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Jiří Andrle
Narozen 13.11.1950 v Rokycanech, po absolvování SVVŠ (gymnázia) 2 semestry na
ČVUT (architektura), pak přestup na VŠUP, obor architektura u prof. Josefa Svobody
(1971-1976), ukončena s diplomem a titulem akademický architekt. Celoživotně na
"volné noze".

1977-2000

Pohlednice, obaly gramofonových
desek

III/1980VI/1986

čp. 50, nám. Smiřických,
Kostelec n.Č.l.

Návrh a realizace rekonstrukce
vlastního rd vč. úprav pozemku

XI/1989 IV/1995

čp.118 Pražská ul., Kostelec
n.Č.l.

Rekonstrukce a přestavba na garni
hotel, spoluúčast s arch. Čančíkem,
svépomocně veškeré zednické
práce kromě omítek stropů,komplet
střecha kromě oplechování, komplet
zařízení a vybavení interiérů

1981-1982

Jablonné v Podještědí

Návrh expozice církevních předmětů
– klášter dominikánů (spolupráce s
ak.arch. Fr. Veselým)

1984-1988

Grafická podoba propagačních
materiálů: Jitona Soběslav, vč.
fotografií, Hikor Písek, OP Říčany,
Krajka Kraslice
čp.383, Pražská ul., Kostelec
n.Č.l.

Návrh výkladců prodejny tabák a
zlatnictví-hodinářství, výrobní
dokumentace pro truhláře a kováře
(mříže)

1988

nám. Přemysla Otakara II. …
České Budějovice

Čedok- pobočka, návrh výtvarného
řešení interierových mříží, realizace
josef krupka

1990

Strančice

Studie rd - nerealizováno

1992

čp. 53, nám. Smiřických,
Kostelec.n.č.l.

Návrh interiérů mú kostelec n.Č.l.
vč. vybavení nábytkem a řešení
obřadní místnosti 3.N.p., výrobní
výkresy chybějících dveří

1992

čp. 110, Pražská ul., Kostelec
n.Č.l.

Návrh stavebních úprav v budově
pobočky České spořitelny, včetně
řešení interiéru, nábytek a osvětlení
- výběr

1992

fa Kaufring a.s.

Grafický návrh loga firmy - 2 varianty

http://www.tichyspolecnik.cz/ja/
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1993

fa Victoria s.r.o.

1993

Václavské náměstí, Kutná Hora Pobočka kreditní banky, návrh úprav
interiéru a provozního uspořádání
včetně vybavení nábytkem

1993

Kutná Hora Tabák a.s.

Návrh dispozičního řešení
kancelářského zázemí pro vedení
firmy

1996

Kostelec - Jevanská

Dispoziční a konstrukční řešení
přístavby provozního areálu balírny

1997

Arboretum Kostelec

Část fotografií do publikace

1997

Kostelec n.Č.l čp. 79, nám.
Smiřických

Návrh 3 variant řešení fasády vč.
barevnosti, zatím nerealizováno

1998

čp. 36, nám. Smiřických,
Kostelec n.Č.l.

Návrh dispozičního řešení prodejny
papírnictví, návrh výkladců a řešení
nápisů -realizováno částečně.

2002

Český Brod, zvonice u kostela
Nejsvětější trojice

Návrh úprav pro obč. sdružení
Leccos - Klub zvonice (sponzorsky)

2008

o.s. Uzlíček

Grafický návrh loga

2005-2009

čp. 243, Lázeňská, Kostelec
n.Č.l.

Návrh a vlastnoruční realizace
rekonstrukce rd, vč. úpravy
pozemku

2011-2014

čp. 5, Českobrodská, Kostelec
n.Č.l.

Návrh a vlastnoruční realizace
rekonstrukce rd, vč. úpravy
pozemku, veškeré zednické práce
(kromě 3/4 vnější omítky), tesařské
práce, za spoluúčasti majitelů.

čp. Ruská, Kostelec n.Č.l.,
Čvančarovi

Arch. studie úprav, vč. přístavby
garáže a dílny - nerealizováno

čp. 446 U studánky

Dispoziční řešení rd, podkroví a
úprava fasády

Keramika – Tichý společník

Viz: www.tichyspolecnik.cz - výroba
keramických hlaviček

Remoska

Návrh úprav designu výrobku
remoska (odkládací víko)

2013

Soběslav

Arch.řešení celodřevěné chaty

2014

Příční ul., Kostelec n.Č.l.

Projekt novostavby rd vč.
kompletního povolovacího řízení

2000- dosud

http://www.tichyspolecnik.cz/ja/

Grafický návrh loga
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