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Ing. arch. Václav Zima – A. T. studio
Ing. arch. Václav Zima – A.T. studio, je ateliér architektonické tvorby v Brně,
působící na území České republiky, občas též pro českou nebo smíšenou
klientelu, žijící v zahraničí. Ateliér se od roku 1990 zaměřuje na komplexnost
architektonických služeb od prostorového vyjádření a vytříbení záměrů
klientů v urbanistických a architektonických studiích přes dokumentaci
pro územní a stavební řízení, prováděcí dokumentaci se všemi atypickými
detaily, po dohled nad dodržením projektu v realizaci.

kontaktní údaje
Jedovnická 8
628 00 Brno
T: +420 545 233 928
F: +420 545 233 928
E: zima@atstudio.eu
www.atstudio.eu

Svým klientům je A.T. studio u větších, ale i menších zakázek v oblasti bydlení, správy,
obchodu, služeb i výroby, při novostavbách i rekonstrukcích nejužitečnější, když jej
pro účely projednání s úřady a povolení projektu zplnomocní k jejich zastupování
a při sestavování stavební smlouvy, realizaci a kolaudaci ustanoví svým zástupcem
ve věcech technických. U takových projektů se většinou daří dodržet jak projektové
parametry, tak smluvní náklady.
Studie, projekty i dozorované realizace A.T. studia obsahují zřetelné koncepce autorské
architektury a to i při nesmyslně úředně předepsaných spádech střech a jiných
formálních vymezeních. Všeobecné požadavky na minimalizaci stavebních nákladů řeší
nikoli omezením životnosti konstrukčních materiálů, ale promyšleně zjednodušenou
architektonickou koncepcí a detailní technickou důsledností.
Architekti V. Zima a K. Doležel získali čestné uznání Grand prix 2000 za přístavbu
speciální školy v Blansku. Spolupráce i s dalšími architekty; např. z referencí:
Hostašovice a Rožnov p.R. se S. Fišarovou, obytná ulice s V. Drápalem.

Ing. arch. Václav Zima, CSc.
majitel a hlavní projektant architektonického ateliéru

kdo je kdo

Narozen 1950 v Brně. 1974 absolvent architektury na FAST VUT v Brně; 1974–78 Stavoprojekt Brno, projektant;
1978–80 Jm KNV Brno, odb. výstavby, odd. státní expertízy dokumentace staveb; 1980–90 VVÚN Brno, postupně
samostatný projektant, vedoucí projektant, vedoucí oborového střediska stavební projekce; 1990 vlastní A.T. studio;
1993 vědecká hodnost CSc. na FA VUT v Brně; průběžně architektonická a interiérová tvorba, občas výrobkový a grafický
design, koordinace a řízení komplexních projektů.
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Zajištění výběrového řízení
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Uzavírání smluv s dodavateli
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Průmyslové stavby

Rekonstrukce školy a náves, Hostašovice

Motoservis a prodej Yamaha, Brno

Vestavba sklepní restaurace v BD, Brno

Prodloužení obytné ulice 8 RD, Brno

Přístavba prodejny nábytku, Rožnov p.R.

Vestavba výtahu a bytů v secesním BD, Brno

ALMANACH ARCHITEKTURY 2010

Rekonstrukce (památkové objekty)
Dopravní stavby
Modernizace a restrukturalizace

