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Dávame miestam zmysel

Přemysl Krejčiřík je absolventom Záhradníckej fakulty v Lednici 
(1996), kde od roku 1998 vyučuje Ateliér venovaný obnove pamia-
tok. Je autorizovaný krajinný architekt v Česku a hosťujúci KA na 
Slovensku. Od roku 1996 so svojou manželkou vedie Ateliér 
Krejčiříkovi, ktorý sa špecializuje na obnovu pamiatok, ale neboja 
sa ani nadčasových dizajnových riešení. Za obnovu Hospitálu 
Kuks získal Grand Prix Europa Nostra a German Design Award. 
Ateliér obnovil vyše 50 zámockých areálov. Podieľa sa tiež na 
obnove zámockých záhrad v Holíči. Obnova Mierového námestia 
v Trenčíne, na ktorej spolupracoval, získala titul Stavba roka.

V Ateliéri Krejčiříkovi sa špecializujeme na obnovu 
historických objektov, kde s pokorou hľadáme príbehy 
a myšlienky tých, čo tu boli pred nami. Vraciame život 
známym aj zabudnutým záhradám. Nebojíme sa ani 
moderných, inovatívnych prístupov - vždy ale v súlade 
s daným priestorom a ľuďmi, ktorí ho užívajú. Naša práca 
spája človeka s históriou, budúcnosťou a prírodou. 
Rozmanité projekty majú jedno spoločné: nadčasovosť 
a komplexnosť riešenia, spolu s láskou k miestu.

Prednáška bude mať motto “Dávame miestam zmysel”   
a bude pozostávať z troch tematických blokov:
1) prečo študujeme krajinnú architektúru,
2) čo sme vytvorili - výber z tvorby ateliéru,
3) ako pracovať v tíme.

Ocenenia ateliéru
Grand Prix Europa Nostra 2017 - Projekt Kuks
German Design Award 2019 - Kuks Hospital Garden
Grand Prix obce architektov (2003, 2013) - kat. Rekonštrukcie

Výber z projektov a realizácií
Obnova hist. objektov UNESCO: Vila Tugendhat, Palmový skleník, parter a rozárium v Lednici, Kvetinová záhrada v Kroměříži
Obnova zámockých parkov / národných kultúrnych pamiatok: Buchlovice, Milotice, Raduň, Sychrov, Uherčice, Hospitál Kuks
Verejné priestory: Pavilón ČR na EXPO Miláno, Pavilón Indonézska džungla v ZOO Praha, obnova Parku P. Bezruča vo 
Veselom nad Moravou, Park pri modlitebni v Sedlčanoch, Areál Nemocnice milosrdných bratov v Prostějove
Krajina: Archeopark slovanského hradiska v Mikulčiciach, Národný žrebčín  Kladruby, Obora Obelisk - k.ú. Podivín, Lednice


