
 

1/2 

 

                                    
  FAKULTA   

ARCHITEKTURY 

 

                                                                                           
 

Závěrečná zpráva ze stáže  
 

v rámci projektu programu Leonardo da Vinci (č. projektu CZ/12/LLP-LdV/PLM/134036) 
 
 
Vysílající univerzita  
Fakulta: Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně  
LdV koordinátor fakultní: doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D. 
Jméno stážisty:  Ing. arch. Daniel Samiec 
 
 
Financování profesní stáže 
Doba trvání stáže od: 06/10/2013  do: 22/03/2014 
Délka stáže celkem měsíců: 6 
Výše přidělených finančních prostředků v EUR z grantu programu LdV II: 4150,- EUR 
 
 
Hostitelské pracoviště (zaměstnavatel) 
Název: AST77 architecten- en ingenieursbureau b.v.b.a. 
Internetová adresa hostitelského pracoviště: www.ast77.be 
Sektor činnosti: architektura 
Přibližný počet zaměstnanců: 5 
 
 
Zpráva ze studijního pobytu 
 
Před odjezdem 
Po podání přihlášky s odkazem na elektronické portfolio v anglickém jazyce (včetně životopisu a motivačního dopisu) 
jsem našel hostitelkou organizaci v Belgii. Hostitelská organizace musela poštou poslat vyplněný Letter of Intent s razítkem a 
podpisem zodpovědné osoby a vyplněný formulář New Partner form. Když dorazily tyto dokumenty na studijní oddělení, 
požádala paní Mgr. Dita Havlová Národní agenturu o schválení nové firmy v projektu. Po schválení mi zaslala smlouvu ke 
stipendiu a training agreement.  Smlouvy bylo potřeba vyřídit nejpozději dva týdny před zahájením stáže. Vyřízení všech 
nezbytností proběhlo bez problémů. Bylo možné využít příspěvek ve výši 150 EUR/3800 Kč na účastníka na přípravu stáže. 
Tuto částku bylo možno čerpat na jazykovou, odbornou či kulturní přípravu, této možnosti jsem ale nevyužil. 

 
Na hostitelském pracovišti 
Přijímací organizací byla architektonická kancelář AST77 architecten- en ingenieursbureau b.v.b.a.. Jedná se o mladou 
ambiciózní kancelář vedenou Peterem Van Impem, která má včetně něj a mne 5 členů. Firma se zabývá především 
výstavbou netypických rodinných domů. Kancelář se nachází ve firmou navržené budově, která je sama o sobě velmi 
zajímavou realizací na místě bývalé garáže. Mé úkoly v kanceláři byli velmi rozmanité a to například: zaměření a 
fotodokumentace stávajícího stavu stavby, výkresy stávajícího stavu, první ideové koncepty, předběžné hmotové návrhy, 3d 
modely a vizualizace, výkresy pro stavební povolení a pro provedení stavby, výkresy pro publikaci v médiích, 
fotodokumentace provedené stavby, grafické návrhy propagačních materiálů kanceláře a jiných tištěných materiálů, 
organizace a archivace starších zakázek, prezentace a jiné. Podílel jsem se na projektech například: rodinných domů, 
interiéru obchodu se světly, lékárny, interiéru kanceláře, polyfunkčního městského domu, přestavby bytového domu a jiných.  
 
Ubytování, stravování  
Tienen je menší městečko (32 tisíc obyvatel) 50 kilometrů východně od Bruselu. Jelikož se nejedná o studentské ani velké 
město tak nebylo jednoduché sehnat ubytování na tak krátkou dobu. Nakonec jsem prostřednictví webového portálu 
www.couchsurfing.org, našel pokoj k pronájmu asi 10 minut pěšky od kanceláře za 300 euro měsíčně. Jídlo v restauracích 
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není v Belgii nic levného (cca 15-30 euro za večeři) ale v obchodech se dá nakoupit za rozumné ceny i když i tak je to 
znatelně dražší než v Česku. Tradiční a všudy přítomné jsou v Friterie, kde se dá najíst za přijatelnou cenu. 
 
Volný čas 
Většinu svého volného času o víkendech jsem trávil cestováním po Belgii a okolních státech jako Francie, Holandsko a 
Lucembursko. V průběhu stáže jsem rovněž studoval nizozemštinu (kurz 2 krát 3 hodiny týdně). Ze sportovních aktivit je v 
Belgii cenově přijatelné plavání (cca 2,5 eura za vstup), další sportovní aktivity, kterým jsem se věnoval, bylo běhání, inline 
skating a cyklistika.   
 
Rady a tipy pro ostatní studenty - stážisty  
Mým tipem pro ostatní studenty je využít této možnosti a vyjet na pracovní stáž, je to jedinečná možnost jak získat cenné 
zkušenosti v oboru, ale také rozšířit své obzory v jiných oblastech. 
 
Ukončení stáže 
Poslední den stáže jsem jako poděkování od kanceláře obdržel knihu o Belgické architektuře. Na konci stáže bylo nutné 
požádat (stejně jak na začátku) o hodnocení stáže reprezentantem přijímající organizace. Po ukončení stáže bylo zapotřebí 
vyplnit formulář Europass Mobility a potvrdit garantem stáže v přijímající instituci, po návratu předložit zprávu účastníka 
vygenerovanou v databázi programu Leonardo da Vinci a napsat závěrečnou zprávu pro web FA VUT. 


