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29.4. proběhla v rámci Lesamáje participace s návštěvníky festivalu (především studenti dejvického kampusu). 
Sběr podnětů a nápadů trval šest hodin a probíhal ve studentské vesničce u stánku Dejvize.
Přítomní měli možnost vyznačit v mapě místa, která mají ráda a která naopak ne (pocitová mapa). Dále bylo 
možné na dvě plachty napsat, co se dotyčnému v kampusu líbí a co nopak ne. 
Podněty jsme sbírali i formou rozhovorů a jsou sepsané na následujicích stranách. Byly vybrány jen ty, které 
se týkají veřejného prostoru v kampusu. Proto nejsou upřesňovány reakce na samotné budovy nebo jejich 
vnitřní prostory a na louku na Vítězném náměstí, která na kampus navazuje.

Podněty nezaznamenané na popisovacích plachtách a v pocitové mapě (získané v rámci rozhovorů, případně 
doplňujicí informace k vyznačeným místům v pocitové mapě):

Opakujicí se podněty

Negativní reakce

•	 Vstup do kampusu - Není jasné, kde kampus začíná, pomyslný vstup na začátku Technické ulice je 
nedůstojný.

•	 Chybějící cesty
•	 Technická ulice - špatný stav povrchů a laviček pod sakurami, parkování
•	 Absence obchodu s potravinami
•	 Absence sportovních aktivit v kampusu - nejčastěji zmiňováno workoutové hřiště
•	 Nevyužitá a neudržovaná plocha mezi VŠCHT a FSv ČVUT
•	 Pouze jeden restaurační provoz a kavárna otevřená až do večerních hodin*
•	 Studentský dům - neudržované a nefunkční předprostory 
•	 Špatný stav parku na Flemingově náměstí
•	 Chybějicí chodníky v ulici Kolejní
•	 Předprostor KTF UK

*Několikrát zmíněn zrušený bar Tereza, který byl navštěvován především studenty z kampusu. Nacházel se v 
dnes opuštěném nárožním domě na křižovatce ulice Zikova a Šolínova. Dle našich informací je zde plánovaná 
obnova domova seniorů. Na Fakultě architektury vzniká diplomová práce zabývajicí se vznikem studentského 
centra právě v tomto nárožním domu. Čistě studentské prostory (klubovny, víceúčelové sály atd.) s možností 
celodenního využívání dnes v kampusu úplně chybí.

Pozitivní reakce 

•	 park za NTK - udržovaný, dobře vedené cesty, úprava terénu
•	 lávka mezi FA ČVUT a parkem za NTK
•	 předprostor NTK - oblíbené je posezení na rozkládacích židličkách a sjednocený prostor
•	 sakury (stromy uprostřed Technické ulice)

Nápady, podněty

•	 Více zásahů od studentů architektury *
•	 Větší zpřístupnění a využití dvorů mezi FS a FEL ČVUT a laboratořemi
•	 Zpřístupnění vchodů do budov FSv ČVUT i pro studenty
•	 Zpříštupnění střech
•	 Venkovní studovna
•	 Zachovat parkování v ulici Technická

*Jako analogické příklady byly uváděny útulny a lávky, které studenti navrhli a sestavili pro KRNAP. Několik 
měsíců pak stály před budovou FA ČVUT. Dnes je jediným větším zásahem od studentů lávka (průchod) u FA 
ČVUT.

Samostatné podněty

•	 Nevyužité oblouky v křižovatkách v kampusu
•	 Stromy s nízkou korunou mezi NTK a VŠCHT

Pozn.:
Objevilo se několik protichůdných názorů na předprostor před NTK, sakury v Technické ulici a parkování v 
Technické ulici.
Ve výsledku ale výrazně převážila obliba předprostoru a povrchového sjednocení (oproti neoblíbenosti betonu a 
monotónosti), obliba sakur (oproti kritice jejich stavu a umístění) a přání úbytku parkovacích míst v Technické 
ulici (oproti jejich zachování).

 



Pocitová mapa
zelená - líbí, červená - nelíbí
Spolupracujeme se studentským projektem Hmotnost, který mapuje umělecká díla v kampusu a 
usiluje o jejich kultivaci. Proto jsou vpravo na mapě umístěny fotografie uměleckých děl ve veřejném 
prostoru v kampusu.

Na pocitové mapě je jasně patrné nejoblíbenější místo v kampusu - NTK a jeho okolí. Dalším 
oblíbeným místem je lávka mezi FA a parkem za NTK. V Technické ulici značí zelené tečky sakury  (v 
době sběru podnětu byly stromy rozkvětlé). 
Negativně je naopak vnímán prostor pod sakurami. Zároveň některé červené tečky jsou výtkou 
ke stavu sakur. Vesměs negativně je vnímán zelený pás přetínající kampus (výjimku tvoří právě 
lávka mezi FA a parkem za NTK). Označen je oplocený a auty obklopený předprostor KTF UK, dále  
pozemky mezi VŠCHT a FSv ČVUT, kde respondenti vyčítali malé využití volného prostoru (zmíněno 
např. workoutové hřiště). Červené tečky mezi NTK a FA ČVUT značí chybějicí cestu a dle respondentů 
nesmyslné oplocení části zeleně. V některých křižovatkách (Studentská-Zikova, Šolínova-Zikova) 
jsou vyznačeny velké poloměry, které zvětšují délku přechodu a zabírají prostor.



Shrnutí, co mají lidé v kampusu rádi/co se jim líbí(upravený přepis)

•	 Park u NTK
•	 Sakury, ale nutná úprava prostoru pod nimi
•	 Akce v kampusu

Shrnutí, co nemají lidé v kampusu rádi/co se jim nelíbí (upravený přepis)

•	 Lavičky u sakur
•	 Posezení u sakur, současný stav je tragický
•	 Parkování v Technické ulici
•	 Chybějicí obchod s jídlem
•	 Chybí workoutové hřiště
•	 Automobilový provoz v kampusu
•	 Málo lehátek v kampusu
•	 Lepší posezeni před FSv - lehátka, palety (pozn.  dočasné posezení na Lesamáji, bylo vyrobeno z palet)
•	 Vstup do kampusu
•	 Bar Tereza nefunguje.
•	 Nevyužití airhousu


