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Závěrečná zpráva ze stáže  
 

v rámci projektu programu Leonard 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. Jan Smékal 
 
 
Financování profesní stáže 
Doba trvání stáže od: 30/09/2013  do: 16/03/2014 
Délka stáže celkem měsíců: 6 
Výše přidělených finančních prostředků v EUR z grantu programu LdV II: 4633,-EUR 
 
 
Hostitelské pracoviště (zaměstnavatel) 
Název: PINNA VIARDO, Italy, Genoa, 16125, via Palestro 18/7 
Internetová adresa hostitelského pracoviště: www.pinnaviardoarchitects.com 
Sektor činnosti: architektura  
Přibližný počet zaměstnanců: 3 
 
 
Zpráva ze studijního pobytu 
 
Před odjezdem 
Po zjištění, že se chystám do Itálie, mne čekala řada vyřizování. Pojištění.. porovnávání nejvýhodnějšího, ale zároveň 
nejbezpečnějšího zdravotního pojištění a zároveň také pracovní pojištění. Cesta do samotného místa, koupě letenky, 
jízdenky na vlak. Předběžné shánění informací ohledně samotné práce, místa bydliště. Částečné hledání ubytování. 
Kontaktování přijímací organizace a v neposlední řadě vyřizování smluv a podobných dokumentů. 
 
Na hostitelském pracovišti 
Ateliér Pinna Viardo je složen ze tří lidí, dva hlavní – manželé  a třetí Carla, která je hlavním pracovním motorem v celém 
ateliéru. Doporučuji si s sebou vzít svůj počítač, já pracoval na svém, jelikož technické vybavení téhle kanceláře je docela 
nedostačující vzhledem k tomu co se od pracujícího očekává. Ateliér je prostorný, stážista dostane své místo. Ateliér je 
vybaven koupelnou, kuchyňkou, velkou halou.. je to původní byt – nádherný, umístěný v podstatě v centru města. 
Pracuje se od devítí ( pozdní příchody se tolerují ( plus-mínus 15 minut) ) potom siesta od 13:00 do 15:30  a končí se kolem 
18:30. Mírné přesčasy nejsou výjimkou. Pracovní náplň je .... vizualizace, půdorysy, řezy, detaily, zaměřování původního 
stavu, následné vynášení. Zkrátka vše, co se od architekta očekává. Neočekávejte přílišné seberealizování, v podstatě jde o 
to, že člověk přenáší myšlenky Enrica a Marriri ( šéfové) do počítače. Atmosféra byla uvolněná a rodinná. Zkrátka italské 
pianko.  
 
Ubytování, stravování  
První týden v Janově jsem bydlel u kolegyně z práce, čímž mi strašně pomohla a já se mohl plně věnovat hledání místa, kde 
strávím dalšího půl roku. Využíval jsem nástěnek na univerzitách, kontaktů s Italy, a pak také jakési pofidérní agentury, přes 
kterou jsem ovšem ubytování našel. Cena ubytování se pohybuje přibližně od 250e - 400e    za měsíc. Vše se odvíjí od toho, 
jak daleko jste od centra a jak luxusní máte pokojíček, zda do vašeho bytu také náleží obyvák a také na množství a velikosti 
koupelen. Já měl ubytování docela blízko centra, obývák jsme neměli, ale můj pokoj byl vcelku prostorný a prosvětlený. Do 
práce jsem to měl půl hodiny pěšky, což mi vyhovovalo. Doporučuji všem, aby si sehnali bydlení co nejblíže, aby člověk 
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nemusel používat hromadnou dopravu. Ne že by hromadná doprava tady nebyla spolehlivá ( jak většina lidí uvádí), já s tím 
nikdy neměl sebemenší problém. Ale pokud by si člověk měl platit ještě hromadnou dopravu, měsíční náklady se dost zvýší. 
Stravování... italská strava je většinou lehčí, používají hodně zeleniny a jí těstoviny, rýži a pizzu :-D cenově je sever Itálie 
dražší než jih Itálie a vůbec je Itálie dražší než ČR. Oběd v restauraci se pohybuje od 7 do 20 eur. Pizza kolem 6-15 eur. 
Pivo i drink v baru 4-8 eur. Je zde kvalitní a ne až tak drahé víno. Doporučuji určitě vyzkoušet zdejší foccacio, člověk se do 
něho zkrátka zamiluje. 
 
Volný čas 
Jsem trávil povětšinou výlety do zdejších přilehlých vesniček a hor. Je zde poměrně dosti kde vyrazit. Musím určitě zmínit 
cinque terre – krásná oblast.. Vlastně na obou stranách Janova leží dostatek míst, kde se dá ztratit a užívat si klidnou Itálii, 
nemluvě o zdejších horách, které nejsou skoro vůbec zdejšími lidmi využívané (nejspíš proto, že jsou Italové takoví lenivci). 
Jednou dvakrát týdně jsme se zdejšími studenty či Erasmus studenty chodili na nějaký ten noční život. Většinou se lidé 
scházejí v oblasti starého města na piazetce Piazza de la herbe.. kde v podstatě každý den můžete natrefit na známého a 
bujarý večírek. Je zde možno najít mnoho kvalitních hospůdek, ale i tanečních barů. Noční život je na vysoké a kvalitní 
úrovni :-D (v tomhle jsou Italové fanšmejkři). 
 
Rady a tipy pro ostatní studenty - stážisty  
Viz minulé odstavce 
 
Ukončení stáže 
Na konci stáže je 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. Závěrem bych chtěl říct, že to byla výborná zkušenost. A v neposlední řadě také skvělá možnost se prakticky připravit 
na výkon povolání. 
 

 


