Filmová škola jako nástroj
pro rozvoj území a vytvoření
charakteristického veřejného
prostoru.
Historie
Osada u sv. Václava sehrála ve
vývoji města Písku důležitou roli. Jako
jedno z nejstarších osídlení širší lokality
se ho nejspíše týkalo samotné založení
města ve 12. století. Je pravděpodobné, že
tehdejší listina o založení města zmiňovala
Písek, kterým měla na mysli oblast kolem
dnešního kostela sv. Václava. Toto tvrzení
podporuje fakt, že se této části později
říkalo Starý Písek. V průběhu let však
lokalita začala ztrácet na významu a většina
prostředků se investovala do vývoje
Nového Písku, tedy centra města jak ho
dnes známe.
V řešeném území pravděpodobně již
Keltové využívali řeku Otavu a rýžovali zde
zlato. Později zde stál menší mlýn, který
přemosťoval vodní náhon. Postupem času
se mlýn zvětšoval, až na konci 19. století
bylo rozhodnuto o jeho přestavbě na
papírnu. Objekt papírny zabíral velkou část
ostrova, ale fungoval pouze pár desetiletí
a ve 30. letech 20. st. zkrachoval. Po
nástupu komunismu byl objekt z velké části
zbourán a zbylo pouze torzo jeho části.
Náhon byl posléze zasypán a oplocen. Jeho
stopu však lze dodnes číst v morfologii
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terénu či v rozdělení pozemků v katastrální
mapě.
Kontext
Místo je obklopeno několika fenomény.
Silný genius loci zastoupený zejména
kostelem na návrší, Hradišťským vrchem
a nivou Otavy. Měřítko historické
zástavby. Nová zástavba řadových domů
s charakteristickými dlouhými bloky.
Samotné místo původního mlýna a
papírny. Sportovní areál nacházející se v
jeho bezprostřední blízkosti. Industriální
minulost, na kterou upozorňuje komplex
textilky na protější straně řeky. Fenomén
vody a její moderní přemostění, které
poukazuje na historické a morfologické
hodnoty.
Program
Jak vhodným stavebním programem
pomoci místu? Jak může místo pomoci
samotnému obsahu budovy? Program
i místo se vzájemně doplňují. Nalézt
správnou funkci pro toto území je
zásadní. Vzhledem k charakteru lokality
a umístění pozemku na okraji řeky je
nutné novým objektem přinést něco, co
dá další impuls jeho rozvoji a přidá této
lokalitě na významu. A to ne pouze v
měřítku města, ale i v měřítku republiky
či dokonce Evropy. Areál nesmí být
uzavřený, musí být veřejným prostorem
s osobitým charakterem. Nabízí nový

zážitek z prostoru. Přináší nový rozmanitý
život. Potvrzuje význam lokality. Filmová
akademie Miroslava Ondříčka v Písku je
soukromou vysokou uměleckou školou s
bakalářským a navazujícím magisterským
studijním programem. Vznikla v roce
2004 vedle soukromé vyšší odborné školy
filmové, kterou provozuje souběžně. Je
jedinou vysokou školou ve městě.
Koncept
Ostrov je v městské struktuře vždy
zajímavým veřejným prostorem.
Oddělený od okolí na člověka působí
jiným způsobem než ulice či náměstí.
Tento fakt je v návrhu využit jako základ
pro vytvoření otevřeného areálu školy,
který je však od okolního prostředí
pocitově a vizuálně oddělený. Zasypaný
mlýnský náhon v návrhu supluje pás
vysoké trávy, skrze kterou vystupuje
hlava objektu a dva můstky, kterými lze
projít do prostoru ostrova. Zelený pruh
poukazuje na minulost místa, kterou chce
alespoň přeneseně přiblížit kolemjdoucím
a zároveň ukazuje rozostřenou hranici
veřejných prostorů. Půdorysně dům volně
kopíruje stopu objektu zbourané papírny.
Je rozdělen do tří částí. Dva objekty
spojené mostem. Dva základní kameny,
mezi kterými je nutné přejít na cestě
vzdělání. Proces, kterým je třeba projít při
vytvoření filmu, od akce přes postprodukci
až po jeho prezentaci.

Forma a dispozice
Kompaktní hmota ve tvaru L se skládá
ze tří částí. Hlava, která prostupuje
zelený pruh, je umístěna proti plácku
s dominantní vrbou uprostřed. Tam je
orientován hlavní vstup do budovy, který
zastřešuje předstupující konzola. Vstup je
vyznačený prázdným tubusem ve hrotu
budovy, který je otevřený přes všechny
patra. V přízemí se nalézá přednášková
místnost pro 50 lidí a ve vzdálenější části
kavárna/restaurace. Ta je otevřena do
prostoru ostrova a v symbióze funguje
s jeho plochou. Slouží jak studentům
a pedagogům školy, tak návštěvníkům
z ulice. Má funkci také jako foyer pro
přednáškový sál a kinosál. Oba tyto
prostory jsou pronajímatelné a provozně
se dají oddělit od prostor školy. Kinosál se
nachází v dalším patře, kde prostory školy
začínají.
Ve druhém nadzemním podlaží vede do
středu dispozice od hlavního vchodu
rampa. V hlavě jsou umístěny ve dvou
patrech kanceláře, zasedací místnost, pokoj
pro hostujícího profesora a zmiňovaný
kinosál, který má oddělenou režie a slouží
také jako nahrávací studio pro zvukovou a
obrazovou postprodukci. Ve střední hmotě
se ve dvou patrech nacházejí učebny,
které jsou navrženy dle potřeby na denní
osvětlení. Na jižní straně se nachází hlavní
pobytová chodba. Parter je otevřený a lze

ho libovolně využívat jako venkovní krytý
prostor. Ve třetí hmotě se nalezá filmový
ateliér otevřený přes tři patra a k němu
přiléhají prostory skladů a šaten pro herce.
Venkovní prostor ostrova má mlatový
povrch, ovládá ho kinetická socha, která
má odkazovat na počátky vzniku filmu;
kinematograf bratří lumiérů, jejichž
motivací pro vytvoření tohoto stroje byl
právě pohyb. Jako reference je použita
socha od Alexandera Caldera.
Konstrukce a materialita
Jedná se o železobetonový monolitický
stěnový systém s provětrávanou mezerou.
Z venkovní strany jsou použity viditelné
prefabrikované železobetonové dílce
zbarvené do bíla. Jsou použity pro
vytvoření kontrastu k historické zástavbě
a zároveň pro svoji mechanickou
odolnost vůči případným povodním.
Všechny vodorovné konstrukce jsou
také momolitycké, v prostoru ateliéru
jsou použity předpjaté prefabrikované
nosníky, které jsou spřažené s filigránovými
deskami. Na ně se upevňuje světelná
technika. V interiéru jsou ponechány
obvodové stěny hrubé z pohledového
betonu a vnitřní příčky omítnuté na bílo.
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