
  CURRICULUM VITAE                           
 
 
OBLAST VZDĚLÁNÍ 
 
Vzdělání  2011-2017  – Fakulta architektury VUT, Brno, doktorské studium  
  2008-2009  – Aristotle University in Thessaloniki, Greece, sch. of A.  
                                                  2003–2009 – Fakulta architektury, ČVUT v Praze 
 2002–2003 – Fakulta stavební, obor architektura, ČVUT v Praze 
 1998–2002 – Gymnázium v Šumperku 
 1989–1998 – IV. ZŠ v Šumperku se sportovním zaměřením 
 
 
Stupeň vzdělání Doktor (Ph.D.), Architekt (Ing. arch.), Bakalář (Bc.),  
 
 
 
STUDIJNÍ OBLAST 
 
Pedagogická činnost: 
  *Výuka, přednášky pro předmět NES na FA VUT(2011-2014)   

 *Výuka, příprava výuky ročníkových projektů (ateliéru) na FA VUT 
v atelíéru prof. Ing. arch. Hany Urbáškové PhD. (od 2011)   

 *Oponent bakalářské práce na FA VUT (2013) 
                                                 *Člen komise a dozor při přijímacích zkouškách bakalářského studijního 

programu na FA VUT(2011–2012) 
  
 
Vědecko-výzkumná činnost mimo publikace a konference 
 

*Aktivní člen pracovní skupiny projektu Krumlovia (vzdělávací 
městečko v Českém Krumlově – www.krumlovia.eu), (od 2014) 
*Podání a získání grantu Specifický výzkum FA – Proměny měst 
(2014, spoluřešitel - Urbášková, Zhuravlyova), výstup - publikace  
*Spoluřešitel nezískaného grantu FRVŠ – Mobilní stavby a jejich 
soběstačnost (2012, řešitel – Kučerová) 
*Spoluřešitel získaného grantu FRVŠ – Feng-shui pro architekty (2011, 
řešitel -  Holá) 

 *Přednášková činnost (Olomouc, Opava, Šumperk, od 2012) 
  
 
Publikační činnost 

∗ VOLNOHRADSKÝ, Radan. Urbanismus a územní rozvoj. Rozvoj centra 
Olomouce na bázi fraktální geometrie. XVII, 5/2014, s. 20-26. DOI: ISSN 
1212-0855. Dostupné z: http://www.uur.cz/default.asp?ID=4741 

 
∗ URBÁŠKOVÁ, Hana; VOLNOHRADSKÝ, Radan; ZHURAVLYOVA 

Yelena (eds.): Proměny města , Akademické nakladatelství CERM, 
s.r.o., Brno 2014, s.116, ISBN 978-80-7204-910-3  

 
∗ VOLNOHRADSKÝ, Radan: Geometrie život podporujících forem 

v architektonickém návrhu. In XVI. Vědecká konference doktorandů. 
Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012. ISBN 
978-80-214-4463-8  

 
∗ VOLNOHRADSKÝ, Radan: Geometrie život podporujících forem 

v architektonickém návrhu. In Alfa – architektonické listy. Bratislava : 
Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Fakulta architektury, 2012. 
ISSN 1135-2679 

 



∗ VOLNOHRADSKÝ, Radan: Identita místa jako výchozí činitel 
architektonického návrhu. In XV. Vědecká konference doktorandů. 
Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011. ISBN 
978-80-214-4266-5. 

 
∗ URBÁŠKOVÁ Hana, VOLNOHRADSKÝ Radan, ZHURAVLYOVA 

Yelena (editor): Šetrné bydlení – sborník studentských prací. Brno : 
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010. ISBN 978-
80-214-4245-0 

 
 
Semináře, workshopy  
 *Seminář Hliněné sdílení 2015, Brno (23.1.2015) 

*Mezinárodní konference DSP Architektura a urbanismus   
     ve středoevropském prostoru, Praha (20. - 21.11.2014)  

*Konference Zdravé domy, Brno  (10-11.4. 2014) 
 *Mezinárodní konference ReSite, Praha (18.6-19.6.2014) 

*Mezinárodní konference ECOBUILD a seminář Future Cities,     
Londýn ( 4.-5.3.2014)  
*Seminář Umění geomancie a posvátná místa, Olomouc, Brno 
(27.11.2013, 29.11.2013) 
*Seminář Efektivní využití obnovitelných zdrojů, Brno (29.5. 2013) 
*Konference Přírodní stavitelství, Brno (10.5.2013) 
*Seminář Smart cities, Brno (24.4.2013) 
*Konference Zdravé domy, Brno (23.5-24.5.2012) 
*Konference Pasivní domy 2012, Brno (26.10.2012) 
*Seminář Příběhy domů, Praha (14.4.2012) 
*Workshop Burgenland - Winery (12.4 - 13.4.2012) 
*Mezinárodní konference Veda vo výstavbe, Bratislava (13.9.2012),  
*Konference DSP, Brno  2012) 

 *Mezinárodní konference Udržitelný development  a zelené dovednosti: 
švýcarsko – česká spolupráce, Praha ( 17.-18.3.2011) 
*Konference DSP, Brno (19.4.2011) 
*Seminář Přírodní stavitelstv, Brno (2.2.2011),  

 *Konference pasivní domy 2010, Brno (14–15.10 2010) 
 *Bioarchitektura, teoreticky a praktický kurz o užití principů posvátné 
      geometrie Žďár nad Sázavou (24.2.-26.2.2012), Michael Rice 
 *Bioarchitektura, teoreticky a praktický kurz o užití principů posvátné 
      geometrie, Haluzice u Kyjova (17.6.-19.6.2011), Michael Rice  
 *Stavění ze slámy, teoreticky a praktický kurz, Hostišová 
      (4.6.-5.6.2011), Viktor Karlík  
 *Přírodní stavitelství, teoretický kurz stavění ze slámy, hlíny, Brno 
   (2.2.-4.2.2011) Lektor Petr Skořepa  
 *Exkurze Linz (1.10. – 3.10.2010) 
 *Feng Shui-bysnys, teoretický a praktický kurz, Kouty nad Desnou  
                                                  (7.5-9.5.2010). Lektorka Ing.arch. Dana Royer (Rakousko). 
 *Feng Shui-zahrady, teoretický a praktický kurz, Kouty nad Desnou   
                                                  (27.11-29.11.2009). Lektorka Ing.arch. Dana Royer (Rakousko). 
 *Feng Shui-workshop, teoretický a praktický kurz Kouty nad Desnou   
                               (23.7-26.7.2009). Lektorka Ing.arch. Dana Royer (Rakousko). 
  *Feng Shui II, teoretický a praktický kurz, Kouty nad Desnou  
                                                  (11.4–13.4.2008). Lektorka Ing.arch. Dana Royer (Rakousko). 
  *Mezinárodní workshop “Touches of the Renaissance” ve Florencii,  
                                                  Itálie (4.11–11.11.2007). Vedoucí práce prof.doc.Ing.arch. Bohumil  
                                                  Fanta. Studium renesanční architektury v autentickém prostředí. 
  *Feng Shui I, teoretický a praktický kurz, Kouty nad Desnou  
                                                  (11.5– 13.5.2007). Lektorka Ing.arch. Dana Růžičková (Rakousko). 
  *Vzdělávací exkurze Dessau, Leipzig, Dresden (12.4.–14.4.2007)  
                                                  ateliér doc.Ing.arch. Ireny Šestákové. Mezinárodní účast, zaměření  
                                                  na sociální aspekty v architektuře (stavby pro mentálně postiž.,..). 



  *Workshop s environmentálním architektem Christopherem Dayem 
                                                  Praha , Modřany (28.9.–30.9.2006).řešení přístavby Modrého klíče 
                                                  v Praze metodou Consensus design – Socially inclusive process. 
 
 
PRACOVNÍ OBLAST 
 
Pracovní zkušenost  *Založení ateliéru Fractal architects s výrazným prvkem  
      mezioborové spolupráce (od 2015) 
  *Spolupráce s irským bioarchitektem Michaelem Rice (od 2011) 
  *Vlastní realizace a architektonická činnost (od 2006)   
  *A2 ARCHITEKTI Olomouc, architektonická kancelář,  
                                                  http://www.a2.cz, (2009–2011) 
  *ARC studio Hodonín, architektonická kancelář (2005) 
 
 
Vlastní realizace *Rodinný dům Rozdrojovice u Brna 
   (2016/ v realizaci…) 
 *Rekonstrukce domu ve Znojmě 
   (2016/realizace 2018) 
 *Slaměný rodinný dům Vavřinec u Brna 
   (2015/realizace 2017) 
 *Rekonstrukce domu v Medlánkách 
   (2015/realizace 2017) 
 *Rodinný dům Velká Bystřice - Kopaniny u Olomouce 
   (únor 2014/realizace 2017…)  
 *Rodinný dům Mandava u Prahy 
   (leden 2014/realizace 2016) 
 *Rodinný dům Stachovice 
   (leden 2014/realizace 2016) 
 *Stavební úpravy a interiér bytu, Šumperk ulice Lidická 
                                                   (leden 2014/realizace prosinec 2014) 
 *Interiér obchodu Merci, Olomouc  
    (srpen2014/realizace listopad 2014) 
 *Stavební úpravy a interiér bytu, Olomouc -  Gorazdovo náměstí 
                                                   (únor 2014/realizace listopad 2014) 
 *Čajový domek Vesica ze slámy, Dolní Heřmanice  
    (jaro 2013/realizace léto 2013/2014) 
 *Zahrada a domek ve Chválkovicích, Olomouc 
    (listopad 2013/realizace léto 2014) 
 *Café and shop Organica v Olomouci – ulice kavaleristů 
                                                   (leden 2013/realizace květen 2013) 
 *Stavební úpravy, interiér bytu, realizace, Brno ulice Bráfova 
                                                   (listopad 2012/realizace leden 2013) 
 *Celková rekonstrukce a adaptace na dva byty RD Dětmarovice 
    (listopad 2012/realizace podzim 2014) 
 *Stavební úpravy a interiér bytu, Olomouc ulice Polská 
                                                   (listopad 2011/realizace leden 2012) 
 *Interiér rodinného domu, Otice (Opava) 
                                                   (září 2011/realizace prosinec 2011) 
 *Kompletní modernizace chaty, Dolní Heřmanice 
    (červen 2011/realizace březen 2012) 
 *Interiér provozoven Oxa optik, Ostrava  
   (prosinec 2010/realizace březen 2011) 
 *Interiér sekretariátu a pracovny ředitele, Šumperská nemocnice  

                                           (březen 2009/probíhá realizace) 
 *Interiér bytu pro mladý pár, Šumperk  
                                                  (červenec 2008/realizace prosinec 2008) 
 *Interiér nového sídla firmy K.T.C Dřevoprojekt s.r.o., Šumperk    
                                                  (březen 2008/červenec 2008) 



 *Netradiční přístavba garáže u rodinného domu, Vikýřovice  
                                                  (únor 2007/září 2007) 
 *Interier nové restaurace v areálu Ruční papírny Velké Losiny  
                                                  (srpen 2006/listopad 2006) 
 *Interier nové prodejny Ruční papírny ve Velkých Losinách  
                                                  (březen 2006/srpen 2006) 

 
 

Grafické práce *PF a vánoční přání pro obec Vikýřovice (prosinec 2014) 
 *booklet CD kapely OBZZOR (září 2014) 
 *Graficky stylizované půdorysy dispozic luxusního hotelu Diana  
                                                  pro prezentaci a propagaci, Velké Losiny (leden 2009) 
 *Kalendář kreseb soch v areálu šumperské nemocnice 
                                                  (Sochy šumperské nemocnice 2008) 

*Kalendář kreseb významných budov města Šumperka (2006) 
*Kresby budovy Ruční papírny Velké Losiny pro propagaci (2006) 
*Každoročně kresby Pour Felicité pro různé společnosti  
  (např. nemocnice Šumperk, divadlo Šumperk, pivovar Holba) 
*Logo pro oddělení alergologie a imunologie v Šumperku 
*Práce pro obec Vikýřovice – kresby zajímavých budov 
*Kresba části města Brna pro prezentaci firmy Rous surgical   
*Část oficiální kroniky města Šumperka – malby nejvýznamnějších  
  údálostí města v posledních 14 letech (2002-2003) 
*Kalendář kreseb zajímavé architektury obce Velké Losiny (2003) 
*Kalendář kreseb města Šumperka (Šumperk 2002)    
 

Výstavy a kurzy *Pořádání Dnů architektury v Šumperku (říjen 2016) 
 *Celodenní kurz kreslení pro děti v Rapotíně (srpen 2017) 
 *Přednáškový cyklus – Avalon Uherské Hradiště (2016) 
 *Celodenní kurz kreslení pro děti v Rapotíně (červenec 2014) 
 *Celodenní kurz kreslení pro děti v Rapotíně (září 2013) 
 *Celodenní kurz kreslení pro děti v Rapotíně (srpen 2013) 
 *Kresby ze Šumperska a architektonické projekty –  
                                                  vlastní výstava v galerii divadla, Šumperk (leden–březen 2008) 
                                              *Kresby ze Šumperska a architektonické projekty –  
                                                  vlastní výstava v galerii “Zámeček”, Vikýřovice (prosinec  2007) 
 *Moment metru! – výstava prací sedmi studentů Fakulty architektury,  
                                                  ČVUT, galerie “Zámeček”, Vikýřovice (říjen 2006 )  
 *Expose! – výstava mladých umělců, muzeum Šumperk  
                                                  (březen–červen 2005) 
 *Stálá výstava tématických kreseb v “Zámečku”,Vikýřovice (od 2005) 
 *Prodejní výstava v galerii Ave art, Šumperk (2000–2006) 
  *Jednodenní výstava před Vánocemi, muzeum Šumperk ( od 2003) 
 
 
OSTATNÍ  
 
Cizí jazyky Angličtina (vynikající), němčina (průměrný), francouzština (zač.)  
 
Software AutoCAD, ArchiCAD, Sketchup, Corel, Photoshop, MS Office 
 
Řidičské oprávnění Skupiny A1, B (od 2001) 
 
Zdravotní stav Dobrý 
 
Volnočasové aktivity Cestování, lyžování, cyklistika, plavání, squash, šachy 
 
 
        V Brně, 12.7.2018 


