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NEJNOVĚJŠÍ BUDOVU ČVUT V DEJVICÍCH ČEKÁ 
ORIGINÁLNÍ VIDEOMAPPING  
 

Budova ČVUT – CIIRC, která byla slavnostně otevřena v květnu 

letošního roku, se ve čtvrtek 7. září představí jako prostor pro 

uměleckou světelnou produkci. Na vnější plášť budovy A je po setmění 

plánovaný opakující se videomapping provázející dějinami ČVUT od 

jeho založení až do současnosti, připomínající úspěchy jednotlivců i 

spolupracujících týmů a vyhlížející do budoucnosti. Zahájení 

videomappingu je plánováno od 20.00 hodin s opakováním v každou 

následující půlhodinu do 23.30 hodin. Projekce bude promítána 

z Vítězného náměstí. Akce zakončuje oslavy 310 let ČVUT. 

 

Na videomappingu se autorsky podíleli František Pecháček a Josef 

Kortan ze skupiny BLACK/DIVISION, kteří již společně audiovizuálně 

oživili například Dům u Zvonu a podíleli se na soutěži Největší Čech. O 

scénář a režii se postarala Viktorie Čermáková, herečka a divadelní 

režisérka, působící v současné době převážně např. v Meet Factory, 

Švandově divadle nebo na Nové scéně. Originální hudební 

doprovodnou show složil Ondřej Mikula, který na české scéně 

elektronické hudby působí pod pseudonymem AidKid. Většina autorů 

absolvovala ČVUT.  

 

Nové prostory, které ČVUT rekonstrukcí a dostavbou získalo, jsou 

využity jako sídlo vysokoškolského ústavu ČVUT sdružujícího excelentní 

vědu napříč informatickými obory – Českého institutu informatiky, 

robotiky a kybernetiky (CIIRC). Kromě něho budova slouží jako sídlo 

Rektorátu, několika kateder Fakulty elektrotechnické a části 

Výpočetního a informačního centra ČVUT. Nová dominanta Vítězného 
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náměstí vznikla revitalizací bývalé Technické menzy a dostavbou nové 

budovy. 

 

Více informací o akci najdete na www.1url.cz/@videomapping 

 

Web oslav 310 let je na: https://www.cvut.cz/310   

 

 

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým 

školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, 

jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, 

informačních technologií) a studuje na něm přes 21 000 studentů. Pro akademický rok 2017/18 

nabízí ČVUT svým studentům 128 studijních programů a v rámci nich 453 studijních oborů. ČVUT 

vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, 

flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2017 se ČVUT umístilo 

v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4400 světových univerzit, v 

oblasti „Civil and Structural Engineering" na 51. – 100. místě, v oblasti  „Mechanical 

Engineering“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Computer Science and Information Systems" na 201. 

250. místě, v oblasti „Electrical Engineering“ na 151. – 200. místě. V oblasti „Mathematics“ na 

251. – 300. místě a „Physics and Astronomy“ na 151. – 200., v oblasti „Natural Sciences“ na 220. 

místě, v oblasti „Architecture“ na 101. – 150. místě, v oblasti „Engineering and Technology“ na 

201. místě. Více informací najdete na www.cvut.cz.  
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