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Výstava hlavního architekta Brna

Nástup do třetí třetiny

Vzdělání: 
1987-89 
Akademie výtvarných umění v Praze
1982-87
FA VUT v Brně
Gymnázium Brno, Slovanské náměstí
Praxe: 
2016 - současnost
Kancelář architekta města Brna
ředitel
2017 - současnost
Ústav architektury FAST VUT v Brně
akademický pracovník
2007 - 2016
Aedas LA, Los Angeles
Managing Partner - zakladatel a vedoucí losan-
gelské kanceláře mezinárodní architektonické 
firmy Aedas
2006-2007
Bluebox Studio, Los Angeles
Principal  - vlastní architektonické studio
1998 - 2006
Gehry Partners, Los Angeles
Senior Associate

1996 - 1998
Brennan Beer Gorman Architects, New York
Design Architect/Project Architect
1995 - 1996
MMA, Moskva
vedoucí kanceláře/Project Architect
1993 - 1995
Wilson Mason International, Moskva
Design Architect
1990 -1993
Marlo and DeChiara Architects, New York 
Junior Architect
1989 - 1990
Československý rozhlas, Mikrofórum
redaktor se zaměřením na architekturu a umění
Organizace: 
Autorizovaný architekt ve státech New York, 
Kalifornie, Washington a Nevada
LEED AP, NCARB
Jazyky: 
čeština, ruština a angličtina

Projekty napříč světadíly
Brněnský rodák Michal Sedláček vystudoval Fakultu architektury VUT v Brně a Školu 
architektury na AVU v Praze. V květnu 1990 odletěl do New Yorku, po třech letech 
se přestěhoval do Moskvy. Po návratu do USA pracoval v Los Angeles u architekta 
Franka Gehryho, který je v Česku znám především jako spoluautor Tančícího domu. 
Podílel se mimo jiné na návrhu koncertní haly Walta Disneyho nebo Muzea tolerance 
v Jeruzalémě. V roce 2008 založil v Los Angeles pobočku firmy Aedas, která patří mezi 
deset největších architektonických firem na světě. Vedl ji až do jara 2016, kdy zvítězil 
ve výběrovém řízení na ředitele Kanceláře architekta města Brna.

Hokejové pravé křídlo
Od dětských let až do staršího dorostu hrál Michal Sedláček zpočátku na levém a 
poté pravém křídle v hokejovém oddílu Ingstav Brno (příznačně Ingstav je zkratka pro 
„inženýrské stavby“). V New Yorku přešel na in-line hokej, v Moskvě propadl kanadské 
hře broomball, aby se v Los Angeles vrátil ke klasickému lednímu v místních amatérských 
ligách a na hokejových turnajích v Las Vegas. Vytvoření hokejového týmu KAM je zatím 
neuskutečněným snem.

„Ať už jsem pracoval kdekoliv po světě, vždy mě provázely dvě věci 
– Brno a hokej, který jsem hrával od mala. Proto i tato výstava má 
hokejový podtitul – nástup do třetí třetiny. Po pětadvaceti letech 
zahraničních zkušeností mám nyní možnost ovlivnit podobu svého 
rodného města. To je pro architekta ta největší výzva, v hokeji je třetí 
třetina mnohdy rozhodující část celého utkání.“

„Vždycky jsem věděl, že se chci vrátit do Brna. Práce městského 
architekta proto byla skvělá příležitost. A jsem rád, že se nám 
podařilo prokázat, že KAM má svůj smysl. Dnes jsme nejen koncepční 
pracoviště, ale také zpracováváme návrh nového územního plánu 
nebo organizujeme architektonické soutěže. Jedním z velkých úkolů 
je i příprava nové čtvrti Trnitá.“ 
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1963-1987

1990-1994

1997-1998

2006-2016

1987-1989

1994-1997

2016-

1998-2006

Los Angeles

New York

Praha

Moskva

Los Angeles

Narodil se 14. září 1963 v Brně, 
kde také vyrůstal a studoval. 
Absolvoval gymnázium na 
Slovanském náměstí.

Vystudoval architekturu na 
Vysokém učení technickém v 
Brně (1982–1987). Po dokončení 
FA VUT v Brně pokračoval 
v postgraduálním studiu na 
Akademii výtvarných umění v 
Praze (1987–1989). 

Zde získal práci v architektonické 
kanceláři Marlo & DeChiara. V 
roce 1994 složil požadované 
zkoušky a získal akreditaci 
architekta ve státě New York. 
Následně odcestoval za prací do 
Moskvy.

V New Yorku se dlouho nezdržel 
a  po roce pokračoval v cestě na 
západ do Kalifornie.

V roce 2007 založil a poté 
vedl losangelskou pobočku 
architektonické firmy Aedas. Mezi 
nejvýznamnější projekty a návrhy 
studia patří losangeleský stadión 
pro NFL, @bahrain development 
v Sakhir City v Bahrajnu, 
Doha Sports City multifunkční 
stadión v Kataru a vítězný návrh 
mezinárodní soutěže na „bránu 
do Jižní Asie“ - mrakodrapy do 
Kunmingu v Číně. V AedasLA byl 
vedoucím do jara 2016.

Studium na AVU následovala 
práce redaktora se zaměřením 
na architekturu a umění v 
Československém rozhlase na 
stanici Mikrofórum.
Krátce po sametové revoluci, v 
roce 1990, odešel do New Yorku.

V Moskvě pracoval v britských 
a irských architektonických 
kancelářích, na stavbách a 
projektech pro zahraniční firmy a 
investory. Měl možnost pracovat 
na prestižních projektech a dostal 
příležitost vést moskevskou 
kancelář firmy MMA Architects. 
Po třech letech práce a života v 
Moskvě se vrátil zpátky do New 
Yorku. 

V roce 2014 kandidoval na funkci 
děkana Fakulty architektury VUT 
v Brně. Následně se ucházel ve 
dvoukolovém výběrovém řízení 
o místo hlavního architekta 
města Brna. Dne 30. března 2016 
mezinárodní výběrová komise, 
ve které zasedli mimo jiné hlavní 
architektka dánské Kodaně Tina 
Saaby, ředitel odboru plánování 
města Vídně Thomas Madreiter, 
šéf pražského Institutu plánování 
a rozvoje Petr Hlaváček nebo 
nezávislý odborník na urbanismus 
a architekturu Adam Gebrian, 
doporučila Sedláčka radě města 
Brna na post hlavního architekta.
Rada 5. dubna doporučení 
komise přijala a Sedláčka do 
úřadu obsadila.

V Los Angeles byl přijat v roce 
1998 do firmy Franka Gehryho. 
U Gehryho pracoval na mnoha 
významných oceněných projektech, 
například na koncertní hale Walta 
Disneyho v Los Angeles, Aréně 
Praha v Holešovicích, Lou Ruvo 
centru pro zdraví mozku v Las 
Vegas a administrativních budovách 
IAC Corp. na Manhattanu a v Los 
Angeles. V kanceláři pracoval do 
roku 2006.

New York

1.
PANEL_120x120_M.indd   2 05.11.2019   11:40:41

URBAN  
CENTRUM 

BRNO



New York

2.New York

The New York City Marathon 1991

Sheraton Sports Bar,
Manhattan
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3. Moskva Centrum Usadba, Moskva
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4.

Studenti FAST

Soutěžní návrh 
Budoucnost  centra  Brna s  prof.  Rullerem

Diplomové práce
studentů FAST

Kandidát na děkana FA

Brno
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AREÁL BRNĚNSKÉHO VÝSTAVIŠTĚ A NAVAZUJÍCÍCH ÚZEMÍ - II. FÁZE5
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PROVOZNÍ REŽIMY V AREÁLU BVV

sklady / výroba / administrativa 

privátní režim servisních firem 

zapojené pavilony 

uzavření areálu - výběr vstupného na akci

omezení dopravy uvnitř areálu

parkování / výběr parkovného

vstupy pro návštěvníky do areálu výstaviště

vjezdy do areálu výstaviště

vstupní terminál - pěší

hlavní pěší trasy

veřejná komunikace obslužná

I. CELOAREÁLOVÁ AKCE - MSV (cca 30 dnů v roce)
 

P

P1

P2

P3

nezapojené pavilony

sklady / výroba / administrativa 

privátní režim servisních firem

manipulační plocha / omezení

dopravy uvnitř areálu

parkování zaměstnanci / servis areálu

zapojené pavilony AKCE 1

zapojené plochy AKCE 1 - hranice ostrahy

parkování / výběr parkovného AKCE 1

dopravní / pěší obslužnost AKCE 1

zapojené pavilony AKCE 2

zapojené plochy AKCE 2 - hranice ostrahy

parkování / výběr parkovného AKCE 2

dopravní / pěší obslužnost AKCE 2

zapojené pavilony AKCE 3

zapojené plochy AKCE 3 - hranice ostrahy

parkování / výběr parkovného AKCE 3

dopravní / pěší obslužnost AKCE 3

veřejná komunikace obslužná

hlavní pěší trasy

nezapojené pavilony

sklady / výroba / administrativa

privátní režim servisních firem 

parkování zaměstnanci / servis areálu

zapojené pavilony (objekty) AKCE 1

zapojené plochy AKCE 1 

parkování AKCE 1 

zapojené pavilony AKCE 2

zapojené plochy AKCE 2 - hranice ostrahy

parkování / výběr parkovného AKCE 2

dopravní / pěší obslužnost AKCE 2

zapojené pavilony AKCE 3

parkování AKCE 3

zapojené pavilony AKCE 4

parkování AKCE 4

veřejná komunikace obslužná

hlavní pěší trasy

vstupní terminál - pěší

III. SOUBĚH AKCÍ
 

P

sklady / výroba / administrativa 

privátní režim servisních firem 

parkování 

veřejná komunikace obslužná

hlavní pěší trasy

vedlejší trasy pohybu veřejnosti

V. OTEVŘENÍ AREÁLU
 

sklady / výroba / administrativa 

privátní režim servisních firem 

parkování zaměstnanci / servis areálu 

veřejná komunikace obslužná

hlavní pěší trasy

závodní okruh 1 - velký 

závodní okruh 2 - střední 

závodní okruh 3 - malý 

zapojené pavilony - AKCE 1

parkování AKCE 1 

zapojené objekty - AKCE 2

parkování AKCE 2

zapojené pavilony - AKCE 3

parkování AKCE 3

VI. OTEVŘENÍ AREÁLU - SPORTOVNÍ AKCE
 

IV. AKCE PRO VEŘEJNOST
 

zapojené pavilony

sklady / výroba / administrativa 

privátní režim servisních firem

hranice ostrahy - oplocení / omezení

dopravy uvnitř areálu

parkování 

manipulační plochy / parkování servis

odstávka kamionů

vstupy pro montážní firmy

vjezdy pro vystavovatele a montážní firmy

veřejná komunikace obslužná

přesuny materiálu / dopravní obslužnost pavilonů

hlavní pěší trasy

II. CELOAREÁLOVÁ MONTÁŽ
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CVČ NOVÁ BYSTROUŠKA1
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Nová Bystrouška a sál - pohled z piazzetty sál - pohled z galerie

Zahradní pavilon na hraně ulice,

náměstí a parku, které městotvorně

definuje a současně je jejich pojítkem.

Pozicí, měřítkem i figurou signalizuje

pro obec významnou občanskou

stavbu a tvoří veřejný prostor i vstup

do parku. Proto musí být umístěn v

těžišti území u konečné tramvaje.

Uvnitř je neformální - pro děti a volný

čas. Prostorovou strukturou se podobá

starým městům s pestrými ulicemi a

zákoutími, v nichž tak rádi pobýváme.

Charakterem je otevřený, ale též

srozumitelný a bezpečný.

S

1 - centrum volnočasových aktivit,  2 - sportovní sál,  3 - venkovní hřiště,  4 - dům obchodu a služeb,  5 - náměstí,  6 - supermarket s parkovací střechou,  7 - konečná zastávka MHD,  8 - křesťanské centrum Archa,  9 - poliklinika,  10 - parkoviště

centrum volného času Nová Bystrouška
architektura vytváří místo a pomáhá tak širokému okolí

stavba definuje veřejné prostory a jejich charaktery:
park, ulici, náměstí

stavba je pojítkem veřejných prostorů: parku, ulice, náměstí,
formuje vstupy, trasy a spojení,
zapojuje do celku další budovy v parku - kostel a polikliniku

1 : 500

současný stav:
je vozovka ulicí? je louka náměstím? je náměstí parkem?
jsou budovy v trávě občanskou vybaveností?
je prostředí obytné? lze se s územím identifikovat?

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMPLEX ČERVENÝ KOPEC

 Změna bydliště v pokročilém věku je velkým tématem

leckoho z nás a kvalita prostředí budoucího bydliště je základem

kvality budoucího života.

 Naše koncepce je zaměřena na bydlení klienta. Nabídne mu

soukromí, ale také možnost společenských kontaktů v různé

podobě.

 Navrhli jsme tři domy, přičemž půdorys domu se shoduje s

půdorysem oddělení. Domy jsme osadili měkce do parku a

nechali mu prostor. Trojici jsme v přízemí propojili velkou halou,

která je vnitřím náměstím areálu. Zde se odehrává vše společné.

Hala plynule přechází do okolního parku a piazzety,  kterou

uzavírá rekonstruovaný pavilon B. Čitelnost koncepce vidíme

zásadní pro pozitivní vnímání budoucích obyvatel.

1

VSTUPNÍ HALA

PIAZZETA A HLAVNÍ VSTUP

SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST

SITUACEM 1:500

DŮM 1

DŮM 2

DŮM 3

PIAZZETA

PAVILON B

VSTUPNÍ
HALA

Tým KAM Nová čtvrť Trnitá

Procházky s městským architektem

Brněnská ozvučná deska

KAM jede k vám

Soutěže pořádané KAM

Sociálně zdravotní komplex Červený kopec

Areál BVV BVV

Špitálka

Centrum volného času Nová Bystrouška Po stopách brněnského nádraží

Alfa pasážJanáčkovo divadlo

BVV

Brownfieldy

ŽUB

Nová čtvrť Trnitá

2016 2017

20192018

Územní plán

5. KAM
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