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VÝSTUPY ZE CVIČENÍ ATELIÉRU ZAN I 
 

Výstupem ze cvičení Ateliéru ZAN I. je  

1. Elaborát vel. A3 na šířku „Analýza architektonického díla“ 

2. Model analyzovaného arch. díla v měřítku 1:100 

3. Plakát vel. B1 na výšku 

4. Portfólio 

 

 

Podrobnosti jednotlivých výstupů: 

 

1. Elaborát vel. A3 na šířku „Analýza architektonického díla“ 

elaborát vel. A3 na šířku 

téma: rodinný dům, bytový dům, objekt přechodného ubytování, ostatní formy bydlení (viz. 

vzorové příklady na webových stránkách ateliérů http://fast10.vsb.cz/226/zadani-sem-

praci/bz0/zadani_vily.html) 

elaborát je zpracován v ruce, nikoli na PC, tuší či fixem, od ruky či podle pravítka (popisy, 

štítky, titulní strana lze na PC) 

rozsah: architektonická studie 

 

1.1. titulní list 

 

 předmět 

 škola 

 jméno a příjmení studenta + skupina 

 jméno a příjmení konzultanta 

 semestr, školní rok 

 název architektonického díla 

 autor architektonického díla 

 

1.2. seznam výkresů a příloh 

 

1.3. textová část 

1.3.1. popis stavby (technická či autorská zpráva) 

1.3.2. autor stavby (o autorovi) 

1.3.3. vlastní názor na zadanou stavbu (vhodné vycházet z výsledků analýzy 

objektu) 

 

1.4. dokumentace zadaného objektu (kromě situace měřítko 1:100) 

1.4.1. situace architektonická (měřítko dle potřeby) 

1.4.2. půdorysy včetně popisu místností, výměry místností, modulových os, 

ustavitelnosti nábytku 
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1.4.3. řez 

1.4.4. pohledy 

1.4.5. axonometrické nebo perspektivní zobrazení 

1.4.6. architektonický detail – okno, dveře, dlažba, zábradlí atp. ze cvičných 

důvodů lze zvolit detail z jiné, dostupné stavby (fotografie, půdorys, řez, 

pohled, materiál)                  NOVÉ !!! 

1.4.7. fotodokumentace modelu 

(určete rozsah tak, aby bylo možné výkresy vypracovat převážně během 

cvičení, např. stačí jeden půdorys a pohled, ostatní dokopírovat z podkladů) 

 

1.5. rozbory zadaného objektu 

1.5.1. půdorysy s provozními schématy a zónováním 

1.5.2. pohledy – stínování (hmota), stafáž 

1.5.3. analýza objektu (záměr, hmota, struktura, přístup, osa, symetrie, měřítko a 

proporce, rovnováha, kvalita světla, rytmus a opakování, výhled, část vůči 

celku, geometrie, hierarchie, pozemek, vztah objekt/volný prostor, 

kontextová analýza) 

 

1.6. pomocné a pracovní výkresy/přílohy 

2 úkoly časově nenáročné dle uvážení pedagoga, např.  

1.6.1. půdorys vlastního obydlí 

1.6.2. provozní rozbor vlastního obydlí – zónovaní, provozní schéma 

(vhodné pro první cvičení) 

 

1.7. použité informační zdroje (nelze pouze z internetu, je třeba navštívit knihovnu) 

1.8. návrh posteru A3 na výšku (poster vložit do práce) – lze na PC, ale i formou 

koláže – dostatečné pro vyzkoušení kompozice na daném formátu. Poster 

však musí obsahovat náležitosti, stejně tak jejich danou lokaci na formátu, dle 

doporučení na webových stránkách ateliéru. Presentovat překreslené výkresy 

včetně pohledů a perspektiv, vlastní text, nikoli podklady stažené z internetu. 

 

 

2. Model analyzovaného arch. díla v měřítku 1:100 

 

 důraz na hmotu! 

 měřítko 1:100! Musí být jednotné pro všechny objekty 

 u jednodušších objektů snímatelná střecha s pohledem do patra či více 

rozebíratelný model s pohledem do nižších pater 

 

3. Plakát vel. B1 na výšku     NOVÉ !!! 

 

PLAKÁT bude ve formátu B1 (70 x 100 cm) na výšku. 

V pruhu podél spodního okraje plakátu budou tyto údaje: 

(Identifikační údaje): 

 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební – 

Katedra architektury 

 Ateliér ZAN I. …..  ŠK. ROK………. 
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 NÁZEV PRÁCE ………….. 

 VEDOUCÍ PRÁCE……….. 

 STUDENT…………………… 

 

Rozmístění  těchto údajů dle vašeho uvážení, držte se ale spodního okraje plakátu 

tak,aby jméno studenta bylo nakonec  v pravém dolním rohu. 

 

Presentovat překreslené výkresy, tj. půdorysy, řezy, včetně pohledů a perspektiv, vlastní 

text, nikoli podklady stažené z internetu. Analýzy není třeba presentovat. Cílem je 

představit konkrétní objekt – stavbu. 

 

POZOR ! Vzhledem k výstavní instalaci plakátů v zaklapovacích rámech, ev. 

v euroklipech je nutné, aby obrys kresby vč. písma byl od okraje min. 1,5 cm. 

Neznamená to, že plakát bude mít volný okraj, pouze zajistěte,aby to, co musí být po 

instalaci vidět,  nezakryly rámy stojanů nebo euroklipů.  

 

 

4. Portfólio 

  (neodevzdává se, pouze navést studenty k jeho založení) 

 

 Systematická tvorba,   

 založit a vést po celou dobu studia, 

 obsahuje minimálně práce z předmětů zajišťovaných katedrou architektury, 

lze rozšířit obsahově o výsledky prací i v jiných ústavech, které budou 

charakterizovat zájem a profilaci studenta. 

 

 

 

PLAKÁT A MODEL BUDE VYSTAVEN PO UKONČENÍ SEMESTRU A HODNOCENÍ 

V PROSTORÁCH KATEDRY ARCHITEKTURY!!!                          NOVÉ !!! 


