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V profilovej knihe Martina Rajniša1 na otázku 
Čo najviac ovplyvnilo jeho rozvoj ako archi-
tekta, odpovedal: „Určite by som sem nedošiel, 
keby som nemal to šťastie stretnúť Karla Hubáč-
ka a Miroslava Masáka v škôlke SIAL,2 keby 
som nemal to šťastie, že som mohol pracovať 
pri vedľajšom stole s ľuďmi, ako je Emil Přikryl,3 
Johnny Eisler,4 Zdeněk Zavřel,5 Vašek Králíček, 
Dalibor Vokáč,6 Mirko Baum.7 Čo meno, to hviez-
da!“ Toľko citát.

Šťastím našej Fakulty architektúry je, že jedna 
z hviezd SIAL-u, a to prof. Zdeněk Zavřel, nám 
roky preukazuje svoju náklonnosť a udržiava 
s nami čulé pracovné kontakty. 

Zdeněk Zavřel sa narodil 13. 8. 1943 v Pra-
he. Na ČVUT vyštudoval odbor architektúra, 
štúdium končil na Katedře průmyslových staveb 
u prof. O. Štěpánka, v roku 1966 bol promovaný 
a získal titul Ing. arch. Ako architekt začal praco-
vať v Sdružení projektových ateliérů – Ateliér Del-
ta v Prahe. V rokoch 1968 – 1969 absolvoval stáž 
v architektonickej kancelárii van den Broek en 
Bakema v Rotterdame. Ale jeho skutočná profesi-
onálna kariéra sa datuje od roku 1970, keď začal 
pracovať v libereckom SIAL-e a v povestnej škôlke 
architektov Karla Hubáčka a Miroslava Masá-
ka. Po odchode do exilu koncom sedemdesiatych 
rokov (1978) sa ďalej profiloval v svetoznámej 
kancelárii v Rotterdame van den Broek en Ba-
kema (1978 – 1984). V osemdesiatych rokoch si 
otvára vlastnú kanceláriu. Vtedy získava aj druhý 
inžiniersky titul „ir“, ktorý získal na Technickej 

univerzite v Delfte (1983).8 Na tejto škole pô-
sobil od roku 1980 do roku 1997 ako pedagóg 
i ako vedecký pracovník.9 V deväťdesiatych ro-
koch sa radom aktivít podieľa na zrode Obce 
architektov v Čechách a v roku 1998 získava 
za svoje celoživotné dielo Grand Prix ‹98 Čes-
kej obce architektov.

PrOFesOr zaVřel – 
arChitekt, Výskumník, 
anGažOVaný arChitekt

Projekty a stavby Zdeňka Zavřela sa dotý-
kajú mnohých typologických druhov. Okrem 
základnej témy mestského bývania (komple-
xy v Rotterdame, Amsterdame a v ďalších lo-
kalitách) sa tiež venoval stavbám škôl (Haag, 
Amsterdam a ďalšie). V posledných rokoch sa 
zaoberal aj administratívnymi a reprezenta-
tívnymi stavbami (administratívne komplexy 
v okolí Amsterdamu, centrum v Paríži). Staval 
v rôznych podmienkach v Európe (Čechy, Ho-
landsko, Francúzsko) aj v Afrike (Ghana).

Jeho návrhy boli ocenené v domácich 
a zahraničných súťažiach, napríklad za reno-
váciu hlavnej stanice v Prahe (spolu s J. Eich-
lerom, D. Vokáčom a E. Přikrylom), ceny 
v súťažiach na obytné komplexy v Holandsku, 
víťazstvo v súťaži Európskej únie o Využitie 
solárnej energie v bývaní, 1. cenu v národnej 
súťaži o mestskú školu v prístavných úze-
miach Amsterdamu a víťazstvo na České kul-
túrne centrum v Paríži.

ÚVOdné laudatiO 
k inauGuračneJ 
Prednáške zdeňka 
zaVřela
Ľubica Vitková

Vaša Magnificencia, 
vážený pán rektor Slo-
venskej technickej uni-
verzity v Bratislave prof. 
Ing. Robert Redhammer, 
PhD., Vaše Magnifi-
cencie, spektability, 
honorability, členovia 
Vedeckej rady STU, milé 
dámy, vážení páni. Je mi 
cťou predstaviť Vám na 
dnešnom slávnostnom 
zasadnutí Vedeckej rady 
Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave 
uznávanú a váženú 
osobnosť v oblasti archi-
tektúry prof. Ing. arch. 
– ir. Zdeňka Zavřela, 
ktorému Slovenská tech-
nická univerzita v Brati-
slave udeľuje čestný titul 
doctor honoris causa.
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Okrem projektovej činnosti patrí k záujmu 
Zdeňka Zavřela aj výskumná činnosť v odbo-
re udržateľného rozvoja – od osemdesiatych 
rokov bol členom holandského tímu IEA, kto-
rý sa sústavne zaoberal energetickým aspek-
tom bývania. Výsledkom tejto činnosti je ex-
perimentálny bytový komplex v Amstelveene 
– byty s minimálnou energetickou spotrebou 
a rad administratívnych budov s udržateľným 
energetickým konceptom. V tejto činnosti 
pokračuje aj v priebehu svojho pôsobenia na 
pražskej Fakulte architektury ČVUT.

V deväťdesiatych rokoch sa stal sekretá-
rom Czechoslovak Architectural Foundation 
– Spolku českých a slovenských architektov 
v zahraničí (Jan Kaplický bol čestným predse-
dom). Z tejto pozície sa dlhodobo angažoval 
v prenose znalostí v oblasti bytovej výstavby – 
organizoval semináre a ďalšie akcie o holand-
skom systéme bytovej výstavby.

V rokoch 2013 – 2015 bol prof. Zdeněk 
Zavřel členom rady EAAE (European Associa-
tion of Architectural Education – Európskej 
asociácie architektonického vzdelávania). 
Z tejto pozície inicioval užšiu spoluprácu škôl 
architektúry v stredoeurópskom regióne vrá-
tane tej našej.

PrOFesOr zaVřel – PedaGóG, 
dekan Fa čVut Praha

V roku 2005 bol prof. Zavřel zvolený za 
dekana Fakulty architektúry ČVUT v Prahe, 
kde pôsobil počas dvoch funkčných období 
do roku 2014. Fakulta ním získala pedagóga 
so skúsenosťou na jednej z najprestížnejších 
fakúlt architektúry v Európe na TU Delft, ús-
pešného holandského a európskeho prakti-
zujúceho architekta a dekana s víziou kva-
litnej školy. V roku 2007 bol vymenovaný za 
docenta v odbore architektúra na VUT Brno 
a v roku 2009 absolvoval profesorské konanie 
a po rozhodnutí Vedeckej rady VUT Brno bolo 
navrhnuté jeho vymenovanie za profesora.

Profesor Zavřel ako dekan významným 
spôsobom ovplyvnil charakter Fakulty archi-
tektury ČVUT. Usiloval sa o skvalitnenie vý-
učby architektúry a urbanizmu predovšetkým 
cez zvýšenie úrovne ateliérovej tvorby, ako 
ťažiska štúdia architektúry. Podľa jeho slov: 
„Ateliér by měl být skutečnou dílnou a hutí, 
kde musíte studenty hníst a brousit z nich 
diamanty.“10

Pre zvýšenie kvality výučby všetkých ate-
liérov zaviedol komisionálnu prehliadku 
ich výstupov, čo umožnilo cyklicky hodnotiť 
formu a úroveň ich spracovania, charakter 
zadávaných tém, ako i kvalitu vedenia ate-
liérov. Vďaka svojim kontaktom organizo-
val i rad tvorivých workshopov a iných akcií 
vzdelávacieho charakteru za účasti význam-
ných zahraničných architektov a pedagógov. 
K skvalitneniu výučby prispel i zriadením tzv. 
zborovní pre nosné predmety výučby (ZAN, 
ateliérové a diplomové práce), v rámci kto-
rých sústavne koordinoval ich obsah s vyuču-
júcimi. Významnou mierou sa zaslúžil o tes-
nejšie prepojenie výučby a praxe, „cirkuláciu 
vedúcich ústavov a ateliérov, meranie kvality, 
samostatnejší prístup študentov, masterclas-
ses“ ... štrukturálnu spoluprácu s ďalšími ško-
lami, rôzne nové študijné odbory...“11 Snaha 
a schopnosť logicky prepájať rôzne disciplíny 
na univerzite sa zhmotnila v úspešnom štu-
dentskom projekte energeticky sebestačného 
domu AIR House, ktorý získal tretie miesto v me-
dzinárodnej súťaži Solar Decathlon v Kalifornií 
v roku 2013.

V súčasnosti ku kvalite výučby pražskej 
Fakulty architektúry ČVUT prispieva prof. 
Zavřel ako prodekan, ako vedúci Ústavu na-
vrhování II. a majstrovského ateliéru Zavřel 
– Seho.

Prof. Zavřel sa o svoje bohaté skúsenos-
ti dlhoročného mimoriadne úspešného ar-
chitekta – projektanta i pedagóga ochotne 
a nezištne delí s Fakultou architektúry STU 

1		 zdeněk zavřel 
foto: archív earch
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v Bratislave. Predovšetkým od roku 2010 ako 
člen VaUR FA STU, ako dlhoročný predseda 
komisií štátnych skúšok, pri obhajobách dip-
lomových prác či v rámci diskusií s garantmi 
študijného odboru architektúra a urbaniz-
mus. Ako dekan prizýval pedagógov našej fa-
kulty do ním zriadených nezávislých komisií 
hodnotiacich kvalitu výučby ateliérovej tvorby 
na FA ČVUT v Prahe, čo bolo nesmierne pros-
pešné tak pre porovnanie úrovne ich výuč-
by na ČVUT a STU, ako aj pre zhodnotenie 
dvoch diametrálne odlišných spôsobov orga-
nizácie ateliérovej tvorby.

Vo vedeckovýskumnej práci sa dlhé roky 
orientuje na problematiku udržateľnosti. Bol 
jedným z recenzentov odbornej publikácie vy-
danej Slovenskou komorou architektov, ktorá 
vznikla predovšetkým na pôde FA STU Ruko-
väť udržateľnej architektúry. 

Pre Fakultu architektúry STU v Bratisla-
ve je cťou, že do zoznamu čestných doktorov 
Slovenskej technickej univerzity pribudne 
meno jednej z „hviezd“ libereckej škôlky SIAL 
prof. Ing. arch. – ir. Zdeňka Zavřela12 a sú-
časne významná osobnosť TU Delft a ČVTU 
Praha.

významné realizácie a výskumné projekty

2011  solar deCathlon – medzinárodná študentská súťaž na stavbu ekologických solárnych domov senior advisor tímu doktorandov súťaže us dept. ofenergy

2009 prestavba nám. svobody v Znojme 2. cena spolu s h. seho a j. mádrom

2008 generel ČVut v dejvickom kampuse v prahe

2006 holandské veľvyslanectvo v accre, ghana 

2005 projekt musea Comenius v naardene

2005 projekt inVerdan v Zaandame

2004 rekonštrukcia holandského veľvyslanectva v prahe

2003 rodinný dom v Zdislave, okres liberec

2003 prestavba rezidencie holandského veľvyslanca v accre, ghana

2002 urban revitalization dura Coignet v hoogvliete, rotterdam Koordinátor

2001 projekt holandského veľvyslanectva v accre, ghana 

2000 energetický výskum v nl tímu iea xxiii – use of solar in large buildings, subtask b –  
development of design guidelines (do r. 2002)

1999 projekt budovy správy amsterdamského cestného okruhu v amsterdame realizácia v rokoch 1999 – 2001

1997 České centrum v paríži 1. cena v súťaži mZV v roku 1991, realizácia v roku 1997

1996 rijksgebouwendienst – hlavné sídlo správy vodnej cesty v ijmuiden 1. cena, realizácia v rokoch 1997 –1999

1994 rekonštrukcia holandského veľvyslanectva v prahe

1992 experimentálny projekt „urban Villa in amstelveen” realizácia v rokoch 1993 – 1995

1992 Výskum v nl tíme iea xiii – future housing project

1991 organizácia pso projektu „holandský model bydlení” spoločná akcia Csaf a nai rotterdam  
(a. duijvesteijn, h. van dijk, e. a.)

1988 nationale prijs vraag stedelijke basisschoolte amsterdam 1. cena v súťaži, realizácia v rokoch 1991 – 1994

1981 application of solar energy in housing renovation 1. cena v európskej súťaži v Cannes

1986 – 1999 približne 60 projektov (bývanie, školy, kancelárie ad.) v rotterdame, amsterdame ad.

1970 – 1978 séria projektov v „škôlke” sial-u – okrem iných Česká bouda na sněžce, ústředna a škola v České lípě,  
súťaž na prestavbu hlavného nádražia v prahe, štúdia prestavby Žižkova

1 Z knihy: martin rajniš, praha, Zlatý řez 2008, s. 187.

2 sial – sdruŽení inženýrů a architektů v liberci.

3 emil přikryl – profesor pražskej aVu.

4 john eisler – spoločník architekta richarda meiera v new 
yorku.

5 Zdeněk Zavřel – profesor, bývalý dekan fa ČVtu v prahe, 
vlastný ateliér v rotterdame.

6 dalibor Vokáč – blízky spolupracovník architekta eberharda 
Zeidlera v toronte.

7 mirko baum – profesor na technike v aachene. 

8 promoval na afdeling bouwkunde, tu delft u prof. tj. 
dijkstra na tému Solar architecture. Získal titul –ir. – 
bouwkunding ingenieur.

9 meno Zdeňka Zavřela je uvedené na stene slávy tu v delfte 
medzi ďalšími 112 slávnymi menami, ktoré sa za 700-ročné 
obdobie zaslúžili o slávu architektúry.

10 jaroslav sládeček: architekti CZ. grada, praha 2015, s. 72.

11 odcházení aneb Včera, dnes, zítra. interview s odtupujícím 
děkanem prof. Zdeňkem Zavřelem, in: alfa 01/14 bulletin 
fakulty architektury ČVut praha, s. 3.

12 ostatnou nositeľkou titulu dr. h. c. je prof. eva jiřičná, 
ktorej bol titul udelený v roku 2009.
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