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Rozlohou velký areál a na něm mimo jiné dvě křídla původních kasáren . Dlouhé a vysoké. Postava člověka se ztrácí. 
MístnostI stávajících staveb jsou izolované a jejich variabilita a uzpůsobení pro práci umělce je poněkud omezená. 
Velikostí, osvětlením, otevřeností...Návrh na tyto skutečnosti reaguje měřítkem uzpůsobeným člověku a a vytvářením 
prostorů vnějších i vnitřních, které svou velkorysostí a variabilitou umožňují práci umělce dnes, ale i v budoucnu, kdy se 
způsob tvorby může třeba změnit.

Hlavní vstup do areálu je z místa křížení ulice Údolní a Úvozu, který hraje důležitou roli dopravního a komunikačního uzlu. 
Jednopodlažní nárožní budova  tak zabírá strategické místo a plní důležitou propojovací funkci. Velkorysý prostor vstupní části se 
stává halou s hlavní vrátnicí, místem setkávání, možností přednášek v původní aule, ale zejména místem propojení. 

V původních objektech kasáren přístupných z této vstupní haly jsou umístěny administrativní a učební místnosti, které nemají přílišné 
nároky na velikost a osvětlení. V parteru se tak v obou případech nachází děkanát a “galerie mini” pro vystavování aktuálních 
prací studentů. Ve vyšších patrech jsou umístěny jednotlivé pracovny a učebny. 

Nově navržené výtvarné a architektonické ateliéry obou fakult jse nachází ve dvoře. Cílem návrhu bylo je viditelně od sebe 
neoddělovat na FA a FAVU, ale spíše je jakýmsi způsobem prolnout, i když ne přímo stavebně. Jednotlivé ateliéry jsou na pozemku 
umístěny tak, aby byl každý z nich orientovaný na severovýchod a měl přímý přístup ven. Natočení vzhledem k parcele je přímým 
důsledkem svažitosti terénu a orientací ateliérů nejen ke světovým stranám, ale i ke stávajícícm budovám, čímž je zajištěna stálá 
komuniace mezi “novým” a “starým”. Jejich koncepce je inspirována průmyslovými objekty ve své dimenzi i způsobu osvětlení. 
Ateliéry jsou velkými okny orientovány na severovýchod, ale zároveň je každý z nich osvětlen zhora okny v šedové střeše, které 
jsou také orientovány na severovýchod. 

Jednotlivé ateliéry s velkorysími výškami rozdílnými podle náplně (socha, malba, dílny..) jsou propojeny nízkým objektem sloužícím 
pro komunikaci, zázemí a příslušné kabinety. Důraz byl kladen i na prostory vnější, které mezi těmito jednotlivými objemy vznikají. 
Objevují se zde tak atria pro zeleň a orientaci místností.

Jako komunikační prostor jsem ve svém konceptu chápala nejen haly a chodby, ale i prostor parku - exteriér samotný. Nové 
budovy tak nejsou přímo fyzicky propojeny s budovami starými. Samotný park s původní zelení tak přebírá funkci komunikace a 
dochází tak k jeho oživení. 

Na kopci směrem k ulici Tvrdého je umístěna studentská galerie s gypsotékou v prvním podlaží a knihovnou v suterénu, která 
provozně navazuje na ateliérovou část. Galerie na sebe upoutává pozornost velikostí a plní tak i funkci jakéhosi pohledového 
bodu. Vnitřní hruhové atrium však záměrně podlažní plochu ubírá a celý prostor osvětluje zevnitř. 

V původní budově na ulici Jiříkovského je v přízemí umístěna menza a menší klub pro studenty. Ve vyššísh patrech se pak nachází 
inovační centrum VUT, kde jsou umístěny ateliéry a kanceláře pro absolventy fakult. Ve vedlejším objektu na ulici Úvoz jsou s 
obměnou oproti dnešní situaci umístěny dvě auly sloužící nejen fakultám, ale i inovačnímu centru či veřejnosti s vlastním zázemím.

Ve vile na ulici Všetíčkova jsou umístěné pronajímatelné plochy kanceláří a ateliérů s možností copy centra v přízemí, které je 
vyžíváno i studenty.  



VÝUKOVÉ PROSTORY FAKULTY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ

v původní zástavbě: 2 305 m2
v nově navržených objektech: 1 270 m2

VÝUKOVÉ PROSTORY FAKULTY ARCHITEKTURY

v původní zástavbě: 1 138 m2
v nově navržených objektech: 1 434 m2

SPOLEČNÉ PROSTORY

shromažďovací prostory: 430 m2
výstavní plochy: 810 m2 
přednáškové auly: 400 m2
knihovna: 460 m2
  

Technická zpráva:

Všechny ateliéry jsou v modulovém systému. Podélný rozpon šedových střech ateliérů je vynesen ocelovými profily IPE 40. Ty tvoří 
vynášecí konstrukci pro atipické ocelové nosníky tvaru V, které nesou konstrukci skládané střechy. Střešní krytinu tvoří falcovaný 
plech na OSB bednění. To je vyneseno střešními latěmi a kontralatěmi na krokvích z ocelového uzavřeného profilu. Pod nimi 
je umístěna podložka pro přerušení tepelného mostu. Podhled tvoří heraklithové desky bílé barvy, které mají dobré akustické a 
tepelné vlastnosti. Podlaha je litá betonová s podlahovým vytápěním. 

Obvodové zdivo je z monolitického betonu. Za ním je směrem k exteriéru tepelná izolace a rošt vynášející pohledové panely 
Equitone provětrávané fasády. Vláknocementové desky mají jemnou lineární strukturu a doplňují tak měřítko stavby. Fasádu 
propojovacího objektu a studentské galerie tvoří bílá omítka. Střecha jednopodlažního propojení je extenzivní zelená. 

Vzchuchotechnická jednotka pro nové objekty je umístěna v garážích, kde přes atrium bere čerstvý vzduch a potrubím ho dopravuje 
do jednotlivých místností. Tehcnické zázemí pro kotel k podlahovému vytápění je umístěn také v garážích o patro výš.

zastavěná plocha ateliérů: 4 846 m2
obestavěný prostor ateliérů: 27 130 m2
zastavěná plocha garáží: 3 079 m2
obestavěný prostor garáží: 17 550 m2

odhadovaná cena: 285 000 000,-
 


