
Citlivě zrekonstruovaná, 
památkově chráněná budova 
Pivovar Braník poskytuje 
kvalitní zázemí pro taneční 
vzdělávání, kontinuální 
činnost profesionálních 
nezávislých souborů a 
komunitní aktivity. 

Taneční centrum Praha – konzervatoř, z.ú.

Pražský komorní balet/Balet Praha o.p.s.

Mezinárodní centrum tance, z.s.

Nadace Tanec a divadlo

Nadační fond - Institut Pavla Šmoka

Terpsichore – přípravné oddělení

Komunitní centrum „Pivovar Braník“ 



VUS/Taneční centrum Praha - založeno 1961 vzdělávací koncepce „konzervatoř – gymnázium“ od roku 1994

Balet Praha/Pražský komorní balet - založen 1964 nezávislý taneční soubor

Terpsichore - založeno 2008 přípravné taneční oddělení

Mezinárodní centrum tance - založeno 1995 umělecká agentura: Balet Praha Junior, Baby Balet Praha, festivaly

Nadace TCP/Nadace Tanec a Divadlo - založena 1994 metodický kabinet, stipendijní programy, studentský internát a byty

Nadační fond - Institut Pavla Šmoka - založen 2016 studijní a vědecké centrum, digitalizace uměleckého odkazu BP a PKB

Komunitní centrum „Pivovar Braník“ - od roku 2021 občanské a mimoškolní taneční a pohybově estetické aktivity

Všichni uvedení uživatelé Domu tanečního umění Praha jsou nezávislé občanské nekomerční instituce. 





V Domě tanečního umění je k dispozici 

zatím celkem 3126 m² plochy 

(Stará varna a část Sladovny): 

• cvičné jeviště a 5 tanečních studií 

• 5 učeben s videoprojekcí

• aula – koncertní síň

• 2 studovny

• laboratoř audio – video

• produkční a provozní zázemí – kanceláře a sklady, 
knihovna, videotéka 

• historický archiv tanečního umění,  copy centrum

• posilovna, rehabilitace, masérna

• šatny a hygienické a stravovací zázemí 

pro cca 200 osob 

• krejčovna, kostymérna, prádelna, dílna, 
rekvizitárna, sklad scénických technologií  

• sklady sportovního a kondičního vybavení



6 moderně vybavených tanečních sálů

• odpružená podlaha s baletizolem

• hudební nástroje pro korepetici

• Audio – video soustava pro výuku choreografií

• mobilní baletní tyče

• klimatizace 





• prostor pro samostudium 

• úložné prostory pro studijní materiály

• zázemí pro odpočinek studentů o přestávkách



• 5 plně vybavených učeben pro teoretickou gymnaziální výuku

• moderní vybavení (PC, projektory, plátna, posuvné tabule)



• prostorné kostymérny pro uskladnění a údržbu kostýmů

• krejčovna 

• prádelna



• jevištní technika - moderní zvukové a světelné vybavení
• dekorace, kulisy, rekvizity



• prostory pro pedagogy v rámci teoretické části výuky studentů

• zázemí pro management školy



podkrovní prostor s terasou s využitím pro:

• stravování 

• společenské akce studentů, přátel školy a tanečního umění



• masérna

• posilovna

• fyzioterapie 



Metro „B“ Smíchovské nádraží bus 190 7 min.

Metro „B“ Palackého náměstí tram 2, 3, 17    11 min. 

Metro „C“ Kačerov vlak S 7 min.

bus 106 17 min. 

Metro „A“ Staroměstská tram 17 19 min. 

Hlavní nádraží vlak OS 17 min.



Taneční centrum Praha – konzervatoř, zapsaný ústav
Kontaktní osoba: Jan Schneider, Dis., BBA, ředitel
Údolní 212/1, Praha 4, 147 00
tel: (+420) 220 611 980
e-mail: tcp@tanecnicentrum.cz www.tanecnicentrum.cz

Pražský komorní balet, BALET PRAHA obecně prospěšná společnost
Kontaktní osoba:  Mgr. Ladislava Jandová – ředitelka PKB

Mgr. Linda Svidró – umělecká ředitelka PKB
Wolkerova 24/3, 160 00 Praha 6
tel.: (+420) 602 715 782 , (+420) 608 060 282
e-mail: jandova@balet-praha.cz   www.prazskykomornibalet.cz

Mezinárodní centrum tance, zapsaný spolek
Kontaktní osoba:  Ing. Gabriela Novotná
Modrá 1980, 150 00 Praha 5
tel.: (+420) 608 166 055
e-mail: produkce@m-c-t.cz   www.m-c-t.cz

Nadace Tanec a divadlo
Kontaktní osoba: Ing. Antonín Schneider 
Smetanova 1310, 252 63 Roztoky u Prahy
tel.: (+420) 603 518 858
e-mail: nadace@ntad.cz

Nadační fond - Institut Pavla Šmoka
Kontaktní osoba: PhDr. Lucie Kocourková
Wolkerova 24/3, 160 00 Praha 6
tel: (+420) 601 338 154
e-mail: kocourkova@balet-praha.cz   

Terpsichore/Pohyb hrou z.s.
Kontaktní osoba: Bc. Pavlína Ďumbalová
Mattyoliho 3271/4, 106 00 Praha 10
tel: (+420) 724 08 07 07 
info@terpsichore.cz  www.terpsichore.cz


