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MáM rád doMy, 
co uMí stárnout

Architekt Jakub Cigler o tom, jak stavět domy, které dokážou 
stárnout, o zelených trendech ve velkoměstech a o tom,

jak je osvobozující jezdit do práce na kole.

Text:	 Marie	Frajtová
Foto:	 Michal	Sváček

luví tiše a na architekta působí 
nezvykle nenápadným dojmem. 
ne tak jeho stavby, ty jsou nepře-
hlédnutelné: obchodní a rezidenč-

ní centrum Quadrio na pražské národní třídě, 
administrativní budova Florentinum na neda-
leké Florenci i čerstvě dokončená administra-
tivní budova Aviatica v radlicích jsou velkorysé 
projekty přitahující pozornost. 

Ateliér Jakuba ciglera, čítající více než šede-
sát zaměstnanců, zůstal po loňském profesním 
rozchodu s architektem Vincentem Maranim 
v budově na smíchovském nábřeží. do prostor-
né ředitelské pracovny svítí odpolední slunce, 
z oken je výhled na Vltavu a z vedlejšího open- 
space se ozývá soustředěné cvakání desítek klá-
vesnic. „někdy sem ani nedojdu a zaseknu se 
na celý den vedle. Zjistil jsem, že samostatnou 
kancelář ani nepotřebuju,“ říká třiapadesátiletý 
architekt. dokonce prý zjistil, že v Praze nepo-
třebuje ani auto. Z Malé strany, kde od dětství 
bydlí, je na kole v kanceláři za patnáct minut. 
„Když sedím na kole, připadá mi život kvalit-
nější, než když ho trávím v autě,“ uvažuje.

Prý jste měl o své profesi jasno už ve 
dvanácti letech. Co rozhodlo?
to byl určitě vliv rodiny. Moji rodiče jsou 
výtvarníci, a když jsem byl malej kluk, viděl 
jsem je pracovat doma a navštěvovali jsme ate-
liéry jejich přátel – malířů, sochařů, fotogra-
fů a architektů, to mě fascinovalo. Přišlo mi 

M
neuvěřitelné, že architekt může vytvořit něco 
nesmírně praktického a do jisté míry definitiv-
ního, co okolí výrazně ovlivňuje a spoluvytvá-
ří. ohromně mě taky ovlivnil Jan Kaplický, kte-
rý mi posílal za socialismu z Anglie zahraniční 
knihy a časopisy a podporoval mě v myšlence 
se architektuře věnovat profesionálně.

Co si vybavíte, když si představíte 
interiér, v němž jste vyrůstal? 
dvě podstatné věci. táta je sklářský výtvarník 
a dělá plastiky z broušeného optického skla. 
dívat se na svět skrz jeho objekty se mi vždycky 
líbilo, reflexe toho jsou v mých projektech určitě 
patrné. náš dům byl také celý porostlý popína-
vou rostlinou vistárií. Z bytu nám vedla okna na 
Petřín a já byl zvyklý na ten pohled skrz zelení 
orámované okno. tenhle princip jsem o mnoho 
let později nevědomky použil u administrativ-
ního centra na chodově, kde popínavé rostliny 
pokrývají celou fasádu budovy směrem k dálni-
ci a vy zevnitř vidíte okolní svět přes stěnu zele-
ně. Že je tam ale souvislost s touto vzpomínkou 
z dětství, jsem si uvědomil až ex post, když už 
byl the Park postavený.

Ve stejném domě bydlíte dodnes, co se 
během vašeho života na Malé Straně 
nejvíc změnilo?
Malá strana v době mého dětství byla vesnice 
uprostřed města. neparkovala tam auta a žili 
tam starousedlíci, často podivíni. Já si třeba 

 ohromně mě 
taky ovlivnil 
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pamatuju, že když kousek od školy zaparko-
val mercedes z německa, všichni kluci vyběh-
li ven a důkladně si to auto prohlíželi. Říkám to 
proto, že dnes bereme všude parkující auta za 
naprostou samozřejmost, ale ona to samozřej-
most není. nejenom Malá strana, ale ani jiné 
pražské čtvrti nejsou na tak intenzivní motori-
zaci stavěné. také se během mého života více 
než zdvojnásobil počet lidí na planetě a to si na 
Malé straně denně uvědomuju v počtech turis-
tů, kteří tam procházejí. Ale úžasná atmosféra 
tam panuje i tak a to mě nutí přemýšlet o tom, 
proč přirozeně rostlá města jsou tak přitažlivá, 
zatímco plánovaná města takovou atmosféru 
nevytvářejí.

Ze svého normalizačního dětství si 
pamatuju Prahu temnou, oprýskanou 
a schovanou pod lešením. byla taková 
i Malá Strana? 
Byla omšelá, ale autentická. Pravidelně k nám 
jezdil kamarád z Holandska a pamatuju si, že 
byl vždycky nadšený z toho, jak jsou v Praze ty 
omítky opršelé a oprýskané. Zatímco jemu to 
přišlo romantické, my kroutili hlavami, co se 
mu na tom může líbit. Po revoluci se leccos 
opravilo s citem a vkusem, ale řada rekonstruk-
cí se nepovedla, takže se velká část té původ-
ní autentičnosti vytratila. uvědomil jsem si, jak 
je důležité zabránit vzniku umělého skanzenu, 
kde by byl život historického centra podřízen 
pouze turistickému ruchu.

Vám se podařilo vycestovat na Západ 
za prací ještě před revolucí, netlačila 
vás komunistická policie Stb ke 
spolupráci? 
to údajně zkoušeli na mého tátu, ale když 
pochopili, že by nebyl pro špionáž ten pravý, 
nechali ho kupodivu na pokoji. Čekal jsem taky 
nějaké oslovení, ale měl jsem štěstí, on se jim 
ten socialismus na konci osmdesátých let dost 
drolil. Musel jsem ale samozřejmě značnou 
část svého výdělku odvádět státu. díky rodi-
čům a jejich kontaktům mezi galeristy jsem 
dostal skvělou práci a můj první projekt vzni-
kl v Holandsku. Byla to dostavba galerie v Haa-
gu, pro šestadvacetiletého studenta z Výcho-
du zakázka z říše snů a neuvěřitelná zkušenost. 
Potom jsem začátkem roku 1989 od stejné-
ho galeristy dostal zakázku do new yorku, kde 
jsem dokonce nějakou dobu měl pronajatou 
kancelář na Broadwayi.

Na konci 80. let jste žil v londýně 
a společně se studiem Jana kaplického 
se zúčastnil soutěže na pařížskou 
národní knihovnu. První místo vám 
vyfoukl Dominique Perrault, ale 
i druhé místo jste museli prožívat jako 
ohromný úspěch, ne? 

Jistě, byl to fantastický zážitek, ale já na tom 
neměl žádné velké zásluhy, tehdy jsem ve 
Future systems plnil roli nadšené kresličky, 
která nasává prostředí a způsob práce. roz-
hodně jsem se nemohl považovat za rovnocen-
ného Janova partnera. Ale byl jsem jedním ze 
tří architektů, kteří na tom projektu pracova-
li, to je pravda. Janu Kaplickému budu do smr-
ti za tyto zkušenosti vděčný, udělal toho pro mě 
strašně moc.

Jak se vám jako mladíkovi 
z východního bloku líbil život 
v dynamickém svobodném londýně?
spousta věcí mě samozřejmě nadchla, prochá-
zel jsem se londýnskými ulicemi, kde sídlily 
věhlasné architektonické ateliéry, a připadal si 
jako v Jiříkově vidění. Ale vnímal jsem i nega-
tiva, která jsem vůbec neočekával. například 
obrovitost Londýna i new yorku ve mně vzbu-
zovala pocit jakéhosi uvěznění, Praha je vůči 
tomu maloměsto. Londýn ve mně vyvolával mix 
pocitů, vyrůstal jsem za socialismu, v černobí-
lém světě, kde všechno ze Západu – žvýkačkami 
počínaje a architektonickými časopisy konče – 
bylo pozitivní, a cokoli z Východu jednoznač-
ně negativní. A v Londýně jsem pochopil, že 
to tak černobílé úplně není, že je to vždycky 
o lidech, jednotlivcích. Zní to banálně, ale do 
té doby jsem předsudkům naprosto podléhal. 
Zažil jsem v Londýně skvělé profesní zkušenos-
ti, ale zároveň neuvěřitelný stres. doma jsem 
měl rodinu, už tehdy docela početnou, takže to 
byly dost náročné časy.

Máte pět dětí, tehdy už byly všechny na 
světě?
V té době jsem měl děti tři, a protože jsem sko-
ro nebyl doma, moje první manželství nevydr-
želo. Množství práce převálcovalo můj rodinný 
život, což byla situace, do které jsem se nikdy 
dostat nechtěl. nicméně se tak stalo. Pro mě to 
taky byla velká lekce v tom, že se rodinné vztahy 
nesmí považovat za samozřejmost a je nezbyt-
né na nich neustále pracovat. 

Přemýšlel jste v těch předrevolučních 
dobách o emigraci?
to víte, že jo. Měl jsem sbalený šuplík se svý-
mi pravítky a rotringy (architektonické rýsova-
cí tužky) a s Janem Kaplickým jsem byl domlu-
vený, že v Londýně zůstanu. nakonec jsem se 
ale rozhodl jinak. Během předešlých pobytů na 
Západě jsem si uvědomil, že bych byl navždy 
Čech žijící v Londýně, cizinec. Myslím, že i Jan 
si tenhle limit uvědomoval, byť jsme se o tom 
nikdy otevřeně nebavili. do Česka se vracel, 
účastnil se tu soutěží, udržoval kontakty... Říkal 
jsem si, že to, že jsem se někde narodil, pro 
mě něco znamená, že tu mám kořeny, o které 
nechci přijít.

Nelitoval jste někdy?
nelitoval. Asi bych se k emigraci rozhodl, jen 
kdyby nastaly podobné okolnosti jako v roce 
1948. díky tomu, že jsem měl možnost v zahra-
ničí žít a pracovat, jsem byl dobře připravený 
na dobu, která přišla po revoluci, věděl jsem, 
jakým způsobem funguje architektonická kan-
celář západního střihu. díky tomu jsem měl 
v oboru možná trochu náskok. 

Dnes máte velkou kancelář a často 
stavíte v historickém centru Prahy. 
O čem při práci na velkých  
projektech přemýšlíte?
Především vnímám velkou pokoru. Architekt 
svými projekty mění nejen podobu města, ale 
také způsob jeho fungování, což má dopad na 
každého jednotlivce. Budova, kterou do města 
vložím, využívá technickou, dopravní i kulturní 
infrastrukturu, která tu byla po staletí budována 
a dělá Prahu Prahou. neměla by své okolí pou-
ze využívat, nebo dokonce zneužívat, ale měla 
by mu v rámci svého kontextu i něco dávat.

Co například?
například Florentinum je především velká kan-
celářská budova. Z pohledu obyvatele Prahy, 
který ve Florentinu nepracuje, je to ale také 
pasáž s obchody spojující ulice na poříčí a na 
Florenci, navíc klidná piazetta s restauracemi 
a službami včetně školky. také je tam dvorní 
veřejně přístupná zahrada. dřív tam stála tis-

kárna rudého Práva s nepřístupnými dvory bez 
zeleně. centrum města se tím podle mne pro 
veřejnost uživatelsky zvětšilo a zlepšilo. A Qua-
drio na národní třídě také vytvořilo nové pasá-
že a malé náměstí s restaurací a kavárnou. Je 
hodně důležité, aby každá budova životu měs-
ta nebránila, ale naopak ho podněcovala. to je 
přidaná hodnota.

Chodíte se dívat, zda vaše stavby 
skutečně ožily tak, jak jste si přál?
no jo, chodím. Jak v případě Florentina, tak 
Quadria mě těší, že hned první den po otevře-
ní byly pasáže plné lidí, jako by tam ty budo-
vy stály odedávna. Kdybych postavil dům, který 
by nežil, asi bych z toho byl hodně deprimova-
ný. Zajímavé je i sledovat the Park na chodo-
vě, který byl plně dokončen v roce 2009. Je to 
zajímavý organismus, který se vyvíjí a v čase 
proměňuje. Vznikají tam aktivity, které jsme 
původně neplánovali, a to mi přijde perfektní. 
Život, který není třeba aranžovat.

Quadrio byl váš finančně nejnáročnější 
pražský projekt, na čem jste si dal 
nejvíc záležet? 
Úplně na všem, to je v případě domu na takhle 
unikátní parcele nutné. od architektonického 
konceptu přes kontext k místu či skladbu mate-
riálů až po technologie domu. neuvěřitelně 
komplexní úkol. V myšlenkách Quadrio srovná-
vám třeba s Palácem Koruna, který byl postave-

Jakub Cigler (53)

Vystudoval	architekturu	na	pražské	

ČVUT,	po	absolutoriu	vycestoval	

do	zahraničí,	jeho	prvním	

projektem	byla	dostavba	budovy	

Galerie-International	Glascentrum	

v	Haagu.	Na	konci	osmdesátých	

let	žil	v	New	Yorku	a	v	Londýně,	

kde	spolupracoval	s	architektem	

Richardem	Hordenem	a	s	ateliérem	

Future	Systems	Jana	Kaplického.	

V	roce	1990	založil	vlastní	

architektonické	studio	a	začal	

přednášet	na	katedře	architektury	

VŠUP,	kde	získal	titul	docenta.	

V	roce	2001	založil	s	americkým	

architektem	Vincentem	Maranim	

studio	Cigler	Marani	Architects,	

po	loňském	odchodu	Maraniho	

kancelář	pokračuje	pod	názvem	

Jakub	Cigler	architekti.	Portfolio	

firmy	tvoří	mimo	jiné	rezidenční	

objekty	(Quadrio,	areál	Kamenné	

Žehrovice,	komplex	Kavčí	Hory),	

kancelářské	budovy	(Aviatica	

v	Radlicích,	Florentinum,	pražské	

sídlo	PPF	v	Dejvicích,	The	Park	

na	Chodově,	sídlo	Svobodné	

Evropy),	obchodní	či	hotelová	

centra.	V	roce	2011	Cigler	otevřel	

pobočku	v	Moskvě,	kde	navrhl	

administrativní	komplex	ComCity	

a	v	současnosti	připravuje	několik	

rozsáhlých	urbanistických	záměrů.	

V	roce	2013	založil	neziskově	

orientovaný	projekt	JCA	Unlimited	

v	africké	Burkině	Faso.	

Multifunkční	objekt	Quadrio	(2014)	

s	byty,	kancelářemi,	obchody	

a	pasážemi	vyrostl	na	prostranství		

vedle	bývalého	obchodního	domu	

Máj.	U	vstupu	z	Vladislavovy	ulice	

stojí	monumentální	pohyblivá	hlava	

Franze	Kafky	od	Davida	Černého.		
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ný o sto let dříve, ale také se v jeho případě kladl 
velký důraz na kvalitu, je to dům, který dokáže 
stárnout. to je moje ambice a cesta, kterou bych 
chtěl jít dál. Jistě, takovýto městský multifunkč-
ní dům není katedrála, jeho životnost je omeze-
ná a daná jeho funkcí, ale i tyto stavby by měly 
důstojně reprezentovat. Ale pak je potřeba najít 
investory se stejným pohledem na věc – a to 
není jednoduché. těch bych přál Praze víc.

Staví se dnes vůbec s ambicí, aby dům 
obstál i za sto let?
sto let není zas tak dlouhá doba, takže snad 
ano. Praha není Šanghaj, kde by se rychle sta-
vělo a rychle bouralo. I když abychom moh-
li postavit Florentinum, zbourali jsme bývalé 
tiskárny rudého práva, které byly dokonče-
ny v osmdesátých letech. I já musím počítat 
s možností, že v budoucnu některý z mých 
projektů ustoupí nové výstavbě, město se neu-
stále vyvíjí.

Mají vaše domy něco společného?
Možná že před nějakou dobou bych na to nedo-
kázal odpovědět, ale teď si čím dál víc uvě-

domuju, jak je v architektuře důležitý vztah 
k prostoru, který stavbu obklopuje – a hlavně 
k přírodě. teď budu mluvit zdánlivě proti své 
profesi, ale je to podle mě důležitější než sama 
stavba. Za posledních dvě stě let se z měst dras-
tickým způsobem vytratila příroda. Lidé jsou 
ale pořád živočichové a přírodu potřebují. Je 
evidentní, že se člověk cítí líp, když může jít 
cestou do práce přes park nebo si v létě sednout 
do stínu pod strom. Je špatně, když si architek-
ti myslí, že alfa a omega je dům sám. Podle mě 
jde o komplex věcí, dům v prostředí, v krajině. 
ulice s alejí stromů bude vždycky mnohoná-
sobně příjemnější než ulice bez zeleně – i kdy-
by v ní stavěli domy nejlepší architekti světa.

Názory na vaše projekty se různí, 
některým kritikům vadí hlavně to, 
že dostáváte velké zakázky v centru 
města. Vadí vám to?
tak... to patří k věci. Čím větší je ta stavba a čím 
blíž je centru, tím je také diskutovanější. V ate-
liéru se dlouhá léta koncentrujeme na to, aby 
byly výsledky naší práce co nejkvalitnější, a sto-
jíme si za nimi. 

Dotýká se vás kritika osobně?
neměl bych to možná říkat, ale jsem hodně 
empatický člověk, a když je někdo nespokoje-
ný s tím, co jsem udělal, na náladě mi to urči-
tě nepřidá. navíc mám pocit, že v současnos-
ti žijeme v době, kdy každá změna je vnímaná 
jako změna k horšímu. Vzpomínám si na 60. 
léta, kdy bylo všechno nové a moderní vítané 
s nadšením, lidstvo opěvovalo pokrok, lety do 
vesmíru... Možná jsme dnes přehnaně konzer-
vativní. Ani v umění, hudbě a literatuře nena-
cházím příliš optimismu. Ale to asi souvisí 
s tím, co se kolem nás odehrává – a nejenom 
v naší zemi.

když zůstaneme u architektury 
a urbanismu, jak vidíte budoucnost 
evropy?
Evropa se mění, hledá nové cíle, nový smy-
sl směřování. neměli bychom od budoucnos-
ti chtít neustálý ekonomický růst a rozvoj, ale 
měli bychom se pokoušet o stabilizaci toho, 
co funguje. Měli bychom se vrátit k přiroze-
ným procesům, města by měla být kompaktní, 
neměla by vznikat další nesmyslná periferní 
nákupní a logistická centra rozlezlá do kraji-
ny za městem, to jen vyvolává další dopravu. 
naopak bychom měli umožnit centrům měst, 
aby mohla fungovat pokud možno bez aut, jen 
s městskou hromadnou dopravou. osvobodit 
se od technologií, které zatěžují veřejný pro-
stor, a dát šanci těm, které náš život zpříjemní. 
I když máme pocit, že nám mobil, auto a dal-
ší chytré mašinky usnadňují život, je evident-
ní, že to tak úplně není. Berou nám totiž dra-
hocenný čas!

které období v novodobé architektuře 
považujete za nejhorší?
Jsme mladá společnost, která se od roku 1989 
učí fungovat. to souvisí i s architekturou. naše 
společnost prochází dětskými nemocemi. 
například období různých kmotrů mi svojí for-
mou připomínalo novodobou diktaturu, ze které 
jsem měl stejné mrazení v zádech jako z komu-
nismu. tehdy vládla sveřepost a arogance.

a pokud se budeme bavit o tom, co tu 
vzniklo?
tak to mi nejvíc vadí dopravní stavby. Existují 
profese, které mají v rukách tabulky, směrnice 
a společnost nutí svoji technokratickou prav-
du. to jsou pro mě dopravní inženýři. Jejich 
rozhodnutí naplánovaná před desítkami let, 
opírající se o ještě starší zkušenosti, se mění 
ve skutečnost v době, kdy si změny ve společ-
nosti vyžadují úplně jiná řešení, a to je špatně. 
naštěstí se o kvalitě veřejného prostoru začíná 
dost mluvit. Mladá generace už uvažuje jinak, 
třeba na svých dětech vidím, že nepotřebu-
jí vlastnit auto. V Berlíně, Kodani nebo Paříži 

se hodně jezdí na kolech, funguje tam car sha-
ring a městské půjčovny kol. Bylo by fajn, kdy-
by tyhle trendy dorazily i do Prahy.

Díky práci na projektu 
administrativního komplexu ComCity 
pro společnost PPF, jste otevřel 
pobočku v rusku. Jak se tam pracuje?
Vezmu to trochu zeširoka. Když mi bylo šest, 
nastupoval jsem do první třídy o čtrnáct dní 
později, protože Malou stranou jezdily sovětské 
tanky. Viděl jsem několik umírajících lidí a kalu-
že krve, to jsou zážitky, které ve mně rezonují 
dodneška. Poté, co jsme v Moskvě otevřeli kan-
celář, seznámil jsem se tam s řadou vynikajících 
lidí a díky tomu jsem přestal rusko vnímat tak 
negativně. I když Moskva není na první pohled 
příjemné město, má svou dynamiku. Jistě, rus-
ko se dá od rána do večera kritizovat, ale já se 
rozhodl, že si z něj vezmu to, co mě může obo-
hatit – a to jsou především lidé.

kdo konkrétně? umělci, architekti?
třeba šéf moskevské školy architektury 
MArcH Jevgenij Asse, to je osobnost světové-
ho formátu. nebo moskevský developer kre-
ativní čtvrti ArtKvartal Andrej Griněv a dal-
ší, zkrátka lidé, kteří mají nadnárodní přesah 
a úroveň. Politika ruska je jedna věc, a samo-
zřejmě si ta negativa uvědomuju, ale z pohle-
du mé profese mě tam řada věcí inspiruje. 
otevřít v rusku pobočku určitě smysl mělo. 
nechtěli jsme pouze zpracovat pro investora 
architektonickou studii, kterou bychom pře-
dali k dopracování místním projektantům, jak 
to dělá většina zahraničních „star architects“. 
to neuznávám, pro mě je architektura dokon-
čený projekt, ne dům na papíře.

když se vrátíme k tomu 
dvanáctiletému klukovi, který se 
rozhodl stavět domy, co z něj ve vás 
zůstalo dodnes?
Myslím, že všechno. I ten třiapadesátiletej kluk 
se chce pořád něco učit a snaží se to, co dělá, 
dělat, jak nejlíp dovede.

Jakou radu byste mu dnes dal? 
Máma mi kdysi říkala, že jsem na tuhle svým 
způsobem drsnou profesi moc citlivej a empa-
tickej, ale kdybych se měl rozhodovat znovu, šel 
bych určitě stejnou cestou. tři synové se taky 
rozhodli dělat architekturu, takže o otázce, jest-
li být, nebo nebýt architektem, přemýšlím čas-
to i s nimi. 

Ještě mi řekněte, co jste to tu mezitím 
stihl nakreslit? (Jakub Cigler si během 
rozhovoru cosi čmárá tužkou na papír)
Ale, to jsou taková okna do jedné střechy.

1.	Administrativní	budova	v	pražských	

Radlicích	Aviatica	(dokončeno	2015).

2.	Administrativní	komplex	Digital	

Park	v	Bratislavě	(2012).

3.	Administrativní	komplex	The	Park	

na	Chodově	(2010).

4.	Administrativní	komplex	

Forentinum	s	obchody	(2014).
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 Máma mi 
kdysi říkala, že 
jsem na tuhle 
svým způsobem 
drsnou profesi 
moc citlivej 
a empatickej, 
ale kdybych se 
měl rozhodovat 
znovu, šel bych 
určitě stejnou 
cestou. 
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