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Kamil mrva architects

Rok založení: 2000

Adresa: Záhumenní 1358,  
742 21 Kopřivnice

Jména partnerů:  
doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D (1974)

Zakladatel ateliéru Kamil Mrva je jedním z nej-
výraznějších představitelů mladší generace 
českých architektů. Po absolvování brněnské 
Fakulty architektury na VUT a praxi v pražském 
ateliéru Gama pod vedením Karla Pragera se vy-
dal na studijní cestu do Severní Ameriky, kde 
studoval především stavby F. L. Wrighta. Po 
návratu založil vlastní architektonický ateliér 
v Kopřivnici.
Následovala práce na několika rodinných do-
mech, které se staly ikonami propojením soudo-
bého architektonického tvarosloví s tradičními 
materiály a krajinným rázem beskydského regio-
nu. Architekt si svými stavbami získal celorepub-
likové renomé a v posledních letech už není jeho 
práce spjata výlučně s beskydským regionem.
Kamil Mrva se svým ateliérem má za sebou řadu 
samostatných výstav a publikací, vyučuje stu-
denty architektur, organizuje workshopy a letní 
školy architektury. V roce 2018 získal Grand Prix 
Stavby Moravskoslezského kraje a ocenění TOP 8 
České ceny za architekturu 2018 za výstupní sta-
nici lanovky na Pustevnách.

www.mrva.net

Polyfunkční dům Hruška  
v Trojanovicích (2018)  
Foto: Toast 
Portrétní foto: Toast

Knesl Kynčl architeKti

Rok založení: 2001

Adresa: Šumavská 416/15, 602 00 Brno

Jména partnerů: Jiří Knesl (1968),  
Jakub Kynčl (1971) – zakládající partneři
Jan Weiss (1985), Bohuš Zoubek (1974),  
Martin Trčka (1986)

„Vždy nás nejdříve zajímá místo, kde má dům 
vzniknout, jeho vazby a souvislosti. Dům není 
socha, není tu pouze sám pro sebe, vždy je sou-
částí města a krajiny. Proto se zabýváme kom-
plexní škálou architektonických prací a poloh – 
od územního plánování po detail a od teorie po 
realizaci. Naší ideální zakázkou je městský pro-
jekt – v Bohigasově slova smyslu – stavba, kde se 
vzájemně proplétá dům s městem a potkává ve-
řejné se soukromým.“
Autorskou architektonickou kancelář založili  
v roce 2001 Jiří Knesl a Jakub Kynčl – původně 
jako volné sdružení architektů, které bylo pozdě-
ji transformováno na společnost s ručením ome-
zeným – KNESL + KYNČL. Od ledna 2016 jsou 
partnery Jan Weiss a Bohuš Zoubek a společnost 
změnila název na knesl kynčl architekti. V roce 
2019 se stal partnerem Martin Trčka.
Kancelář sídlí v České republice v Brně a má po-
bočku v Praze. V současné době čítá na čtyřicet 
architektů a jiných spolupracovníků a na zajiště-
ní komplexnosti zakázek se podílí stálý tým spe-
cializovaných firem.

www.knesl-kyncl.com

Villa suburbana na Opavsku 
(2019). Foto: Radek Brunecký 
Portrétní foto:  
doubledagger.photos


