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Zadání bakalářské práce:

Přesun  fakulty  architektury  je  jedinečnou  možností  jak  redefinovat  samotný  proces  vzdělávání
architektů.  Budovu z roku 1893,  která svými  prostorovými  možnostmi  už neumožňuje potřebnou
transformaci a prostorovou adaptaci, nahradí budova nová, budova která změní status quo. Cílem
práce ale nebude pouze návrh nové budovy fakulty architektury, ale také možné varianty přístupu
k samotné výuce architektů v kontextu České republiky v 21. století. Navrhnout nové procesy výuky
společně  s  prostorovými  vazbami  odpovídajícími  soudobým  tématům  a  (trendům)  bude  výzva,
s kterou se studenti budou muset vypořádat. Bude na jejich vlastním uvážení, jakou důležitost dají
tématům jako je: otevřená platforma, mezioborovost, klimatická změna, komunikace uvnitř a ven,
potlačení nebo zdůraznění klasické hierarchie vysoké školy, podpora vzájemného obohacení mezi
studenty a pedagogy či  jedna z nejpalčivějších otázek zda ateliérovou výuku řešit  v separátních
ateliérech či  v  jednom centrálním prostoru.  Lokalitou záměru je platná varianta přesunutí  fakulty
architektury do areálu Údolní, kde se již v současnosti nachází fakulta výtvarných umění. Tímto se
poté naplní  dlouholetá snaha přiblížit  tyto dvě fakulty,  které se vymykají  obsahem studia zbytku
Vysokého učení technického v Brně.

Rozsah grafických prací:

Úkol bude sestávat ze standardních projektových částí: Analýzy, stanovení teoretických východisek,
tvorby konceptu a návrhu.
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Fakulta architektúry ako celok nie je len obyčajným priestorom pre výuku študentov, je sama 
sebou vzorom a ukazuje svoje možnosti. Mala by využívať svoj potenciál a umožniť užívateľom 
na vlastnej koži pocítiť rôzne typy priestorov. Oproti ostatným je fakulta architektúry výnimoč-
ná práve v tom že má možnosť využiť vlastné priestory ako samotný vzor k výuke. 
Koncept projektu je založený na preplávaní medzi rôznymi priestormi ateliérov , ústavov, 
posluchární a učební. Priestormi uzavretými a otvorenými, vysokými a nízkymi, v sklone aj v 
rovine. Taktiež medzi budovou historickou a novou. Prístavba je navrhnutá ako jedna veľká 
hmota obklopujúca vnútorné priestory. Vďaka jej nakloneniu sa tak objekt  v mieste prepo-
jenia s historickou budovou dvíha nad terén do úrovne 2NP. Naopak na jeho druhom konci 
sa zakopáva do svahu. Naklonená hmota tak vytvára možnosť vzniku rôznych typov priesto-
rov vo vnútri, pod aj nad ňou. Zakrivením niektorých častí strechy a vložením svetlíkov, vznikli 
vnútorné priestory o rôznych výškach, šírkach  a rôznej presvetlenosti. Z týchto parametrov 
následne vyplynulo aj funkčné rozdelenie objektu. 
Objekt ponúka ako otvorené extrovertné ateliérové priestory , tak aj introvertné zákutia. Plné 
steny kancelárií a presklené priestory dielní a študovní striedajú stĺpy otvorených priestorov a 
vytvárajú tak rôznorodú štruktúru. 
Preplávnie priestormi je vyzdvihnuté aj v rovine vertikálnej, kde je interiér budovy prepojený 
átriami ako s exteriérovým verejným priestorom na streche budovy tak aj priestorom pod ňou. 
Stavba tak s okolím komunikuje v 3 rovinách. Komunikuje átriami pod budovou, je prístupná 
skrz strechu napojenú na terén ale taktiež v úrovni 2NP stávajúcej budovy. 

KONCEPT PROJEKTU 



VLOŽENIE PLATFORMY

NAKLONENIE

SPRÍSTUPNENIE PRIESTOROV  

Schéma



NAKLONENIE STRECHY
PREREZANIE ROVINY HMOTOU

OTVORENÁ PLATFORMA SO SVETLÍKMI
DOPLNENIE FUNKCIÍ PODĽA PARAMETROV PLÁVANIE MEDZI PRIESTORMI

VYTVORENIE SVETLÍKOV

schéma



situácia 1:1000



1:250



1:400



1:400



1:400



1:400



Rezy 1:400

Rez A

Rez B



Severozápadný pohľad

Južný pohľad

Pohľady 1:400



Rozvinutá axonometria
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