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zadání

seven Principles for Good Practice in undergraduate education:

» Learning is enhanced when it is more like a team effort than a solo race. Good learning, like good 
work, is collaborative and social, not competitive and isolated. Working with others often increases 
involvement in learning. Sharing one‘s own ideas and responding to others‘ reactions improves thinking 
and deepens understanding. «

Areál kasáren Generála Píky: rozlehlé území na okraji dejvic, které však nikdy nepatřilo do městské struktury, vždy bylo 
uzavřeným vojenským areálem. Armáda čR plánuje tento areál v dohledné době opustit a celé území uvolnit. tím vznikne 
plocha o velikosti 8,5 hektaru pro nový rozvoj. Cílem městské části Praha-dejvice je dát tomuto území celkový koncept, 
vytvořit soudržný urbanistický celek, který by doplnil stávající městskou strukturu a zpřístupnil tak území, které až dosud 
bylo vždy uzavřené a oddělené od zbytku dejvic. Vzhledem k nedalekému kampusu vysokých škol se nabízí využít území 
pro nové studentské městečko s ubytovacími kapacitami, službami, občanskou vybaveností a dalšími funkcemi.

6 7



průvodní textová zpráva

1_ZÁkLAdnÍ ÚdAJe o stAVBě

stavba: studentské centrum
místo stavby: Hlavní město Praha, městská část dejvice
vymezení území - areál: ulice svatovítská, Generála Píky, Gymnazijní, železniční trať Praha-kladno
vymezení území - stavba: ulice Generála Píky, prodloužené ulice Buzulucká a kafkova, nově navržená osa areálu
nadmořská výška: 227 m n.m.
zastavěná plocha: 3 884 m2

2_uRBAnIstICké ŘeŠenÍ

a_úvod
Výše vymezené území je v dnešní době areálem kasáren Generála Píky Armády čR. Armáda však v dohledné době plánuje areál 
opustit a celé území uvolnit. tím vznikne plocha o velikosti 8,5 hektaru pro nový rozvoj. Cílem městské části Praha-dejvice je dát 
tomuto území celkový koncept, vytvořit soudržný urbanistický celek, který by doplnil stávající městskou strukturu a zpřístupnil tak 
území, které až dosud bylo vždy uzavřené a oddělené od zbytku dejvic. Aby mohl být tento cíl naplněn, musí v první řadě dojít 
ke zhodnocení urbanistického kontextu stávajících budov areálu kasáren.

V celé západní polovině areálu se nacházejí pouze garáže a skladové haly. Budovy v jihovýchodním cípu musí ustoupit již plánované 
výstavbě jihozápadního obchvatu Vítězného náměstí (viz sekce územní plánování). objekty podél svatovítské ulice sice svým 
charakterem do okolí zapadají, nesledují však uliční čáru svatovítské ulice, naopak se od ní odklánějí. Zároveň také nekopírují výškové 
stoupání komunikace, čímž přispívají k pocitové odtažitosti areálu od okolní zástavby. Připojení takovýchto budov do městského života 
by bylo velmi složité. Budova v čele ulice Buzulucká má vzhledem ke snaze o připojení nově plánovaného území ke stávající městské 
struktuře naprosto nevhodnou pozici, jelikož uzavírá hlavní přístupovou osu od Vítězného náměstí již na vnější hranici území a vytváří 
tak velmi silnou bariéru pro propojení s okolím.

b_návrh
Vzhledem k výše zmíněným důvodům bylo nakonec přistoupeno k demolici všech stávajících budov a vytvoření zcela nové urbanistické 
struktury, které by respektovala okolní zástavbu, přirozeně se do ní začlenila, navázala na ni a pokračovala v ní. Při návrhu této nové 
struktury již bylo bráno v potaz budoucí funkční členění městečka tak, aby struktura odpovídala potřebám dané funkce a měla logickou 
návaznost na okolí i funkčně provozní návaznosti uvnitř městečka. Hlavní myšlenkou navrhované struktury je prodloužení charakteru 
dejvic a vytvoření přechodové zóny, určitého “území nikoho” mezi zcela rozdílným stylem zástavby dejvic a ořechovky. napojením 
území na uzly stávající sítě komunikací dojde k přirozenému propojení s okolním městem. Hlavní přístupová osa - ulice Buzulucká - ústí 
do nově navrženého náměstí, které vytváří její logické a silné zakončení a svými rozměry je dejvicím blízké. Vzhledem ke sportovnímu 
centru v čele tohoto náměstí a studentskému centru v těžišti areálu má toto náměstí ambice stát se živým a pulzujícím mikrocentrem 
s možností pořádání velkých společenských a kulturních akcí.

Vzhledem k faktu, že se jedná o provozně jednotný celek, podzemní garáže jsou řešeny jako společné, rozdělené do západní části (pro 
studenty) a části podél ulice svatovítská (pro sekci vědy, výzkumu a služeb).
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4_mAteRIÁLoVé A konstRukčnÍ ŘeŠenÍ

nosná konstrukce objektu je navržena jako železobetonový skelet o modulu 7,5 x 7,5 metru v pohledovém provedení. stěny 
posluchárny, velínu a učeben jsou z důvodů optického odlišení funkcí provedeny s probarvovaného pohledového betonu v odstínech 
červené. toto probarvení je provedeno vždy pouze mezi stropními deskami.

Vnější obálka budovy je vzhledem k základním myšlenkám návrhu převážně prosklená. Použit je systém strukturálního zasklení 
firmy Raynaers s hliníkovými nosnými prvky v modulu 3,5 x 1,5 metru. Zasklení je uvažováno jako dynamicky řešené (dvojskla, 
trojskla, různé hodnoty propustnosti slunečního záření “g”) na základě předpokládaného provedení komplexních energetických studií 
a simulací.

Hmoty studoven jsou z architektonických a provozních důvodů opatřeny předstěnami z plechových pásků šířky 200 mm propletených 
tak, aby vytvářely otvory o rozměrech 300 x 300 mm. tyto předstěny slouží jako stínící prvky a zároveň zvyšují intimitu studoven.

5_teCHnICkÁ InFRAstRuktuRA

napojení objektu na inženýrské sítě je zamýšleno z nově uvažovaných páteřních sítí celého studentského městečka, které by mělo 
ucelený energetický a inženýrský systém s redistribucí energetických zisků a přebytků. koncept tZB je blíže zpracován v samostatné 
části projektu. 

6_PoŽÁRnÍ ŘeŠenÍ

Přístup požárních vozidel k objektu je zajištěn po zpevněné komunikaci. Únik z objektu je zajištěn buď přímo na terén, nebo přes 
chráněné únikové cesty (úniková schodiště, resp. únikový výtah) na volné prostranství. V objektu je navržen systém elektronické 
požární signalizace (ePs) a nouzový zvukový systém (nZs) sloužící k vyhlášení poplachu. dále jsou prostory vybaveny stabilním 
hasicím zařízením (sprinklery). V technickém podlaží (1PP) je počítáno se sprinklerovými nádržemi, které zajistí přívod vody v případě 
výpadku veřejné vodovodní sítě.

3_ARCHItektonICké ŘeŠenÍ

objekt studentského centra, který je hlavní částí diplomního projektu, je umístěn v těžišti městečka, v přímé návaznosti na náměstí. tato 
budova by měla sloužit jako základní místo setkávání - meeting point. měla by vytvářet prostředí pro studenty, kde budou vzájemně 
spolupracovat, inspirovat se, dostanou se zde k technice, multimédiím a možnosti pomoci při tvorbě rešerší a průzkumů, budou se 
zde moci účastnit zájmových přednášek a kurzů, rozvíjet své projekty, studovat a pracovat jak individuálně, tak ve skupinách. mělo by 
to být místo jak tichého studia, tak tepající a živelné výměny názorů, zkušeností a informací. Vzhledem k funkčnímu a provoznímu 
členění celého městečka byla do objektu včleněna i menza. ta by však, vzhledem k odlišnosti svého provozu od ostatních částí objektu, 
měla tvořit samostatný a částečně oddělený úsek.

Hlavní myšlenkou návrhu bylo vytvořit budovu s velkoryse pojatými společnými prostory, do kterých jsou vsazovány objemy 
jednotlivých funkcí. Vytvořit jakousi vnitřní krajinu prostorů a funkcí a tu teprve následně obalit pláštěm budovy. studentské centrum je 
proto navrženo jako transparentní budova odhalující svůj interiér a dění uvnitř, která plynule navazuje na společenské dění na náměstí 
na východní straně a zároveň na zeleň parku na straně jihozápadní.

Výškový rozdíl severní a jižní hrany území a přiléhajícího náměstí umožnil vytvoření dvou nástupních podlaží. do 1nP, které je 
přístupné ze severní, vnější hrany městečka, byla umístěna menza s veškerým potřebným zázemím. umístění menzy v přímé 
návaznosti na okolní zástavbu a hlavní přístupovou osu od Vítězného náměstí je výhodné i z hlediska možnosti využívání menzy 
širokou veřejností. středovou část východní strany objektu zaujímá velké atrium přes všechna čtyři podlaží, které bezprostředně 
navazuje na veřejný prostor náměstí a vytváří tak přímé propojení společenského života uvnitř a vně objektu. Atrium zároveň slouží 
jako propojení obou nástupních podlaží, a to pomocí velkoryse pojatého schodiště s kombinací běžných schodů a sedacích dvojschodů. 
toto schodiště plynule přechází přes prosklenou fasádu do náměstí, kde vytváří určitý “amfiteátr” a tím umocňuje propojení života 
v exteriéru a interiéru.

do 2nP se vstupuje z horní části náměstí, tedy zevnitř městečka. Je do něj situována kavárna s prostornou venkovní částí plynule 
navazující na veřejný prostor, která navíc díky osazení stromů vytváří vazbu na přírodní prostředí nedalekého parku. dále se v tomto 
podlaží nachází kanceláře správy budovy, audio-vizuální centrum s fotoateliérem, tiskové centrum a posluchárna s vlastním foyer 
a zázemím. společné prostory jsou pojaty velkoryse, u severní fasády objektu vzniká zákoutí se stolky a lampami, navozující dojem 
venkovního prostoru. tato zóna je určena pro neformální setkávání, posezení, práci v kontaktu s ostatními. V tomto podlaží také začíná 
druhé, zelené atrium objektu se vzrostlým stromem a organicky tvarovanou dřevěnou podlahou. toto atrium navazuje postupnou 
vizuální komunikaci se zahrádkou menzy, zahrádkou kavárny a parkem v pozadí. Zároveň díky relativně úzké část středové části 
objektu, úzce komunikuje i s děním ve “společenském” atriu a vytváří tak poslední prvek postupného diagonální propojení veřejného 
prostoru náměstí a přírodního prostředí parku. Atrium vytváří příjemné neformální odpočinkové prostředí navozující dojem pobytu 
v exteriéru.

třetí a čtvrté nadzemní podlaží už slouží téměř výlučně pro studium. nachází se zde studovny, počítačové studovny a učebny. 
V prostoru před učebnami ve třetím podlaží se nachází organicky tvarovaná dřevěná lavice se shlukem stolků a sedacích bobků 
a lampami. Vzniká tak neformální relaxační zóna se stejným tvaroslovím, která je svým tvaroslovím blízká zelenému atriu. čtvrté 
podlaží je půdorysně značně zmenšeno o střešní zahradu podél severní strany objektu a terasu v jižní části.

Vzhledem k nízké podlažnosti objektu je vertikální propojení jednotlivých podlaží řešeno primárně pomocí schodišť, která vstupují 
do prostoru zeleného atria. Z důvodu bezbariérovosti byl do hlavního atria přidán panoramatický výtah, který zároveň vytváří silný 
architektonický prvek a svým kruhovým tvarem navazuje na svislou nosnou konstrukci.
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území

studentské městečko dejvice
lokalita: Praha - dejvice - areál kasáren generála Píky
  území mezi tratí a ulicemi svatovítská, Generála Píky
  a Gymnazijní
rozloha: 8,5 ha
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nokia maps 3d
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historie

_1780 I. vojenské mapování
_1833 císařské stabilní katastry

_1836 II. vojenské mapování
_1876 III. vojenské mapování

_1923 engelův regulační plán
_1945 vojenská mapa

_1952 topo s-1952

_1938 ortofoto
_1953 ortofoto

_2003 ortofoto
_2010 ortofoto

1780

1836

1833

1876
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1923 1945
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městský okruh

1_projekt ulice milady Horákové v úseku Hradčanská
2_projekt křižovatky Prašný most - situace

3_projekt křižovatky Prašný most - vizualizace
4_projekt křižovatky Prašný most - vizualizace

5_projekt následné rekonstrukce ulice svatovítská

1

2

3

4

5
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urbanismus

_struktura

_kompozice

_doprava

_veřejná zeleň a veřejný prostor

_body a trasy

struktura

http://wgp.urm.cz/prohlizecka/index.html?url=http://wgp.urm.cz/ArcGIs/rest/services/d3m/dsm/mapserver&vrstvy=3
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LEGENDA

skelet hlavních dopravních tras

struktura ulic charakterizující dané území

významné	plochy	veřejné	zeleně

pohledové dominanty/lokální centra

železniční	trať

vjezd do 
tunelu Blanka

Zelená

17 022

17 129
15 922

14 229
12 904

11 804

6 832 8 936

10 893 10 798

18 450

16 858

6 600 3800

železniční trať

LEGENDA

hlavní dopravní trasy

uzlové body

denní intenzita dopravy12 345

kompozice doprava

stávající stav

uvažovaný stav pro návrh

- otevření tunelového komplexu Blanka 
značně zvýší dopravní zátěž komunikace 
svatovítská, evropská a Jugoslávských 
Partyzánů v této oblasti

- z tohoto důvodu se plánuje výstavba jiho-
západního obchvatu Vítezného náměstí 
podél současné železniční tratě (po konzultaci 
s dopravním inženýrem je uvažován 
v kapacitě 2+1 pruh)

- v dlouhodobém horizontu je vize napojení 
tohoto obchvatu na tunel pod Hanspaulkou 
a severní částí dejvic, který by ústil do ulice 
Podbabská přibližne v okolí Výzkumného 
ústavu vodohospodářského a odkláněl tak 
z dejvic většinu tranzitní dopravy

- zahloubení tratě Praha-kladno se posouvá 
z čistě finančních důvodů - v rámci tohoto 
projektu je se zahloubením proto počítáno
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B

T

T

T

T

TT

T

M

MM M+B

V

POŠTA

ALBERT

BILLA

ŽABKA

VŠCHT

VŠCHT

VŠCHT

FEL

FS

NTK

FSV+FIT

FA+FIT

MENZA+H.

MENZA

JULISKA

JULISKA

B, M, T, V

železniční trať

LEGENDA

zastávky veřejné dopravy

autobus, metro, tramvaj, vlak

akademické budovy

důležitá občanská vybavenost

uzlové body

pěší trasy

přejezd tramvají

překážka

podchod pod tratí

veřejností nejvíce vnímaná 
místa areálu

náměstí	a	veřejné	prostory	převážně	
dopravního	a	komerčního	charakteru

náměstí	a	veřejné	prostory	převážně	
pobytového	a	rekreačního	charakteru

železniční	trať

LEGENDA

plošná	zeleň

uliční	liniová	zeleň

body a trasyveřejná zeleň a veřejný prostor
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územní plánování

_územně analytické podklady

_územní plán současný

_územní plán projednávaný

ÚAP_struktura zástavby

ÚP současný
_Veřejně prospěšné stavby

ÚAP_Akustické poměry

ÚP projednávaný
_Výkres základního členění

ÚP současný_Prvky Úses;

ÚP projednávaný
_Hlavní výkres

Z východní a severní strany navazuje na území 
kompaktní bloková zástavba o 5-6 podlažích, ta 
směrem k západu přechází do volné sídlištní o stejné  
podlažnosti. Za tratí na jižním okraji území se nachází 
otevřená sdružená zástavba o třech podlažích 
a specifický areál vodního rezervoáru.

ulice svatovítská má naměřeny velmi vysoké hodnoty 
nočního hluku (70-75 db). dalším významným 
zdrojem hluku je samozřejmě železniční trať.

severozápadní cíp území se dotýká oblasti vyhrazené 
pro návrh uceleného celoměstského systému zeleně, 
který v této oblasti využívá stávajícího “engelova 
zeleného pásu” spojujícího stromovku a zahrady 
Pražského hradu.

Velkou stavbou v okolí řešeného území je městský 
okruh - tunel Blanka, křižovatka Prašný most. dalším 
velkým záměrem je zahloubení železníční tratě Praha-
kladno a následné provedení jihozápadního obchvatu 
Vítězného náměstí (z velké části nad uvažovaným 
železničním tunelem).

koncept nového územního plánu nadále považuje 
celé území za přestavbovou plochu.

koncept nového územního plánu ještě počítá se 
záměrem zahloubení železniční tratě a následnou 
výstavbou jihozápadního obchvatu Vítězného 
náměstí. na území se počítá se smíšenou funkcí 
a pásem nelesní krajinné plochy podél jižního okraje 
území.
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rozvoj

_modernizace trati Praha - kladno

_duR městského okruhu Hradčanská v Praze
_ Plán Hradčanská - soutěžní projekt europan 9

_Praha 6 – dopravní propojení evropská-svatovítská

_ Campus and the City - urban design for the knowledge society

modernizace trati Praha - kladno
_metroprojekt a.s.

_rok 2008

duR městského okruhu Hradčanská v Praze
_metroprojekt a.s.

_rok 2006

Plán Hradčanská - urbanisticko-architektonický soutěžní projekt europan 9
_stratil architekt

_rok 2007
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Campus and the City - urban design for the knowledge society; december 2009; Publisher: gta Verlag; IsBn: 9783856762186; editors: kerstin Hoeger, kees 
Christiaanse with contributions by edzo Bindels, kees Christiaanse, Janne Corneil, Andrea deplazes, Gunter Henn, kerstin Hoeger, edo Hofland, Vittorio magnago 
Lampugnani, Wilhelm natrup, Werner oechslin, Philip Parsons, Gerhard schmitt, Remo steinmetz, Zhu Wenyi, Riken yamamoto, Art Zaaijer

Campus is intended to encourage interaction and teamwork.

Without exception the aim is to create an environment that can best 
nurture the dynamic synergies needed to create sustainable 
centres of knowledge and learning: incubators of innovation that can 
flexibly respond to the rapidly changing demands of the knowledge society.

the desire to enrich academic life with urban life and to 
project a certain image is often the prime consideration in 

plans to expand and retrofit campuses today. space is 
no longer designed simply to house human 
activities, but rather to actively influence 
these on various levels.

edzo Bindels and Vittorio magnago Lampugnani emphasise the importance of 
the urban public space, which is often neglected in campus projects, turning 

the campus discourse to the landscape or urban environment where connectivity, 
pedestrian and public transport networks and possibilities for 
formal and informal exchange play a key role.

the ‘campus’ is a phenomenon of increasing relevance to modern urban planning.

science Park Amsterdam: the construction zones are subject to a building 

code that is characterised by a labyrinthine structure that 
establishes a system of successive public and semi-public 
spaces. situating communal amenities at junctions fosters 
concentrations of public activity. Instead of standing like bonbons on 

the grass, the buildings ‘fold’ themselves around the courtyards and 
interweave with adjacent buildings. It is not the form of the actual buildings 

that dominates, but the system of spaces between the buildings: this ‘anti-
hierarchical network’ reflects the idea of ‘university’.

In the old cities the academic world was integrated 
into the urban fabric of the city via pubs, student 
residences, social venues, bookstores and libraries.

We at West 8 ask ourselves as a team specialised in landscape design why a university in general cannot be a client for an 
excellent public space? the reason, I think, lies in the following: the university does not exist. It is merely a collection of faculties 
with their own agendas linked into a national and worldwide network. In recent years universities in a large number of european cities have 

tried to distinguish themselves through new iconic buildings. unfortunately the spaces in between these buildings 
are largely neglected. these spaces are deemed unimportant by the university authorities compared to their own faculty facilities. 

Consequently no party takes responsibility for them nor is there money available to create worthwhile public 
spaces.

the heart of the plan is formed by a green space. Along 
this park lie the different schools, each with their own 
character. Between the schools are clusters of housing 
complexes. In the base of these buildings are offices, which 
are rented out by the school. ... the park must therefore 

have a neutral composition of grass and trees, 
a bike path where students can cycle in groups ten 

abreast, and with unique attractions that can 
even be openly playful.

the new buildings contain a variety of 
meeting places where staff members 
can discuss matters in an informal 
atmosphere.

A first challenge in the design of a new campus is not to create new buildings, but to create a shared vision.

Planning a learning environment on campuses 
that fosters collaborative and multi-disciplinary 
learning, dialog, and a supportive atmosphere for 
research.

Praha 6 – dopravní propojení evropská-svatovítská – I. + II. etapa

_VHe a spol. s.r.o.
_rok 2005

dopravně-urbanistická studie území souvisejícího s projektem nového dopravního propojení mezi 
svatovítskou a evropskou třídou podél železniční trati
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LEGENDA PRACOVIŠŤ

DEJ Kampus Dejvice
KLA Kampus Kladno
BŘEH	 Břehová	7
FLO Na Florenci 25
KONV Konviktská 20
KAR	 Karlovo	náměstí	13
ALB	 Albertov,	Horská	3

LEGENDA KOLEJÍ

SH	 Strahov
DSM Dejvická, Sinkuleho, Masarykova
BO	 Bubenečská,	Orlík
POD Podolí
HK	 Hlávkova

analýza čVut
mapa pohybu studentů čVut a VŠCHt po Praze

Vstupní data: tabulka počtu ubytovaných studentů dle fakult a kolejí (zdroj: odbor ubytování, suZ čVut); poměr vyučovaných předmětů na jednotlivých 
pracovištích fakult (zdroj: webové stránky fakult s více pracovišti); webové stránky VŠCHt
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PŘEHLED TYPŮ UBYTOVÁNÍ, VYBAVENOSTI A OBSAZENOSTI

CENA %
67 84

128
113

136
127
121
126
136
134
100
80
74

117
100
103
93
79
71
79

121

POZN:
SNP: sociální zařízení na patře
VS: vlastní sociální zařízení
CENA: Kč za lůžko na noc

BUBENEČSKÁ

SINKULEHO

STRAHOV

DEJVICKÁ

HLÁVKOVA

MASARYKOVA

ORLÍK

PODOLÍ

OBSAZENOST

buňka 1L+1L

2L pokoj, VS

1L pokoj, VS

132

2L pokoj, VS

POZNÁMKA

buňka 1L+2L
3L pokoj, SNP hřiště 534 448

TYP UBYTOVÁNÍ VYBAVENOST KAPACITA

2x 2L pokoj pro 
invalidy

3620

4L pokoj, SNP

4714 77
2L pokoj, SNP menza, hřiště, 

parkoviště…

754 70

322 86
2L pokoj, SNP
3L pokoj, SNP

menza, hřiště, 
parkoviště, 
potraviny, hospoda, 
studovny, hudebna, 
PC učebna…

1074

posilovna, 
studovny, spol. 
místnost, hřiště

373

1L pokoj, SNP

1L pokoj, SNP

buňka 2L+2L

buňka 2L+2L
buňka 1L+1L+1L

buňka 1L+2L

buňka 2L+2L+2L

2L pokoj, SNP
3L pokoj, SNP
buňka 1L+1L
buňka 2L+2L

81 buňka pro invalidy

137 80 ubytování párů

především 
doktorandi

69

107

414 67
3x 1L pokoj pro 
invalidy; ubytování 
párů

110
fitness, spol. 
místnost

235 161

172
fitness, spol. 
místnost

buňka 2L+2L
buňka 3L+3L

restaurace, 
posilovna, menza, 
parkování

622
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VUT v Praze                                       Útvar výstavby a investiní innosti

5

Areály a objekty VUT v PrazeAreály a objekty VUT v Praze

veleslavín stešovice

dejvice

strahov

Staré msto

motol

nové msto

chuchle

podolí

VUT v Praze                                       Útvar výstavby a investiní innosti

31

Revitalizace areálu DejviceRevitalizace areálu Dejvice
halové laboratoe halové laboratoe –– III. etapa výukové objektyIII. etapa výukové objekty

Rok realizaceRok realizace

2014 2014 -- 20172017

Užitná plochaUžitná plocha

28 011m28 011m22

Obestavný Obestavný 
prostorprostor

98 038 m98 038 m33

Pedpokládané Pedpokládané 
nákladynáklady

980 mil.  K980 mil.  K

VUT v Praze                                       Útvar výstavby a investiní innosti

34

Rekonstrukce a dostavba „Technické menzy“Rekonstrukce a dostavba „Technické menzy“

VUT v Praze                                       Útvar výstavby a investiní innosti

56

Revitalizace areálu DejviceRevitalizace areálu Dejvice
Studentský dm (centrum)Studentský dm (centrum)

VUT v Praze                                       Útvar výstavby a investiní innosti

91

Areál bydlení Areál bydlení KotlákaKotláka

Varianty zástavby 
Podle dokumentace 
pro studii         
(Bílek 05/2006) 
bude na nevyužitém 
pozemku bývalého 
hruškového sadu 
postaveno cca osm 
obytných objekt 
k stabilizaci 
pedagog a 
vdeckých 
pracovník VUT. 
Obytné objekty 
budou realizovány 
na principu využití 
metodiky PPP. 

VUT v Praze                                       Útvar výstavby a investiní innosti

86

Areál nadstandardního bydlení Areál nadstandardního bydlení 
StešoviceStešovice

přehled stávajících ubytovacích zařízení čVut výňatky z Generelu investičního rozvoje čVut 
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analýza obsahu kampusu dejvice analýza obsahu kampusu dejvice
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koleje strahov

   Porovnání areálu strahova a kasáren generála Píky

   koleje strahov

 _doba výstavby: 1964-1965
 _rozloha areálu: 9 ha
 _kapacita: 4 714 lůžek
 _celkem 11 ubytovacích bloků o šesti patrech
 _plocha jednoho bloku: cca 1 200 m2

 _budova menzy, budova administrativy, budova prodejny potravin
 _celková zastavěná plocha: cca 16 000 m2, z toho ubytování 13 200 m2

 
 _ubytování
  _10 bloků s dvoulůžkovými pokoji a sociálním zařízením na patře
   _plocha pokoje: 13,5 m2

  _1 blok s buňkovým systémem s dvoulůžkovými pokoji

VyBAVenÍ areál všechny některé
menza

parkoviště
prodejna potravin 2

kopírovací centrum
obchod s PC tech.

kluby/hospody 7
hřiště 3

horolezecká stěna
posilovna 2
prádelna
sušárna

studovna
společenská místnost

kufrárna
hudebna

audi-vizuální centrum
dílna/modelovna

rýsovna/výtvarný ateliér
PC studovna

   odhad ploch
 _pro odhad ploch počítejme s prostorově nejnáročnější variantou = 
   veškeré ubytování v buňkách o 4 jednolůžkových pokojích po 8 m2 se
   sociálním zařízením a obývacím pokojem o celkové ploše 66 m2 

 _odhad ploch: počet apartmánů: 3000 / 4 = 750
   plocha apartmánů: 750 x 66 = 49 500 m2

   podlažní plocha: 49 500 x 1,3 = 64 350 m2

   zastavěná plocha (jen ubytování): 64 350 / 5 = 12 870 m2

strahov kasárna
rozloha 9 ha 8,5 ha

kapacita / předpokládaná 
kapacita

4 714 3 000

výška zástavby / okolní 
zástavby

6 5-6

zastavená plocha 
ubytováním / odhadovaná

13 200 m2 12 870 m2

zastavená plocha celkem / 
odhadovaná

16 000 m2 ?
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koncept
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interpretace analýzy čVut / program městečka

VÝukA
- výukových prostorů je v současné době dostatek a další 

prostory vzniknou v rámci plánovaných záměrů
=> městečko nebude obsahovat žádné prostory cílené 

přímo na výuku ani budovu žádné fakulty

VědeCko-teCHnICkÝ PARk

uBytoVÁnÍ

PodPoRA studIA

stRAVoVÁnÍ

sPoRt

- zachování hlučných provozů v budově d Fsv
- kloknerův ústav vzhledem k tradici a návaznosti na Rektorát čVut zachovat
- dvě nové budovy (nejlépe u rušné a pro bydlení hlučné ulice svatovítská)

- unIVeRZItnÍ VědeCké CentRum
- centralizace co nejvíce VaV činností jednotlivých fakult (i VŠCHt)
 => težení z mezioborové spolupráce
- vědecký inkubátor / inovační HuB
- prostory pro vědecké konference a prezentace výsledků činnosti

- FIRemnÍ VědeCké CentRum
- kanceláře standardu A
- pronájem cíleně fi rmám z odvětní hi-tech, výzkumu a technického 

vývoje
- možnost přímého propojení univerzity s podnikatelskou sférou
- pronájem = zisk

- v parteru občanská vybavenost, služby, stravování

- vzhledem k  plánovaným záměrům a naprosto nevhodnému umítění 
ubytovacích kapacit VŠCHt by městečko mělo nabízet cca 3000 lůžek 
pro potřeby obou univerzit

- část kapacit koncipována tak, aby ji bylo možno pronajímat i jako 
bežné byty

- tyPy uBytoVÁnÍ
- koleje nižší cenové kategorie

- 2L pokoj, sociální zařízení na patře
- buňka 2L+2L

- koleje vyšší cenové kategorie
- buňka 1L+1L
- apartmán 4x 1L + obývací pokoj s kk
- 2L pokoj s vlastním sociálním zařízením - cíleno na páry

- ubytování akademických hostů
- 1L pokoj s vlastním sociálním zařízením
- 2L pokoj s vlastním sociálním zařízením

- ubytování zaměstnanců a hostujících pedagogů
 / byty ke komerčnímu pronájmu

- byt 1+1
- byt 2+1

- moderní studentské centrum sloužící jako platforma pro setkávání, 
studium, spolupráci

- využívající principy „collaborative design“
- otevřeno na bázi 24/7
- návaznost na menzu a sportovní centrum - vytvoření živého 

a pulzujícího centra celého areálu
- PRoGRAm 

- studovny, skupinové studovny
- počítačové studovny
- prezentační místnosti
- centrální tiskové centrum + samoobslužné tiskové koutky
- dílna / modelovna / výtvarný ateliér
- posluchárna (cca 200 míst) + několik učeben pro zájmové 

spolky a mezistudentské přednášky
 -kavárna

- v rámci nových ubytovacích kapacit (cca 3000) je zapotřebí zajistit 
odpovídající možnosti stravování

- menZA 
- neměla by konkurovat záměru o soustředění obědových 

stravovacích kapacit dejvického kampusu do studentského 
domu => hlavní soustředění na snídaně a večeře, obědový 
provoz nižší

- v této lokalitě a vzhledem k uvažovanému sport. centru 
s plaveckým bazénem lze předpokládat i více klientů z řad 
veřejnosti

- kapacita cca 2500 jídel
- Food CouRt

- cílen na pokrytí stravovacích potřeb vědecko-technického parku
- umístěn nejlépe v parteru Firemního Vědeckého Centra

- otevřen i pro širokou veřejnost
- rozdělení zaměření: Juliska = výuka v rámci utVs; 

zde hlavně volnočasové aktivity
- IndooRoVÁ sPoRtoVnÍ VyBAVenost

- 2-3 víceúčelové haly
- posilovna
- sauna
- squash
- taneční studio
- plavecký bazén 25 m

- outdooRoVÁ sPoRtoVnÍ VyBAVenost
- víceúčelové hřiště 44x22 m
- hřiště na volejbal / tenis
- hřiště na beach-volejbal

studentské 
městečko

oBčAnskÁ 
VyBAVenost

HosPodA / kLuB
sLuŽBy

oBCHody

PotRAVIny

VědeCko-teCHnICkÝ PARk

unIVeRZItnÍ VědeCké 
CentRum

konFeRečnÍ sÁLVědeCkÝ InkuBÁtoR 
/ InoVAčnÍ HuB

kAnCeLÁŘské 
PRostoRy

FIRemnÍ VědeCké 
CentRum

PARkInG

GARÁŽe PRo 
ReZIdenty

GARÁŽe PRo sLuŽBy 
A VědeCko-teCHnICkÝ PARk

sPoRt
VÍCeÚčeLoVé HALy

Food CouRt

PosILoVnA sAunA

sQuAsH

VenkoVnÍ HŘIŠtě

menZA

PLAVeCkÝ BAZén

stRAVoVÁnÍ

uBytoVÁnÍ

BuŇky 2L + 2L

BuŇky 1L + 1L

2L PokoJe, VLAstnÍ 
soC. ZAŘÍZenÍ

2L PokoJe, VLAstnÍ 
soC. ZAŘÍZenÍ

Byty 2+1

APARtmÁny 4X 1L 
+ oBÝVACÍ PokoJ s kk

Byty 1+1

studentské CentRum / 
meetInG PoInt

tIskoVé 
CentRum

PReZentAčnÍ 
mÍstnostI

kAVÁRnA

studoVny

PosLuCHÁRnA

učeBny

skuPInoVé 
studoVny

AudIo-VIZuÁLnÍ 
CentRum

PočÍtAčoVé studoVny

dÍLnA / modeLoVnA 
/ VÝtVARnÝ AteLIeR / 
FotoAteLIeR

1L PokoJe, VLAstnÍ 
soC. ZAŘÍZenÍ

2L PokoJe, soC. 
ZAŘÍZenÍ nA PAtŘe

CentRÁLnÍ 
PRACoVIŠtě VaV čVut

koLeJe nIŽŠÍ 
CenoVé kAteGoRIe

koLeJe VyŠŠÍ 
CenoVé kAteGoRIe

uBytoVÁnÍ ZAměstnAnCŮ 
/ Byty k PRonÁJmu

uBytoVÁnÍ AkAd. 
HostŮ
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1_stávající stav 3_demolice stávajících budov2_výhled - obchvat Vítězného nám. 

4_vnější hranice území 5_charaktery území, jejich hranice 6_přechodová zóna - park

7_prodloužení charakteru dejvic 9_sektory zastavitelného území

8_napojení na stávající síť os

10_ověření v širších vztazích
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UBYTOVÁNÍ

11_diagram funkcí

UBYTOVÁNÍ

ZELEŇ

ZELEŇ

ZELEŇ

CENTRUM

UBYTOVÁNÍU
BY

TO
VÁ

N
Í

SPORT

12_zastavovací plán
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13_zastavovací plán - model

14_urbanistická situace

FIREMNÍ VĚDECKÉ CENTRUM
6+3	NP

RAMPY DO PODZEMNÍCH GARÁŽÍ 
VĚDECKO-TECHNICKÉHO PARKU

UNIVERZITNÍ VĚDECKÉ CENTRUM
6+1	NP

KOLEJE NIŽŠÍ CENOVÉ KATEGORIE
4/6 NP

DROP-OFF ZÓNA
K+R PARKING

KOLEJE NIŽŠÍ
CENOVÉ KATEGORIE
4/6 NP

DROP-OFF ZÓNA
K+R PARKING

STUDENTSKÉ CENTRUM + MENZA
3	NP

ADMINISTRATIVA AREÁLU
6+2 NP

RAMPY DO PODZEMNÍCH 
GARÁŽÍ REZIDENTŮ

VÍCEÚČELOVÉ
HŘIŠTĚ

SPORTOVNÍ CENTRUM
3	NP

HŘIŠTĚ NA VOLEJBAL / TENIS 
/ BEACH-VOLEJBAL KOLEJE VYŠŠÍ CENOVÉ KATEGORIE / 

UBYTOVÁNÍ HOSTŮ A ZAMĚSTNANCŮ
5 NP

KOLEJE VYŠŠÍ CENOVÉ KATEGORIE 
5 NP
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15_urbanistický detail

B

B
B

B B

B

B

B

B

B

B

B

B

T

T

T

T

TT

T

M

MM M+B

V

VŠCHT

VŠCHT

VŠCHT

FEL

FS

NTK

FSV+FIT

FA+FIT

MENZA+H.

MENZA

JULISKA

JULISKA

B, M, T, V

LEGENDA

zastávky	veřejné	dopravy

autobus, metro, tramvaj, vlak

akademické budovy

uzlové body

pěší	trasy

přejezd	tramvají

překážka

veřejností	nejvíce	vnímaná	
místa areálu

náměstí	a	veřejné	prostory	převážně	
dopravního	a	komerčního	charakteru

náměstí	a	veřejné	prostory	převážně	
pobytového	a	rekreačního	charakteru

plošná	zeleň

uliční	liniová	zeleň

skelet hlavních dopravních tras

struktura ulic charakterizující dané území

pohledové dominanty/lokální centra

16_širší vztahy návrhu
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studentské centrum
funkce: moderní studentské centrum sloužící jako platforma pro 

setkávání, studium a spolupráci, obsahující studovny, 
prezentační místnosti, posluchárnu, učebny, kavárnu 
a menzu

zastavitelná plocha: 3 844 m2
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Learning is enhanced when it is more like a team eff ort than a solo 
race. Good learning, like good work, is collaborative and social, not 
competitive and isolated. Working with others often increases 
involvement in learning. sharing one‘s own ideas and responding 
to others‘ reactions improves thinking and deepens understanding.1

students must talk about what they are learning, write about 
it, relate it to past experiences, and apply it to their daily lives. 
they must make what they learn part of themselves.1

there are many roads to learning. People bring diff erent 
talents and styles of learning to college. ... students need 
the opportunity to show their talents and learn in ways 
that work for them.1

six powerful forces in education: Activity, diversity, 
Interaction, Cooperation, expectations, Responsibility1

1 seven Principles for Good Practice in undergraduate education; Chickering, Arthur W.; Gamson, Zelda F. ; march 1987; Publisher: AAHe Bulletin, the Wingspread Journal

provázání s okolím

různorodá atria, galerie, průhledy, 
zákoutí - momenty překvapení - 
„uzavřená krajina“ kterou procházím 
a různě se mi otevírá

vnitřní zelené atrium

část parteru otevřená jako místo pro 
setkávání / studium za teplého počasí

využít změny 
úrovně terénu

okolí by mělo být co nejvíce otevřené, 
nabízející různé možnosti, různé atrakce, 
avšak zároveň fl exibilní a umožňující využití 
i pro velké kulturně společenské akce

pochozí zelená střecha 
s volným přístupem

výšková hladina tří podlaží

jednotlivé funkce by měly být odlišitelné 
v designu a celkovém pojetí prostoru

všechny komunikační prostory 
dostatečně široké, umožňující 
sezení

volnost, transparentnost, odlišnost 
od okolí, rozvolněnost struktury, 
prokreslování jednotlivých funkcí 
do vnější podoby budovy

prostředí pro studenty, kde budou vzájemně spolupracovat, 
inspirovat se, dostanou se zde k technice, multimédiím 
a možnosti pomoci při tvorbě rešerší a průzkumů, budou se 
zde moci účastnit zájmových přednášek a kurzů, rozvíjet své 
projekty, studovat a pracovat jak individuálně, tak ve skupinách

návaznost na sportovní centrum - 
vytvoření živého a pulzujícího centra 
areálu

budova vyplněná funkcemi

studium je uzavřený 
a samostatný proces

všechny funkce mají stejnou 
důležitost a jsou proto 
ztvárněné stejně

studovna <=> menza

budova versus příroda

činnosti uvnitř a venku jsou 
striktně oddělené

funkce obalené budovou

studium je otevřená 
a interaktivní činnost

studovny jsou hlavní funkcí 
a jsou proto zvýrazněné 
v exteriéru i interiéru

studovna ≠ menza

prolínání budovy a přírody

činnosti uvnitř a venku se 
prolínají a komunikují spolu

studovna studovna

menza menza
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studentské 
CentRum

menZA

AtRIA

učeBny

VeLÍn

PosLuCHÁRnA

AV CentRum / FotoAteLIéR

PočÍtAčoVé studoVny

studoVny- přízemí (ze strany ulice)
- přístup i z 2nP
- kuchyň pod terénní vlnou
- vlastní WC
- zázemí pro zaměstnance
- kapacita: 2000 jídel
- jídelna: 650 m2
- kuchyně: 950 m2

- velké společenské atrium 
v návaznosti na náměstí 
spojující 1nP a 2nP

- zelené atrium od 2nP se 
vzrostlou zelení

- 3 až 5 učeben pro 18-24 lidí
- každá s jiným uspořádáním
  a typem stolů
- všechny v jednom seskupení
- 2,3-2,5 m2 / osoba
   => 46-63 m2

- správa objektu
- centrum ostrahy 
  (monitorovací místnost)
- návaznost na denní místnost
- správa It
- servisní technická místnost
- 100 m2

- využitelná i jako projekční sál
- mohla by se „vyčleňovat“ z hmoty 
  objektu
- 180-200 míst
- 1,2 m2 / osoba = 216-240 m2

- vlastní foyer a zázemí  cca 150 m2

- několik velmi výkonných PC, speciální 
  technika, kompletní fotoateliér
- v blízkosti jedné z PC učeben
- drahá technika -> situovat poblíž velínu
- 50-60 m2

- 2 až 3 učebny o min 30 počítačích a pár stoly 
  pro studenty s notebooky
- předsíňka (hlukový fi ltr)
- každá učebna na jiném místě budovy
- provázanost s tiskovým centrem a AV centrem
- vlastní tiskové koutky (samoobslužným tisk)
- min 150 m2 (bez zasedaček)

- 2 až 3 učebny o min 30 místech
- každá studovna na jiném místě budovy
- některá ze studoven dvoupatrová s galerií
- každá studovna jinak vybavená a seskládaná 
  (jiný typ nábytku, jiná míra soukromí)
- uvnitř seskupení 3-5 skupinových studoven
- min 150 m2 (bez skupinových studoven)

kAVÁRnA

tIskoVé CentRum

skuPInoVé studoVny

sPoL. mÍstnost PRo 
VyučuJÍCÍ A PeRsonÁL

- 2nP (přízemí ze strany vnitřku 
  areálu)
- hodně provázaná s exteriérem
- předprostor pro posezení 
  / studium venku
- vlastní WC
- zázemí pro zaměstnance
- cca 300 m2

- samoobslužný tisk i obsluha
- včetně plotrů, řezaček atd.
- přístupné zevnitř i z venku
- 50-60 m2

- pro 5-10 lidí
- přidružené k běžným studovnám
  a počítačovým studovnám
- od běžných studoven oddělené 
  skleněnými příčkami
- vybavené plazmou a fl ipchartem
- 10-15 m2

- denní místnost
- kuchyňka
- vlastní WC
- v návaznosti na velín
- 35 m2

PŘedPRostoR

kAVÁRnA

ZÁZemÍ PRo 
PeRsonÁL

ZÁZemÍ PRo 
PeRsonÁL

WC

WC

WC

WC

ZÁZemÍ

WC

menZA

kuCHyŇ

ZÁsoBoVÁnÍ

učeBny

sPRÁVA 
BudoVy

VeLÍn

sPoLečenskÁ 
mÍstnost PRo 
VyučuJÍCÍ A PeRsonÁL

studoVny

skuPInoVé 
studoVny

skuPInoVé 
studoVny

PočÍtAčoVé 
studoVny

tIskoVé 
CentRum

AV CentRum

PosLuCHÁRnA

FoyeR

sPRÁVA It
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3nP
4nP
2nP
1 nP

kAVÁRnA

menZA
WC

WC

WC

WC

kuCHyŇ, ZÁsoBoVÁnÍ, 
ZÁZemÍ PRo PeRsonÁL

teCHnICké ZÁZemÍ 
BudoVy, skLAdy

VeLÍn

sPoLečenskÁ 
mÍstnost PRo 
VyučuJÍCÍ A PeRsonÁLZÁZemÍ PRo 

PeRsonÁL kAVÁRny

AV CentRum
tIskoVé 
CentRum

1 studoVnA + 
skuPInoVé studoVny

PŘÍstuP nA PoCHoZÍ 
stŘeCHu

1 PočÍtAčoVÁ studoVnA 
+ mALé ZAsedAčky

2 PočÍtAčoVé studoVny 
+ mALé ZAsedAčky

3 - 5 učeBen

2 studoVny + 
skuPInoVé studoVny

PosLuCHÁRnA
+ FoyeR A ZÁZemÍ

1_zastavitelné území 3_hlavní přístupové osy2_striktní linie a volné části

4_vstupy a zásobování 5_vytvoření “amfi teátru” 6_vazba “amfi teátru” na atrium

7_zelení v parteru navázat na park 9_výsledné situační schéma

8_vazba venkovní zeleně na vnitřní
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10_diagram funkcí
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projekt

_půdorysy (1PP, 1nP, 2nP, 3nP, 4nP)

_řezy (A-A’, B-B’, C-C’, d-d’)

_pohledy (V, J, Z, s)

_koncept tZB a energetiky

_inventář specifického nábytku a mobiliáře
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sItuACe / 1:1000
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1PP / -3,5m / 1:300

0.01 _strojovna VZt sever
0.02 _technická místnost sever
0.03 _strojovna VZt jih
0.04 _technická místnost jih

0.01

0.02

0.03

0.04
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1nP / ±0,0m / 1:300

1.01 _společenské atrium
1.02 _šatna
1.03 _menza - výdej jídel
1.04 _menza - jídelna
1.05 _menza - fresh juice bar
1.06 _menza - venkovní zahrádka
1.07 _menza - sklad nábytku
1.08 _sklad komunálního odpadu
1.09 _sklad
1.10 _zemina pro zelené atrium ve 2nP
1.11 _menza - kuchyně
 1.11.1 _šatny zaměstnanců
 1.11.2 _denní místnost
 1.11.3 _mytí černého nádobí
 1.11.4 _úklid
 1.11.5 _varna
 1.11.6 _denní sklad + box šéfkuchaře
 1.11.7 _čistá příprava zeleniny
 1.11.8 _čistá příprava masa
 1.11.9 _čistá příprava těsta
 1.11.10 _hrubá příprava zeleniny
 1.11.11 _hrubá příprava masa
 1.11.12 _mytí jídelního nádobí
 1.11.13 _příjem zásob + kancelář
 1.11.14 _přechladírna a chladírny
 1.11.15 _sklady potravin
 1.11.16 _sklady odpadků, obalů, prádla
 1.11.17 _zásobovací rampa

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.09

1.08

1.07

1.10

1.11.1 1.11.11.11.21.11.31.11.5

1.11.61.11.71.11.10
1.11.9

1.11.81.11.111.11.12

1.11.13

1.11.14

1.11.15

1.11.16

1.11.17

1.11.4
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2nP / +3,5m / 1:300

2.01 _vstup, sedací schody
2.02 _šatna
2.03 _vnitřní zelené atrium
2.04 _tiskové centrum
2.05 _ostraha / monitorovací místnost
2.06 _kanceláře (It, facility management)
2.07 _společenská místnost
2.08 _AV centrum, fotoateliér
2.09 _posluchárna
2.10 _posluchárna - foyer
2.11 _posluchárna - balkon foyer
2.12 _kavárna
2.13 _kavárna - zahrádka

2.01

2.02

2.03

2.04
2.05

2.06

2.07

2.08

2.09

2.10

2.11

2.12

2.13
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3nP / +7,0m / 1:300

3.01 _relax zóna
3.02 _učebny
3.03 _posluchárna - projekce / tlumočení
3.04 _studovna
3.05 _PC studovna, zasedačka a tiskový koutek
3.06 _studovna

3.01

3.02

3.03

3.04

3.05

3.06
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4nP / +10,5m / 1:300

401 _PC studovna, zasedačky a tiskový koutek
4.02 _střešní zahrada
4.03 _studovna, skupinové studovny
4.04 _terasa
4.05 _studovna, skupinové studovny

4.01

4.02

4.03

4.04
4.05
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ŘeZy / 1:300
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ŘeZy / 1:300
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PoHLedy / 1:300

82 83



PoHLedy / 1:300
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LEGENDA
 vzduchotechnika
 1	 1/2	společných	prostor
 2 jídelna
	 3	 posluchárna	a	učebny
 4 kanceláře
 5 gastro
 6 kavárna
	 7	 studovny
 8 2/2	společných	prostor

	 	 kondenzační	kotle	+	ohřev	TUV
 1	 TUV	toalety
 2	 TUV	gastro	a	kavárna
 3	 solární	panely	pro	předehřev	TUV

	 	 baterie	chillerů

  fotovoltaika na zasklení atrií

	 	 retenční	nádrž	dešťové	vody

konzultace: Ing. Petr kotek, Ph.d.
 energysim

konCePt tZB A eneRGetIky
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CoffeeBench by karolina tylka
- materiál: dřevo, leštěná ocel
- použití: středová ulice areálu, prostory před 

budovami, centrální náměstí
- popis: variabilní lavička-stolek, podporuje kreativitu 

a podněcuje spolupráci

oboustranná lavice-stůl
- materiál: corian/dřevo, leštěná ocel
- použití: středová ulice areálu, , centrální náměstí, 

společné prostory ve 3nP
- popis: umožňuje práci a konverzaci v různých 

stylech sedu a pololehu, podněcuje interakci 
uživatelů

vnitřní lampa
- materiál: jemně profilovaná ocel
- použití: pracovní koutky ve 2nP a 3nP, relax zóna 

ve 3nP
- popis: vytváří exteriérovou atmosféru, poskytuje 

dobré osvětlení pro práci

pracovní stůl pro čtyři osoby
- materiál: corian, jemně profilovaná ocel
- použití: pracovní koutky ve 2nP a 3nP, studovny
- popis: poskytuje dostatečný prostor pro studium 

a práci ve skupině, v hlavici nohy jsou integrované 
elektrické zásuvky

studijní kóje
- materiál: dřevo, dřevotříska
- použití: studovny
- popis: určené pro čistě individuální studium, 

díky lamelovým bokům ale stále působí lehce 
a vzdušně

počítačový pracovní stůl
- materiál: dřevotříska
- použití: počítačové studovny, studovny
- popis: stůl je dostatečně velký pro umístění 

tří dvoumonitorových počítačových sestav při 
zachování prostoru pro práci a další potřebné 
věci; narozdíl od klasického lavicového uspořádání 
podporuje interkaci a studenti nekoukají nikomu 
přimo do zad a do monitoru

relax zóna ve 3nP
- materiál: palubky z exotického dřeva, betonové 

odlitky sedacích bobků a stolků
- popis: neformální zóna navozující dojem exteriéru; 

spolu se zeleným atriem vnáší do objektu křivky

zelené atrium
- materiál: palubky z exotického dřeva, betonové 

odlitky sedacích bobků a stolků
- druh zeleně: ficus / černá oliva; tráva
- popis: navazuje spojení se zelení na zahrádce 

menzy a kavárny a přibližuje tak budovu k parku; 
vytváří příjemné neformální odpočinkové 
prostředí

InVentÁŘ sPeCIFICkéHo moBILIÁŘe A nÁBytku
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Anotace 
(eská): 

 Areál Kasáren Generála Píky: rozlehlé území na okraji Dejvic, 
které však nikdy nepatilo do mstské struktury, vždy bylo uzaveným 
vojenským areálem. Armáda R plánuje tento areál  v dohledné dob 
opustit a celé území uvolnit. Tím vznikne plocha o velikosti 8,5 hektaru 
pro nový rozvoj. Vzhledem k nedalekému kampusu vysokých škol se 
nabízí využít území pro nové studentské msteko s ubytovacími 
kapacitami, službami, obanskou vybaveností a dalšími funkcemi. 
 Hlavní ástí diplomové práce je poté návrh objektu studentského 
centra v srdci areálu s menzou, kavárnou, studovnami, posluchárnou 
a dalšími funkcemi podporující studium.  

Anotace 
(anglická): 

 Barracks of General Píka: large area at the edge of Dejvice 
quarter, that was, however, never part of the city structure, but was 
always an enclosed military compound. The army is planning to 
abandon this area in near future and release the whole premises. 
Thus a site of 8.5 hectares will be left for future development. 
Considering the proximity of universities campus it could be suitable 
for new university town consisting of housing capacities, services, 
public facilities and other functions. 
 The main part of the diploma project is then the design of 
student's center in the heart of the town with a dining hall, cafe, study 
halls, lecture room and other functions serving as support for studying. 

ZAdÁnÍ dP, PRoHLÁŠenÍ AutoRA
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