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Datum konání cesty:
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Účel a cíl cesty:
Účelem cesty bylo osobní setkání s děkankou bergenské fakulty architektury. Tato univerzita je
zaměřena na výzkum v oblasti architektury. Datum uskutečnění cesty bylo vybráno s ohledem na
konání závěrečných prezentací diplomových prací a představení projektů na magisterském studiu. Na
rozdíl od bakalářského studia je magisterské vyučováno v angličtině a tím pádem vznikají velmi
příznivé podmínky pro vybudování spolupráce s technickou univerzitou v Liberci a zapojení do
partnerských projektů základního výzkumu. Cílem setkání byla především definice společných témat a
podmínek vzájemné kooperace.

Popis cesty a její odborný přínos:
V rámci setkání s profesory bergenské univerzity jsme měly možnost shlédnout prezentace
diplomových prací, které byly zaměřeny zejména na projekty revitalizací brownfields, což je jedno z
ústředních témat projektu EUPRO VAU. Samotná fakulta architektury se nachází v zajímavém
industriálním prostředí. Budova, která kdysi sloužila jako továrna na výrobu potravy pro zvířata, je
nyní od suterénu až po střešní prostory využita jako architektonické ateliery, výstavní prostory, učebny
a knihovna. Studenti mají možnost využít i školní dílny, kde se vyrábí pracovní i finální modely ze
zbytkových materiálů dovezených z různých okolních truhlářských dílen. Způsob práce studentů a
kantorů byl pro nás velkou inspirací. S děkankou školy byla domluvena další návštěva z české strany a
přednáška prof. Zdeňka Fránka, který je odborným garantem projektu EUPRO VAU. Dále jsme shlédly
současnou architekturu Norska ve městě Bergen a Oslo.

Využití výsledků cesty pro dosažení cílů projektu
Osobní setkání s děkankou bergenské fakulty architektury Cecilií Anderson bylo velmi důležité pro
budoucí spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci. Bylo rozhodnuto, že v následujících měsících se
uskuteční přednáška profesora Z. Fránka, děkana FUA TUL na této fakultě, která bude sloužit
k prohloubení vědecké spolupráce. Dále bylo předjednáno řešení společných témat na obou
univerzitách týkajících se výzkumu v oblasti architektury a urbanismu.

Účastníci cesty:
Dana Raková, Dana Nováková

Průběh cesty (odborný program den po dni):
Doprava: letadlem
18. 12. 2014
Odlet 12:00 (zpoždění 30 minut) Praha-Oslo
Přílet 14:30
Přestup na letadlo Oslo-Bergen odlet 18:30
zpoždění 65 minut
Přílet 20:45
cesta z letiště autobusem do
Bergenu cca 40 minut.

- Ubytovani v Hotelu Thon
19. 12. 2014
9:00-16:00 - návštěva skoly BAS bergen, prezentace diplomových prací studentů a dalších atelierů z magisterského programu
fakulty
21:00-22:30 návštěva skoly BAS bergen – prezentace projektů prvního ročníku, performance, koncert

- Ubytovani v Hotelu Thon
20. 12. 2014
Prohlidka místní architektury,čtvrt Brygenn, Floen, Fish market.
Návštěva muzea umění, výstava perníkových modelů
- Ubytovani v Hotelu Thon

21. 12. 2014
Prohlidka tradiční norské architektury v oblasti Sotra v jihozápadní části Norska
cesta autobusem cca 35 minut
cesta z Bergenu na letiště autobusem
cca40minut.
Odlet 17:30 (zpoždění 50 minut)
Bergen-Oslo
Přílet 19:20
cesta z letiště do centra Osla autobusem
cca 60 minut
- Ubytování v hotelu Best Western

22. 12. 2014
Prohlidka místní architektury:
Státní opera
Muzeum architektury
Pevnost a zámek Akershus
Botanická zahrada
muzeum E. Munch
- Ubytování v hotelu Best Western

23. 12. 2014

Cesta z centra Osla na letiště autobusem
cca 55 minut
Odlet 9:30 Oslo-Praha
Přílet 11:30

