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Koncept – Továreň na umenie

Nakoľko aj umenie podlieha moderným trendom, vznikjú v súčastnosti predovšetkým na 
Fakulte výtvarných umení odbory s rôznymi nárokmi na priestor, osvetlenie, či technické 
zabezpečenie. Koncept je založený na vytvorení rastru, ktorý je možné voľne 
prispôsobovať požiadavkam jednotlivých odborov. Vytvára sa tak systém, ktorý fakulty 
neobmedzuje v ich budúcom rozvoji.

Ateliér

Základnou jednotkou sa stáva „veľký“ ateliér, vhodný napríklad pre sochárov. Ten je 
dispozične otvorený s vysokou svetlou výškou. Do tohto priestoru je možné vložiť 
medziposchodie a rozdeliť tak priestor na menšie ateliéry vhodné na prácu s po počítačom
a podobne.

Umelecká záhrada

Veľký dôraz sa kladie na prezentáciu vzniknutých umeleckých diel.  K tomuto účelu slúžia 
štyri výstavné priestory umiestnené v parteri nových objektov a gipsotéka v pôvodnom 
objekte auly od architekta Miloša Lamla, ktorá sa stáva kompozičným, ale aj významovým 
centrom areálu. Areál sa otvára verejnosti a vďaka svojej výhodnej polohe sa stáva 
významným mestským verejným priestorom s kultúrno-relaxačnou funkciou.  

Kompozícia

Základom pre návrh sa stávajú dve hlavné osy pozemku. Jedna, hlavná je osa pôvodnej 
auly. Tou druhou je osa spájajúca trasu z hradu Špilberk do parku na Kraví hore. 
Navrhované objekty sú dvoj až trojpodlažné, pričom tie vyššie majú z časti priechodzí 
parter, ktorý navezuje na výstavné priestory v prvom nadzemnom podlaží. Ďalším silným 
momentom je „premostenie“ pôvodnej a chránenej auly objektom knižnice  na nároží ulíc 
Údolní a Úvoz. Toto premostenie spája obe fakulty a vytvára taktiež nové hlavné vstupy s 
halami a zázemím pre obe fakulty.

Architektonické riešenie

Hlavným motívom sa stáva výrazovo silná „pílová“ strecha pavilónov.  Forma návrhu je 
jednoduchá a účelná a nezaťažuje tak umelcov v ich kreatívnom procese. Interiéry majú 
až industriálny charakter s liatými betonovými podlahami. V úrovni tretieho nadzemného 
podlažia sú nové, ale aj pôvodné objekty prepojené platom, ktoré vytvára pridaný 
polosúkromný priestor pre umelcov.

Funkcia

Okrem Fakulty architektúry a Fakulty výtavarných umení tu vzniká aj ďalšia inštitúcia a to 
Kreatívne centrum, akýsi inkubátor najmä pre začínajúcich absolventov. Ďalším 
vybavením areálu je kaviareň s foyer v aule na nároží, bufet, veľká aula, ktorá funguje 
taktiež ako kino a ubytovanie ako pre pedagógov, tak aj pre študentov.



Konštrukcia

Novovybudované objekty majú oceľovú nosnú konštrukciu. Stropné dosky a schodiská sú 
z betónu a nášľapná vrstva je z liateho betónu. Objekty sú zaizolované tepelnou izoláciou 
s hrúbkou 300mm a to sendvičom. Stavebné otvory sú vyplnené oknami a dverami s 
hliníkovým profilom. V partery sú použité veľkoformátové zasklenia bez rámu. Povrch 
fasády je tvorený omietkou.

Bilancia

Celková plocha pozemku ............................................25 216 m2

Zastavaná plocha stavieb............................................9909 m2

Hrubá podlažná plocha podlaží ..................................23761m2

Obostavaný priestor podlaží........................................76035 m3

Predpokládaná cena  stavby (5500 Kč/m3).................. 418 193 600Kč

Počet parkovacích miest.............................................. 182 / z toho 18 pro osoby ZTP-
ZTPP
Počet odstavných miest............................................... 20 / z toho 2 pro osoby ZTP-ZTPP
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