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Název:  Nová budova AVU 
 
Aspirace městské části Praha 7 týkající se architektury, urbanismu a práce 
s veřejným prostorem jsou velké. Podařilo se tu zvrátit výstavbu původně 
neforemného OC Stromovka na celkem přijatelný městský dům. Důležitou územní 
studii Bubnů městská část schválila až na druhý pokus, protože ta první „nebyla dost 
dobrá“, a na před rokem otevřenou radnici městské části slyšíme jen chválu. 
Obdobné záměry se týkají i umění, mluví o ART Distriktu P7. Do všech těchto úvah 
velmi dobře zapadají záměry AVU, která uvažuje o svém rozšíření. 
 
Dnešní požadavky AVU se netýkají pouze plošných a prostorových nároků. Jak 
vyplývá z předchozího odstavce, zadání i místo se vzácně protínají se směřováním a 
identitou celé čtvrti.   
 
Po dlouhém hledání a ověřování se diplomant rozhodl novostavbu situovat do místa, 
se kterým počítá i investor. Původní objekt AVU by tak z jedné strany podporovala 
budova vyjadřující potřebu institucionálního ukotvení první republiky, ta druhá – 
současná – by mohla  reflektovat současné proměny Prahy, směle hledíc do 
budoucnosti.  
 
Objekt nejen velkoryse rozšiřuje učební prostory i požadavky na zázemí AVU, ale na 
důležité křižovatce cest tuto instituci parterem otevírá veřejnosti. Díky velmi dobrému 
čtení lokality se pak navrhovaný objekt nebojí celou čtvrť reprezentovat navenek a 
vsazovat dům jako dominantu do pražského panoramatu.   
 
Dispoziční, provozní i konstruktivní řešení je jasné a přehledné. Od severojižní 
orientace ateliérů sousedních dvou budov AVU se návrh odvrací a přináší základní 
prostorové schéma východozápadní. K historické budově AVU tak navrhovaný dům 
přiléhá vertikálními komunikačními jádry. V parteru je toto řešení výhodné svou 
otevřeností do závěru ulice Ovenecké i ke vstupu do Stromovky, v patrech se 
otevírají všem tipům pracovišť jedinečné výhledy.  
 
Diplomní práce je výsledkem soustředěného úsilí velmi pracovitého studenta, který 
po celou dobu studia vykazoval výjimečné výsledky ohodnocené i v soutěžích.  
  
Diplomant splnil všechny nároky na diplomní práci kladené. 
Doporučujeme práci udělat pochvalu za nejlepší projekt. 
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