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           Jméno:              Libor Fránek 

Mobil:   +420 602 583 966 
E-mail:   franek@faid.cz 

Web:   www.faid.cz 
 

 

VZDĚLÁNÍ 

1980-1982    VUT-fakulta architektury, Brno 

1983                  ČVUT-architektury, Praha 
1984-86              Akademie výtvarných umění obor architektura, Praha 

                                             

1985                  Accademia di belle Arti Pietro Vannucci, Perugia, Itálie 

 

 

Pracovní zkušenosti, praxe 
 

Od r. 1987 do současnosti         
                 

Projektová a návrhářská činnost:  
Urbanismus, architektura, design interiéru, nábytku, užitý a produktový design 

 

Filmová a divadelní scénografie: 
Výtvarné návrhy, realizace filmových, audiovizuálních a reklamních projektů-pozice produkční designer, art 

director. 
 

Spolupráce s: Studio Barrandov, SV 2000 Hamburg, Krátký film, Československá a Česká televize. 

 
Reklama, výstavnictví: 

SpolUpráce s reklamními agenturami Saatchi /Saatchi, Young / Rubicam, Mark/BBDO, Ogilvy, Leo Burnett, 
Grey, aj.  

Projekty pro klienty: EXPO Osaka , Telecom, Amstel, Cadillac, Ford, ČSA, General Motors, Timex, Colgate, 

Dell, Carrier, Credit Suisse, Pilsner, Eurotel, ČSA,  Urquel...aj. 
 

Architektura, interiér, užitý a produktový design-autorská návrhářská, projekční, koordinační a 
produkční činnost  

                                            
Od 1990 zakladatel, jednatel-FAID STUDIO s. r. o.                                                              

Společnost se zaměřením na projekční, návrhářskou, koordinační a produkční činnost 

oblastech architektury, urbanismu, stavebnictví, výstavnictví, užitého designu, filmu a reklamy. 
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Výběr autorských projektů: 

 

Komunitní centrum Krebul Prachatice, rekonstrukce a přístavba 

Autor koncepce projektu 

2017-2020 

 

• Analýzy a aktualizace stavu a vstupních dat   

• Autorské návrhy konceptu, tech. řešení a celkové revitalizace historického objektu  

• Řízení projekčního týmu a koordinace všech úrovní profesí dílčích projektů 

• Návrhy interiéru a užitý design 

• Autorská supervize v průběhu všech etap a částí realizací 

 

Stanice Horské služby Lysá hora Beskydy 

Autor koncepce projektu 

Autorská a koordinační činnost  

2016-2019 

• Zpracování všech úrovní dokumentací, vedení projekčních týmů  

• Koordinace postupu při výběrových řízeních  

• Autorská supervize a koordinace při realizacích 

• Přímé řízení projekčních a realizačních týmu   

Letiště Praha koncept nových prostředí v interiéru T1 a T2  

Autor projektů 

2012-14 

• Autorské návrhy v terminálech T1 a T2 (transfery, infopointy, odpočinková a celní zóna) 

• Zpracování všech úrovní dokumentací, vedení projekčních týmů  

• Koordinace postupu při výběrových řízeních  

• Autorská supervize a koordinace při realizacích 

• Přímé řízení projekčních a realizačních týmu   

Vestavby Korunovační Praha Letná-developerský projekt  

Autor projektu, koordinace realizace, dodavatelská supervize 

2009-2013 

• Analytický koncept záměru 

• Autorský návrh a koordinace při realizaci všech stupňů proj. dokumentace,  

• Návrh interiérů  

• Plánování rozpočtu a kontrola plnění, inženýring 

• Koordinace komplexní realizace   

 
Kompletní rekonstrukce renesančně gotického objektu Prachatice 

Autor projektu, koordinace realizace 
2008- současnost 

• Autor projektu a hlavní koordinátor dílčích projekčních týmů 

• Supervize a koordinace realizace  
 

Nový koncept Lázní Velichovky  

Komplexní návrhy revitalizace včetně návrhů interiérů lázeňských domů-Masarykův dům, 

Morava, Čechie, nového komplexu wellness 



Autor projektu, koordinátor dílčích projekčních týmů 
2003-2009 

• Analýzy a aktualizace stavu a vstupních dat   

• Autorské návrhy urbanistického konceptu a celkové revitalizace provozu  

• Řízení projekčního týmu a koordinace všech úrovní profesí dílčích projektů 

• Návrhy interiérů a užitý design všech provozů včetně vybavovacích předmětů 

• Autorská supervize v průběhu všech etap a částí realizací 
 

 
Komplexní rekonstrukce Domu U Zlatého preclíku - Malá Strana Praha 

Autor návrhu rekonstrukce, 
2002-2003 

etc... 

 
 

 
REFERENČNÍ FOTODOKUMENTACE REALIZACÍ 

 

ARCHITEKTURA 
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UŽITÝ DESIGN, NÁBYTEK, SVÍTIDLA 



 
 
 



 

 



SCÉNOGRAFIE 





 
 
 

 



 
 
 

 

 
 

 


