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kDO JE kDO 
 

Oldřich rujbr, * 1948

vystudoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze, v ateliéru profesora  
Otto Eckerta. Jeho rozsáhlé dílo je zastoupeno nejen v českých, ale i v zahraničních 
galeriích, muzeích a soukromých sbírkách.

Významnou část profesního života věnoval Oldřich Rujbr učitelství. Od roku 2007 
je činný na Katedře architektury VŠB-TU v Ostravě. Charakteristické na jeho práci 
je schopnost vést studenty s cílem, aby jejich tvorba měla pevný myšlenkový základ 
spojený s příběhem nebo událostí, která dílo doprovází. 

Za Oldřichem Rujbrem je i celá řada realizací pro architekturu. Mimořádným  
výtvarným dílem je hodinový stroj na Náměstí Svobody v Brně. 

Petr kameník, * 1985

student 2. ročníku magisterského studia na fakultě architektury v Brně patří  
k nastupující generaci mladých talentovaných architektů .

Mimořádné nadání k výtvarné tvorbě v něm objevil a kultivoval akademický sochař 
Oldřich Rujbr. Jejich spolupráce započala v oblasti grafického designu, později 
se rozvinula i do sféry architektonického navrhování.

Za dosažené studijní výsledky a úspěchy v tvůrčí činnosti byl v roce 2010 navržen 
na Cenu rektora VUT v Brně.

„Vycházeli jsme z tažení Švédů na Brno, ale hledali jsme jiný příběh. Tažení je vnímáno tak, že se 
poledne odzvonilo v 11 a tím podvedli generála Torstensona. Ale bylo to jinak. Brno se na rozdíl 
od jiných měst, která se mu předem vzdala, intenzivně bránilo. Do bojů dokonce zapojilo i civilní 
obyvatelstvo. Tradovala se pověst, že generála může zabít jen skleněná kulička odlitá o půlnoci.“

akademický sochař Oldřich Rujbr

A tady vše začalo – v ateliéru sochaře Oldřicha Rujbra v Pozďatíně na Třebíčsku.

V dřevěné stodole vznikal sádrový model téměř šestimetrových hodin, které nyní zdobí prostor náměstí před  
obchodním domem Omega. 

Akademický sochař Oldřich Rujbr se svým kolegou Petrem Kameníkem zde prací nad monumentálním strojem času 
strávili více než dva roky. Stodola s ateliérem na Vysočině se oběma tvůrcům stala na mnoho dní druhým domovem. 

Zatímco stavební práce na náměstí Svobody začaly až počátkem tohoto roku a v té stejně době se v ateliéru rodila 
finální podoba sádrového modelu, přípravné práce začaly již o mnoho měsíců dříve. Nejprve bylo potřeba vyrobit malé 
sádrové modely, následovala výroba dřevěné konstrukce pro sádrový model v měřítku 1:1 a koncem roku 2009 již 
v ateliéru vznikal sádrový model orloje ve skutečné velikosti.

Která fáze přípravy byla nejnáročnější, lze jen těžko říct.

 Z pohledu tvůrců snad momenty, kdy sádra v zimních mrazivých dnech prostě netuhne…


