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ATAZ 

„PRVNÍ ATELIÉR“ 
 
 
Charakteristika předmětu 
ATAZ je první zkušeností studenta s návrhem konkrétního objektu na konkrétním místě.  
Předmět navazuje na Architektonickou kompozici, která se věnuje tvorbě kompozice jako abstraktní 
skladby menších částí ve vztahu k většímu celku.  
Nejvýznamnější odlišností předmětu ATAZ od výuky ATK je konkretizace zadání, které již není 
abstraktní a musí tedy dávat jasné odpovědi na 3 otázky: 

• KDE?   místo / lokalita / parcela 

• CO?   objekt / prostor 

• PRO KOHO?  funkce / účel 
Stěžejní náplní předmětu je proces architektonického navrhování aplikovaný při návrhu 
jednoduchého objektu. Hledání vztahů a souvislostí mezi vnitřním a vnějším prostředím, měřítkem 
člověka ve vztahu k subjektu architektonického navrhování. Na rozdíl od předcházejícího ateliéru 
ATK, který se zabývá kompozicí zaměřenou architektonicky, je tento předmět zaměřen na 
architekturu z kompozice vzešlou. Pokud leitmotivem ATK je „KONCEPT“, u ATAZu jde o „KONTEXT“. 
 
Hlavní cíl práce 
V obecné rovině jde především o zvládnutí postupů architektonického navrhování spolu s dalším 
rozvojem kreativity nastartovaným v ATK. 
Konkrétním cílem práce je návrh drobné stavby - provozně jednoduchého objektu - v kontextu 
konkrétně zadaných podmínek. 
 
Dílčí cíle 
Naučit studenty pracovat ve variantách.  
Pochopit a osvojit si práci s výrazovými prostředky harmonizace architektonického díla: 
architektonické měřítko, proporce, kontrast, shoda, barva, struktura, tektonika, stereotomie. 
Zvládnout provedení analýzy/rozboru zadaného prostředí a všech souvisejících podmínek pro návrh 
Procvičit si práci se zdroji pro ideje vlastního návrhu - tzv. tvůrčí rešerše. 
 
Požadovaný standard studenta po absolvování předmětu: 
Schopnost na základě provedené analýzy zadaných podmínek zhotovit architektonickou studii 
provozně jednoduchého objektu na konkrétním místě. 
 
Obsah 

• Tvůrčí rešerše  
Inspirace pro ideu (ideje) architektonického návrhu 

• Analýza zadaného prostředí 
Rozbor veškerých podmínek a požadavků ovlivňující návrh 

• Návrh variant řešeného objektu / prostoru  
Pracovní modely / skici  

• Dopracování finální varianty do stupně architektonické studie 
 
Volba zadání 
Klíčovým parametrem pro celé zadání je specifikovat podmínky, prostředí a požadavky pro 
navrhovaný objekt. Toto prostředí by mělo být reálné, aby jej bylo možné navštívit, zažít nebo 
v krajním případě pochopit jinými prostředky (fotografie, video atd.). 
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Zadání musí být pedagogem co nejlépe definováno a pojmenováno. A to jak funkční náplň objektu, 
tak jeho přibližná velikost, vazby na okolí atd. Zadaný objekt by neměl mít více jak 2 podlaží.  
Práce by měla být zadána a vedena takovým způsobem, který vylučuje možnost zahájit práci 
„řešením půdorysu“. Půdorys by měl být v návrhové fázi nahrazen „vodorovným řezem“, který bude 
generován až posléze z 3D modelu. Důraz by měl být kladen na práci s konceptuálními 3D pracovními 
modely.  
 
Vhodné příklady pro zadání: 
 

• KDE?   Ideální lokalita obsahuje dostatečnou míru podnětů, na které bude třeba reagovat 
Příklady: nábřeží, park, proluka, náplavka, náměstí 

 

• CO?   Provozně jednoduchý objekt  

Ideálním typologickým druhem je PAVILON, 

tzn. menší samostatná stavba, respektive menší jednoúčelová budova, 

která bude navržena pro specifický - utilitární účel.  

Takovýto typ stavby splňuje potřebné parametry vzhledem k úrovni vědomostí  

a schopností studentů 2. ročníku. 
Zadán by měl být pavilon pro konkrétní účel, popř. spojený např. s vyhlídkou, 

kolonádou, výstavní pavilon, reklamní pavilon, infocentrum apod. 

 

• PRO KOHO? Jednoznačně identifikovaný uživatel / uživatelé, pro které je stavba určena 
Tuto část zadání je možné nabídnout studentům ve variantách,  

aby si mohli individualizovat své vlastní zadání a posléze jeho analýzu. 

 

Co v žádném případě nelze zadávat? 
Není možné zadávat tzv. designerské nebo sochařské úlohy, tedy např. zastávku MHD, veřejné WC, 
stanici lanovky atd., k jejichž řešení jsou nutné technické, konstrukční a typologické znalosti,  
a především zkušenosti. Dále nelze zadávat úlohy se složitou funkcí, soubory staveb, atd. 
Jako ve všech ostatních ateliérech v rámci studia je nutné, aby se studenti ve svých návrzích 
vyvarovali používání prvků, které přímo nesouvisejí s podstatou architektonického návrhu a slouží 
jako pouhý dekor zakrývající absenci hlubší myšlenky. 
 
Fáze návrhu 

• Zadání práce 

• Analýza zadání 

• Koncepční část: podklady pro návrh, hledání inspiračních východisek 

• Koncepční návrhy ve variantách, vyhodnocení 

• Vlastní návrh 

• Prezentace návrhu 
 
Je nesmírně důležité právě v tomto ateliéru vštěpovat studentům správné postupy při návrhovém  
a tvůrčím procesu - ozřejmit studentům postup architekta při návrhu architektonického díla.  
 
Zadání práce 
Zadání tvůrčího - architektonického projektu obsahuje jednak požadavky kvantifikovatelné - místo 
stavby, velikost, termíny atd., ale i požadavky kvalitativní, obtížněji vyjádřitelné - často pocitové. 
V zájmu úspěšného průběhu celého tvůrčího procesu je zapotřebí se této úvodní fázi náležitě 
věnovat, vytvořit si „profil klienta“.  
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Analýza zadání 
Komplexní rozbor veškerých podmínek ovlivňujících návrh: 
Analýza místa - rozbor lokality, parcely /terén, světové strany, okolní zástavba, doprava, historie atd./ 
Analýza provozu - dispoziční a provozní požadavky vyplývající z profilu klienta 
Analýza technických možností - hlediska konstrukční, materiálová, technologická, ekonomická, 
ekologická, atd. 
Na základě vyhodnocení analýz následuje stanovení dalšího postupu. 
 
Koncepční část: podklady pro návrh, hledání inspiračních východisek 
Nedílnou součástí veškeré umělecké tvorby je rešerše - tvůrčí rešerše. 
Rešerší rozumíme tvůrčí část práce nad projektem, činnost, která sice předchází vlastnímu 
navrhování, ale poskytuje ucelené informace o tvůrčím směřování autora. Je to tvůrčí výzkum, 
organizovaný sběr informací tvůrci blízkých názorů. Hlavním cílem rešerše je poskytnutí inspirace pro 
ideu (ideje) architektonického návrhu. Bez ní nemůže návrh oslovit hodnotitele, nemá čím. Její 
absence je hrozivě čitelná. Tvůrčí rešerše je poznámkový blok architekta, ve kterém zaznamenává 
postřehy z nejširší oblasti architektury, ale v oblasti jemu výtvarně a emocionálně blízké. Autor v ní 
sděluje, co je „jeho architekturou“. 
 
Koncepční návrhy ve variantách, vyhodnocení 
Snaha o změnu úhlů pohledu na navrhované dílo. Nedělat „varianty pro varianty“. Varianta je zcela 
zásadní změna řešení, ne jen „obměna“ původního nápadu. Práce s pracovními modely. Výsledkem 
práce v první třetině semestru by měly být alespoň 2 varianty řešení, z nichž se posléze po konzultaci 
vybere jedna, která bude finálně dopracována. Varianty budou prezentovány na výkrese.  
 
Průběh výuky v semestru (týdny) 

• Zadání (01) - jeho interpretace studentům takovým způsobem, aby jej rychle pochopili  
a mohli se soustředit na kreativní práci + startovací úloha 

• Tvůrčí rešerše a diskuse o architektuře (02-03) - formou diskuzí, promítání, návštěvy výstavy 
apod., podporovat u studentů vyjadřovací schopnosti, umět popsat architektonické dílo  
a okomentovat jej. 

• Analýza zadání (02) 

• Práce na projektu ve variantách (03-05), pracovní modely  

• Práce na finální variantě + příp. dílčí úlohy dle konkrétního zadání (05-10) 

• Práce na finálním výkrese a modelu (11-12) 
 
Dílčí úlohy 
Zadání může být podle potřeby doplněno o dílčí úlohu, která by měla souviset s hlavním předmětem 
zadání. Příkladem pro dílčí úlohu může být detailnější řešení vybrané části návrhu, např. parter, 
podloubí, vstupní portál - tedy prostorový prvek jako součást architektury s významem pro orientaci 
člověka v prostoru. 
 
Startovací úloha 
Vhodná „pro zahřátí“ v úvodní hodině, např. rychlá skica objektu s jednoduchou funkcí umístěná  
do studentům známého prostoru se snahou o vyjádření zadané funkce. 
 
Rozsah a forma odevzdání 
Každý student odevzdá a vystaví jeden výkres a jeden finální model.  
Výkres: Formát 500 x 1500 mm, členění  výkresu - viz samostatná příloha. 
Model: prezentační model velikosti cca 300x300x300 mm (bude upraveno dle konkrétního zadání)  
na podstavci z kartonu, eventuálně na stolech. 
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Výkres 
Výkres formátu 500 x 1500 mm. Členění výkresu na 3 zóny (od shora dolů): 

• A) Perspektiva finální varianty návrhu z horizontu lidských očí (500x500mm) 

• B) Identifikační údaje (50x500mm) 

• C) Obrazová dokumentace sledující průběh práce na projektu (500X950mm): 
C1) Tvůrčí rešerše -  výtah / závěry 
C2) Analýza zadaného prostředí a podmínek ovlivňujících návrh 
C3) Výchozí varianty řešení dokumentované fotografií pracovního modelu nebo      
       3D zobrazením 
C4) Motto/idea návrhu (vyjádřeno jednou větou), grafická zkratka konceptu,  
       autorská zpráva, 
C5) Základní dokumentace návrhu: situace, půdorys a svislý řez, vybrané pohledy,    

              axonometrie, vybrané ruční skici z průběhu práce /nahrazuje skicák/,  
       dílčí zobrazení 

Pozn. Zóna C) bude členěna individuálně podle potřeb jednotlivých zadání. Je však nezbytné dodržet 
tuto část obsahově a všechny části graficky jednoznačně vymezit! 
 
Podmínky pro udělení zápočtu 
Aktivní účast v ateliérech (max. 3 omluvené absence), absolvování dvou prezentací. 
Odevzdání výkresu a modelu se stanoveným obsahem v termínu. 
Termín odevzdání bude pravděpodobně ve druhém týdnu zkouškového období.  
Přesný termín - den, hodina - bude stanoven v polovině semestru. 
 
 
Praha 20.9.2015 
 
 
Jaroslav Daďa 
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