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držitelka Řádu britského impéria, sedmi 
čestných doktorátů a mnoha dalších oce-
nění; čestná členka Amerického institutu 
architektů, členka tří královských akademií 
a prezidentka Královské asociace britských 
architektů. V roce 1998 byla uvedena do 
americké Síně slávy, od Ministerstva kultu-
ry ČR obdržela v roce 2009 cenu za celoži-
votní přínos v oblasti architektury.

Vystudovala České vysoké učení technické, 
obor architektura, a Akademii výtvarných 
umění. V letech 1964-68 pracovala v UBO-
Ku. 
V létě 68 odjela na stáž do Londýna, čes-
ké úřady jí zabránily v návratu. V Londý-
ně pracovala v GLC, v Louis de Soissons, u 
Richarda Rogerse, následně založila vlastní 
firmu Eva Jiricna Architects; v Praze ote-
vřela v roce 1999 studio AI-Design. 
Od roku 1996 byla 11 let profesorkou na 
Vysoké škole umělecko-průmyslové v Pra-
ze. V roce 2007 předsedala soutěži o novou 
budovu Národní knihovny na Letné. 
Proslavila se také návrhy veřejných budov 
a interiérů londýnských a newyorských 
módních obchodů a butiků. 
Její tvorba se vyznačuje smyslem pro de-
tail a použitím skla, oceli, napínacích lan. 
Je jednou z nejvýraznějších představitelek 
tzv. high-tech stylu, jenž propojuje archi-
tekturu a inženýrství.

Výběr z díla v ČR a zahraničí:
Praha: Tančící dům (interiér), Oranžerie Králov-
ské zahrady na Pražském hradě, Hotel Josef, 
Kostel svaté Anny, Cafe B. Brown (rekonstrukce)

ČR: Lávka přes ul. Koliště (Brno), Knihovna Uni-
verzity Tomáše Bati (Zlín), Kongresové centrum 
(Zlín)
Londýn: North Woolwich footbridge, Royal 
Victoria dock, Canada Water Bus station, Victo-
ria & Albert museum

Prof. Ing. arch. Eva Jiřičná, CBE, (1939)
světoznámá česká architektka a designérka


