
PROGRAM:
• Představení nové grafiky a koncepce časopisu

• Křest 1. čísla 20. ročníku časopisu ASB za účasti kmotrů vydání

• Přednášky k hlavním tématům čísla:

Účast na akci je zdarma. Své místo si rezervujte na GoOut.
V průběhu večera si můžete prohlédnout výstavu 
„Praha zítra? Domy a byty“ probíhající v CAMPu.
Dress code: Casual www.asb-portal.cz

ING. ARCH. JAN KASL,  
ČKA, JK ARCHITEKTI

 
ZAČLENĚNÍ DOPRAVNÍ STAVBY 
DO STRUKTURY MĚSTA
Plánované dokončení Městského okruhu 
a Libeňské spojky v Praze představuje 
zásadní stavbu, která umožní ochranu 
kompaktního města a regulaci tranzitní 
dopravy. Jan Kasl představí za tým 
zpracovatelů (SATRA, JK ARCHITEKTI) 
principy městotvorného návrhu, rozdíly 
v pojetí sběrné komunikace a příležitosti 
k revitalizaci území dlouhodobě 
blokovaných stavebními uzávěrami 
a územním plánem.

ING. ARCH. PAVEL HORÁK,  
PRODESI/DOMESI

 
DŘEVĚNÁ REVOLUCE  
VE STAVEBNICTVÍ
Stavebnictví je nyní doslova na prahu 
revoluce. Revoluce v pozitivním slova 
smyslu. Už i politici a velcí hráči 
stavebního trhu si uvědomují, že musíme 
stále více implementovat obnovitelné 
materiály, jinak se s klimatickou změnou 
a produkcí CO2 nikam neposuneme. 
Pavel Horák z ateliéru prodesi/domesi 
nás seznámí s vícepodlažními stavbami 
ze dřeva, které představují nástroj ke 
změně a navzdory omezující legislativě 
již vznikají i u nás. 

Křest ASB #128

Při příležitosti jubilejního  
20. ročníku vás zveme na křest  
letošního prvního vydání ASB  
a představení jeho hlavních 
témat.

KDY:  16. března 2023 v 18:30 hod.

KDE:  Centrum architektury 
        a městského plánování 
 (CAMP, Vyšehradská 51, Praha 2)

ČASOPIS ASB PŘINÁŠÍ JIŽ 20 LET 
KOMPLEXNÍ PŘEHLED NOVINEK Z ČESKÉ  
I SVĚTOVÉ ARCHITEKTURY, STAVEBNICTVÍ  
A DEVELOPMENTU. 

ING. ARCH. MARTIN STÁRA, 
PERSPEKTIV

 
ČLOVĚK KANCELÁŘSKÝ
Debata o návratu do kanceláří se 
rozproudila a nové otázky jsou na stole. 
Firmy chtějí návrat, zaměstnanci už 
méně. Co je přesvědčivým důvodem, 
proč přijít do kanceláře, a jak udělat 
z kanceláří magnet spíše než příkaz? 
Martin Stára ze studia Perspektiv, které 
za osm let fungování dokončilo více než 
150 000 m² kancelářských realizací, 
odprezentuje poznatky z praxe.  


