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000 Úvod





000  Úvod
Cílem ideové koncepce je popsat stávající výchozí stav veřejných prostranství, 
identi kovat stávající problémy, které stav vyvolává a stanovit cíle a principy 
rozvoje veřejných prostranství univerzitního kampusu Dejvice. Koncepce si 
dále klade za cíl navrhnout možné nástroje a postupy pro dosažení těchto 
cílů.
Úlohou Ideové koncepce není vytvořit architektonický návrh jednotlivých 
oblastí kampusu, ale pouze nastavit cíle směřování jejich rozvoje (fyzického 
i obsahového) a určit jejich roli a význam v celkovém urbanistickém kontextu 
kampusu s ohledem na jeho fungování. 
Na základě posouzení současného stavu, popisu problémů a v návrhové 
rovině určení cílového stavu veřejných prostranství kampusu je v materiálu 
stanovena prioritizace a etapizace úprav jednotlivých prostorových celků 
tak, že je současně popsán preferovaný postup jejich řešení. V závislosti na 
charakteru úprav tak může být u konkrétních prostorů přistoupeno např. k 
vyhlášení architektonické soutěže, jinde stačí pouze zlepšení nedostatečné 
údržby, nebo doplnění dílčího vybavení.
Dokument je tak výchozím podkladem pro další diskuzi o koncepčním 
rozvoji areálu kampusu, který nastavuje základní směr kultivace prostorů s 
ambicí větší atraktivity jak pro studenty jednotlivých univerzit, tak pro další 
uživatele kampusu, kteří v současné chvíli sami pociťují omezení v kvalitě 
uživatelnosti a pobytovosti.

Dokument bude sloužit jako výchozí podklad k následujícím účelům:
- koordinace aktivit iniciativy Kampus Dejvice s cílem přípravy a naplňování 
projektu Revitalizace veřejných prostranství kampusu Dejvice
- příprava a zadání konkrétních projektů na dílčí prostory Kampusu Dejvice
- komunikace a spolupráce s veřejností a institucemi sídlícími v prostoru 
Kampusu Dejvice

010  Cíl a charakter dokumentu

020  Využití dokumentu

030  Obsah dokumentu
Koncepce je tvořena čtyřmi na sebe vzájemně navazujícími celky, které 
strukturovaně popisují stav a cílové směřování prostoru. 
Ideová analýza zkoumá základní vrstvy prostoru kampusu z pohledu 
urbanistického vývoje, stávajícího hmotného rámce a fungování kampusu v 
průběhu dne. 
Ideová koncepce nastavuje hlavní principy rozvoje jak ve rovině úprav 
hmotného prostředí, tak z hlediska obsahové využití a funkcí konkrétního 
prostoru. 
Součástí dokumentu jsou dále soubor analytických dat, map a průzkumů, 
který shromažďuje relevantní informace o daném území a slouží jako vychozí 
informační základna pro samotnou ideovou koncepci, tak i pro následnou 
orientaci při zpracování navazujícícch projektů. 



výběr odpovědí z dotazníkové akce „(O)žije Kampus Dejvice?“



„Vysoká škola je vážená instituce. Musí tak být 
chápána. Musí se tak prezentovat. Musí reprezentovat 
hodnoty, které vytváří. Je to instituce nejvyšších 
priorit. Tak ať to tak je!“

„Vysoká škola není jen o šprtání ze skript, jak si mysleli 
za socialismu. Náš kampus se pořád tak tváří, jako 
by vysoká škola byla jen o tom. Čim víc jsou studenti 
vytržení z běžného života, tím víc jsou jako inženýři 
nepoužitelní.“

„Kampus je fajn, jen je potřeba ho trochu víc 
zlidštit, zpříjemnit pobyt v něm. Zatím se to 
daří jen v okoli NTK, jinde lidi nezůstávají a to 
je škoda, protože kde jinde by se měla komunita 
studentů zdržovat, než v kampusu?“
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110  
Urbanistický rámec a role území kampusu 
v širším území města
Historický vývoj
Univerzitní kampus je nedílnou součástí struktury Dejvic, která se 
začala formovat v souvislosti se stavebním boomem počátkem 20. 
století. K zásadnímu rozvoji této části Prahy došlo především po 
roce 1914, kdy vyrostla podstatná část domů v okolí Dejvické ulice a 
Puškinova náměstí. Výrazný impuls pro urbanistické dokomponování 
struktury lokality souvisí se vznikem samostatného Československa 
a s tím související potřebou výstavby objektů pro své centrální 
instituce. „Dejvice jako celek vznikly podle generálního řešení prof. 
Antonína Engela z let 1920- 1924. Původní koncept neurčoval a snad 
ani nepředpokládal umístění budov ČVUT v této oblasti, ale uvažoval 
zde pouze skupinu veřejných budov bez bližšího označení. V letech 
1921-1923 bylo rozhodnuto vyhradit ve vnitřní části dejvického 
sektoru pro výstavbu nových budov ČVUT území cca 24 ha v 9 blocích, 
rozložených centrálně podle hlavní diagonály dejvické kotliny“ (J. 
Novotný ve sborníku Výstavba vysokých škol technických v Praze-
Dejvicích).
Tomuto významnému úkolu předcházela urbanistická soutěž, z níž 
vzešel vítězný návrh od architekta Antonína Engela. Ten v letech 
1921–1924 zpracoval zastavovací plán Dejvic jako zcela nové čtvrti, 
jejímž hlavním principem se měly stát široké městské třídy ústící do 
Náměstí Vítězství, monumentálního prostoru ve tvaru podkovy, který 
bude tvořen budovami veřejných institucí a činžovními domy.
Významovou dominantou v čele náměstí se mělo stát hlavní sídlo 
české techniky, za kterým se měla odvíjet univerzitní třída zakončená 
velkorysým čtvercovým veřejným prostranstvím. Ve středu náměstí 
Vítězství měl vyrůst obelisk. Z modelu je patrné, že se jednalo o, v 
kontextu Prahy, nebývale velkorysý tvůrčí záměr, který jednoznačně 
souvisel se sebevědomím nově ustaveného svobodného národa.
Skutečná výstavba předpokládaným rozvojem zaostala. Univerzitní 
budovy se sice začaly stavět, ale zezadu od levé strany univerzitní 
třídy (dnes Technická ulice a tamní budovy VŠCHT). Samotná ústřední 
budova ČVUT, tedy hlavní završení konceptu Engelova plánu, nikdy 
nevznikla. Jedinou realizací v půlkruhové části náměstí se stalo sídlo 
Generálního štábu armády. V pravoúhlých frontách náměstí Vítězství 
byly všechny navržené činžovní domy postaveny. Dokomponování 
náměstí zastavil jednak nedostatek  nancí, jednak druhá světová 
válka a dále zřejmě i proměna estetických norem a funkčních 
požadavků na výstavbu po jejím konci. Po druhé světové válce se 
nejdříve uvažovalo o zastavění volného prostoru věžovou stavbou po 
vzoru moskevských „Stalinových sester“.
Zásadní průlom do Engelovy koncepce přišel se soutěží na dostavbu 
areálu vysokých škol v roce 1957. Zvítězil projekt Františka Čermáka 
a Gustava Paula, kteří navrhli kolem Technické ulice hřebínkovou 
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zástavbu (namísto Engelovy blokové). S odlišným konceptem zástavby 
rovněž počítali pro Vítězné náměstí, kde se v jejich návrhu výrazně 
proměnila typologie i uspořádání budov. Ani jejich plán ale nebyl 
realizován vcelku, jeho hlavním výsledkem jsou budovy na pravé straně 
Technické ulice. 
Další zásah do Engelova plánu znamenala výstavba fakult stavební a 
architektury v letech 1964–1970 (autoři František Čermák, Jaroslav 
Paroubek, Jan Čejka), které oproti původnímu záměru neplní roli 
pohledové dominanty na konci univerzitní třídy, jak ji Engel zamýšlel. 
Podle Engelova plánu se nevyvíjela ani oblast „úřednické kolonie“. 
Také pro ni navrhoval Engel blokové činžovní domy s centrálními dvory. 
Namísto toho ale na místě na přelomu 80. a 90. let vyrostl solitérní hotel 
Diplomat.
Další etapa ve složitém vývoji Vítězného náměstí nastala po roce 1989. V 
nových politických poměrech proběhla v letech 1990–1991 mezinárodní 
„Urbanisticko-dopravní soutěž na dostavbu Vítězného náměstí“, jejímž 
pořadatelem byla MČ Praha 6. První místo obsadili architekti Luboš Pata 
a Václav Frydecký se svojí  rmou PAK s.r.o., kteří představili projekt 
„Vítězné náměstí a úřednická kolonie“.Ten se stal směrodatným pro 
vývoj v následujících dvaceti letech a městská část z něj vychází dodnes. 
Podle soutěžního návrhu nejdříve Pata a Frydecký zpracovali v roce 1994 
urbanistickou studii „Vítězné náměstí – Úřednická kolonie“, na jejímž 
základě byly v roce 1995 schváleny zásady regulace vydané Útvarem 
rozvoje města Hl. m. Prahy (SURM 05/1995). 
V roce 1999 byly tyto zásady aktualizovány, byť jen pro oblast Vítězného 
náměstí. Došlo přitom k jejich projednání, ovšem nikoli ke schválení 
závěrečného závazného dokumentu. Aktualizované zásady regulace tak 
sice jako text s obrazovou přílohou existují (Dejvice. Vítězné náměstí – 
zásady regulace – aktualizace, ÚRM HLMP 1999), ale nejsou vymahatelné 
a závazné.
Jedinou platnou regulací pro prostor Vítězného náměstí je v současné 
chvíli územní plán HMP. Koncepce Paty a Frýdeckého se zčásti drží 
zástavby v obrysech, jak ji navrhoval Antonín Engel, ovšem namísto 
blokové zástavby s velkými dvory prosazují v severozápadním segmentu 
v podstatě monobloky. „Zásady regulace“ sice určují výškové a prostorové 
limity, stanovují maximální zastavěnost a koe cienty zeleně, ovšem v 
de nici funkčního využití jsou velmi obecné a v podstatě pouze odkazují 
na územní plán. Důraz kladou na administrativu a služby, přičemž jen 
„určitý podíl kancelářských ploch by měl být využíván i vysokými 
školami“, bydlení hraje okrajovou roli. Není přitom jasně stanoven podíl 
mezi jednotlivými funkcemi. I v tom se jedná o ústup z Engelova plánu, 
který celý prostor předurčil pro využití vysokými školami.
Pozdější snaha o dostavbu Vítězného náměstí je spojena s aktivitami 
společnosti Sekyra Group, která dlouhodobě území projekčně prověřuje. 
V rozmezí let 2005 – 2011 vzniklo několik variant (urbanistického řešení 
i obsahové náplně), které představují široký rozptyl možných řešení 
území.
Zdroj: příloha „Výzvy občanů ke koncepci rozvoje Vítězného náměstí 
a jeho okolí a k pořízení regulačního plánu pro Vítězné náměstí a jeho 
bezprostřední okolí“,  projednáváno ZMČ Praha 6, 28. 6. 2013
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Soutěžní návrh dokomponování areálu vysokých škol - situace (1958) 
autoři: František Čermák, Gustav Paul, Vladimír Hladík

Nerealizovaná studie rektorátu ČVUT na Vítězném náměstí (varianta 1961) 
autoři: František Čermák, Gustav Paul

Soutěžní návrh dokomponování areálu vysokých škol - situace (1958) 
autoři: František Čermák, Gustav Paul, Vladimír Hladík
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soutěž na ústřední dům armády na Vítězném náměstí, 2. cena (1954)
autoři: Pavel Bareš, Jiří Kadeřábek, Jaroslav Kándl, Karel Prager)  

Návrh budov fakulty stavební ČVUT (1962 - 1983)
autoři: František Čermák, Jaroslav Paroubek, Jan Čejka
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120 Architektonický rámec kampusu
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Masarykova kolej Katolická teologická fakulta UK

Budovy Fakulty stavební ČVUT Budova VŠCHT

Rektorát ČVUT Budovy fakulty FS a FEL

Národní technická knihovna Nová budova FA ČVUT

Studentský dům Ústav org. chemie a biochemie AV ČR
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Masarykova kolej
autor: A. Engel
realizace: 1923 – 1925

1

Katolická teologická fakulta UK v Praze
autor: F. Havlena
realizace: 1925 – 1927

2
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Budovy fakulty stavební ČVUT
autoři: F. Čermák, G. Paul, J. Paroubek, J. Čejka
realizace: 1962 (soutěž) – 1983

3

Budova VŠCHT 
dříve budova Vysoké školy chemicko-technologického inženýrství 
ČVUT
autoři: A. Engel, S. Ondřej,
realizace: 1926-1933 (projekt 1925)

4
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Rektorát ČVUT
dříve budova Vysoké školy architektury a pozemního stavitelství 
ČVUT
autoři: A. Engel, spolupráce Theodor Petřík
realizace: 1936–1937

5

Budovy fakulty FS a FEL, dílny a menza
autoři: F. Čermák, G. Paul, V. Hladík,
realizace: 1958-1969

6
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Národní technická knihovna
autoři: Projektil architekti, R. Brychta, A. Halíř, V. Králíček, P. Lešek 
realizace: 2006 – 2009

7

Nová budova FA ČVUT
autoři: Alena Šrámková Architekt, L. Ehl, T. Koumar, A. Šrámková
realizace: 2009 – 2010

8
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Studentský dům
autoři: O. Dudek, J. Plessinger, 
realizace: 1984-1986

9

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
autoři: J. Záruba-Pfeffermann a J. Zázvorka
realizace: 1929

10
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140  Doprava

130 Doprava
Kampus je lokalizován mezi dvě hlavní dopravní osy 
významné v celoměstských vazbách, kterými jsou ulice 
Evropská a Jugoslávských partyzánů. Tyto uliční prostory 
přenášejí celoměstské dopravní vazby jak z pohledu 
individuální automobilové dopravy tak i veřejné dopravy. 
Obě komunikace jsou hlavním zdrojem uživatelů do 
přijíždějících do kampusu.
Komunikace na území vymezeného kampusu se dají 
charakterizovat jako rezidentní uliční prostory s převažující 
cílovou dopravou, které jsou různou mírou zatíženy dopravou 
v klidu, která je intenzivnější na rozhraních s rezidentní 
zástavbou bezprostředně navazující na objekty kampusu. 
V centrální části kampusu je již v současnosti omezena 
průjezdnost v okolí NTK, FSv a FA ČVUT, jejímž smyslem je 
zajištění větší bezpečnosti a preference pěšího pohybu, 
který v daných místech výrazně převažuje.

1 2

3 4

1

Jak už bylo zmíněno, ulice Evropská a Jugoslávských 
partyzánů jsou, vedle IAD, také zdrojovými místy uživatelů 
přijíždějícími do kampusu veřejnou dopravou. Primární roli 
v tomto ohledu sehrává umístění stanic metra, tramvajové i 
autobusové dopravy na obvodu Vítězného náměstí. Vedlejší 
roli zdrojů uživatelů plní tramvajové zastávky na Evropské 
a Jugoslávských partyzánů, které zajišťují více čtvrťové 
vazby v rámci Prahy 6.

2

Pozitivním znakem kampusu je jeho kvalitní pěší 
prostupnost, která je obecně charakteristická pro blokovou 
urbánní strukturu. Z pohledu pěší prostupnosti tak není 
problémem nedostatek pěších vazeb, ale především jejich 
konkrétní technické a stavební provedení, které je ve velké 
míře nekomfortní a i nebezpečné pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace. Nedostatkem pro pohodlný 
a bezpečný pohyb je délka přechodů, která z dnešního 
pohledu není v souladu s platnou legislativou, tak také 
absence bezbariérových opatření.

3

V ose Engelova zeleného pásu kampusem již v současnosti 
prochází cyklotrasa, která je v širších vztazích propojuje 
rekreační území Stromovky s centrem města.

4
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Dopravní organizace kampusu a doprava v klidu

1 ulice Technická 72 parkovacích míst
3 prostor mezi NTK a VŠCHT 9 parkovacích míst

ulice Studentská a Vel íkova

4 kampusové náměstí 36 parkovacích míst
5 park u NTK 32 parkovacích míst
6 Flemingovo náměstí 117 parkovacích míst
7 park Nicola Tesly 86 parkovacích míst
8 park Indiry Gándhiové 24 parkovacích míst
9 náměstí Zikova 114 parkovacích míst
10 park Thákurova 94 parkovacích míst
11 ulice Zikova 121 parkovacích míst
12 ulice Šolínova 0 parkovacích míst
13 86 parkovacích míst

ulice Kolejní, Zelená, Stavitelská14 441 parkovacích míst
dvory, vnitrobloky budov ČVUT cca 224 parkovacích míst
∑ 1456 parkovacích míst

organizace dopravy v jednotlivých ulicích
Legenda:

šikmé / kolmé parkovací stání
podélné parkovací stání
zakázaný průjezd / alt. pěší zóna
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140 
Krajinná infrastruktura, městská zeleň
V měřítku krajinné infrastruktury celku města je z hlediska 
urbanistického utváření komplexu kampusu klíčový prstenec 
krajinného propojení označovaný jako „Englův zelený pás“. V rámci 
řešeného prostoru se jedná o soustavu vzájemně provázaných 
prostorových celků, které jsou orientovány tangenciálně k 
urbanistickému centru kolality, kterým je Vítězné náměstí. 
V segmentu mezi ulicemi Jugoslavských partyzánů a Evropské tvoří 
tyto prostory jedoznačně de novanou cezuru mezi jednotlivými 
prstenci urbánních bloků. Záměrem pásu v celku města bylo nejspíše 
vytvoření rekreačního propojení severně se Stromovkou a jižním 
směrem Jelenímu příkopu a potoku Brusnice. Další segmenty tohoto 
propojení nejsou v urbanistické struktuře už tolik zřejmě a dále 
kultivované. Vytvářejí však v měřítku krajinné infrastruktury města 
předpoklad pro další rozvoj a mohou se stát významným prvkem pro 
oživení kampusu z pozice celoměstských rekreačních vazeb, které by 
do prostoru kampusu přivedly další typ uživatelů a tomu odpovídající 
aktivity. 
Problematický, z hlediska atraktivy využívání a pobytovosti, je stav 
nejenom prostorů spadajících nejenom do konstruktu zeleného pásu, 
ale víceméně všech parkově koncipovaných veřejných prostranství. 
Převládá nahodilá skladba typů zeleně bez jednoznačného a 
zcelujícího krajinářského konceptu, který by se odrážel v materiálové 
skladbě parteru a výběr odpovídajích kompozičních prvků. 
Použité typy krajinných prvklu nejsou vhodné pro dané prostředí 
(jehličnany, nízká keřová zeleň). Neutěšený stav je dále znásobován 
nedostatečnou nebo neodbornou správou a údržbou o jednotlivá 
parková prostranství, což dále způsobuje nevhodnost jejich užívání 
z hlediska žádoucí rekreace a odpočinku. Vyjimkou v tomto směru 
je víceméně pouze parková úprava prostoru u NTK, který vznikl 
současně s její výstavbou.
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Analýza stávajícího stavu zeleně kampusu

stávající uliční stromořadí a skupiny stromů
Legenda:

stávající travnaté a vegetační plochy

Analýza znázorňuje stávající rozmíštění stromových, solitérů, alejí nebo 
skupin. Nerozlišuje typovou skladbu zeleně. 
 
V rámci jednotlivých navazujících projektů musí vždy dojít k podrobnému 
dendrologickému průzkumu, který zhodnotí stav, hodnotu a životnost 
stávající zeleně tak, aby byla dána jasná východiska pro krajinářské 
úpravy.



Ideová analýza

150 Majetková analýza

majetek ČR včetně státem ovládaných subjektů
Legenda:

majetek HMP a ovládaných subjektů (včetně svěřené správy MČ)
spoluvlastněno dvěma a více subjekty (soukromý i veřejnopravní)
zahraniční subjekty
tuzemské fyzické osoby
tuzemské právnické osoby

V řešeném území kampusu z hlediska majetkového držení jasně převládá 
veřejnoprávní vlatnictví, které se dělí mezi majetek ČR a jím zřizované 
subjekty (veřejné vysoké školy) a majetek HMP (základní uliční struktura), 
který je svěřen do správy Městské části Praha 6. Nejednoznačná je podle 
katastru nemovitostí situace v části „Engelova zeleného pásu“, kde jsou 
pozemky vedeny ve společném vlastnictví státu a HMP. Podle informací 
rektora ČVUT jsou tyto pozemky předmětem jednání o směně, které v 
době zpracování materiálu stále probíhají.
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160 Způsob užívání
1 2

3 4

1 funkční rozložení

2 rozloření obchodních jednotek v parteru
3 rezidenční funkce

4 struktura krajinných prvků
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170  Záměry v území
Řešení nástupního prostoru nové budovy ČVUT
vyzvaná anonymní ideová soutěž
Předmět soutěže: vyřešit celkovou koncepci nástupního prostoru 
mezi novou Národní technickou knihovnou a VŠCHT na jižní straně a 
Novou budovou ČVUT, resp. existující budovou Fakulty stavební ČVUT 
na straně severní.
Vyzvaní účastníci:
Mgr. Akad. arch. Roman Brychta - Projektil architekti s.r.o.
Ing. arch. Jakub Cígler - Cigler Marani Architects, a.s.
Dipl. arch. Richard Doležal - DaM, architektonická kancelář
Ing. arch. Petr Kordovský - Kordovská Kordovský architekti s.r.o.
Ing. arch. Josef  Pleskot - AP Ateliér
Řádní členové poroty: Prof. Ing. Miloslv Pavlík CSc.
   Prof. Ing. akad. arch. Alena Šrámková
   Prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel
   Ing. arch. Jan Línek
   Prof. ing. arch.Petr Pelčák
   Prof. Kurt Gebauer
   Prof. ak.soch. Jindřich Zeithamml
Náhradníci poroty:  Doc. Ing. arch. Eduard Schleger
   Prof. ak. soch. Marian Karel
   Ing. Milan Jirovec

1. cena / Cigler Marani Architects, a.s. 
Hodnocení poroty:
Návrh má přehledný koncept rozvržení komunikací a zeleně, 
pozitivní je dendrologické řešení nástupní plochy k Fakultě stavební. 
Nedostatkem je přímé propojení prostoru před NTK a nové FA 
diagonálou, které je ovšem snadno řešitelné.
Navržená alej stromů okolo nové budovy FA, včetně otevřeného 
atria je přínosem prostorového vnímání zeleného pásu původního 
Engelova konceptu vysokoškolského kampusu. Organická modelace 
terénu zatravněných ploch a betonových laviček je nepřesvědčivá a 
bude nutné detailněji ji dořešit.
Přínosem je i odstranění keřového patra.
Návrh zaujal svou jednoduchostí a jasností.

zdroj: http://staryweb.cka.cz/souteze/vysledky/reseni-nastupniho-prostoru-nove-budovy-cvut
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dělená 3. cena / AP Ateliér - Ing. arch. Josef  Pleskot 
Hodnocení poroty:
Pozitivním porota shledala chápání přesunu těžiště campusu do nové 
polohy.
Provedená analýza Engelova urbanistického plánu Dejvic vede k 
návrhu přerušení zeleného pruhu a vymezení území campusu ČVUT 
„vstupy“ -  a to porota nepokládá za vhodné řešení, což platí zejména 
o vytvoření zúženého „hrdla“ vysunutím podzemní auly, resp. patrové 
hrany terasy ke Flemmingovu náměstí.
Opakovaně porotou diskutován byl rovněž rozsah zpevněné plochy 
mezi NTK a budovami FS a FA ČVUT.
Argumentaci návrhu o vytvoření osobitých segmentů zeleného pásu 
porota neshledala dostatečně přesvědčivou pro jeho pojetí.

zdroj: http://staryweb.cka.cz/souteze/vysledky/reseni-nastupniho-prostoru-nove-budovy-cvut
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zdroj: http://staryweb.cka.cz/souteze/vysledky/reseni-nastupniho-prostoru-nove-budovy-cvut

dělená 3. cena / Projektil architekti s.r.o.
Hodnocení poroty:
Byl kladně hodnocen proto, že přesně de nuje zelený pás Engelova 
konceptu a bylo mu vyčítáno, že zakreslil plnou zástavbu před objek-
tem stavební fakulty a tak vlastně znehodnocuje dnešní nástup v ose 
areálu ČVUT.
Jako dobré bylo hodnoceno, že označuje navržené umístění soch jako 
jediné možné.
Porota rozhodně nesouhlasí s návrhem věžového domu.
Návrhu chybí přímý přístup výrazný z osy  areálu k nové budově. 
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bez ocenění / DaM - Dipl. arch. Richard Doležal

zdroj: http://dam.cz/archiv.php?cat=172&id=178
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Dostavba Vítězného náměstí, ateliér ADNS, 2005

zdroj: http://www.adns.cz/projekty.html
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Dostavba Vítězného náměstí, ateliér ADNS, 2006

zdroj: http://www.adns.cz/projekty.html

„Projekt Dejvice Center je zaměřen na výstavbu moderního akademického 
a komerčního komplexu budov v Praze 6 - Dejvicích. Na celkové ploše 103 
000 m2 se budou nacházet atraktivní administrativní a obchodní plochy. 
Projekt se skládá celkem z 5 budov vyrůstajících ze společného suterénu 
a spolu s nákupním centrem zvýší občanskou vybavenost lokality a 
architektonicky dotvoří Vítězné náměstí.
Budova A s fasádou směrem k Vítěznému náměstí je koncipována na 
celkových 20 260 m2 administrativních, obchodních a bytových ploch. 
Budova B je propojená s vestibulem stanice metra Dejvická a uceleně 
navazuje na stávající uliční frontu Evropské třídy. Budova B nabídne v 
přízemí a prvním patře celkem 7 740 m2 ploch pro operátory luxusních 
značek s navazujícími administrativními prostorami od druhého do 
šestého podlaží s výměrou 11 460 m2.
Třetí Budova E s fasádou směrem do ulice Jugoslávských partyzánů a 
Šolínova nabídne 16 700 m2 administrativních ploch. Součástí projektu 
bude i výstavba dvou budov rektorátů ČVUT a VŠCHT. Celý projekt je 
koncipován jako průchozí piazza s průhledem do Vítězného náměstí. 
Komfortní nakupování umožní i plánovaných 1 760 parkovacích stání.“
zdroj:  http://www.sekyragroup.cz/cz/projekty/kancelarske-projekty/ 
 pripravovane-projekty-3/dejvice-center/o-projekt-2
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Dostavba Vítězného náměstí, ateliér ADNS, 2007

zdroj: http://www.adns.cz/projekty.html
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Dostavba Vítězného náměstí, ateliér ADNS, 2008

zdroj: http://www.adns.cz/projekty.html
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Dostavba Vítězného náměstí, ateliér ADNS, 2011

zdroj: http://www.adns.cz/projekty.html
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Kampus se nachází v severozápadním segmentu mezi základními urbanistický-
mi osami Dejvic (Evropskou a Jugoslávských partyzánů). Z hlediska základního 
konceptu je patrná jednoznačná provázanost radiál a tangenciál, které vymezují 
jednotlivé urbánní bloky okolo Vítězného náměstí. Hlavní určující osou kampusu 
je ulice Technická, která je v druhém plánu doplněna ulicí Zikovou. Tyto prostory 
vytvářejí hlavní přístupové osy ve vztahu ke stanicím veřejné dopravy, které 
jsou koncentrované primárně u Vítězného náměstí. Z urbanistické struktury 
jsou dále vysledovatelné další kompoziční osy nižšího řádu, které organizují 
konkrétní dílčí situace a průhledy. 
Základní hierarchii prostor odpovídá i orientace vstupů jednotlivých objektů, 
které se v největší míře vážou na ulici Technickou a Zikovu. 
Zelený Engelův pás prochází kampusem tangenciálně k základní radiální urba-
nistické osnově Dejvic. Dochází tak průnikům s hlavními osami s charakterem 
pěších tras, což je žádoucí zohlednit v samotném de nování charakterů jednot-
livých prostorových celků.
Tangenciální uliční síť má charakter převážně obslužných komunikací, které za-
jišťují přenášení především automobilové dopravy, a to jak individuální tak ve-
řejné. Ve výrazné míře se zde uplatňuje parkování rezidentů i návštěvníků kam-
pusu, prostřednictvím těchto vazeb dochází k primárnímu obsluhování objektů. 

210 Principy role kampusu v širším celku města
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1
2

2

3

4 5

6
7

8

9

10
11

12

13

14

15

Speci kování charakteru jednotlivých prostorových prvků kampusu 
1 ulice Technická
2 předprostory FS, FEL a VŠCHT
3 prostor mezi NTK a VŠCHT
4 kampusové „náměstí“
5 park u NTK
6 Fleminogovo náměstí
7 park Nicoly Tesly
8 park Indiry Gándhíové
9 náměstí Zikova
10 park Thákurova
11 ulice Zikova
12 ulice Šolínova
13 ulice Studentská + Vel íkova
14 ulice Kolejní + Zelená
15 sportovní areál 

+

+
+

+
+
+
+
+
+

220 Urbanistické řešení
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„Je zcela bezpochyb, že kampus má sloužit zejména 
studentům. Nicméně se nejdná o uzavřený prostor, ale 
o součást města s těsným sousedstvím obytných domů. 
Zejména o víkendu (ale nejen) ho navštěvují rodiny s 
dětmi v rámci procházek. Okolí knihovny a architektury 
je příjemné pro ježdění na dět ských tříkolkách apod. 
Hojně se k tomu využívá. Samozřejmě nevím, co chybí 
studentům, ale nám „naplaveným“ návštěvníkům ze 
sousedství je tam náramně dobře mezi mladšími a 
energickými studenty. Vypadá to, že jim nepřekážíme.“

„Uvítal bych místo k relaxaci jako např. 
před MUMOK ve Vídni, kde se nachází 
např. i hřiště na pétanque.“

„Pěší zóna z ulice Technická mi přijde jako dobrý 
nápad - nebo alespoň omezení průjezdu aut 
a vyzvednutí silnice do úrovně chodníků - ale 
uprostřed je dle mě jeden z nejlepších prvků (alej), 
který v kampusu máme a je škoda, že je poněkud 
oddělena od hlavních komunikačních pruhů.“

výběr odpovědí z dotazníkové akce „(O)žije Kampus Dejvice?“

„Vytvořit místa, kam si sednout s pivem, 
učením, nebo jen tak, když je hezké počasí, 
aby nebyla mimo dění, ale zároveň byla 
odstíněna od davů proudících lidí.“

„Obchody umístěné uvnitř budov 
jednotlivých fakult - papírnictví, 
kavárny, atd. - by měly být umístěné v 
parteru budov a přístupné z exteriéru.“
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Takto označené prostory chápeme jako hlavní prostory kampusu, které 
jsou určujícími pro celkové chápání a obraz univerzitního prostředí jako 
celku. Jedná se o prostory s historicky jasně de novanou rolí v celkovém 
urbanistickém uspořádání kampusu vzešlého z plánu Antonína Engela.
Současně jde o nejintenzivněji využívaná místa z hlediska pohybu osob. Tyto 
prostory mají buď už v současnosti využívaný, nebo i dosud neodhalený, 
potenciál pro vysokou míru volnočasového využití. Jedná se o veřejná 
prostranství, která vytvářejí/měly by vytvářet základní prvky pro vnímání 
celého kampusu.
Tyto prostory chápeme v první řadě jako městské s převážně pevným 
charakterem, tzn. převažují zpevněné plochy, jejichž forma v konkrétních 
situacích bude vycházet z cílového využití a uplatnění požadovaných dějů. 
Pro celkovou kompozici prostorů jsou uplatňovány prvky stromového patra, 
které vytvářejí předpoklady pro pobytové využití prostorů prostřednictvím 
stínu, který poskytují.
Vzhledem k intenzivnímu užívání chodci je z hlediska mobility primárně 
nutné zajištění kvalitních pěších vazeb a prostupnosti. V tomto směru žádoucí 
úprava křižovatek s ohledem na bezpečnost a komfort pěšího pohybu.
Samozřejmostí by mělo být vybavení sedacím mobiliářem v širokém spektru 
provedení (typologií), který zajistí základní uživatelnost a využitelnost 
jednotlivých míst.
Bezprostřední objektové zázemí by mělo pro tyto místa zajištovat 
dostatečnou vybavenost z hlediska nabídky základního občerstvení a 
hygienického zázemí tak, aby intenzivnější využívání venkovních prostor 
bylo atraktivní a vůbec možné. Cíleně by měly být hledány příležitosti, jak 
tyto prostory zajistit v budovách kampusu tak, aby byly současně propojeny 
s exteriérem a poskytovaly nezbytné zázemí pro aktivity na veřejných 
prostranstvích. S tím souvisí i potřeba zajištění bezdrátového internetového 
připojení a dostatečný počet elektrických přípojkových míst v kontaktu se 
sedacími prvky.

Hlavní veřejná prostranství kampusu
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„Kampus ČVUT je úplně vyčleněn z 
okolního města. Dejvice mají ulice 
plné obchodů a restaurací, v kampusu 
a okolí není nic. Běžný obyvatel tam 
nemá důvod zajít. Přitom vysoká 
škola by měla mít zájem být co nejvíc 
v kontaktu s lidmi.“

„V NTK nebo jinde by se také např. 
mohli půjčovat deky na sezení.“

„Rád bych, kdyby by byl na kampusu nějaký 
příjemný park, kde by si člověk mohl sednout, 
vypít kávu, číst knížku... Je tam málo takových 
míst, lavičky jsou často (kromě těch před NTK) 
ve špatném stavu, chybí klidná místa k posezení 
venku.“

„Přála bych si, aby venku - v parku za NTK 
nebo v rámci zeleného pásu, pokud by se 
upravil - byly zásuvky, případně i se stol(k)y, 
abych mohla mezi výukou pracovat venku.“

„Upravila bych zelený pruh na ulici 
Thákurova, tak aby byl příjemný k 
posezení/lehnutí si na trávu. Zrušila 
bych veškeré keře v kampusu, 
nejsou hezké, jsou velké a způsobují 
nepřehlednost prostředí.“

výběr odpovědí z dotazníkové akce „(O)žije Kampus Dejvice?“
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U těchto prostorů respektujeme převažující parkové úpravy, jejichž charakter 
v kontextu veřejných prostranství kampusu vnímáme jako opodstatněný 
a v celku s ostatními prostory vytvářející vhodnou vzájemnou skladbu 
charakterů. Takto charakterizované části kampusu jsou ve své podstatě 
soustavou prostor ležících v ose Engelova zeleného pásu, který má v měřítku 
města potenciál propojovat významné krajinné celky Prahy, tedy přírodní 
park Stromovka a Jelení příkop u pražského Hradu.
Daná místa poskytují protiváhu primárně „pevným“ prostranstvím červené 
kategorie a vytvářejí příležitosti pro převážně relaxační pobyt na travnatých 
plochách. Z principu tyto plochy nejsou vhodné pro intenzivní a častou zátěž 
aktivitami, které by mohly poškozovat jejich přírodní charakter. 
Klíčové pro kvalitu těchto prostorů je zhodnocení stávající stromové zeleně 
a vytvoření architektonicko - krajinářských konceptů pro jednotlivé prostory. 
Předpokladem správného fungování míst je vybavení odpovídajícím 
mobiliářem s ohledem na preferované pobytové aktivity. Sedací prvky 
mohou být jak součástí základního krajinářského řešení (terénní zlomy, 
opěrné zídky), tak jako klasické prvky v podobě lavic nebo mobilních židlí.
Předpokladem pro dlouhodobé udržení kvality realizovaných úprav je 
zajištění dlouhodobé udržovací a provozní péče, která je klíčová pro správné 
fungování prostorů.

Veřejná prostranství s parkovým charakterem
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„Více aktivního parteru (restaurace, 
kavárny, kluby, galerie, cukrárny,...). 
Prostě všechny bufety a společné 
prostory dostat k chodníku a 
neuzavírat jednotlivé budovy/
fakulty do sebe.“

„Chtělo by to místo, kde by se daly 
schovat kola a zároveň se o ně člověk 
nemusel bát.“ „Rád bych, kdyby by byl na kampusu nějaký 

příjemný park, kde by si člověk mohl sednout, 
vypít kávu, číst knížku... Je tam málo takových 
míst, lavičky jsou často (kromě těch před NTK) 
ve špatném stavu, chybí klidná místa k posezení 
venku.“

„Lepší menza strašně chybí, la Fontanella 
byvá často velmi plná a klasická menza 
hodně lidem nevyhovuje. Nejde o obsluhu, 
ale jen o trochu lepší jídlo.“

„Je skvělé, že v NTK opět po mnoha 
letech funguje příjemná kavárna, která 
navíc nabízí kulturní program. Místo 
opět ožilo, což je skvělé.“

výběr odpovědí z dotazníkové akce „(O)žije Kampus Dejvice?“
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Relaxační předprostory objektů kampusu
Prostory zatříděné do této kategorie chápeme jako místa s větší mírou 
provázanosti (funkční i charakterové) s objekty, které k nim přiléhají. Jsou v 
tomto ohledu do jisté míry „polosoukromými“ a jejich užívání je/může být 
ovlivněno převážně expanzí dějů a aktivit z přiléhajících objektů.
Převažující architektonický charakter je možné hledat v kombinaci 
předchozích dvou kategorií. Převládají krajinářské úpravy, které mohou být, 
oproti zelené kategorii, doplňovány ve větší míře architektonizací prostorů 
spočívající v množství zpevněných ploch, odlišném charakteru objektového 
vybavení nebo celkové materialitě.
Předpokladem správného fungování je v konkrétních projektech s důsledností 
řešit kvalitu a charakter mobiliáře a dalších prvků s cílem vytváření míst pro 
setkávání, odpočinek a možnost práce/studia ve venkovním prostředí.
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„Více šířit zařízení typu posilovna na 
fakultě stavební. Spousta mladých 
dnes rádo běhá, a takové zázemí - se 
šatnou, sprchou - by mnozí využili 
pro pauzy mezi výukou a nebyli tak 
časově závislý na hodinách TV, či 
zdrženi přejížděním na kolej.“

„Hlavně zklidnit provoz ve Studentské, 
od té doby, co je provoz obousměrný, je 
to hrozné.“

„Myslím, že ulice Technická by se po proměně v 
pěší zónu stala pulzujícím „korzem“ pro studenty, 
místem setkávání. Prostor pod sakurami, v 
současné době s rozbitými lavičkami, by se dal 
využít právě pro zmíněné bleší trhy učebnic, 
občerstvení a všech možných alternativních 
stánků, které ve „studentských“ areálech bývají. 
Klasická cesta z metra či autobusu do školy by 
se rázem proměnila pouze z „přesunu odněkud 
někam“ v příjemnou atraktivní procházku.

výběr odpovědí z dotazníkové akce „(O)žije Kampus Dejvice?“
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Sportovní areál
Prostor s potenciálem na transformaci/navrácení sportovní funkce, která by 
vhodně doplňovala škálu volnočasového vyžití v kampusu.

Jedná se zpravidla o uliční prostranství, která mají pro univerzitní kampus v hlavní 
rodině význam v zajištění jeho obslužnosti, a to jak individuální dopravou, tak 
částečně i dopravou hromadnou. 
Z hlediska kultivace těchto prostorů je klíčové zajištění optimálního rozdělení 
pro lu komunikací mezi jednotlivé uživatelské skupiny a v navazující rovině 
dotvoření prostorů např. doplněním stromořadí, zlepšením kvality pěších vazeb, 
zlepšení podmínek pro parkování, nebo odpovídající řešení veřejného osvětlení a 
dovybavení uličních pro lů vhodným mobiliářem.
Aktivity veřejného života se v daných prostorech mohou odehrávat převážně ve 
vazbě na případný aktivní parter v objektech podél ulic, tzn. především formou 
předzahrádek s použitím mobilních sedacích prvků.

Obslužné komunikace
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230 Vybavení veřejných prostranství
Lavičky a další sedací prvky

Symbol implikuje pro dané prostory potřebu uplatnění základního prvku 
pro obyvatelnost veřejných prostranství, kterými jsou lavičky a další se-
dací prvky. Voleny musí být takové typy kompoziční přístupy, které budou 
odpovídat základním charakterovým speci kám, které byly pro jednotlivé 
prostorové celky de novány. Ikona zahrnuje širokou škálu možných přístu-
pů k řešení sedacího mobiliáře od klasických laviček, přes mobilní židle a 
stolky,  po např. sedací hrany, které by byly ve speci ckých místech součástí 
celkového krajinářského řešení.

Pobytové trávníky
Symbol implikuje pro dané prostory potřebu uplatnění základního prvku 
pro obyvatelnost veřejných prostranství, kterými jsou lavičky a další se-
dací prvky. Voleny musí být takové typy kompoziční přístupy, které budou 
odpovídat základním charakterovým speci kám, které byly pro jednotlivé 
prostorové celky de novány. Ikona zahrnuje širokou škálu možných přístu-
pů k řešení sedacího mobiliáře od klasických laviček, přes mobilní židle a 
stolky,  po např. sedací hrany, které by byly ve speci ckých místech součástí 
celkového krajinářského řešení.

Stromy a stromořadí
Podle charakteru jednotlivých prostorů může jít o solitéry, skupiny, nebo 
uliční stromořadí. S ohledem na typologie daného prostorového celku mů-
žou být stromy umisťovány do nezpevněných i zpevněných ploch s odpoví-
dajícícm zajištěním stanovištních podmínek. Cílem je vytvoření pobytových 
situací ve stínu stromů, který by měl být dále podpořen vhodným mobiliá-
řem a dalším vybavením.
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Odpadkové koše a další mobiliář

Vodní prvky

Ovocné stromy a keře

WIFI a eletrické přípojky
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240 Užívání, aktvity a funkce
Pěší pohyb

Skateboarding

Inline skating

Cyklistický pohyb
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Okolní budovy by měly ve svém parteru zajišťovat odpovídající nabídku 
občerstvení veřejným prostranstvím.

Aktivní odpočinek

Sportovní aktivity

Občerstvení

Kulturní produkce
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Možnost pobíhání psů

Sousedské akce a slavnosti
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250 Prostorové celky
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předprostory FS, FEL a VŠCHT

Jde o hlavní pěší osu kampusu s přímou vazbou na linky MHD. Samotná 
ulice Technická je tvořena dvěma jednosměrnými komunikace s podélným 
parkováním a středovým pásem s travnatými plochami a pravidelnými 
skupinami stromů. Na chodníky po obou stranách ulice navazují travnaté 
předprostory jednotlivých univerzitních budov. 

1 2ulice Technická +

Základní charakteristika De city a problémy Principy úprav Funkční a dějová náplň
Přes svůj potenciál prostor v současném stavu plní pouze utilitární komu-
nikační roli. Víceméně nevyužitý zůstává středový pás i samotné předpro-
story jednotlivých objektů. 
Problémeme je současně rozsah parkování, který omezuje přístupnost 
středního pásu, a celkově degradovaný stav fyzického prostředí, které ne-
nabízí příležitosti k pobytovým aktivitám.  

- zlepšení komfortu a bezpečnsoti pěších vazeb ve směru hlavní urbanis-
tické osy kampusu
- redukce parkovacích stání
- zklidnění / vyloučení průjezdné dopravy při odpovídající zabezpečení zá-
sobování objektů
- úprava vegetačních předprostorů budov s cílem vytvoření pobytových pří-
ležitostí s možnsotí výhledového propojení s přiléhajícími objekty
- vytvoření příčných pěších vazeb pro zlepšení přístupnosti středového pásu
- ochrana a kultivace stávajících stromových skupin sakur
- celková úprava povrchů
- de nování typu a designu mobiliáře  

Nezastupitelná role hlavní přístupové osy kampusu by měla být podpořena 
současně funkcí pobytovou, která je smysluplná především v kontextu jed-
notlivých vstupů do fakult s kumulací uživatelů. 
V tomto ohledu je výrazným bene tem množství prvků stromového patra, 
které pro tuto funkci vytvářejí vhodné předpoklady. V daném prostoru by 
měla být de nována místa pobytových příležitostí („meeting spots“), která 
v nepřetržitém toku uživatelů kampusu nabídnou místa zastavení.
V dalších krocích jednoznačně doporučujeme hledat možnosti, jak více pro-
pojit exteriér s budovami tak, aby mu poskytovaly potřebné zázemí vitali-
zující venkovní funkce.

Vybavení:

Aktivity a děje:
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1

1 2

2

2

3

4

5

5

5

1 bariéra parkujících vozidel
Stávající kon gurace parkování výrazně omezuje samotný přístup do 
potenciálně pobytového středového pásu ulice. 
Navrhujeme zrušení parkovacích stání po obou stranách v místech 
stromových skupin tak, aby byl zajištěn bezpečný a komfortní pěší 
přístup k nim.

2 nekvalitní mobiliář 
Stromové skupiny vytváření jednu z hlavních kvalit tohoto prostoru, 
mají potenciál vytvářet zastíněné pobytové prostředí pro možnost 
neformálního setkávání, učení nebo práce. Stávající degradované 
prostředí prostoru pod stromy nicméně tento předpoklad nepodporuje. 
Je nutná celková úprava povrchů, mobiliáře, doplnění odpovídajícího 
osvětlení a dalšího vybavení. 
3 pěší vazby

Ulice Technická je nefrekventovanějším pěším přístupem do prostoru 
kampusu. V návaznosti na tuto hlavní osu kampusu je nutné upravit 
a doplnit pěší vazby tak, aby byla posílena reálná i psychologická 
přednost pěšího pohybu. Žádoucí je rozšíření chodníkových ploch 
v nárožích, doplnění pěších vazeb a uplatnění dalších opatření pro 
zklidňování provozu, jako např. zvýšené plochy křižovatek.

3

4 předprostory FEL a FS
Celková architektonická kon gurace budov FEL a FS vytváří v průběhu 
ulice Technické řetězec proměnlivých prostorů s potenciálem stát se 
klidovými zónami pro možnost studia nebo krátkodobé relaxace. 
Žádoucí je prověření možnosti otevření budov FS a FEL do těchto 
prostor, čemuž by se měla přizpůsobit i samotná arch. úprava 
parteru. Je vhodné respektovat stávající kvalitní vzrostlou zeleň a 
dokomponovat prostory např. dřevěnými palubami /platformami/ 
pro umístění sedacího mobiliáře a dalšího zázemí.

4

4

5 střední zelený pás 
Travnaté plochy v návaznosit na skupiny stromů jsou nevyužíváné 
vzhledem ke špatné přístupnosti - jak kvůli bariéře trvale parkujících 
vozidel, tak kvůli nízké keřové zeleni podél ploch s lavičkami. 
Důvodem nevyužívání je také bezprostřední kontakt s projíždějícími 
automobily. Posílení pobytové funkce je tak přímo závislé na 
charakteru komunikací, rychlosti a množství projíždějících vozidel. 

1

1

1

1

Témata k řešení:
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prostor mezi NTK a VŠCHT3 +

3

1

1 charakter prostranství a aktivity
Prostor před NTK je v současnoti v podstatě jediným prostorem, kde 
se mohou odehrávat hromadné akce intenzitvnějšího charaktreru. 
Místo v současné chvíli plní roli centra kampusu, kde se odehrává 
naprostá většina celouniverzitních venkovních akcí. Nepředurčenost 
zpevněné plochy vytváří pozitivní podmínky pro pořádání 
nejrůznejších kulturních programů, stejně jako je hojně využívána 
např. rodiči s dětmi, které se zde učí jezdit na kole, nebo kolečkových 
bruslí. Všechny tyto aktivity jsou ukazatelem vhodně navrženého 
prostranství a je nutné je nadále podporovat a kultivovat.
2 kultivace pásu zeleně podél budovy VŠCHT

Z hlediska možného využití zůstává tato část trochu opomenuta. 
Orientace ke světovým stranám nicméně nabízí příležitost využít 
tento v odpoledních hodinách zastíněný prostor jako místo s 
pobytovou příležitostí ve stínu, která zde v současnosti chybí. 
3 pěší vazby

Ulice Technická je nefrekventovanějším pěším přístupem do prostoru 
kampusu. V návaznosti na tuto hlavní osu kampusu je nutné upravit 
a doplnit pěší vazby tak, aby byla posílena reálná i psychologická 
přednost pěšího pohybu. Žádoucí je rozšíření chodníkových ploch v 
nárožích, doplnění přechodů pro chodce a uplatnění dalších opatření 
pro zklidňování provozu, jako např. zvýšené plochy křižovatek.

2

Vybavení:

Aktivity a děje:

Témata k řešení:
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kampusové „náměstí“

Architektonciké řešení prostoru neodpovídá vysoké kumulaci a 
pohybu lidí v daném místě. Doplněním budov NTK a FA došlo k výrazné 
změně v proudění uživatelů kampusu a tím i k postupné degradaci 
prostoru, který byl založen na jedné podélné ose od Vítězného 
náměstí, která byla v tangenciálním směru křížena cestami v ose 
Englova zeleného pásu. 
Změna urbanistického nastavení prostoru má dopad na užívání/
degradaci jednotlivých ploch, kdy se všesměrný pohyb lidí promítá 
především do stavu travnatých ploch. 
Míra proměny urbanistického rámce vyžaduje i celkovou proměnu 
koncepce tohoto prostorového celku. Prostranství chápeme jako 
možné „náměstí“ kampusu umístěné v koncové poloze na hlavní ose 
směřující z Vítězného náměstí. Tato představa odpovídá i původnímu 
záměru Antonína Engela. 
V roce 2010 byla na daný prostor a současně pak Indíry Gándhiové 
vyhlášena Fakultou architektury ČVUT vyzvaná architektonická 
soutěž řešící celkovou proměnu místa. Na základě architektonické 
soutěže nebyly podniknuty další kroky k revitalizaci prostoru. 
S ohledem na vznik této Ideové koncepce a z ní vzešlých východisek 
pro daný prostor doporučujeme v další fázi na základě schválené 
koncepce aktualizovat obsahové zadání pro řešení daného prostoru. S 
celkovým názorem ideové koncepce se shoduje návrh AP Atelieru Ing. 
arch. Josefa Pleskota: Tento soutěžní návrh ideově nejblíže odpovídá 
tomu, jak samotný prostor vnímá tato koncepce, tzn. jako hlavní 
reprezentativní prostor kampusu s možností pořádání nejrůznějších 
eventů, jako prostor s možností společného shromáždění komunity 
ČVUT.

4 +
Vybavení:

Aktivity a děje:

Témata k řešení:
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park u NTK5

1 doplnění pěších vazeb
Tématem k řešení je doplnění pěších vazeb v ose Englova zeleného 
pásu, které by měly vytvořit další příležitosti pro bezpečnou 
prostupnost územím. 

1

2

2 správa a údržba zeleně
Žádoucí je udržení stávající kvality pobytových trávníků a zeleně 
s cílem dalšího posílení relaxačního charakteru prostoru, který je 
patrný už v současnosti. 
Dílčím způsobem je možné doplňovat současný krajinářský koncept, 
např. doplněním výrazného soliterního stromu.

Témata k řešení:

Vybavení:

Aktivity a děje:
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Flemingovo náměstí6 +

1 doplnění pěších vazeb
Daný prostor v širších vztazích trpí absencí nebo nedostatečnou 
kvalitou pěších vazeb, což v důsledku oslabuje fungování Engelova 
zeleného pásu, stejně jako samotný přístup do prostoru Flemingova 
náměstí. Žádoucí je doplnění vazeb v návaznosti na všechny tři 
tengenciální směry a jejich celkové zkrácení.

1

1

1

1

1

2

2 doplnění a obnova stromořadí
Hodnotou místa jsou bezesporu vzrostlé aleje, které svým založením 
doplňují směry urbanistických os a průhledů. Z hlediska žádoucí 
udržitelnsoti těchto prvků je nutné provést odpovídající průzkumy a 
případně navrhnout odpovídající stabilizační opatření a péči. 
Dílčím způsobem je nutné provést doplnění chybějících prvků 
stromořadí.

3

3

3
3

3 užívání a vybavení travantých ploch
Z hlediska užívání ploch je v principu potřebné zlepšit kvalitu trávníků 
tak, aby nedegradovaly v případě intenzivnějšío užívání.
Vybavení prostoru spočívá především v rovině sedacích prvků a 
základního mobiliáře pro zajištění základního fungování prostoru 
(koše, kontejnery, stojany na kola). Případné výraznější změny 
a úpravy konceptu by měly být předmětem architektonicko - 
krajinářské soutěže.

Vybavení:

Aktivity a děje:

Témata k řešení:
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park Nicola Tesly7 +

1 doplnění pěších vazeb
Daný prostor v širších vztazích trpí absencí nebo nedostatečnou 
kvalitou pěších vazeb, což v důsledku oslabuje fungování Engelova 
zeleného pásu, stejně jako samotný přístup do prostoru parku 
Nikola Tesly. Žádoucí je doplnění vazeb v návaznosti na všechny tři 
tengenciální směry a jejich celkové zkrácení.
2 doplnění a obnova stromořadí

Dílčím způsobem je nutné provést doplnění chybějících prvků 
stromořadí.
3 užívání a vybavení travantých ploch

Park má předpoklad být především mástem setkávání pro obyvatele 
sousedících rezidenčních bloků. Na travnatých plocách se můžou 
odehrávat sousedské slavnosti, hry dětí a další neformální akce. 
Je třeba zajistit odpovídající přístupnost z navazujících chodníků a 
doplnit základní vybavení mobiliářem. 

1

1

3

2

2

4 památník Nicola Tesly
Z hlediska důstojnosti vyznění samotného uměleckého objektu 
je třeba upravit okolí památníku. Navazujícící zpěvněná plocha v 
současnosti sestává poze z pěšiny, památník stojí v travnaté ploše. 
Celkově by bylo vhodné umístění památníku i bezprostřední okolí ve 
větším rozsahu scelit do jedné zpevněné plochy. 

4

5 bariéra parkujících vozidel
V souvislosti se zajištěním kvalitějšího přístupu do středu prostoru je 
třeba upravit organizaci parkování po obou stranách.

Vybavení:

Aktivity a děje:

Témata k řešení:

5

5
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park Indiry Gándhíové8 +

V roce 2010 byla na daný prostor (a současně předprostor FSv) 
vyhlášena Fakultou architektury ČVUT vyzvaná architektonická 
soutěž řešící celkovou proměnu místa. Na základě architektonické 
soutěže nebyly podniknuty další kroky k revitalizaci prostoru. 
S ohledem na vznik této Ideové koncepce a z ní vzešlých východisek 
pro daný prostor (společně s prostorem č. 4) doporučujeme v další fázi 
na základě schválené koncepce aktualizovat obsahové zadání a dále 
navázat na proběhlou architektonickou soutěž. S celkovým názorem 
ideové koncepce se v největší míře shoduje návrh AP Atelieru Ing. 
arch. Josefa Pleskota. 
Ve vztahu ke kampusovému náměstí prostor chápeme jako vyvažující 
protipól při jehož koncepci je třeba vycházet z převažujícího 
krajinářského charakteru. Ten je v současném stavu nicméně velmi 
neutěšený a je nezbytná výrazná transformace celého prostoru. 
S ohledem k tomu, že daný prostor je součástí řetězce Engelova 
zeleného pásu je třeba zachovat odpovídající prostupnost (pěší, 
cyklistickou) v tomto směru. 
Celkový charakter prostoru by měl nabízet široké spektrum 
příležitostí k sezení, v různé typologii a míře formálnosti. Cílem 
by měly být pobytové trávníky a kvalitní vzrostlá zeleň vytvářející 
prostřednictvím stínu možnost zastavení a krátkodobé relaxace, 
zábavy nebo práce.

Vybavení:

Aktivity a děje:

Témata k řešení:
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náměstí Zikova9 +
Vybavení:

Aktivity a děje:

Témata k řešení:
Daný prostor je kompozičním zakončením v ose ulice Zikova, kde 
vytváří předprostor budově Katolické teologické fakulty. V současnosti 
se jedná o v podstatě symetricky upravené prostranství se dvěma 
formálními parkovými úpravami, zbylou část tvoří předimenzovaný 
dopravní prostor - ať už pro pohyb nebo parkování. Ve výrazné míře 
chybí pěší vazby.
Z našeho pohledu je nezbytná celková transformace prostoru, která 
by daný prostor koncipovala skutečně jako důstojný, charakterový 
i funkční, předprostror teologické fakulty. Celkové řešení by mělo 
směřovat k více zcelenému, materiálově zpevněnému prostoru 
charakteru náměstí. 
Celkově je třeba přehodnotit rozsah a charakter parkování, které 
v současné podobě prostor výrazně degraduje. Změnou organizace 
dopravy by mělo dojít k přičlenění prostoru k budobě fakulty. To 
vyžaduje v severní části provést propojku do ulice Salabovy.
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park Thákurova10

1 1

4

3

4

5

Vybavení:

Aktivity a děje:

Témata k řešení:

+

1 doplnění pěších vazeb
Daný prostor v širších vztazích trpí absencí nebo nedostatečnou 
kvalitou pěších vazeb, což v důsledku oslabuje fungování středovho  
do prostoru. Žádoucí je doplnění vazeb v návaznosti na vstup do 
Masatykovy koleje.
2 doplnění a obnova stromořadí

Dílčím způsobem je nutné provést doplnění chybějících prvků 
stromořadí.
3 užívání a vybavení travantých ploch

Park má předpoklad být především mástem setkávání pro obyvatele 
sousedících rezidenčních bloků, stejně jako studentů z Masarykovy 
koleje. Na travnatých plocách se můžou odehrávat sousedské 
slavnosti, hry dětí a další neformální akce. Je třeba zajistit 
odpovídající přístupnost z navazujících chodníků a doplnit základní 
vybavení mobiliářem. 
4 bariéra parkujících vozidel

V souvislosti se zajištěním kvalitějšího přístupu do středu prostoru je 
třeba upravit organizaci parkování po obou stranách.
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ulice Zikova11 +
Vybavení:

Aktivity a děje:

Témata k řešení:
Prostorová dimenze uličního prostoru a speci cky chodníkových ploch  
umožňuje v rámci úprav doplnění oboustranného stromořadí, které 
by jednoznačně pozitivně dotvořilo charakter prostoru.
1 pěší vazby

Ulice Zikova je frekventovaným pěším přístupem do prostoru 
kampusu. V návaznosti na tuto osu kampusu je nutné upravit a 
doplnit pěší vazby tak, aby byla posílena reálná i psychologická 
přednost pěšího pohybu. Žádoucí je rozšíření chodníkových ploch v 
nárožích, doplnění přechodů pro chodce a uplatnění dalších opatření 
pro zklidňování provozu, jako např. zvýšené plochy křižovatek.
Speci cky je třeba doplnit pěší vazbu v ose hlavního vstupu do 
budovy rektorátu.

1

1

1

1
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ulice Šolínova12
Vybavení:

Aktivity a děje:

Témata k řešení:
1 doplnění pěších vazeb

Žádoucí je doplnění vazeb v návaznosti ulice Technická a Zikova, 
které jsou na těchto stranách hlavními vstupními body do kampusu.

1

1

2 doplnění uliční čáry
Kon gurace stávajících budo umožňuje v případě potřeby dílší 
doplnění objemu a tím dotvoření uličního prostoru. Charakter 
doplnění by měl být koncipován tak, aby svou funkční náplní podpořil 
fungování veřejných prostranství. 

2
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ulice Studentská + Vel íkova13
Vybavení:

Aktivity a děje:

Témata k řešení:
1 doplnění pěších vazeb

(viz. předchozí popis)
2 doplnění uliční čáry

Kon gurace stávajících budo umožňuje v případě potřeby dílší 
doplnění objemu a tím dotvoření uličního prostoru. Charakter 
doplnění by měl být koncipován tak, aby svou funkční náplní podpořil 
fungování veřejných prostranství. 

1

1

1

2

Prostorová dimenze uličního prostoru a speci cky chodníkových ploch  
umožňuje v rámci úprav doplnění oboustranného stromořadí, které 
by jednoznačně pozitivně dotvořilo charakter prostoru.

3 doplnění stromořadí
3

3
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ulice Kolejní + Zelená14
Vybavení:

Aktivity a děje:

Témata k řešení:
1 doplnění pěších vazeb

(viz. předchozí popis)

Prostorová dimenze uličního prostoru a speci cky chodníkových ploch  
umožňuje v rámci úprav doplnění oboustranného stromořadí, které 
by jednoznačně pozitivně dotvořilo charakter prostoru.

2 doplnění stromořadí

1

1

1

2

2

2
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sportovní areál

Prostorové de nování funkce sportoviště je správné, ale stávající 
neumožňuje vhodné užívání prostoru s možností přilákání uživatelů.
Žádoucí je celková transformace prostoru s cílem vytvoření atraktivního 
sportovního areálu se širokým spektrem aktivit.

15
Vybavení:

Aktivity a děje:
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Aktivity ve veřejném prostoru jsou naprosto klíčové pro celkové vnímání 
kampusu a života v něm. Jak vyplynulo z provedené ankety, pro většinu 
uživatel je dnes veřejný prostor kampusu pouze průchozím, nikoli cílovým 
místem. Jedním z důvodů je nízká pobytová kvalita veřejného prostranství, 
která je daná jak nedostatkem dějů, tak neuspokojivým stavem vybavení 
veřejného prostoru. Historický význam a základní urbanistická kvalita 
kampusu s velkoryse založenými veřejnými prostory vytváří potenciál 
nabízet dobré podmínky pro pobytové aktivity, nicméně tento potenciál 
není zdaleka využit. Vybavenost veřejných prostranství velkou měrou tyto 
aktivity podporuje, podmiňuje setrvání lidí v prostoru a utváří atraktivní 
prostředí přívětivou ke všem kategoriím uživatelů. Současný stav mobiliáře 
je však obecně nevyhovující. Stávající rozmístění i vizuální hodnota prvků 
neodpovídají cílovému charakteru reprezentativního univerzitního prostoru.
Proces výběru mobiliáře v navazujících fázích
Ideová koncepce je první fází procesu postupné kultivace univerzitního 
kampusu. Proto předkládá celkový názor na potřebné vybavení veřejných 
prostranství a pro mobiliář stanovuje základní principy a pravidla, které 
je zapotřebí respektovat a rozpracovávat v dalších fázích přípravy. Ideová 
koncpece v této fázi neřeší konkrétní design ani přesné rozmístění 
jednotlivých prvků mobiliáře. 
V dalších fázích procesu bude tato vrstva veřejných prostranství kampusu 
rozpracována a zpřesněna. V rámci úprav jednotlivých prostorových celků 
bude navrženo rozmístění konkrétních prvků a vybrán design mobiliáře. 
Výběru konkrétního mobiliáře může předcházet např. zpracování tzv. 
„design manuálu“, který stanoví základní škálu prvků venkovního 
mobiliáře, které budou následně uplatňovány.
Při výběru prvků doporučujeme volit výrobky běžně dostupné na trhu. 
Atypické prvky je vhodné užívat pouze ve zcela speci ckých a odůvodněných 
případech s ohledem na požadovaný charakter jednotlivých prostorů. 
Rekonstrukce jednotlivých prostorových celků kampusu by měla zajistit 
uplatnění základního vybavení a úpravy fyzického prostředí prostoru, což 
v důsledku může mít druhotně i pozitivní efekt na kvalitu obsahu i formy 
u uličního parteru. Aktivní péče o pobytovou kvalitu ulice by však tímto 
neměla skončit. V dalších fázích by proto měla být vypracována programová 
koncepce oživení a užívání kampusu. Koncepce iniciačního charakteru, 
vytvořená za aktivního přispění místních samospráv, stakeholderů a 
dalších subjektů včetně veřejnosti, by měla sloužit (zejména v organizační 
rovině) jako podklad pro rozhodování o dalších vrstvách, které vedou ke 
zvýšení kvality života v ulici (např. umění na veřejných prostranstvích, 
nástroje lokální správy a údržby apod.). Mohou zde být de nována další 
pravidla nad rámec ideové koncepce i jednotlivých projektů rekonstrukcí, 
jako např. typogra cký manuál, pravidla pro zábory a využívání veřejných 
prostorů kampusu, pravidla pro reklamu, návrh informačního a orientačního 
systému apod. 
ZÁKLADNÍ PRINCIPY NÁVRHU PRVKŮ VYBAVENÍ A MOBILIÁŘE

UMÍSŤOVÁNÍ PRVKŮ
Prvky mobiliáře obecně by neměly vytvářet prostorovou a vizuální bariéru. 
V případě standartních ulic je proto upřednostňováno běžné vybavení 
umísťovat zejména do pásů stromořadí tak, aby byl zachován kontinuální 
pěší prostor v maximální možné šíři. Dále lze určité prvky mobiliáře 
umísťovat i do prostoru rozšířeného chodníku v šířce parkovacího zálivu 
a v nárožích. 
Rozmístění prvků mobiliáře v rámci prostranvství charakteru náměstí nebo 
parku musí vycházet z komplexního architektonického konceptu, který, s 
ohledem na cílový charakter a účel, navrhne rozmístění jednotlivých prvků.
JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL
Mobiliář by, jako jednotící prvek, měl mít v celém prostoru kampusu 
jednotný vizuální styl. To znamená, že všechny prvky mají vůči sobě být 
designově příbuzné – materiálově, barevně atd. Povrchová úprava všech 
kovových povrchů prvků mobiliáře a technické infrastruktury by měla být 
totožná a respektovat základní pravidla de novaná samosprávou v úrovni 
celku města (Manuál veřejných prostranství hl. města Prahy, IPR Praha, 
2014). Musí být kladen důraz na kvalitní podobu prvků, jak z hlediska 
estetického a praktického, tak z hlediska snadné údržby a odolnosti. Obecně 
všechny prvky mobiliáře musí být navrženy z kvalitních a trvanlivých 
materiálů dlouhodobě zachovávajících svůj vzhled tak, aby byly důstojné 
pro celoměstsky významný univerzitní kampus. Utilitární vybavení, jako 
např. odpadkové koše nebo skříně dopravní infrastruktury, na sebe nesmí 
upozorňovat křiklavým nebo atypickým designem, jejich kvalita spočívá v 
jednoduchosti a účelnosti a uměřenosti. 
OKRUHY MOBILIÁŘE A VYBAVENÍ
Základní otázkou je, jaké vybavení má kampus mít, aby fungoval jako 
kvalitní veřejné prostranství. De novat, jaký mobiliář je potřeba znamená 
také de novat, co by obecně nemělo chybět městskému prostředí 
obdobného významu.
Na základě analýzy stávajícího stavu a potřeb uživatelů pro cílový stav 
navrhujeme níže jmenované prvky vybavení, které pro přehlednost třídíme 
podle společných vlastností do několika okruhů (balíčků). Pro jednotlivé 
okruhy a jejich prvky stanovujeme základní principy, které vycházejí ze 
zásad shrnutých v Manuálu tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy? IPR 
Praha, 2014.
ZÁKLADNÍ SADA VYBAVENÍ A MOBILIÁŘE:
LAVIČKY (SEDACÍ MOBILIÁŘ)
Mobiliář k sezení je důležitý zejména pro možné ustalování proudících 
uživatelů kampusu a vytváření míst zastavení, která na sebe vážou jednu 
ze základních kvalit veřejného prostoru spočívající v setkávání a potkávání 
dalších lidí. Pro sedací mobiliář, kromě obecných pravidel, platí zejména 
zásada jejich přednostního umísťování v místech se zvýšeným pobytovým 
charakterem, v místech odkud je pěkný výhled, a u zdrojů aktivit, kde si 

lidé při čekání rádi posedí a pozorují okolní ruch. Velmi problematicky se 
jeví kvalita velké části stávajících laviček. Převážně se jedná o robustní typy 
mobiliáře ve značném stádiu opotřebovanosti. Nedostačující je jak jejich 
estetická kvalita, tak technický stav. Tyto lavičky by měly být odstraněny 
a nahrazeny novými. Prostory s nevhodným mobiliářem jsou speci kovány 
v popisu jednotlivých lokalit. Lavičky by měly být vybrány či navrženy ve 
dvou variantách téhož typu – s opěradlem a bez opěradla podle charakteru 
konkrétních míst.
ODPADKOVÝ KOŠ
Nové koše budou rozmístěny pravidelně a v dostatečném počtu. Veškeré 
stávající nevyhovující koše budou nahrazeny jedním novým typem. 
Doporučujeme osadit část nových košů ve variantě pro tříděný odpad (papír, 
plast, směs).
STOJAN NA KOLA
Vzhledem k obecným trendům vedoucím k častějšímu pohybu po městě 
na kole, lze předpokládat vyšší nárůst cyklistů i v prostoru kampusu. 
Cyklostojany by měly být standardem ve vybavení veřejných prostranství 
především před vstupy do budov, v blízkosti přestupních uzlů veřejné 
dopravy, zejména u stanic metra a také tam, kde je živý parter – v blízkosti 
frekventovaných obchodů, u restauračních zařízení apod. V uličním prostoru 
by měly být umísťovány samostatné jednoduché stojany typu „U“, tak aby 
i s připoutaným kolem neutvářely bariéru pro pěší pohyb.
S výhodou lze umísťovat stojany na kola do rozšířených ploch v šířce 
parkovacího pásu, toto řešení však nesmí zamezit dobré viditelnosti 
chodce vyčkávajícího na přechodu. V místech rozšířeného chodníku nebo v 
místech s vysokou koncentrací dějů a aktivit, je vhodné osazovat stojanů 
více, případně prostorově úspornější sdružené stojany pro větší počet 
kol. Stojan musí splňovat základní požadavky – např. musí být bezpečný, 
musí vyhovovat všem standardním typům jízdním kol, kolo se musí dát ke 
stojanu snadno zamknout.
PÍTKO A KAŠNA
Pítko má opodstatnění především v letních měsících jako zdroj pitné vody 
a osvěžení. V rámci kampusu by mělo být pravidelně rozmístěno několik 
pítek, primárně v pobytových plochách, případně v rámci stromořadí v 
místech se zvýšenou koncentrací dějů a aktivit – např. tam, kde je živý 
parter, a kde tak vzniká vyšší poptávka po jejich užití.
Vodní prvky jako jsou kašny či fontány přináší osvěžení a pomáhají dotvářet 
pobytový charakter a reprezentativní atmosféru veřejného prostranství.
Konkrétní forma prvků musí být určena s ohledem na charakter prostoru. 
Může být součástí architektonického konceptu jednotlivých prostor, nebo by 
měly být vhodné typy speci kovány v katalogu mobiliáře.
ZÁBRADLÍ A SLOUPKY
Sloupky zamezující vjezdu automobilů na chodník by měly rovněž být 
použity v co nejmenší míře, v opravdu nejnutnějších případech pro 

vymezení zásobovacích parkovacích stání, případně na nárožích křižovatek, 
kde hrozí nelegální najíždění automobilů na chodníkové plochy. Detailní 
potřebnost sloupků a jejich umístění musí být navržena v konkrétních 
navazujících projektech. Sloupky by měly střídmosti designu a barevností 
korespondovat s ostatním mobiliářem.
TECHNICKÉ PRVKY
Design prvků technické infrastruktury by měl korespondovat s celkovým 
charakterem veřejného prostranství. V případě nadzemních prvků 
infrastruktury vždy platí z hlediska kvantity, velikosti a výraznosti pravidlo 
„čím méně, tím lépe“. 
Klíčovými principy proto je: 
- sdružovat sloupy trakčního vedení s osvětlením 
- sdružovat obslužné skříně technické a dopravní infrastruktury do 
jednoho „zastřešujícího“ objektu umístěného tak, že nenarušují kompozici 
ulice, ani nebrání v jejím plnohodnotném využívání. 
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Prvkem technické infrastruktury, který výrazně ovlivňuje výsledný 
architektonický výraz a celkovou atmosféru ulice, je veřejné osvětlení. 
Spoluprací architekta (projektanta) a světelného technika by v navazující 
fázi projektu měla vzniknout odborná studie osvětlení, která zhodnotí 
stávající a navrhne nové rozmístění a typy svítidel (barva a intenzita 
osvětlení). Předmětem studie osvětlení by měl být i nový design svítidel, 
který bude odpovídat charakteru univerzitního kampusu a designově 
korespondovat s ostatními prvky. 
DALŠÍ VYBAVENÍ
KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD 
V rámci celého prostoru je žádoucí vytipovat místa pro stanoviště nádob 
tříděného odpadu a žádoucím způsobem upravit vzhled těchto stanovišť. 
Kontejnerová stání by měla být vybrána tak, aby byly umístěny v nerušících 
místech, neuplatňovaly se v důležitých pohledových osách a neomezovaly 
pobytové využití parteru.
VEŘEJNÉ TOALETY
Pro kvalitní obslužnost veřejných prostranství by měly být primárně 
využívány toalety v parteru jednotlivých budov. S tím souvisí i odpovídající 
zpřístupnění pro osoby, které nemají ze své pozice volný přístup do 
univerzitních budov.

260 Základní principy architektonického řešení



Ideová koncepce



Ideová koncepce

VÝZNAM ULIČNÍCH STROMOŘADÍ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ
Stromy a další vegetace jsou důležitým prvkem městského prostředí. 
Stromy v ulici omezují dopady působení extrémních teplot ve městě, 
pomáhají příznivému proudění větru, zvyšují vlhkost vzduchu, snižují jeho 
znečistění prachem, redukují hluk generovaný dopravou, poskytují stín a 
vytváří příjemnější prostředí v ulici, které dále generuje socio-ekonomický 
rozvoj prostředí. Z těchto důvodů je nezbytně nutné věnovat při revitalizaci 
uličních prostorů a prostranství dostatečnou pozornost všem aspektům 
ovlivňujícím vývoj a stav jak stávajících, tak i doplňovaných stromů.
DOPLNĚNÍ STROMOŘADÍ 
Dlouhodobým koncepčním cílem pro areál kampusu by měla být snaha o 
další kultivaci uličního stromořadí, jakožto důležitého prostorotvorného 
prvku ulic. V rámci koncepce kampusu jsou, v návaznosti na stávající, 
vytipovány další uličnbí prostory, jež jsou, vzhledem ke svým prostorovým 
parametrům, vhodné pro doplnění uličních stromořadí tak, aby byla dále 
posílena urbanistická a prostorová hodnota celku a aby došlo ke zlepšení 
uživatelských podmínek prostředí.
Stromy jsou umisťovány na místech, kde to umožňuje návrh nového 
uspořádání uličního prostoru, případně je iniciováno jejich umístění 
v prostorech, kde už byly jejich pozice ověřovány, nicméně nedošlo k 
jejich realizaci a to především v z důvodu nutných přeložek sítí technické 
infrastruktury. V tomto směru je s ohledem na rozsah rekonstrukce žádoucí 
provést výraznější změny umístění inženýrských sítí, aby bylo možné plně 
zajistit doplnění uličních stromořadí.
ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE O STROMOŘADÍ
Rozlišuje se tzv. dokončovací péče, která je součástí dodávky realizace 
výsadby a rozvojová péče, která na ni musí navazovat. V rámci konkrétních 
projektů doplnění stromořadí je nutné navrhnout adekvátní udržovací péči, 
která je nezbytnou součástí zdravého vývoje stromořadí. Tuto péči bude 
zajišťovat městský správce stromořadí.
Péče obnáší všechny potřebné zásahy nutné pro zdárný růst stromu, jako je 
výchovný řez, kontrola a odstranění kotvících a ochranných prvků, zálivka, 
hnojení, kypření, odplevelování a ochrana proti škůdcům i před mrazem, 
doplňovaní mlatu. 
TRÁVNÍKY
Předpokladem vyššího užívání travnatých ploch ke krátkodobé relaxaci 
v rámci dne v kampusu je jejich kvalitní založení a následná údržba. V 
tomto ohledu je nutné trávníky navrhovat jako zátěžové a s použitím 
zavlažovacích systémů.
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stávající uliční stromořadí a skupiny stromů
Legenda:

navrhované doplnění uličního stromořadí

Návrh doplnění stromořadí



Ideová koncepce

PĚŠÍ POHYB JAKO KRITÉRIUM KVALITY KAMPUSU
Zlepšení podmínek pro kvalitní pěší pohyb, pro všechny skupiny uživate-
lů, je jedním ze základních východisek pro zlepšení celkového stavu uni-
verzitního kampusu. Jedním z hlavních cílů koncepce tedy je, aby kampus 
poskytoval odpovídající komfort pro každodenní pěší provoz, to znamená, 
aby základní uspořádání parteru bylo řešeno s ohledem na bezpečnost a 
pohodlonost pěšího pohybu. V dalších rovinách by pak parter měl současně 
plnit roli místa setkávání a přirozeně vybízet k různorodým společenským 
a kulturním aktivitám. Koncepce identi kuje oblasti křižovatek, jejichž 
stav v současné době nenaplňuje požadavky na bezpečný a pohodlný pěší 
pohyb. Dále jsou de novány hlavní cíle úprav jednotlivých křižovaterk s 
důrazem na zlepšení prostupnosti územím. Obecně by měly být chodníkové 
plochy navrhovány s důrazem na bezpečný komfortní pěší pohyb a poby-
tové aktivity. V konkrétních situacích je třeba řešit především  logické a 
čitelné uspořádání prostoru včetně odstranění bariér, které v současnosti 
brání prostupnosti a plnohodnotnému využití prostoru. 
PĚŠÍ CÍLE A NÁVAZNOSTI
Z hlediska širších vztahů představuje univerzitní kampus nedělitelnou 
součást převážně obytného městského prostředí. Je sám o sobě cílem, ale 
současně musí poskytovat adekvátní prostupnost územím, která spolu s 
vhodnými aktivitami v kampusu může znamenat zvýšení zájmu občanů a 
tím i kýžené oživení kampusu. Kampus je prostřednictvím tzv. „Engelova 
zeleného pásu“ navázán na celoměstský systém zeleně, který se správnou 
propagací může výhledově stát vyhledávaným spojením Stromovky, Jelení-
ho příkopu na Pražském hradě a potažmo dále i s centrem hlavního města.
ZÁKLADNÍ PRINCIPY ZVYŠOVÁNÍ KVALITY PĚŠÍHO POHYBU
Veškerá opatření a úpravy křižovatek a příčných vazeb musí být navrhová-
ny s důrazem na zajištění jejich bezbariérovosti. Součástí kultivace pěšího 
prostoru by mělo být sjednocení povrchů a mobiliáře, stejně jako doplnění 
stromořadí v uličních prostorech tam, kde doposud chybí. 
V navazujících projektech úprav jednotlivých prostorů by měly být apliková-
ny zejména následující principy:
- DOPLŇOVÁNÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE
V místech, kde v současnosti příčné vazby citelně chybí, a kde šířka ulice 
umožňuje zřízení bezpečného přechodu pro chodce, jsou navrženy nové. 
- ZKRACOVÁNÍ DÉLKY PŘECHÁZENÍ
Na všech vytipovaných křižovatkách budou navrženy vysazené chodníkové 
plochy na nárožích, čímž se rozšiřuje pěší prostor a naopak zkracuje délka 
přecházení přes vozovku. Na rozdíl od současného stavu, kdy je přecházení 
často nebezpečné z důvodu nedostatečného rozhledu, rozšíření chodníku do 
vozovky umožní pěším lepší výhled, stejně jako je chodec lépe zpozorova-

telný řidiči projíždějících vozidel. 
- ZVÝŠENÁ PLOCHA VOZOVKY V KŘIŽOVATKÁCH
Z důvodů zachování podélné kontinuity chodníku je v místech napojení 
bočních ulic je možné zklidňování dopravy podpořit zvýšením vozovky do 
úrovně chodníku, což umožňuje bezbariérové přecházení a zároveň je pod-
pořena vizuální kontinuita pěšího prostoru.
- MATERIÁLOVÉ SJEDNOCENÍ PLOCH  
Parkování přímo ve vozovce by mělo být nahrazeno parkovacími zálivy pro 
podélná stání všude, kde je to z hlediska prostoru a dopravního režimu 
možné. Povrch parkovacích zálivů by měl být dlážděný, oddělením od asfal-
tové vozovky se tak pocitově rozšiřuje chodníková plocha. Parkovací zálivy 
jsou stavebně vymezeny „vytaženými“ plochami chodníku v nárožích při 
snaze o zachování čisté geometrie obrub a přerušovány dalšími příčnými 
vazbami. Dochází tak rovněž k rytmizaci a zpřehlednění ulic, neboť auta již 
neparkují v dlouhých řadách, které představují vizuální i fyzickou bariéru. 
Pojížděná dlažba chodníkových přejezdů (vjezdy do objektů, vnitrobloků) a 
zvýšené vozovky v místě vjezdů do bočních ulic je materiálem i odstínem 
dlažby příbuzná materiálu chodníkových ploch, čímž dochází k vizuálnímu i 
pocitovému scelení chodníku. 
PRINCIPY BEZBARIÉROVOSTI
Pojem veřejný prostor v sobě zahrnuje předpoklad rovnosti užívání. Veřej-
ná prostranství by měla umožňovat nejen veřejnou přístupnost, ale také 
možnost komfortního užívání pro všechny bez rozdílu. Předpokladem za-
jištění bezbariérového užívání univerzitního kampusu je zohlednění potřeb 
jednotlivých skupin budoucích uživatelů, zejména osob s omezenou schop-
ností pohybu a orientace včetně seniorů, rodičů s kočárky apod. Ulice bez 
bariér je však ve svém důsledku přirozeně přínosem pro všechny uživatele. 
Při úpravách jednotlivých prostor by tak měl být, mimo jiné, kladen důraz 
na bezbariérové úpravy prostorů. Výchozím závazným podkladem k nasta-
vení nového standardu kampusu je prováděcí předpis stavebního zákona 
- BEZBARIÉROVÁ VYHLÁŠKA Č. 389/2009 SB.
Základní principy jsou:
- zajištění kontinuity pěší prostupnosti, tedy možnosti nepřerušo-
vaného průchodu v podélném směru po obou stranách ulice, 
- zajištění bezbariérových příčných vazeb,komfortní přístup na za-
stávky veřejné dopravy včetně nástupu do vozidla. 
Překážkou nejen pro osoby s omezenou schopností pohybu jsou zejména 
fyzické bariéry v podobě překonávání výškových rozdílů  – např. obrub-
níků u přechodů, které nejsou sníženy na úroveň vozovky, nevhodně ře-
šených vodorovných spár v dlažbě, pohyb po nerovné, šikmé či zborcené 
ploše nebo nedostatečná šířka chodníku. Bariéru představují také chybějící 

úrovňové přechody v místech poptávaných pěších vazeb. 
Bezpečný samostatný pohyb a orientace v prostoru pro nevidomé a sla-
bozraké musí být v konkrétním návrhu zajištěn vhodnou organizací pro-
storu bez fyzických bariér zužujících průchozí část chodníku a přítomností 
srozumitelných hmatových prvků a značení. 
Dílčí úpravy pěších vazeb je možné řešit bez vazby na dále navr-
ženou etapizaci úprav jednotlivých prostorvých úprav. 
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příklady zkvalitňování pěších vazeb příklady zkvalitňování dopravy na křižovatkách příklady chodníkových ploch pěších prostorů příklady chodníkových ploch pěších prostorů



Ideová koncepce

- posílení kvality pěší vazby v základní urbanistické ose kampusu 
- přechody pro chodce přes Studentskou při obou stranách Technické
- zvýšení vozovky v místě křížení pro žádoucí zpomalení průjezdné dopravy

Cíle úprav komunikačních vazeb 
pro podpoření kvality pěšího pohybu
1 křižovatka Šolínova / Technická

- posílení kvality pěší vazby v základní urbanistické ose kampusu 
- přechody pro chodce přes Šolínovu při obou stranách Technické
- zvýšení vozovky v místě křížení pro žádoucí zpomalení průjezdné dopravy

2 křižovatka Šolínova / Zikova
- zkrácení přechodů pro chodce vynesením chodníkových ploch v nárožích
- zvýšený přechodový práh na západním rameni křižovatky (ul.Zikova)

2 křižovatka Šolínova / Zikova

2 doplnění přechodu Zikova
- vynesení chod. ploch a doplnění přechodu před hlavním vstupem do rektorátu

3

2 křižovatka Zikova / Studentská
- výrazné zredukování dop. ploch křižovatky pro zkrácení přechodů pro chodce

4

2 doplnění přechodů Thákurova
- doplnění přechodů v ose vstupu do Masarykovy koleje 
- zajištění příčné pěší vazby přes parkovou plochu 

5

2 křižovatka Thákurova / Seminární
- doplnění chybějících přechodů pro chodce v ose ulice Seminární 
- vynesení chodníkových ploch pro zajištění rozhledových poměrů

6

2 křižovatka Thákurova / Zikova
- doplnění chybějících přechodů pro chodce v ose ulice Zikova 
- doplnění příčné příčné pěší vazby přes ul. Zikovu 

7

2 křižovatka Seminární / Kolejní
- doplnění chybějících přechodů pro chodce v ose ulice Seminární pro zajištění 
pěších vazeb ze směru od Hanspaulky a bezprostřední zástavby

8

2 propojení Thákurova / Salabova
- navrhované propojení pro „zokruhování“ dopravy v předprostoru KTF doplnit o 
pěší vazby ve směru „zeleného pásu“

9

2 propojení Thákurova / Salabova10

- posílení kvality pěší vazby v základní urbanistické ose kampusu 
- přechody pro chodce přes Studentskou při obou stranách Technické
- zvýšení vozovky v místě křížení pro žádoucí zpomalení průjezdné dopravy

2 Technická11 212 213

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20



Ideová koncepce

14 doplnění přechodu Flemingovo náměstí
- doplnění pěší vazby s vazbou na cestu ve středním radiusu Flemingova náměstí 
- zkrácení přechodů pro chodce vynesením chodníkových ploch v nárožích

15 křižovatka Bechyňova / Flemingovo náměstí
- doplnění chybějící pěší vazby přes Bechyňovu
- zkrácení přechodů pro chodce vynesením chodníkových ploch v nárožích

16 křižovatka Bechyňova / Kolejní
- doplnění chybějící pěší vazby přes Bechyňovu a Kolejní
- zkrácení přechodů pro chodce vynesením chodníkových ploch v nárožích

17 křižovatka Kolejní / Zelená
- doplnění chybějících pěší vazeb přes Kolejní
- zkrácení přechodů pro chodce vynesením chodníkových ploch v nárožích

18 křižovatka Nikoly Tesly / Stavitelská
- doplnění chybějících pěší vazeb na všech ramenech křižovatky
- zkrácení přechodů pro chodce vynesením chodníkových ploch v nárožích

19 doplnění přechodu Flemingovo náměstí
- doplnění pěší vazby s vazbou na cestu ve středním radiusu Flemingova náměstí 
- zkrácení přechodů pro chodce vynesením chodníkových ploch v nárožích

20 křižovatka Studentská / Flemingovo náměstí / Vel íkova
- doplnění chybějících pěší vazeb přes Vel íkovu a Flemingovo náměstí
- zkrácení přechodů pro chodce vynesením chodníkových ploch v nárožích



Ideová koncepce

1 křižovatka Šolínova / Technická
2 křižovatka Šolínova / Zikova2 křižovatka Šolínova / Zikova
2 doplnění přechodu Zikova3

2 křižovatka Zikova / Studentská4
2 doplnění přechodů Thákurova5
2 křižovatka Thákurova / Seminární6

2 křižovatka Thákurova / Zikova7
2 křižovatka Seminární / Kolejní8
2 propojení Thákurova / Salabova9

Cíle úprav komunikačních vazeb pro podpoření kvality pěšího pohybu



Ideová koncepce

2 propojení Thákurova / Salabova10
2 Technická11 212 213
14 doplnění přechodu Flemingovo náměstí

15 křižovatka Bechyňova / Flemingovo náměstí
16 křižovatka Bechyňova / Kolejní
17 křižovatka Kolejní / Zelená

18 křižovatka Nikoly Tesly / Stavitelská
19 doplnění přechodu Flemingovo náměstí
20 křižovatka Studentská / Flemingovo náměstí / Vel íkova



Ideová koncepce

Současná dopravní organizace kampusu a doprava v klidu

1 ulice Technická 72 parkovacích míst
3 prostor mezi NTK a VŠCHT 9 parkovacích míst

ulice Studentská a Vel íkova

4 kampusové náměstí 36 parkovacích míst
5 park u NTK 32 parkovacích míst
6 Flemingovo náměstí 117 parkovacích míst
7 park Nicola Tesly 86 parkovacích míst
8 park Indiry Gándhiové 24 parkovacích míst
9 náměstí Zikova 114 parkovacích míst
10 park Thákurova 94 parkovacích míst
11 ulice Zikova 121 parkovacích míst
12 ulice Šolínova 0 parkovacích míst
13 86 parkovacích míst

ulice Kolejní, Zelená, Stavitelská14 441 parkovacích míst
dvory, vnitrobloky budov ČVUT 224 parkovacích míst
∑ 1456 parkovacích míst

organizace dopravy v jednotlivých ulicích
Legenda:

šikmé / kolmé parkovací stání
podélné parkovací stání
zakázaný průjezd / alt. pěší zóna



Ideová koncepce

Návrh dopravní organizace kampusu a dopravy v klidu

1 ulice Technická 40 parkovacích míst (-32)
3 prostor mezi NTK a VŠCHT 9 parkovacích míst

ulice Studentská a Vel íkova

4 kampusové náměstí 32 parkovacích míst (-4)
5 park u NTK 30 parkovacích míst (-2)
6 Flemingovo náměstí 104 parkovacích míst (-13)
7 park Nicola Tesly 86 parkovacích míst 
8 park Indiry Gándhiové 24 parkovacích míst
9 náměstí Zikova 47 parkovacích míst (-67)
10 park Thákurova 72 parkovacích míst (-22)
11 ulice Zikova 102 parkovacích míst (-19)
12 ulice Šolínova 0 parkovacích míst
13 76 parkovacích míst (-10)

ulice Kolejní, Zelená, Stavitelská14 409 parkovacích míst (-32)
dvory, vnitrobloky budov ČVUT 224 parkovacích míst
∑ 1255 parkovacích míst (-201)

organizace dopravy v jednotlivých ulicích
Legenda:

šikmé / kolmé parkovací stání
podélné parkovací stání

zakázaný průjezd / alt. pěší zóna

zrušení stávající průjezdnosti

redukované šikmé / kolmé parkovací stání
redukované podélné parkovací stání

zrušení stávající průjezdnosti

zrušené šikmé / kolmé parkovací stání
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1

12

3

2

4
4

4

3

5

5

310 Míra nutnosti úprav/transformace
1 Urgentní potřeba úprav s výrazným dopadem na zvýšení 

kvality obrazu kampusu
2 Vysoká potřeba úprav prostoru s dopadem na rozšíření nabídky 

pobytových příležitostí kampusu
3 Střední potřeba úprav prostoru s dopadem na vzájemné prová-

zání prostorových celků kampusu 
4 Potřeba dílčích úprav prostorových celků 
5 Potřeba minimálních úprav prostorových celků 

1 ulice Technická
kampusové náměstí

kat.

2

sportovní areál

kat. náměstí Zikova

3kat.
park Indiry Gándhiové

4kat. Flemingovo náměstí
park Nicola Tesly
park Thákurova

5kat. ulice Kolejní + Zelená
park u NTK
prostor mezi NTK a VŠCHT

4

4

4

5

5

5

ulice Zikova



Ideová koncepce

2

13

4

5

8
7

9
10

11

320 Etapizace
1

- zpracování projektu celkové proměny ulice 
ihned v návaznosti na ideovou koncepci

ulice Technická

2
- zpracování projektu celkové proměny prostoru
- navázání na proběhlou vyzvanou architektonickou soutěž 
- zadání projektu na základě Ideové koncepce kampusu

kampusové náměstí

3
- zpracování projektu celkové proměny prostoru
- vyhlášení veřejné architektonické soutěže
- zadání projektu na základě JŘBU mezi prvními třemi autory

náměstí Zikova

4
- zpracování projektu celkové proměny prostoru
- vyhlášení veřejné architektonické soutěže

sportovní areál

5
- zpracování projektu celkové proměny prostoru
- navázání na proběhlou vyzvanou arch. soutěž 
- zadání projektu na základě Ideové koncepce kampusu

park Indiry Gándhiové

6
- zpracování projektu dílčích úprav prostoru
- výběr architekta na základě hodnocení portfolia

park Thákurova

7
- zpracování projektu dílčích úprav prostoru
- vyhlášení veřejné architektonické soutěže

Flemingovo náměstí

8
- zpracování projektu dílčích úprav prostoru
- vyhlášení veřejné architektonické soutěže

park Nicola Tesly

9
- zpracování projektu dílčích úprav prostoru
- výběr architekta na základě hodnocení portfolia

ulice Zikova

10
- v případě potřeby úprav oslovení autorů stávajícího řešení
prostor mezi NTK a VŠCHT

11
- v případě potřeby úprav oslovení autorů stávajícího řešení
park u NTK

10
12

6
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Krajina

zdroj: http://uap.iprpraha.cz/gra cka-cast-ke-stazeni
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Bydlení

zdroj: http://uap.iprpraha.cz/gra cka-cast-ke-stazeni
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Podlažnost

zdroj: http://uap.iprpraha.cz/gra cka-cast-ke-stazeni
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Střešní krajina

zdroj: http://uap.iprpraha.cz/gra cka-cast-ke-stazeni
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Výška obvodových linií střech

zdroj: http://uap.iprpraha.cz/gra cka-cast-ke-stazeni
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Absolutní výška hladin zástavby

zdroj: http://uap.iprpraha.cz/gra cka-cast-ke-stazeni
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Partery

zdroj: http://uap.iprpraha.cz/gra cka-cast-ke-stazeni
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Veřejná prostranství - uliční síť

zdroj: http://uap.iprpraha.cz/gra cka-cast-ke-stazeni
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Ploty a bariéry

zdroj: http://uap.iprpraha.cz/gra cka-cast-ke-stazeni
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Střední šířky ulic

zdroj: http://uap.iprpraha.cz/gra cka-cast-ke-stazeni
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Památková ochrana města

zdroj: http://uap.iprpraha.cz/gra cka-cast-ke-stazeni
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Využití území

zdroj: http://uap.iprpraha.cz/gra cka-cast-ke-stazeni
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Komunikační síť a doprava v klidu

zdroj: http://uap.iprpraha.cz/gra cka-cast-ke-stazeni
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Veřejná doprava

zdroj: http://uap.iprpraha.cz/gra cka-cast-ke-stazeni
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Pěší pohyb

zdroj: http://uap.iprpraha.cz/gra cka-cast-ke-stazeni
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!

Cyklistická doprava

zdroj: http://uap.iprpraha.cz/gra cka-cast-ke-stazeni



Platný územní plán

Plán využití ploch

zdroj: http://www.iprpraha.cz/vykresyup



Platný územní plán

Doprava

zdroj: http://www.iprpraha.cz/vykresyup



Platný územní plán

Podrobné členění ploch zeleně

zdroj: http://www.iprpraha.cz/vykresyup



Návrh Metropolitního plánu

zdroj: http://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan-ke-stazeni

Schéma hierarchie veřejných prostranství
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zdroj: http://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan-ke-stazeni

Schéma výškové regulace



Návrh Metropolitního plánu

zdroj: http://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan-ke-stazeni

Schéma dopravní infrastruktury
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Schéma veřejné vybavenosti

zdroj: http://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan-ke-stazeni
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