CV

Ing. arch. Jiří Žid
*1983 v Liberci
národnost česká, svobodný
žije převážně v Liberci

vzdělání /

2002 - 2010 Fakulta umění a architektury TU v Liberci
V ateliérech Martina Rajniše, Jiřího Suchomela, Minoru Takeyamy, Zdeňka Fránka, Jiřího Bučka a dalších.
diplomová práce: Obnova zchátralého Nového Města v Liberci - okolí Lucemburské ulice a tzv. Papírového náměstí,
hodnocení: výborně

1998 - 2002 Střední průmyslová škola stavební v Liberci

odborná praxe /

od 2010 - vlastní praxe
V rámci vlastní praxe pracuji volně s kamarády architekty, tedy spoluautorsky či pracuji sám na projektech:
Rekonstrukce Kulturního domu ve Vodňanech - soutěž
Doteky vody v Semilech - studie parkového území okolo Jizery
Otevření instituce Libereckého Muzea - studie
Náves Černošice - soutěžní návrh
Architektonická koncepce města Luže, platforma re:
Koupaliště Škorna ve Vodňanech - soutěž
Náměstí v Hostomicích - soutěž a studie
a další drobné …

2006 - 2008 - SIAL architekti a inženýři s.r.o.
Klíčový projekt, který jsem vedl:
Urbanistický návrh areálu Avia Letňany – vítězná urbanistická studie na řešení areálu bývalé Avie Letňany

od 2005 - vlastní praxe při studiu
Projekty, na kterých jsem se spoluautorsky podílel:
Revitalizace přehrady v Liberci - UR
Obytná čtvrť Staré Pavlovice v Liberci – studie, na jejíž základě jsme změnili ÚP na městský charakter
Bytový dům Barvířská ulice, Liberec - studie, kterou nyní realizuje jiný tým k DUR
Multikulturní centrum Varšava / kino Varšava, Liberec - studie a projekt pro výběrové řízení
Společenské centrum Dvůr Loukov - studie

další aktivity /
Založení občanského sdružení Zachraňme Kino Varšava, pro oživení a záchranu zkrachovalého kina v Liberci.
Založení občanského sdružení Zbytek, pro záchranu génia loci čtvrtí kolem Lucemburské ul. a ul. Na Ladech, resp. posledních
městských částí Liberce.
Aktivní člen O.S. X-fatul a pořádání přehlídky JZK
od 2008 - knihovník a nákupčí Knihovny Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci

jazykové a pc znalosti /
angličtina, italština, němčina – mírně pokročilý
Acad, Maya, Revit, Adobe: Ph., Ind. Ill. , MS Office, Maya, Rhinoceros, Allplan

výstavy, workshopy, dílny /

2010
re:vodňany - Letní dílna o českém maloměstě
výstava projektů "Městské zásahy Praha" v DOXu v Praze Holešovicích
výstava "Ještěd z Klece" - výstava diplomních projektu na FUA TUL

2004
Betonový dům, výstava, Oettingenský palác, Praha1
WORKSHOP Horažďovice, workshop na téma Symbiosis

2002
Poprvé O2, výstava výtvarných prací studentů SPŠ Stavební v Liberci

ocenění /

2012
Rekonstrukce KD ve Vodňanech, soutěž v rámci Ceny PP - 3. cena

2011
Dům manželů Langrových, vyzvaná soukromá soutěž - 1. místo

2010
Koupaliště Škorna Vodňany, Cena Petra Parléře - postup do druhéko kola/druhé místo
Přehlídka diplomových prací - 1. cena ČKA, zvláštní cena Allplan
Bydlení IQ 2010 s diplomovým projektem - 3. místo
Hostomické náměstí, soutěž ČKA - 3. cena

2009
Centrum MČ Praha Nebušice, soutěž ČKA - odměna
Dvůr Loukov - společenské centrum ve volné krajině, vyzvaná soutěž - 1. cena

2007
Brána do nemocnice Liberec - druhé místo

2005
Cena JFK - Ještěd f kleci za projekt Bydlení - Nejlepší studentský projekt na Fakultě architektury v Liberci (jeden ze tří)

2004
Betonový dům - ideová architektonická soutěž pořádaná ČKA 2004 - nejvyšší ocenění

