vchodů, východů, ramp a schodišť, 
ve kterém se ztráceli i místní. Intervence v místě upozornila na zanedbanost prostoru 
nedaleko centra Prahy, a usnadnila orientaci pěším i cyklistům. Projekt sestává ze série 
barevných ploch, piktogramů a názvů hlavních směrů: červeně stanice Vltavská, 
žlutě Strossmayerovo náměstí, modře Nábřeží kapitána Jaroše a zeleně Bubenské 
nábřeží. Nápisy doplňuje směr Štvanice. Barevně jsou natřeny betonové plochy, 
které se natíraly i před intervencí, ale na jednolitý šedý odstín.

Projekt byl realizován za velké podpory radnice Prahy 7, která pomohla najít finanční 
zdroje. Peníze na projekt poskytlo Hlavní město Praha. Dále jsme na projekt získali 
grant Nadace Proměny Karla Komárka. Realizaci projektu provedly Pražské služby a.s.
Slavnostní přestřižení pásky proběhlo v rámci akce Zažít město jinak 16. září 2017.

Koordninátor projektu: Karolína Kripnerová
Tým: Jakub Mikuláštík, Martin Chudíček a další členové

foto. Jakub Linhart



Probíhající projekty 

Zažít město jinak v podchodech na Vltavské
Letos již potřetí se uskutečnilo kulturní odpoledne v podchodech na Vltavské. 
Během přednášek, prezentací a workshopů se setkali místní obyvatelé, organizace, 
které lidem bez domova pomáhají, a většinová společnost. Bylo to pestré odpoledne, 
během kterého byla za účasti pana starosty Prahy 7 Jana Čižinského, paní radní 
Hany Třeštíkové, a velkého zájmu veřejnosti slavnostně přestřižena páska 
Orientačnímu systému. 
Příjemné odpoledne probíhalo za hudby jam session studentů architektury a jejich přátel. 
O občerstvení se postaraly Kuchařky bez domova. Během odpoledne si návštěvníci 
kromě bohatého programu mohli zahrát i hru Orientuj se!

Koordinátor projektu: Martin Chudíček 
Tým: Eliška Pomyjová a další členové

foto. Jakub Linhart



ZMJ - Program:

Denisa Langrová – Humanita a práce
Denisa Langrová, studentka sochařství pražské VŠUP představila v projektu Humanita 
a práce vizi utopické filantropické zóny na které spolupracovala se studentkou 
architektury Terezou Veselou. Návrhy instalací a intervencí jsou situovány 
do betonového komplexu kolem stanice Vltavská. Svou prezentací rozpoutala diskuzi 
o jejich potenciálu.

Barbora Bírová – Obrazy bez domova
Výstava fotografií každodenních zkušeností a prožitků lidí bez domova zachycená 
okem sociální antropoložky Barbory Bírové ve spolupráci s lidmi bez domova byla 
uvedena prezentací autorky.

Komentovaná vycházka s Armádou spásy
Vycházka s terénním pracovníkem Armády Spásy Filipem Peregrinem přiblížila naši 
lokalitu a přilehlá místa zcela v jiných souvislostech než je běžně známe. Zároveň 
propojila podchody s Centrem sociálních služeb Bohuslava Bureše v Holešovicích, 
ve kterém probíhal další kulturní program v rámci dne otevřených dveří.

Prohlídka s panem Václavem z Pragulic
Pan Václav žije pod Hlávkovým mostem dlouho a místem nás, stejně jako před rokem, 
provedl. Prohlídka začala u cedule s nápisem „prohlídka“ a vstupné bylo dobrovolné. 

Humans of Prague – Mít svůj domov
Výstava fotografií a příběhů přiblížila různorodost osobních zkušeností lidí, kteří se 
v určité fázi svého života ocitli v bytové nouzi. Jejich portréty, doplněné o vlastní 
biografie, zachytil Tomáš Princ v projektu Humans of Prague na sklonku roku 2016 
v rámci kampaně Mít svůj domov za přijetí Zákona o sociálním bydlení. K výstavě 
proběhla beseda se zástupci iniciativy Mít svůj domov. 

Hobohemia – Fotografie
Výstava fotografií, které v rámci výzkumného projektu Hobohemia pořídili lidé bez 
domova. Proběhla beseda s jednou z autorek projektu Hanou Daňkovou.



Městomil
Cílem záměru je revitalizace části veřejného prostoru v předprostoru metra Vltavská. 
Současně se projekt snaží o propojení většinové společnosti a lidí bez domova, 
či chcete-li odstranění bariér mezi těmito skupinami obyvatel. 

Projekt má dvě roviny. Hmotnou, ve které architektonicko-uměleckými zásahy zlepšuje 
bezprostřední okolí stanice metra/tramvají Vltavská. Dojde k úpravě parteru a instalaci 
uměleckého objektu s možností nárazového multifunkčního využití. Druhá rovina je 
informační a sociální, kdy projekt bojuje s předsudky a negativním obrazem 
bezdomovectví (např. připravovaným kulturním programem, který se v místě 
zásahu bude pořádat).

Kromě Architektů bez hranic se na projektu podílí iniciativa Auto*mat, úzkým 
spolupracovníky je magazín Nový Prostor a další neziskové organizace, které 
se věnují práci s lidmi bez domova. V dosavadní fázi rozpracovanosti je hotova 
hmotová studie objektu. Proběhly konzultace na radnici Městské části Praha 7.

Koordinátor projektu: Martin Chudíček
Tým: Jana Mercogliano, Alžběta Stodolová, Vojtěch Sigmund a další členové; 
spolupráce: Tereza Špinková



Veřejné šatní skříně
V roce 2017 jsme provozovali čtyři šatní skříně v hlavním městě. Skříň se nacházely 
na Pankráci u Café na půl cesty (v sousedství Veřejné lednice). Dále dvě Skříně 
na Žižkově: jedna na fasádě Kliniky v ulici Jeseniova a druhá o pár kroků dále v ulici 
Zelenky-Hajského. Skříň, která bývala v loňském roce umístěna u Modřanského 
biografu, se dočasně přemístila do Kobylis.

Závěrem roku 2017 fungují dvě Skříně. Na Žižkově v ulici Zelenky-Hajského, kde je 
duchem projektu aktivní a šikovný správce Marek. Tento Správce mimo péči o Skříň 
organizuje dobročinné Hrabárny pro sousedy, provozuje Komunitní zahrádku na balkoně, 
Dílnu a další aktivity, které probouzí komunitní život v místě. Markovi moc fandíme. 
Dobře funguje také Skříň na Pankráci, je stále plná a prázdná. 

Zároveň se zvyšuje povědomí veřejnosti o tomto projektu, ozývají se jednak média, 
a také lidé, kteří by Skříň rádi provozovali, či do ní příspívali.

Během roku 2017 jsme se setkali se starostou Prahy 6 panem Kolářem, který projevil 
o projekt zájem. Bohužel jsme se neshodli na podobě nových Skříní, pan starosta 
se rozhodl zakoupit standardizované plastové skříně. Jeho rozhodnutí respektujeme.

Koordinátor projektu: Vojtěch Sigmund
Tým: Markéta Jestřábová, Jana Mercogliano, Martin Chudíček a další členové



Připravované projekty

Sprchomat
Jste turista nebo cyklista? A víte, kde se ve městě můžete osprchovat? Moc možností není. 
A jak mají tuto situaci řešit lidé bez domova? Většinové společnosti sice nejvíce na lidech 
bez domova vadí zápach, ale jak mají tito lidé osobní hygienu řešit, když je v Praze jedna 
sprcha na zhruba dvě stě lidí bez přístřeší? 

Připravili jsme projekt pro pana Vojtěcha Sedláčka z iniciativy Nejdřív střecha. Manuál 
přestavby veřejných záchodků na veřejnou sprchu tak, aby byl záměr jednoduchý, 
universální a odolný. Projekt obsahuje kromě prostorového a materiálového řešení 
také manuál obsluhy a odhad nákladů. 

Koordinátor projektu: Karolína Kripnerová
Tým: Martin Chudíček, Jakub Mikuláštík a další členové



3. Mediální ohlasy

Facebook   Koncem roku 2017 jsme zdolali hranici 900 lajků. Věříme, že začátek dalšího 
roku přinese překlenutí magické tisícovky. 
Instagram   Zveřejnili jsme 16 příspěvků, máme 99 sledujících!
---  ---
Tištěné noviny
Magazín Ego!   Hospodářských novin – Orientační systém v podchodech na Vltavské, 
                           24. 11. 2017

Televize
Praha TV   Hlávkův most má nový orientační systém, 10. 10. 2017 (Karolína Kripnerová)
http://prahatv.eu/zpravy/praha/praha/5659/hlavkuv-most-ma-novy-orientacni-system

Rádio 
Český rozhlas   V podchodech u metra Vltavská už se neztratíte, jsou přehlednější 
                           díky barvám, 16. 9. 2017 (Karolína Kripnerová)
http://www.rozhlas.cz/regina/prahoukrizemkrazem/_zprava/v-podchodech-u-metra
-vltavska-uz-se-neztratite-jsou-prehlednejsi-diky-barvam--1754585

Český rozhlas Vltava, ArtCafé   Wayfinding 20. 10. 2017 
                                                      (Jakub Mikuláštík, Martin Chudíček)
https://vltava.rozhlas.cz/wayfinding-chytry-system-mestske-navigace-ma-stale-vice-
mest-praha-zaostava-5997642 



Webová média:
Nadace Proměny Karla Komárka   Orientační systém v podchodech na Vltavské 
https://orientacni-system-vltavska.nadace-promeny.cz/

Deník.cz   Pražský labyrint podchodů hrůzy: lidé v nich prý brzy přestanou bloudit, 
                 10. 4. 2017
https://www.denik.cz/regiony/prazsky-labyrint-podchodu-hruzy-lide-v-nich-pry-brzy
-prestanou-bloudit-20170410.html

Prahou na kole   Kličkujeme uličkami IV.- labyrintem na Vltavské, 2. 5. 2017
https://prahounakole.cz/2017/05/klickujeme-ulickami-iv-labyrintem-vltavske/

IRozhlas   Pandy, želvy a snové postavy. Projděte si zajímavě vymalované pražské 
                  podchody, 20. 5. 2017
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/pandy-zelvy-a-snove-postavy-projdete-si-5
-zajimave-vymalovanych-prazskych_1705201320_ako

Archiweb   Blíží se oživení podchodů na Vltavské, 8. 8. 2017 
https://archiweb.cz/n/home/blizi-se-oziveni-podchodu-na-vltavske

Radio Wave   Podchody u pražského metra Vltavská získají značky a směrovky 
                       od Architektů bez hranic, 9. 8. 2017
https://wave.rozhlas.cz/podchody-u-prazske-stanice-vltavska-ziskaji-znacky-a
-smerovky-od-architektu-bez-5960566

Czech Design   Architekti bez hranic navrhli orientační systém, který oživí podchod 
                          u Vltavské, 29. 8. 2017
http://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/architekti-bez-hranic-navrhli-orientacni
-system-ktery-ozivi-podchod-u-vltavske

iDnes.cz   Labyrintu pod Hlávkovým mostem se lidé vyhýbají, orientaci usnadní barvy, 
                 11. 9. 2017
https://praha.idnes.cz/vltavska-podchod-barvy-hlavkuv-most-dvg-/
praha-zpravy.aspx?c=A170911_134604_praha-zpravy_rsr

Designmag   Hlávkův most má nový orientační systém pro pěší, 20. 9. 2017
http://www.designmag.cz/architektura/69817-hlavkuv-most-ma-novy-orientacni-system
-pro-pesi.html



Přednášky, prezentace, publikace:
Výstava Drazí architekti… v Galerii Architektury Brno, 13. -27. 6. 2017 
(Jakub Mikuláštík, Karolína Kripnerová)

Příspěvek do publikace Drazí architekti… 
(Autor: Karolína Plášková); PLÁŠKOVÁ, Karolína, ed. Drazíarchitekti… [online]. 
Brno: Galerie Architektury Brno, 2018. ISBN 978-80-907120-0-3. 
Dostupné z: http://galerieachitektury.files.wordpress.com/2018/01/drazi-architekti.pdf

Art District 7 Talks   Bio Oko, 14.11.2017 (Jana Mercogliano, Karolína Kripnerová)

Popularizace společenské angažovanosti
Nominace na cenu Gratias Tibi
http://www.gratiastibi.cz/cs/nominovane-projekty/architekti-bez-hranic

Hlasování v anketě O2 SmartUp
https://www.o2smartup.cz/projekty/detail/2841?page=9

foto. Martin Vlček



4. Finance

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ARCHITEKTI BEZ HRANIC ZA ROK 2017

MAJETEK    na zač. období   na konci období
Peníze a ceniny  0     0
Průběžné položky  0                0
Bankovní účty   0                3.100,- Kč
Součet majetku  0     3.100,- Kč
ZÁVAZKY   0                0
ROZDÍL        3.100,- Kč

PŘÍJMY
prodej zboží, výrobků 
a služeb   0                0
ostatní příjmy   0                11.444,- Kč
peněž. dary a vklad  0                5.146,- Kč
PŘÍJMY CELKEM   0                16.590,- Kč

VÝDAJE
Nákup materiálu  0                3.531,- Kč
Zboží (grant)   0                9.549,- Kč
Mzdy    0                0
Provozní režie   0                410,- Kč
VÝDAJE CELKEM   0                13.490,- Kč

ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ                 3.100,- Kč

Dne 5.3.2017 byl založen transparentní účet, který je veden na Architekti bez hranic, z.s.

Číslo účtu: 2001215619 / 2010
Majitel účtu: Architekti bez hranic, z.s.
Název účtu: Architekti bez hranic, z.s.

FIO banka - https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2001215619



5. Orgány organizace

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Statutárním orgánem je výbor, který 
má dva členy: Ing. arch. Vojtěch Sigmund, Ing. arch. Karolína Kripnerová. 
Předsedou revizní komise spolku je BA. Nora Behová, členové revizní komise jsou 
Ing. arch. Martin Chudíček a Ing. arch. Alžběta Stodolová. 

Spolek Architekti bez hranic má v roce 2017 následující členy:

BA. Nora Behová
Ing. arch. Martin Chudíček
Ing. arch. Markéta Jestřábová
Ing. arch. Karolína Kripnerová
Ing. arch. Pavel Lejdar
M. arch. Jana Mercogliano
MFA. Jakub Mikuláštík
Ing. arch. Eliška Pomyjová  (ukončeno k 14.11.2017)
Ing. arch. Anna Sigmund
Ing. arch. Vojtěch Sigmund
Ing. arch. Alžběta Stodolová
Pavel Vodička  (ukončeno k 21.12.2017)

6. Poděkování

Rádi bychom na tomto místě poděkovali paní radní Haně Třeštíkové a panu radnímu
Ondřeji Mirovskému (radnice Prahy 7) za podporu Orientačnímu systému na Vltavské, 
paní Markétě Kůtové (Pražské služby) za realizaci projektu, panu Přemyslu Palanovi 
za pomoc se šablonami pro nápisy. 
Děkujeme dobrovolnicím Františce a Noře, které nám opět pomohly během 
Zažít město jinak.
Děkujeme fotografce Magdaléně Junger za krásné profilové fotky.
Děkujeme fotografovi Jakubovi Linhartovi za ochotu a čas, který věnuje focení našich 
akcí. 
Děkujeme Elišce Stodolové za pomoc s texty. 

7. 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
Transparentní účet č. 2001215619 / 2010 (Fio banka)
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