
ATELIÉR 1  
LS 2015 POŽADAVKY NA ROZSAH A OBSAH PŘEDMĚTU 
vá tvorba – bytové stavby / KATEDRA ARCHITEKTURY FSv ČVUT v PRAZE 
Tématem ateliéru je návrh bytového domu uchopitelné velikosti, s důrazem na 
ideu, koncept řešení, vztah řešeného objektu k okolí, vlastní prostorovou 
strukturu objektu, dispoziční řešení, konstrukční proveditelnost. 
 

„PASPORT“ 
Studenti předloží pedagogům ve zmenšené formě na formátu A4 své předchozí 
ateliérové práce, smyslem je rychlé seznámení se pedagogů s předchozími 
pracemi (a schopnostmi) studenta. 
 
CÍLE SPOLEČNÉ PRÁCE V SEMESTRU 
Nalezení moderního výtvarného a estetického výrazu v kontextu místa a okolní 
zástavby. Pochopení základních prostorových vztahů v návrhové fázi projektu při 
použití elementárních nástrojů architektonické tvorby (rytmus, měřítko, kontrast, 
gradace, symetrie, proporce). Stavba jako otevřená prostorová struktura, 
inspirovaná fyzickým, konceptuálním modelem. 
Důraz bude kladen na kreativitu posluchačů, na vztah návrhu ke konkrétnímu 
městskému prostředí i na reálnost a propracovanost architektonického i stavebně 
technického řešení. Kvalitu estetického řešení včetně technických a 
materiálových detailů. 
 
AKTUÁLNÍ ARCHITEKTURA 
V průběhu zejména úvodních hodin proběhne promítání a prezentace na téma 
aktuální architektury, prezentace nových bytových domů s komentáři pedagoga, 
který prezentuje studentům svůj pohled na architekturu bytových domů. 
 
ROZJEZDOVÉ ÚLOHY 
Rychlý start semestru rozjezdovými úlohami, se vztahem k tématu. Úlohy na 30 
minut přímo v ateliéru s následným vyhodnocením a společnou diskusí (téma 
např. varianty dispozic). Smyslem těchto malých úloh je udržet aktivní pozornost 
studentů, umožnit jim sledovat přístup a práci kolegů studentů, naučit je 
schopnosti vytvářet rychlé koncepty a mít možnost své nápady vzájemně 
porovnat, řešení prezentovat. 
 
 
 
 



ANALÝZA TYPOLOGIE 
Studenti zpracují rešerše bytových domů s vlastní analýzou a postřehy, které 
budou předmětem prezentace a diskuse v ateliéru nad typologicky dobrými a 
špatnými příklady řešení. 
 
ZADÁNÍ 
Pedagogové předloží studentům ukázky projektů z minulého semestru. 
Je požadováno 1 zadání v rámci ateliéru. 
Ideálně reálné zadání, které lze veřejně prezentovat (výstava v místě). (dle 
informace vedoucího bude katedra finančně podporovat). Omezit rozsah 
urbanismu na únosnou míru. 
 
V rámci zadání úlohy jsou vhodná tato zadání: 
A/ bytový dům na volné parcele s návazností na okolní zástavbu 
B/ bytový dům v proluce (s návazností na okolní zástavbu) 
 
V rámci rozboru zadání bude upřesněn stavební program (počet podlaží, počet 
bytových jednotek, velikosti bytů a nutné zázemí) a proveden rozbor parcely v 
kontextu s urbanistickým řešením okolí. 
 
ANALÝZA PROSTŘEDÍ – STAVENIŠTĚ a KONCEPTUÁLNÍ MODELY 
Po úvodním seznámení studentů s lokalitou a daným územím budou vypracovány 
pracovní konceptuální modely (abstraktní prostorové vyjádření prostorové 
struktury ve vazbě na zadání v reálně vymezeném prostoru parcely v m1:100 z 
libovolných, dobře zpracovatelných materiálů (balza, kappa, karton, plexi, folie…, 
NE lepenka) pro utvoření představy studentů o prostorových 
vazbách na okolí a vnitřním prostoru. 
 
  



RÁMCOVÝ HARMONOGRAM (týdenní rozpis): 
 
1. Rozjezdové úlohy, zadání analýzy typologie, prezentování (promítání) aktuální 
architektury (pedagog) na téma zadání, seznámení se zadáním hlavní úlohy. 
 
2. Prezentace rozjezdových úloh, hodnocení a diskuse. 
Předložení příkladů analýzy typologie, hodnocení a diskuse. 
Prezentování (promítání) aktuální architektury (pedagog) na téma zadání. 
Skicování a modelování variant možných konceptů v ateliéru. 
 
3.-4. Plošné a prostorové vztahy, hmotové řešení, pracovní model. 
Představení a rozprava nad konceptuálním modelem, ručními skicami, 
vytvořeným na základě předchozích rozborů, konzultací a ideového dispozičního 
řešení – vytvoření prostorové struktury. Konzultace v modelových a kresebných 
skicách. 
 
5.-6. Konkrétní architektonický návrh budovy - na základě konceptuálního modelu, 
ručních skic se všemi nezbytnými atributy návrhu budovy. Základní konstrukční, 
typologické a technologické řešení, vybrané detaily, barevné i materiálové řešení. 
Konzultace modelových a kresebných skic. 
 
7. ATELIÉROVÝ KONTROLNÍ TERMÍN 
 
8.-10. Rozpracování architektonického návrhu – individuální a skupinové 
konzultace. 
 
11. KATEDROVÝ KONTROLNÍ TERMÍN (SROVNÁVACÍ), datum a hodina bude 
předem určena garantem předmětu jednotně pro všechny ateliéry, proběhne 
srovnání v rámci ročníku. 
 
12. Finální konzultace návrhu. 
 
13. Konzultace prezentace, zejména po obsahové a grafické stránce. 
 
  



POŽADAVKY NA ODEVZDÁNÍ, GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ: 
 
Bude prezentován společný výkres ateliéru, obsahující zadání a vzájemné 
srovnání jednotlivých řešení - prací studentů (nadhledové hmotové řešení, 
jednotný pohled). 
Formát odevzdání prací: bude dodán vzorový layout s jednotnou grafickou. 
 
OBSAH DOKUMENTACE: 
 
PERSPEKTIVA 
Hlavní perspektivní záběr z horizontu člověka se zachycením vazby na okolí, 
doplněný dílčími záběry, dokumentující objekt.  
Upřednostňovat zákres do fotografie (jako hlavní nebo dílčí perspektiva), stejný 
záběr pro všechny projekty. 
 
KONCEPT ŘEŠENÍ 
Graficky vyjádřený koncept řešení. 
 
SITUACE, M1:200-1:250 
Kreslena jako pohled na střechu s vyjádřením plasticity objektu, zeleně apod. 
(stínování), dále obsahuje vrstevnice (upravený terén), komunikace a zpevněné 
plochy, jednoduchý návrh ozelenění (nízká a vysoká zeleň), řešení parteru 
(povrchy), inženýrské sítě (schematicky). Nutno uvést hlavní celkové kóty objektu 
a pozemku, označit hlavní vstupy a vjezdy, světové strany, místo perspektivního 
záběru, popis objektů, zařízení a ploch na řešeném pozemku. 
 
PŮDORYSY JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ (detail M1:100) 
Podrobné řešení včetně vybavení (nábytek, zařizovací předměty apod.), 
konstrukční systém (konstrukční schéma zvlášť), popis místností, základní kóty 
objektu. (celkové, ne detailní). Detail půdorysů bude odpovídat měřítku 1:100, ve 
výsledné prezentaci je možné typický půdorys prezentovat v 1:100, zbylé 
půdorysy s použitím poměrového měřítka v měřítku menším (např. M1:150). 
 
KONSTRUKČNÍ SCHEMA 
Zdokumentování hlavní nosné konstrukce typického podlaží s vyznačením směrů 
pnutí stropních konstrukcí, konzol, modulů, obrysů nižšího a vyššího podlaží. Dle 
přiloženého vzoru. 
 
 
 



ŘEZY (detail M1:100) 
Zobrazení nosné a obvodové konstrukce, původní a upravený terén, základní 
výškové kóty. (podlahové úrovně, hřeben střechy, upravený terén apod.). 
 
POHLEDY (detail M1:100) 
Základní pohledy, 1 pohled v barevných variantách s popisem povrchů a 
materiálů, pohledy pojednané s podrobnostmi odpovídajícími měřítku (hlavní 
členění ploch, stěn, ostínování, úpravy terénu, event. zeleň.). 
 
PRŮVODNÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA 
Popis ideje a architektonického řešení objektu, jeho zdůvodnění a popis umístění 
objektu vzhledem k okolí, popis objemového, dispozičního, konstrukčního a 
architektonického řešení, zjednodušený výpočet plochy pozemku, zastavěné 
plochy a obestavěného prostoru objektu. 
 
ENERGIE A UDRŽITELNOST 
Nad rámec je možné zpracovat zjednodušený „Energetický štítek“ objektu, 
(využití např. webového formuláře společnosti Wienerberger) s grafickým 
výstupem energetického štítku s hodnocením budovy. 
Je vhodné, aby se v projektech ve zjednodušené formě objevily prvky: ukládání 
dešťové vody, FV panely, stínění, reálné proporce tepelné izolace (pomohou 
pedagogové). 
 
MODEL 
Budou odevzdány modely navrhovaných objektů, ideálně z jednotných materiálů 
v rámci ateliéru.  
 
SKICÁK 
Skicák je součástí odevzdání – dokumentace procesu tvorby, zpracované v 
prezentační kvalitě. 
 
PORTFOLIO 
Každý student odevzdá 1x tisk své prezentační plachty na A4 - bude předáno 
(pedagogy) včetně společného CD ateliéru garantům předmětu pro účely 
archivace. 
 
Důsledně prosím požadujte účast ve výuce s max. 3 omluvenými absencemi a účast 
na všech kontrolách, průběžnou práci v semestru. 
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