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Zadání 
  Semily – Řeky – mezi m ěstem a krajinou  
      
  Místo:  
                        Semily 

 
Úkol: 

                                       Město Semily se nachází v Libereckém kraji v údolí na soutoku řek Jizery a Olešky. Osmitisícové město má poměrně dobře definované              
                                       centrum. Naší pozorností bude oblast na hranici města, kde v šedesátých letech 19. století vznikla mezi rameny řeky Jizery a novým   
                    náhonem přádelny bavlny mechanická tkalcovna, která se postupně rozšířila až do dnešní velikosti a podoby. Ve zbývající části ostrova                   
    se nachází největší Semilské sídliště Řeky pro 2300 obyvatel, dostavěné v 80. letech.  
     Úkolem je zamyšlení se nad možným využitím stávajícího areálu bývalé tkalcovny a další rozvoj této oblasti nejen na stávajícím ostrově, 
    ale s přesahem do krajiny.  

 
  Program: 

- Není předepsaná přesná velikost návrhu, nové zástavby či typ vlastního zásahu.  
- Definovat funkční náplň nových zásahů – z funkčního hlediska je možné uvažovat o bydlení.  
- Vyslovit filozofického názoru na fungování města či místa v blízké budoucnosti. 
- Jednotlivé funkční náplně a plošné výměry mohou být relativizovány vlastním návrhem. 

 
  Skupina musí prokázat: 
 Koncepční kvalitu návrhu 
 Sociálně - ekologickou strukturu sídla 
  Filosofii a systém hospodaření s energiemi 
 Fungující dopravní strukturu nového návrhu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Konzultace    
  1.fáze: ANALÝZA + KONCEPT  

17.únor – pondělí 11:00 
představení tématu,výběr studentů a zápis do ateliéru  

 
24.únor – pondělí 
Od 10:00 společná prohlídka místa 

 
3. březen - pondělí 
konzultace od 12:00  
odevzdání – analýza řešeného území 
 
10.březen – pondělí 

                          konzultace od 12:00  
odevzdání – analýza řešeného území, hledání koncepce 
 
17.březen – pondělí 

                          konzultace od 12:00  
odevzdání – analýza řešeného území, hledání koncepce 

 
21. – 28. březen  
Soust ředění v Semilech 
V pátek 28. b řezna velká prezentace v Semilech 
odevzdání – analýza řešeného území, rozpracování konceptu, pracovní model 1:2000 
 
31.březen – pondělí  
uzav ření 1. fáze - velká konzultace ve škole od 14:00 – všechny práce budou prezentovány společně,  
na závěr bude zhodnocení všech projektů 
odevzdání – koncept, pracovní model 1:2000, situace, schematické půdorysy 1:2000, řezy, pohledy 1:2000, perspektivy 
 
2.fáze : STUDIE 
7.duben – pondělí 
odevzdání – koncept, pracovní model 1:2000, situace, schematické půdorysy 1:2000, řezy, pohledy 1:2000, perspektivy 

 
14.duben – pondělí 
konzultace od 12:00  
odevzdání – situace 1:5000, komunikační řešení, půdorysy 1:2000, řezy pohledy1:2000, perspektivy 
 
 
 



24. duben - čtvrtek 
konzultace od 12:00 
odevzdání – situace 1:5000, komunikační řešení, půdorysy 1:2000, řezy pohledy1:2000, perspektivy 
 
28.duben - pondělí 
konzultace od 12:00  
odevzdání – vybrané území řešené v podrobnějším měřítku - 1:500 + schéma konstrukce 
situace 1:5000, komunikační řešení, půdorysy 1:2000, řezy pohledy1:2000, perspektivy 
 
5.květen - pondělí 
uzav ření 2. fáze - velká konzultace od 14:00 – všechny práce budou prezentovány společně, na závěr bude zhodnocení všech projektů 
odevzdání – vybrané území řešené v podrobnějším měřítku - 1:500 + schéma konstrukce 
situace 1:5000, komunikační řešení, půdorysy 1:2000, řezy pohledy1:2000, perspektivy 
 
3.fáze : SHRNUTÍ DOSAVADNÍ PRÁCE 
12.květen - pondělí 
konzultace od 12:00 
odevzdání – analýza, koncepce, pracovní model 1:2000, situace, půdorysy 1:2000, řezy pohledy 1:2000 
2 perspektivy exteriéru,1 perspektiva interiéru 
 
19.květen - pondělí 
konzultace od 12:00 
odevzdání – finální rozvržení výkresu na A3 
analýza, koncepce, pracovní model 1:1000, situace 1:5000, půdorysy 1:2000, řezy pohledy 1:2000 
2 perspektivy exteriéru, 1 perspektiva interiéru 
 
26.květen - pondělí 
konzultace od 12:00 
odevzdání – finální rozvržení výkresu na A3 
analýza, koncepce, pracovní model 1:2000, situace, půdorysy 1:2000, řezy pohledy 1:2000, perspektivy 
2 perspektivy exteriéru, 1 perspektiva interiéru 
30. květen – pátek – odevzdání diplomy 

 
  2.červen – pond ělí – odevzdání 

instalace 8:00 – 12:00, závěrečná společná prezentace a diskuse 13:00 – 20:00  
skupiny odevzdají jeden výkres o formátu 1780 x 2100 mm, model 1:2000, dva sešity formátu A3 naležato. 
elektronická 15-ti minutová prezentace na 1 projekt (každý z týmu musí prezentovat část) 



 
 
Prezentace:  

 
 
každý tým bude prezentovat projekt na jediném výkre se o rozm ěrech  1780 x 2100 mm 
- vybranou perspektivu celkové situace o rozměru přes celou plachtu  
- 6 - 9 perspektiv menších rozměrů (městský interiér, exteriér, charakteristické záběry ilustrující návrh) 
- celková situace 1: 5000 
- půdorysy v měřítku 1: 2000 
- pohledy v měřítku 1: 2000 
- řezy v měřítku 1: 2000 
- detail vybraného urbanistického prostoru 1:500 
- analýza současného stavu 
- schéma širších vztahů – návaznosti x nenávaznosti na existující město, historii, kontext… 
- schéma (situace,diagram) – architektonická koncepce návrhu 
- schéma (situace, diagram) – dopravní (vstupy do území, obsluha území pěší, dopravní…) 
- schéma (situace, diagram) – hospodaření s energiemi (nakládání s odpady, zásobování území energiemi, ekologické faktory návrhu) 
- schéma (situace, diagram) – funkční 
- ekonomické zdůvodnění 
- autorská zpráva 
- schéma konstrukce  
- sociálně ekologické dopady nového města 
- kvantifikace návrhu  
- na spodním okraji výkresu bude text: 

Semily – Řeky - mezi městem a krajinou, atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA – letní semestr 2014, autor… 
 
finální model v m ěřítku 1:2000 
 
dále budou odevzdány dva sešity formátu A3 naležato , kde bude kompletní zmenšený projektem v četně skic, koláží, p řípadn ě dalších 
informací, které se nevejdou na hlavní výkres, podm ínkou získání zápo čtu je odevzdání projektu na CD (elektronická prezen tace 
projektu, portfolio + plachta).  

   
 
 
 
 
 
 



        
 Finální odevzdání na panelu  
 o rozm ěrech  1780 x 2100 mm  
 spodní deska je ur čena pro vystavení modelu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                     


