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Docks of art as a space created in refurbishment of hull of a 

barge boat. The deck is a public space for outdoor exhibition, 

art performance, audiovisual and service for objels of river 

transport. Lower deck is a gallery, cafeteria, utility room, 

stores and accommodation facilities including audio-visual and 

conference spaces. Docks create facilities for river transport of 

parallel City of arts and visually it is bounded.

Daniel Volák | ATU + ATV

1DOckS Of aRT 

Doky umění 

Doky umění jako prostor vzniklý rekonstrukcí trupu odstavené 

říční nákladní lodi. Paluba je veřejný prostor pro exteriérovou 

expozici, umělecké performance, audiovizuál a servis objektů 

říční dopravy. V podpalubí je galerie, kavárna, servis, sklady 

a ubytovací kajuty včetně audiovizuálních a konferenčních 

prostorů. Doky vytvářejí zázemí pro říční dopravu paralelního 

Města umění a opticky jej ohraničují.

















My design combines modest housing meeting the basic 

requirements for living, and a small design studio. This creates a 

favourable environment for work with the comfort of home. The 

location has been chosen conveniently on the roof of the Faculty 

of Architecture, providing an attractive view of the Prague Castle. 

The residential section contains basic equipment, the atelier section 

allows a number of lexible solutions.

The building is completely self –suficient, since the heating and 

electricity are provided by solar panels. Water consumption is from 

60% covered by rainwater.

Návrh propojil skromné bydlení, splňující minimální požadavky pro 

život, spolu s malým ateliérem. Vzniká tak pracovní prostředí s 

komfortem domova. Umístění je zvoleno příhodně na střeše fakulty 

architektury s atraktivním výhledem na Pražský hrad. Obytná část 

obsahuje základní příslušenství, atelier umožňuje variabilní řešení.

Objekt je zcela soběstačný – topení a  elektřina je zajištěna pomocí 

solárních panelů. Spotřeba vody je v 60% pokryta dešťovou.

Karolína Koubová | ATOS

2aRTISTS STUDIOS 

uměLECkÉ ATELIÉRy
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Rehabilitation of the abandoned gas station and a creation of the 

background - studio, housing, work, gallery for the artist with a 

minimal investment. Internal elements - collecting yard, artist, gas 

stations, customer leads to mutualism - a thriving symbiosis. One of 

the relations is the reuse of thrown materials at the collecting yard 

and their subsequent transformation into art. There is approximately 

120 l of color a week and many other thrown materials that are reused 

as a medium of  free art. All customers facing to a non-commercial 

contemporary art. The own communication platform is created 

which is exempt from the formal mechanisms of state fossilized 

gallery institutions. The structure of the building is respected and 

preserved. The design of the interior is from re-used furniture. This 

creates an effective reuse - sustainability.

Rehabilitace opuštěné čerpací stanice PHM a vytvoření zázemí – 

ateliér, bydlení, práce, galerie pro umělce s minimální investicí. Mezi 

prvky -  sběrný dvůr, umělec, čerpací stanice, zákazník dochází 

k mutualismu - prosperující symbióze. Jedním ze vztahů je využívání 

surovin sběrného dvora a jejich následná transformace v umění. 

Jedná se přibližně o 120 l barvy týdně a mnoho dalších vyhozených 

materiálů, které jsou užívané jako médium volného umění. Všichni 

zákazníci jsou konfrontováni se současným nekomerčním uměním 

a vzniká vlastní komunikační platforma, která je osvobozena od 

oiciálních mechanismů státních zkostnatělých galerijních institucí. 

Je respektována zachovalá konstrukce a při návrhu interiéru je 

znovu-využit vyhazovaný nábytek. Vzniká efektivní znovuvyužití - 

udržitelnost.

Ondřej Hamršmíd | ATRN

3GAS STATIon 
čERpACí STAnICE 
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equipped by thrown - reused furniture

Z1

S7

Z2

K1

Z3

K2

P1

K3

S1

K4

S2

K5

S3

K6

S4

U1

S5

U2

S6

U3

new design in existing state

new design

01 atelier

02 workshop and storage

03 kitchen

04 toilet

05 washroom

06 shower

07 corridor

08 storage

09 cloakroom

10 bedroom

demolition



south-west elevation

north-east elevation

north-west elevation

south-east elevation
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We take music as a natural thing. But lot of people can’t hear it. 

Nevertheless they can sense music in a different way. World 

of silence is visual and music is emotional. We have some 

feelings during a concert. So do the deaf people. The only 

one difference is that these emotions come to them in quiet. 

In Libeňská synagoga are sometimes organized  culture events. 

But lot of time it stays closed. I am creating better facility for those 

events. I am building a fence around the synagogue again to create 

public garden. I bring new audience and use: different view on 

things – different approach to music.

Vnímání hudby je pro nás samozřejmost. A přesto, že někteří lidé 

hudbu nikdy neuslyší, mohou ji vnímat jiným způsobem. Svět 

ticha je svět vizuální a hudba je hlavně emocionálním zážitkem.  

Z koncertu si odnášíme pocity vyvolané hudbou. I neslyšící si může 

z koncertu odnést emoce, jen se k němu dostanou jinak – potichu. 

V Libeňské synagoze jsou dnes pořádány různé kulturní akce. 

Většinu času ale zůstává zavřená.  Vytvářím zázemí pro pořádání 

těchto akcí. Synagogu znovu oplocuji. Vzniká veřejná zahrada. 

Přináším do synagogy nové publikum a nové využití: jiný pohled na 

věc – jiné vnímání hudby.

Matěj Smola | ATOS

4hALL foR DEAf 
huDEbní SáL pRo nESLyšíCí
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I decided to ind a use for the abandoned silo in Holešovice. 

This industrial building has a soul. Although very dilapidated, still 

beautiful. Keeping the form and adding a new function it undoubtedly 

deserves. Location by the river and cylindrical shape, well resistant 

to tension and pressure, are key aspects for my design. 

I am designing an unconventional spa for unconventional people - 

artists. I work with water, clear space and diffused light. I’ m creating 

an environment for cleansing the body and mind.

Rozhodl jsem se najít využití pro opuštěný objekt sila v Holešovicích. 

Tato industriální stavba má duši. Ač velice zchátralá, stále krásná. 

Zachování podoby a udělení nové funkce si bezpochyby zaslouží. 

Umístění u řeky a tvar válce, skvěle odolávající tahu i tlaku, jsou 

klíčovými aspekty pro můj návrh. 

Navrhuji nekonvenční lázně nekonvečním lidem - umělcům. Pracuji s 

vodou, čistým prostorem a rozptýleným světlem. Vytvářím prostředí 

pro očistu těla i mysli.

Alexandros Kaminaras | ATOS

5SILo
SILo
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Galerie přebírá formu schodiště, které se vznáší nad kopcem. Tento 

tvar dovoluje spojení stávajícího veřejného prostoru během dne, 

aniž by ubíralo dennímu světlu, které do prostoru dopadá. Samotná 

galerie se nachází pod schodištěm a skládá se ze tří podlaží, 

určených pro výstavu urban art.

The art gallery for passersby is a missing link in the gentriied 

community of Žižkov. The design connects two heavy pedestrian 

walkways by creating a pause moment for the locals to enjoy. The 

gallery takes on the form of a stair case that loats above the hill. This 

form allows the link to remain a public space during all hours while 

not obstructing the minimal daylight the space recieves. The gallery 

itself is located underneath the staircase and is composed of three 

loors that exhibit urban art. 

Nicolas Baran | E

6ART GALLERy foR ThE ASSERSby
GALERIE umění pRo koLEmjDouCí



CAFÉ

PEDESTRIAN

BRIDGE

GRASS 

HANGOUT

ELEVATOR

LOOK OUT

DOCK

STAIR 

CONNECTION DIGITAL 

GALLERY MAIN

GALLERY SECONDARY

GALLERY
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THIRD FLOOR 

SECOND FLOOR 

FIRST FLOOR 

1. ENTRANCE

2. CAFÉ

3. MAIN GALLERY

4. DIGITAL GALLERY

5. STORAGE

6. ELECTRICAL/ MECHANICAL

7. SECONDARY GALLERY

8. EXTERIOR STAIRS

9. EARTH

a. VIEW OF ENTRANCE

b. SECTION PERSPECTIVE 

c. iNTERIOR VIEW FROM CAFÉ

1.

2.

c.

b.

a.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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STREET CONNECTION PUBLIC VERSUS PRIVATE SCALE RELATIONSHIPS

12M WIDE STAIR 

WOOD FINISH

NATURAL SLOPE 

SECOND FLOOR 

MAIN ENTRANCE

THIRD FLOOR 







Socha „High Line“ je koncepční schéma pro rozvoj veřejné 

infrastruktury v dobře známém bezmístí. Představuje tak stálou 

expozici založenou na průvodci „Aliens and Herons“ a sbírce 

„sochařského ateliéru“ publikované Pavlem Karousem, který 

vystavuje repliky výtvarného umění ve veřejném prostoru, 

zhotovené v éře normalizace v Československu (1968 - 1989).Bulvár 

abstraktních a realistických soch chce ukázat rozmanitost umění, 

které byla postavena jako dekoraci při budování každého státu, a  

proto si zaslouží být v kulturní paměti města umění v Praze.

The Sculpture High Line is a conceptual diagram for the development 

of a public infrastructure in a well known non-place. It also presents 

a permanent exhibition based on the guide „Aliens and Herons“ and 

the collection of the „sculpture studio“ curated by Pavel Karous, 

which shows replicas of ine art in the public space built in the era 

of normalization in Czechoslovakia (1968-1989). The boulevard of 

abstract and realistic statues wants to show the variety of the „4%“ 

art which was built as decoration on every state building and is 

therefore worth to be kept in the cultural memory of the City of Art, 

Prague.

Catherine Runkel | E

7SCuLpTuRE hIGh LInE
SCuLpTuRE hIGh LInE



elevator

sculpture boulevard

travelator
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existing public pedestrian path   

approx. 15 min.  

3-4 stops at trafic light system    

 

travelator 

9 km/h - 2.5 m/s

a,b central axis 

a-a 1.80 min. 

b-b 2.00 min.  

  

    

 a

  

    

 

a

  

    

 

b

  

    

 

b

  

    

 

site plan  1:5000 

high line connection prague-

žižkov, vinohrady,

nové město, karlín   

 

SCULPTURE HIGH LINE 
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information about the sculpture high line 

walkway at every entrance 

 

normalisation sculptures

ill. more than 300 sculptures  can 

be foundin public areas of Prague

walkway  

abstract artefacts -  

47 exhibits /dist. 10m

brussels abstraction 

normalisation abstraction 

 

walkway  

figurativ decoration -  

100 exhibits /dist. 5m 

sculptural realism 

 

walkway  

abstract artefacts-  

54 exhibits /dist. 10m

figural alternative 

radical abstraction   

 

walkway  

figurativ decoration -  

100 exhibits /dist. 5m 

abstracted figuration 

Josef Klimeš, Balance  

Barrandov Bridge 1989 

Praha 5 

 

SCULPTURE HIGH LINE 
 

example model set -  

radical abstraction / 

species: soft forms  





Našla jsem volný kus země. Majitel se nestará, odpadky za zdí 

přibývají. Dříve než tu bude stát nový dům, nemusí být opuštěná 

proluka jen na obtíž okolí. Je možné probudit k  životu její volný 

prostor, dočasně mezi zdmi nafouknout úl uměleckého hemžení. 

Paleta využití bude bohatá, struktura prostá, středem pozornosti 

jen to umění. Proveditelné díky ochotě tří stran – majitele, který 

nemá prostředky místo jinak využít, města, které je nespokojené se 

současným stavem, potenciálních umělců, kteří se chopí příležitosti. 

To je Art Hive.

I found a free piece of a land. The owner doesn’t care, rubbish 

is clustering behind the wall. Before there is a new building this 

abandoned vacant lot doesn’t have to be a burden to surroundings. 

The free space itself is going to be awaken. There is going to be 

temporary inlated hive of art. A varienty of uses will be possible, a 

simple structure, the focus of attention remainsonly  on the art. All 

of this is can happen with willing involvement of three parties – the 

owner (who doesn’t have money for land use now) the city (that is 

dissatisied with the curren

Tereza Komárková | ATRN

8ARThIvE
ARThIvE
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2.6. 4.6. 10.7. 20.8.

22.8. 1.9. 2.9. 10.9.

M 1 : 200



M 1 : 100

a b c d e f g

a - videomapping

b - workshop

c - exhibition

d - objects

e - fashion show

f - volume for exhibition

g - concerts / performance
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9
LEGo škoLkA pRo uměLCE
LEGo pRE SChooL

 Navrhuji dům při úpatí svahu pozemku jedné z  nejlepších 

uměleckých vysokých škol v zemi. Navrhuji dům, který je ve znamení 

jedné z nejoblíbenějších děckých hraček. Navrhuji LEGO školku pro 

mladé umělce.

 Stavba je vsazena do severně orientovaného svahu mezi Akademií 

výtvarných umění a parkem Stromovka. Má tedy velice blízko jak 

k umělecké škole, tak i do parku, kde má svoje hřiště.

  Umění je hra, hra může být umění.

 I am designing a house in the foot of one of the best art colleges in 

the country. I am designing          a house that is in the sign of one of 

the most popular children’ s toys. I am designing a LEGO            pre 

school for young artists. 

  The building is set into a north-oriented slope between the Academy 

of Fine Arts and the park Stromovka. It is thus very close to the art 

school and the park, where is also its playground. 

   Art is a game, the game can be art.

Karolína Trinklová | ATOS
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10mETRo 24/7
mETRo 24/7

Particular areas of metro station are closed and unused during 

the night. The same situation is on the station Náměstí Republiky 

- station is closed when metro stops the operation. The proposal 

changes this situation- after departure of a last metro train set all 

the space comes alive with new program. From midnight till 5 at the 

morning relates the city night life.  Proposal is due to the particular 

program divided into three parts, which forms whole complex. In 

the underground area is situated screening hall, music club and 

food court. The operation of the station is changing to be around-

the-clock.

Prostory stanice metra jsou v noci zavřené a nevyužívané. Také ty 

pod Náměstím Republiky, po zastavení provozu metra v noci spí. 

To však mění tento návrh, po odjezdu poslední vlakové soupravy 

celý prostor ožívá novým životem. Od půlnoci do pěti do rána 

navazuje na noční život města.  Projekt je podle programu rozdělen 

do tří částí, které vytváří jeden celek. V podzemních prostorách se 

postupně nachází projekční sál, hudební klub a food court. Provoz 

stanice se stává nepřetržitým.

Filip Molčan | DP 















mETRo 
mETRo

Standing and wainting for the metro is the only thing done on the 

platforms down in the underground- my idea was to change this 

regular nine to ive lifestyle into a new experience of the passangers. 

They should now have the opportunity to take place in a short 

fashionwalk to express theirselves in how they dress and who they 

are or to take place in a spontainous theater or music session or 

just walk by and watch the people while doing it and enjoy the 

light installations in the station. Finally when entering the train they 

sill have the choice to take the metrolibary or get into one of the 

artists studions in several wagons. A world of art, pictures, light and 

communication. I don‘t try to give it a new place. Not renew the 

setting - but add and change it.

Charlotte Mauz | E

11

Postávání a čekání na metro je naší jedinou činností probíhající na 

nástupištích v podzemí – můj záměr je změnit tento životní styl „od 

devíti do pěti“ na nový cestovatelský zážitek. Je tu tak možnost 

se stát součástí krátké módní přehlídky, kterou se vyjádří naše 

osobnost skrz oblečení které nosíme, či způsob chování, které v 

tomto spontánním prostředí zaujmeme. Zahrát na kytaru, dívat se 

na ty odvážnější, nebo si užít světelnou instalaci. Když konečně 

přijíždí vlak metra je zde navíc možnost využít metroknihovnu nebo 

nastoupit do zvláštních vagónů s uměleckými ateliéry. Svět umění, 

obrazů, světel a komunikace. Nenabízím prostor k odpočinku ale 

pro pomlku v pracovním životním stylu. Nesnažím se vytvářet nové 

místo, ani obměňovat nastavení – přidávám a měním ho. 
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12hoSpICE
hoSpIC

When a person stays  in a hospice, somewhere deep knows, that 

there is not much time left. Close to the end, every moment is the 

most precious. Artist who dedicated all life to beloved profession 

gets a space to spend precious time to activities which are the most 

important for him. 

9 rooms which surrounds a garden are protedted by baroque 

defence wall. In the most dificult moments offer calm, support,  

meetings, safety and feeling of home.

Když se člověk ocitne v hospici, v nitru tuší, že už mu mnoho času 

nezbývá. V blízkosti smrti se každý moment stává vzácný. Pokud 

se jedná o umělce, který svojí celoživotní profesi miluje, dostává 

prostor, aby svůj drahocenný čas věnoval činnostem, které považuje 

za nejcennější, pokud mu na to síly stačí. 9 pokojů obklopujících 

zahradu je chráněno barokním mariánským opevněním. V těžkých 

chvílích nabízí klid, setkání i oporu a důstojnost, bezpečí a pocit 

domova.

Petra Holubová | ATRN



mariánské barovní opevnění
baroque defence wall

bastion sv. Benedikta lůžkový hospic ateliery mobilní hospic

sklady



ulice Jelení

márnice

mortuary

kaple

chapel

rozlučková

místnost

farewell

room

pokoje

rooms

sesterna

nurses

pokoje

rooms

sklad

store

sklad

store

umývárna

washroom

lázeň

bath

sklad

store
toalety

toilets
společenská místnost

common room

kuchyňka

kitchen
kuchyň

kitchen
přednášková místnost

lecture room

recepce

reception

lékař

doctor
psycholog

psychologist

šatny, sprchy

dress room, showers

denní místnost

day room

kanceláře

offices

tech. místnost

tech. room

parkoviště
parking

zahrada

garden

 HOSPIC                  1:500

1 10 20



pohled ulice Milady Horákové

elevation Milady Horákové street

řezopohled ulice Jelení

section and elevation Jelení street

barokní mariánské opevnění

BASTION SV. BENEDIKTA

chodba

koupelna

atelier

hostinský pokoj

dřevěná terasa

wooden terrace

společná zahrada
ulice Jelení

baroque defence wall

BASTION SV. BENEDIKTA

pokoj
passage

bathroom atelier
room

guests room

commmon garden
Jelení street



115





POHLED 01 1:100

PŮDORYS 1:100

DETAIL 1:5

POHLED 02 1:100





13LIbRARy
knIhovnA

Nový výdech metra je nedoceněnou stavbou Dejvic, proto je 

obohacena o novou funci  - umělecká a architektonická knihovna. 

Knihy jsou umístěny v tubusu okolo současného objektu a tím 

vytváří funkční fasádu. Futuristický nádech projektu je netradiční 

způsob, jak poskytnout knihy – létajícími trubci. Knihy jsou opatřeny 

ochranými boxy, před klimatickými změnami a  připraveny ihned 

k odběru. Není potřeba žádná lidská činnost. Knihy lze objednat 

online, vyřízení je rychlé a efektivní. 

Údržbový výtak je používán pouze k výměně knižního fondu nebo 

vyrovnání.

Newly built metro air tower, highly unappreciated landmark of 

Dejvice, is equipped with a new function - art and architecture 

library. Books are placed in circular shape around the existing 

object, creating a functional facade. Futuristic touch of the project is 

the unconventional way of delivering books - by lying drones.

The books are pre-packed in boxes, protected from the climate 

changes, ready to take off. No human assistance needed. Books 

are ordered online, the delivery is fast and eficient. 

Maintenance elevator is used only for replacing the book collection 

or reparation.

Taja Rampih | E
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drones recharging / landing area

book storage 

3m safety distance
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