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Nová budova Akadémie
výtvarných umění v Praze
Postmediálny ateliér

Diplomová práca sa zaoberá návrhom novej 
budovy  Akadémie výtvarných umění v Praze. 
Nová budova je určená pre tvorbu digitálneho 
umenia, audiovizuálneho obrazu, robotiky, 
bioumenia a ich syntéze s vedou a pokrokom. 
Špecializované laboratória a otvorené ateliéri 
majú umelcovi poskytnúť všetko pre jeho ne-
konečnú predstavivosť.
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ZADANIE

Témou diplomovej práce je návrh novej bu-
dovy Akadémie výtvarných umení v Prahe. 
Jej hlavnou náplňou je nový postmediálny 
ateliér, ktorý združuje ateliéri intermédií a 
nových médií. Zadanie vychádza z pripravo-
vaného projektu reštrukturalizácie AVU za 
účelom doplnenia nedostatočných kapacít a 
technológií, ktoré využíva moderná umelecká 
tvorba.

Pôvodný koncept novej budovy:

Nové technológie
Internet, internetový vyhľadávač, sociálne 
siete, virtuálna realita, interaktivní instalace, 
virtuální umění, robotika, video art, počítačové 
siete, počítač, tablet, počítačová hra, textový 
editor, mobilný telefón, ...

Nový spôsob výuky
Súčasný majstrovský model výuky na AVU má 
nová budova doplniť o otvorený postmediál-
ny ateliér, v ktorom sa študent už nehlási do 
ateliéru konkrétneho pedagóga, ale vyberá si 
semestrálnu tému, ktorú konzultuje s radou 
pedagógov, ktorí sú mu k dispozícií.

Diplomový projekt vychádza z pôvodného 
zadania, preveruje ho, skúma a ďalej rozvíja. 
Práca je zadaná ako akademická - diplomant 
nie je viazaný miestnymi regulatívami. Úlohou 
je preskúmať potenciál miesta, programu, 
domu a jeho presahu do širšieho kontextu 
spoločnosti.

Autormi pôvodnej koncepcie sú Martin Petřík 
a Jindřich Traugott, ktorým ďakujem za 
poskytnutie ich podkladov.
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Pôvodný návrh pavilónu architektúry ( Arch. Ján Kotěra 1919)

MIESTO

Parcela novej budovy Akadémie výtvarných umení v Praze sa nachádza 
v Holešoviciach na úpätí parku Stromovka a hrane blokovej zástavby 
Letnej.  Umiestnenie domu vychádza z pôvodnej kompozície postran-
ných pavilónov, ktorú navrhol v roku 1919 architekt Ján Kotěra. Podľa 
jeho projektu bol realizovaný východný pavilón Školy architektúry, ktorú 
dokončil architekt Josef Gočar v rokoch 1922 - 24. Druhý východný 
pavilón, pôvodne určený grafickým ateliérom sa nikdy nerealizoval a tak 
ostala parcela prázdna. Významné miesto vstupu do parku Stromovka a 
zakončenie ulice Ovenecká je dnes využívané ako parkovisko.



Riešená parcela  v náväznosti na hlavnú budovu  AVU



KONCEPCIA A NÁVRH



malý pozemok, rozsiahly program, význam, vízia ... veža



GSEducationalVersion

Staroměstská radnice

180 + 70 = 250 m n. m.

(1,9 km)

centrální dispečink DP

235 + 35 = 270 m n. m.

 (2, 6 km)

Corinthia

270 + 85 = 355 m n . m.

( 3, 5 km)

kostel sv. Salvátora

chrám sv. Mikuláše

kostel sv. Havla

kostel sv. Prokopa na Žižkově

Hlavní nádraží

Telefonní ústředna ve Fibichově ulici

Národní muzeum

Novoměstská radnice

Zemská porodnice U Apolináře

hotel Kupa XX. Jižní Město

Želivského

X. Nákladové nádraží Žižkov

hranice Pražské památkové rezervace

hranice Pražské památkové rezervace

ochranné pásmo PPR

ochranné pásmo PPR

VII. Vysočany

IX. Tesla

vinohradský horizont

XIX . Opatov XVIII. Chodov

současný horizont Jižního města

hotel Opatov

kostel Panny Marie a sv. Karla Velikého

Spalovna

Malešice

Lichtenštejnský palác

Sovovy mlýny

Karlův most

Kostel sv. Václava

220 + 80 = 300 m n. m.

(4,9 km)

Husův sbor na Vinohradech

260 + 40 = 300 m n. m.

(4,0 km)

Vinohradská vodárenská věž

270 + 40 = 310 m n. m.

(4,0 km)

Casablanca

340 + 70 = 410 m n. m.

(5,7 km)

Televizní věž

260 + 220 = 480 m n. m.

(4,0 km)

Garden Towers

250 + 60 = 310 m n. m.

(5,1 km)

Telekomunikační věž

250 + 100 = 350 m n. m.

(5,3 km)

Central Park

250 + 45 = 295 m n. m.

(5,2 km)

Národní památník na Vítkově

255 + 35 = 290 m n. m.

(4,0 km)

Kostel sv. Cyrila a Metoděje

175 + 75 = 250 m n. m.

(3,9 km)

Rezidence Eliška

200 + 95 = 295 m n. m.

(8,0 km)

navržená lávka na Bohdalci

Nuselský most
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Panoráma Prahy s Petřínskej rozhľadne - zákres
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PERSPEKTÍVA Z ULICE NAD KRÁLOVSKOU OBOROU 



AUTORSKÝ TEXT

Nová budova Akadémie výtvarných umění v 
Praze je určená pre Postmediálny ateliér. Ten 
má poskytnúť umelcom priestor, ktorý je mo-
mentálne na Akadémií nedostatočný a ne-
spĺňa nároky, ktoré tvorba moderného umenia 
vyžaduje.  V súčasnej dobe je nevyhnutné vy-
tvoriť pre študentov AVU priestor vhodný pre 
tvorbu digitálneho umenia, audiovizuálneho 
obrazu, robotiky a ich vzájomnej syntéze s ve-
dou či tradičnými umeleckými prejavmi. 

Diplomový projekt sa snaží poukázať na po-
tenciál, ktorý Akadémia môže v budúcnosti 
rozvíjať - význam umenia ako reflexie doby, 
ale i vízie budúcnosti, v ktorej bude digitalita 
naďalej nepochybne zohrávať obrovskú rolu. 
Špecializované laboratória, otvorené ateliéry 
a vhodná technika majú umelcovi poskytnúť 
všetko pre jeho tvorbu a podnecovať ho k ne-
konečnej predstavivosti.

Veža má byť okrem iného symbolom zmeny, 
víziou, v ktorej sa súčasné umenie dostáva do 
povedomia verejnosti. Veža sa týči nad okoli-
tou zástavbou a upozorňuje tak na Akadémiu. 
V súčasnosti neznáma, uzavretá akadémia 
sa s novou budovou stáva miestom integrá-
cie spoločnosti. Partér s kaviarňou, galériou, 
multifunkčným a prednáškovým sálom sa 
otvára do priestoru vstupu do Stromovky a je 
miestom, kde sa svet umelcov stretáva s vere-
jnosťou. 

Veža komunikuje s okolím prostredníctvom 
textilnej predsadenej  fasády, ktorá je ďalším 
médiom – plátnom, kde umelci pri významných 
udalostiach premietajú umenie, ktoré tu tvo-
ria. V miestach okenných otvorov sú textilné 
fasádne panely navrhnuté ako rolety a fasáda 
domu sa tak neustále mení podľa potrieb jej 
užívateľov. Pri spustení všetkých textilných ro-
liet sa veža mení v solídny objekt na horizonte 
a podnecuje tak k zvedavosti. 
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PROGRAM

Veža sa provozne skladá z dvoch primárnych 
častí.  Betónové komunikačné jadro a drevený 
skelet, v ktorom sa odohráva všetko podstat-
né od tvorby umenia, výskumu, experimentov, 
oddychu, výuky až po stretávanie.

Verejnosť a komunita
Prízemie spolu s ďalšími troma podlažiami 
sú venované budovaniu komunity a integrácie 
s verejnosťou. V prízemí sa klub AVU a vstup 
do školy otvárajú veľkými sklenenými oknami 
do verejného priestoru - malého námestíčka, 
ktoré je zároveň vstupom do parku Stromovka.
Nad klubom je galéria, ktorú je tiež možno 
využívať pri participačných akciách integrácie 
verejnosti. V 2. - 3. podlaží sa nachádza mul-
tifunkčný sál s výsuvným hľadiskom pre pred-
nášky.

Škola 
Obsahuje tri typológie priestorov pre prácu 
umelcov. Prevýšené ateliéry pre prácu na 
veľkých fyzických modeloch a prepojenie     
digitálneho umenia s tradičnými formami, ako 
maľba či socha. Priestor ateliérov je možno 
deliť na menšie celky podľa potrieb umelcov.
Neodmysliteľnou súčasťou projektu sú špe-
cializované laboratória, ktoré sú vybavené     
najmodernejšími technológiami, ktoré štu-
denti k práci potrebujú. Od digitálneho labo-
ratória s vysokovýkonnými počítačmi, robotiky 
a audiovizuálnych pracovní po biologické lab-
oratória.
Priestory pre prácu sú doplnené o mies-
ta k oddychu, konzultáciám a medzioborovej 
spolupráci. V podzemných podlažiach sa na-
chádzajú priestory archívu, depozitár, sklady a 
zázemie klubu.





PERSPEKTÍVA OD  VÝSTAVISKA HOLEŠOVICE
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BETÓNOVÉ JADRO +
ŤAŽKÝ DREVENÝ SKELET

FASÁDNY SYSTÉM - 
SEDVIČOVÉ MONTOVANÉ PANELY

TEXTILNÁ PREDSADENÁ FASÁDA - 
PEVNÉ A ROLOVATEĽNÉ PANELY



KONŠTRUKCIA

Projekt pracuje s hybridnou konštrukciou 
ťažkého dreveného skeletu, ktorý stužuje 
betónové jadro. Dva konštrukčné systémy sú 
vzájomne spražené tak, aby spolupôsobili ako 
celok.

Drevo ako ekologický a obnoviteľný materiál 
je použité pre otvorenú časť domu, v ktorej sa 
nachádzajú jednotlivé priestory školy, zatiaľ 
čo betónové jadro obsahuje vertikálnu komu-
nikáciu schodiska a výťahov, technické šachty, 
hygienické zázemie a zároveň je požiarne 
únikovou chránenou cestou. 

Akustické parametre drevenej konštrukcie 
sú minimalizované betónovými stropnými 
doskami uloženými na nosných CLT paneloch. 
Povrchy stien sú obložené akustickými 
doskami pre dosiahnutie požadovaných hod-
nôt podľa potrieb jednotlivých priestorov. CLT 
nosníky sú s betónovým jadrom a doskami 
spražené tak, aby bola zabezpečená priestor-
ová tuhosť. Hrubú konštrukciu domu obaľuje 
fasádny systém sendvičových panelov s oken-
nými otvormi. 

Tepelná regulácia domu je zabezpečená 
sálavými stropnými panelmi, ktoré budovu 
chladia či ohrievajú podľa potreby. Vetranie je 
navrhnuté ako prirodzené, s možnosťou použi-
tia vzduchotechniky integrovanej do stropnej 
konštrukcie. Predsadená textilná PTFE fasá-
da redukuje tepelné zisky budovy a zároveň 
poskytuje ochranu proti priamemu slnku v 
priestoroch školy.



PERSPEKTÍVA Z ULICE U AKADÉMIE
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PERSPEKTÍVA Z ULICE OVENECKÁ
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PERSPEKTÍVA Z PARKU STROMOVKA - PREMIETANIE NA TEXTILNÚ FASÁDU
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PERSPEKTÍVA Z PARKU STROMOVKA
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SEVERNÁ PERSPEKTÍVA - AREÁL AVU
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Diplomová práca sa zaoberá návrhom novej budovy Akadémie výtvarných 
umení v Prahe, určenej pre postmediálny ateliér - digitálne umenie, 
audiovizuálny obraz, robotika a bio umenie. „Malá parcela, veľký význam, 
rozsiahlý program, vízia ... veža. “ 
 

Anotace (anglická): 

The purpose of the project is to design a new building of the Academy of 
Fine Arts in Prague, dedicated to Postmedia art – digital art, audiovisual art, 
robotics and bio-art. “Small plot, grat importance, extensive program, vision 
... tower. ” 



PERSPEKTÍVA Z PARKU STROMOVKA
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