
I ty navrhnI 
školu archItektury!

v novém Atelieru Kraus-Čančík
Ústav navrhování III 
(místnost 702/802)

Budova fakulty architektury 
= způsob výuky architektury

Přicházíme jako nováčci a, přestože snad něco o vás jako škole víme, 
víme, že nevíme vše. Zadání budovy fakulty architektury se zrodilo při 

jednom zářijovém obědě na terase u Hamerského rybníka, a přestože se může 
zdát, že jde o provokaci,  primárně jde o něco jiného. 

Budova, kde se něco vyučuje, výuku ovlivňuje, podílí se na její atmosféře, spoluutváří 
výsledky, tvoří mikrosvět, ve kterém se student (i učitel) formuje a na konci procesu pak vypouští do 

světa člověka, který následně působí na společnost. Toť status quo. Chceme-li se jako civilizace vyvíjet, 
musíme (se) umět zpochybňovat a stále prověřovat jiné cesty, jiné přístupy. O tom chceme s vámi jako 
studenty mluvit. Zajímá nás, v  jakém prostředí byste se chtěli architektuře učit. Jak, s kým, s  jakým 

cílem, také proč. Tato diskuse, jejímž výsledkem by měl být obraz budovy zrcadlící vámi definovaný 
proces studia, by mohla sloužit nejen studentům, ale též pedagogům a všem dalším spolupracujím lidem 

neb ti všichni zde tráví část svého času. Nejde o konfrontaci, nejde o provokatívní kritiku něčeho, co s úsilím               
a dobrým úmyslem všech zde zúčastněných funguje. Jde o hledání a představení možností, vlastních pohledů 

na věc, tříbení názorů a... samozřejmě především jejich aplikaci v architektuře domu.

koncept: Na začátku budeme hledat ideu školy, tu pak přetvoříme do architektury. Jedna budova ? Nebo třeba 
městečko ? Či  virtuální organizace na netu s místem pro fyzické setkávání kdesi ? Nebo buňky rozprostřené po celých 

Čechách ? Hledejte sami, ptejte se, přicházejte s nápady…

Místo: Kvůli jednoduchosti bychom raději zvolili místo, kde se nyní fakulta stojí, ambicióznější či radikálnější studenti si 
mohou své místo hledat, v případě nesmyslu si však ponecháváme právo vetovat jej.

Stavební program: Vyjde z ideje výuky, kterou přinese student, lze však použít i stavební program této školy.
Výsledkem má být architektura! Nechceme planě filozofovat a politikařit, zkrátka příliš mluvit, chceme pracovat. 

termíny v semestru:
1. - 2. týden - hledání vlastního modelu školy architektury (třeba i zcela 
nekonvenčního), na jeho základě formulace stavebního programu, může jít 
i o modifikace programu stávající budovy
3. - 6. týden – architektonický koncept, přetvoření ideje v architekturu
7. - 9. týden – dispozice, architektonické a provozní řešení
10. - 11. týden – příprava prezentace

sleduj info: 
www.facebook.com/atelierkrauscancik
http://atelierkrauscancik.blogspot.cz/
o nás:
Ing. arch. David Kraus – www.archi.cz 
MgA. Josef Čančík – www.echtarchitektura.cz

!prezentace atelieru proběhne v rámci 
společné prezentace ústavů navrhování 
v úterý 29. 9. od 14 h v posl. 105            
schůzka v atelieru ihned poté


