
EXKURZE NIZOZEMSKO 2018

Cílem odborné zahraniční exkurze v akademickém roce 2017/2018 bude Nizo-
zemské království. Méně bude gotiky a renesance, baroko se rozlije do pláten vě-
hlasných holandských malířů, jejichž díla budeme moci obdivovat v Amsterdamu, 
Utrechtu, Rotterdamu a Den Haagu. Revoluce v umění si zažijeme s van Goghem, 
Mondrianem a De Stijl, to vše na pozadí příbytků, kterým se už ve třicátých letech 
obdivoval nejen Karel Čapek, ale také mnozí čeští architekti. Berlage, Rietveld, 
Dudok, de Klerk a „Amsterdamská škola“, Duiker, Oud, to je strohý výčet jmen, na 
nichž Holandsko vybudovalo tradici moderní architektury táhnoucí se celým 20. 
stoletím až dodnes. Neochvějnou pozici na špičce světové architektury dokládají 
práce místních ateliérů OMA Rema Koolhaase nebo MVRDV.

pedagogický doprovod
Lukáš Bártl, Pavol Černý, Ladislav Da-
niel, Miroslav Kindl, Martina Mertová,   
Jan Šépka, Rostislav Švácha, Lucie 
Valdhansová, Jana Zapletalová.
předpokládaná cena  
ca. 8.000 Kč (cena zahrnuje dopravu 
autobusem a 6 nocí ubytování v ho-
telu/hostelu v Amsterdamu a Rotter-
damu.
Vstupy do galerií a muzeí se pokusíme 
vyjednat zdarma. Částku pro nutné 
kapesné upřesníme včas. Přesná cena 
bude stanovena po vyúčtování exkur-
ze. Přeplatek bude vrácen.
ubytování
amsterdam 22. – 25. 4. | Meininger 
Hotel Amsterdam CIty West, uby-
tování se snídaní, pokoje po 2–10 
osobách.

2017 | 9.00 – 11.00 hodin v pracov-
ně doktorandů (bývalá Richterova 
knihovna). 
Všichni zájemci z řad studentů Bc. 
a Mgr. programu Katedry dějin umění 
FF UP se závazně přihlásí v uvedeném 
termínu či v dalších konzultačních 
hodinách, které budou vyvěšeny. 
O přihlášení na exkurzi bude rozhodo-
vat pořadí uchazečů. Každý uchazeč 
může přihlásit pouze sám sebe; ne-
mocní a jinak indisponovaní studenti 
mohou požádat o přihlášení kohokoli 
jiného, kdo se sám nebude ucházet 
o přihlášení. Studenti po přihlášení 
budou vyzváni, aby zaplatili v termínu 
do 10. 1. 2018 nevratnou zálohu ve 
výši 2.000 Kč. Doplatek bude nut-
né zaplatit do poloviny února 2018. 
Zapsaní studenti dostanou adekvát-
ní počet kreditů, zapsáni budou do 
Stagu v letním semestru. Studenti si 
pod vedením jednoho z doprovázejí-
cích pedagogů připraví krátký referát 
o některé z památek. Témata referátů 
k výběru budou nabídnuta studen-
tům po přihlášení.

„Kdybyste se mne zeptali, co se mi
v Holandsku líbilo nejvíce, tedy
vyhrknu bez dlouhého rozmýšlení,
že lidské příbytky. A krávy.
A přístavy.
A Vermeer van Delft. A květiny.
A grachty. A obloha. Ale jelikož
jsem nejdříve řekl příbytky,
tož příbytky“

Karel Čapek,
Obrázky z Holandska,1932

termín exkurze
21. 4. – 29. 4. 2018
pořadatel
Katedra dějin umění, Filozofická fa-
kulta, Univerzita Palackého v  Olo-
mouci
organizátoři 
Miroslav Kindl, Martina Mertová

rotterdam 25. – 28. 4. | Sparks 
Hostel, ubytování bez snídaně (mož-
no individuálně přikoupit), ubytování 
po 2–12 osobách.
pokyny pro přihlášení
studenti interního 
doktorského programu
Termín závazného přihlášení: do 
pondělí 4. 12. 2017.
Všichni zájemci z řad studentů inter-
ního doktorského programu se závaz-
ně přihlásí ve výše uvedeném termínu 
Martině Mertové emailem na adresu: 
martinamertova@seznam.cz. Přihlá-
šení zaplatí do 10. 1. 2018 nevratnou 
zálohu 2.000 Kč. Doplatek bude nut-
né zaplatit do 9. února 2018. Studenti 
interního doktorského programu se 
mohou přihlašovat i po uvedeném 
datu, leč nebudou mít již rezervována 
místa před studenty Bc. a Mgr. studia. 
Studenti interního doktorského
studia si mohou v rámci exkurze spl-
nit své studijní povinnosti v pedago-
gické oblasti.

studenti bakalářského 
a magisterského studia, 
studenti kombinovaného 
doktorského studia
Termín závazného přihlášení: osob-
ně v úterý 12. 12. 2017 a středu 13. 12. 



pondělí | 23. 4. 2018
úterý | 24. 4. 2018
amsterdam 
V Amsterdamu navštívíme Rijksmu-
seum, Stedelijk museum ad.
Architektura: Michel de Klerk | sídli-
ště Eigen haard a Het Schip, mvrdv | 
Silodam, 2002; Mecanoo – G. Porter 

– O. Arup |  Westergasfabriek Culture-
park, 2000; Arcam – René van Zuuk | 
Architektonické centrum Amsterdam, 
2003; Renzo Piano | Nemo, 1997; 
Hendrik Petrus Berlage | Amster-
damská burza, 1903; Aldo van Eyck 
| sirotčinec, 1960

středa | 25. 4. 2018  
08.00 | odjezd z Amsterdamu 
09.00 | příjezd do utrechtu
historické centrum města s katedrá-
lou, Centraal Museum Utrecht, Ge-
rrit Rietveld  | Rietveld Schröderhu-
is, 1924; univerzitní kampus (oma, 
Hertzberger, Neutelings Riedijk Ar-
chitecten)

burg Watervillas, 1999–2005; OMA  | 
podzemní stanice tramvaje;
Quist Wintermans | Museum Beelden 
aaan Zee, 1994

sobota | 28. 4. 2018 
rotterdam + nijmegen 
V Nijmegenu architektura: Ben van 
Berkel – UN Studio | Museum Het 
Valkhof, 1999.

neděle | 30. 4. 2018 
v ranních hodinách příjezd do Olo-
mouce

předběžný program exkurze
program stále upřesňujeme a vylep-
šujeme

sobota | 21. 4. 2018 
ca. 21.00 | odjezd autobusem z Olo-
mouce, cesta přes noc 

neděle | 22. 4. 2018
ca. 10.00 | příjezd do otterlo, 2,5 
hodiny na prohlídku muzea moder-
ního umění Kröller-Müller s druhou 
největší sbírkou prací Vincenta van 
Gogha a rezedincí zakladatelů muzea 
navrženou H. P. Berlagem
13.00 | odjezd směr hilversum
14.15 |  návšteva radnice od W. M. Du-
doka, Sanatoria Zonnenstraal od Jana 
Duikera (unesco), prohlídka dalších 
modernistických staveb první polovi-
ny 20. století a několika současných 
realizací (mvrdv, Neutelings Riedijk 
Architecten)
17.30 | příjezd do Amsterdamu, uby-
tování v hotelu

čtvrtek | 26. 4. 2018 
rotterdam 
V Rotterdamu navštívíme Museum 
Boijmans van Beuningen, Nether-
lands Architecture Institute ad.
Architektura: Brinkman & Van der 
Vlugt | Sonneveld House, 1929–32; J. J. 
P. Oud | Cafe De Unie, 1925; J. J. P. Oud 
| sídliště Kiefhoek, 1930; oma | Kun-
sthal, 1992; mvrdv | knihovna, 2011; 
oma | Tři věže, 1997–2013; Alvaro Siza 
| New Orleans, 2007–2010

pátek | 27. 4. 2018 
rotterdam + den haag
V den Haagu navštívíme Mauritshuis
Architektura: Hendrik Petrus Berlage 
| Gemeentenmuseum, 1931–35; Ja-
mes Turell |  Helmes Gewelf (land art), 
1996; Aldo van Eyck | Kostel Pastoor 
van Ars, 1969; J. J. P. Oud | věžová stav-
ba World Forum Convention Center, 
1969, Richard Meier | radnice a cen-
trální knihovna, 1995; mvrdv |  Ypen-
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Martina Mertová | martinamertova@seznam.cz
Miroslav Kindl | kindl@muo.cz


