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Jednotlivé motivy návrhu
D.8
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expanze budov do veřejného prostoru

část budovy expandující do parteru

D.8.1 Aktivní partery budov 
- propojené s veřejným prostranstvím

reference

Přízemní části budov, otevřené do veřejných prostranství, 
pomáhají oživení těchto prostranství a ta zase naopak životu 
v budovách.

Otevření může být pouze vizuální a umožnit lidem zvenčí 
vidět činnosti odehrávající se uvnitř a tím pádem se například 
dozvědět o náplni dané školy, a lidem uvnitř zase přiblížit život 
venku. Pokud je otevření i fyzické, vnitřní funkce budovy může 
expandovat přímo ven, například formou sezení či venkovních 
akcí.

Koncepce na základě analýzy potenciálu přízemních částí 
budov směrem do veřejných prostranství, založené na technické 
proveditelnosti s ohledem na výškové uspořádání vůči terénu 
a řešitelnosti z hlediska architektonického charakteru budov, 
orientačně navrhuje možná místa, kde je možné a účelné přízemí 
budov propojit s veřejným prostranstvím. Jsou navržena také 
s ohledem na rovnoměrné rozmístění v rámci celku Kampusu, 
tak aby každá dílčí oblast byla dostatečně pokrytá.

Koncepce pouze tuto možnost nabízí – rozhodnutí o realizaci 
je plně v kompetenci vlastníků budov. V případě dohody ale 
úprava veřejných prostranství může vlastníkům v realizaci 
pomoci, provedením takové venkovní úpravy, která otevření 
budovy podpoří a naváže na něj.
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reference reference reference reference

Typické příklady

D.8.1.1 Aktivace parteru Sinkuleho koleje D.8.1.2 Aktivace parteru VŠCHT

návrh využití návrh využití
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stávající jídelny/menzy/restaurace

stávající veřejné vybavení - ostatní

stávající obchody s potravinami

návrh umístění kaváren a restaurací

návrh umístění obchodů a potravin

návrh umístění vozíku foodtruck

stávající kavárny/bary/kluby

D.8.2 Veřejná vybavenost - posílující trávení času v Kampusu

Koncepce vyhledává a vytváří příležitosti pro umístění služeb, po 
kterých je v Kampusu poptávka. Jsou to zejména občerstvení, 
restaurace, malý obchod se základními potravinami apod. K 
veřejné vybavenosti lze počítat i společenskou vybavenost, jako 
například studentský klub.

Prostory by měly být realizovány jako universální, tak aby se 
náplň mohla obměňovat podle poptávky.

Jsou navrženy tři základní typy míst pro služby. Umístění do 
parterů existujících budov, dostavba nových drobných objektů 
(trvalých nebo dočasných) a místa pro mobilní objekty.

Umístění služeb do přízemí budov je kromě pokrytí poptávky 
důležité také pro oživení navazujícího veřejného prostranství – 
viz. Provázání budov s veřejným prostranstvím.

Návrh vytipovává několik konkrétních míst. Kromě využití 
potenciálních částí přízemí stávajících budov (Viz. Téma aktivní 
partery) definuje místa pro dostavby pavilonového charakteru 
– například objektu začleňujícího do sebe trafostanici ve 
Studentské ulici, který může sloužit jako občerstvení a prodejna 
drobného zboží. Na objekt může navazovat plocha drobných 
sportovních aktivit mezi stávajícími stromy. Anebo vytvoření 
plochy pro dočasné umístění mobilních občerstvení v zálivu 
z Šolínovy ulice mezi Fakultou elektrotechnickou ČVUT a 
budovou halových laboratoří FEL a FS. 

reference
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Typické příklady

D.8.2.1 Trafo D.8.2.2 Zobytnění prostoru 
před Studentským domem

Studentský dům je jedno z míst, které může poskytovat aktivní 
propojení mezi budovou a veřejným prostranstvím. Návrh zapo-
juje původní architekturu venkovních objektů a upravuje ji tak, 
aby umožnila pobytové využití.

Záliv ve Studentské ulici přiléhající k budově ČVUT je místem, 
kde může vzniknout v kampusu chybějící vybavenost v objektu 
pavilonového typu. Objekt občerstvení / prodejny drobného 
zboží je možné spojit s  úpravami trafostanice - architektonicky 
vše může být sjednoceno lehkým obkladem.

reference reference

návrh využití návrh využití
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prezentační platformy

D.8.3 Prezentační platformy - ukazující činnost institucí

Cílem Koncepce je zvýšit povědomí o vzdělávacích a vědeckých 
činnostech, odehrávajících se v jednotlivých institucích, a o 
jejich výsledcích. 

Jedním z nástrojů jsou Prezentační platformy. Jsou to pevně 
vymezená pódia (v úrovni terénu) umístěná před každou 
jednotlivou institucí. Jejich výtvarná forma je jednotná, signální, 
na první pohled upoutávající. Platformy umožňují jak výstavní 
instalaci, tak jednorázové akce jako debaty, prezentace, 
přednášky.

Protože se většinou nacházejí na pozemcích ve vlastnictví 
jednotlivých institucí, je jejich realizace závislá na souhlasu 
jednotlivých vlastníků.

V rámci budoucí společné organizace dění v Kampusu by 
Prezentační platformy ideálně měly mít svého kurátora.

reference
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Typické příklady

D.8.3.1 Prezentační platforma VŠCHT D.8.3.2 Prezentační platforma FS

reference reference reference reference

návrh využití návrh využití
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D.8.4 Zklidnění dopravy - upřednostňující pobytový charakter

Zklidnění dopravy je téma plošně uplatněné v celém rozsahu 
Kampusu. Nejintenzivnější je v nejvíce exponované části 
osového kříže Velkého a Malého zeleného pásu a na něj 
navazujících prostranstvích. 

Charakter prioritizující pěší pohyb a pobyt je jedním ze znaků 
společné identity Kampusu a jasným signálem, že jsme se ocitli 
uvnitř jeho hranic. 

Hlavními nástroji zklidnění je úprava parkování, vytvoření pěších 
zón či princip přechodových ploch s nadřazenými pěšími toky.

reference

Detailně viz. výkres F.2

reference



35 Budoucnost Kampusu Dejvice 
Koncepce revitalizace veřejného prostoru

Typické příklady

D.8.4.1 Nadřazení pěších toků v křižovatkách 
- definující pěší charakter Kampusu

D.8.4.2 Pěší propojení - zkomfortnění stávajících 
a vytvoření nových

výřez situace výřez situace

Koncepce identifikuje potřebu vnitřních propojení v Kampusu 
i napojení Kampusu na okolí. Potvrzuje a ochraňuje stávající 
funkční, zkomfortňuje stávající s potenciálem zlepšení a vytváří 
nové chybějící. Jedním z hlavních chybějících je například 
průchod mezi Kolejní a Bílou ulicí vedle Studentského domu. Do 
budoucna je klíčové také vytvoření nového propojení mezi Šolí-
novou a Studentskou ulicí v místě dnešních halových laboratoří 
FEL a FS, v rámci plánové komplexní přestavby budovy, resp. 
výstavby nové.

Zejména v místech hlavních vstupů do Kampusu jsou navrženy 
souvislé plochy (nikoli pouze zpomalovací prahy), které jsou 
ve výši pěší úrovně a mění hierarchii pohybu tak, že nadřazuje 
pěší toky, automobily tedy překračují hlavní cestu chodců, nikoli 
naopak. Tato úprava je také jedním ze znaků, že se jedná o 
Bránu do Kampusu.

reference
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D.8.4 Zklidnění dopravy - upřednostňující pobytový charakter

rozšíření 
pěší zóny

rozšíření 
pěší zóny

rozšíření 
pěší zóny

stávající rozsah 
pěší zóny

stávající rozsah 
pěší zóny

alternativa
doporučené 
cyklotrasy

doporučené
cyklotrasy

chráněné cyklo vedení
na doporučené trase

chráněné cyklo vedení
na doporučené trase

režim obytné zóny

režim obytné zóny

doporučené
cyklotrasy

směr pohybu automobilů

směr pohybu cyklo

rozšíření oblastí s charakterem pěší zóny

stávající oblasti s charakterem pěší zóny

návrhované oblasti s charakterem obytné zóny

rozmístění ploch parkovacích stání

zvýšené plochy křižovatek

Zklidnění dopravy je téma plošně uplatněné v celém rozsahu 
Kampusu. Nejintenzivnější je v nejvíce exponované části 
osového kříže Velkého a Malého zeleného pásu a na něj 
navazujících prostranstvích. 

Charakter prioritizující pěší pohyb a pobyt je jedním ze znaků 
společné identity Kampusu a jasným signálem, že jsme se ocitli 
uvnitř jeho hranic. 

Hlavními nástroji zklidnění je úprava parkování, vytvoření pěších 
zón či princip přechodových ploch s nadřazenými pěšími toky.

reference

reference

Detailně viz. výkres F.2
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Typické příklady

D.8.4.3 Parkování - v souladu s obytnou kvalitou D.8.4.4 Minimalizace dopravních profilů 
- zvyšující obytnost místa

výřez situace návrh využití

Celé území Kampusu se vyznačuje předimenzováním 
dopravních profilů pro automobilovou dopravu, a to zejména v 
křižovatkách. Koncepce navrhuje minimalizaci těchto profilů, 
při zachování potřebné dopravní dostupnosti celého území. 
Získané plochy přinášejí řadu obytných zlepšení. Vznik ploch 
pro expanzi funkcí budov do veřejných prostranství (venkovní 
sezení veřejné vybavenosti, venkovní společenské a kulturní 
akce apod.) Přímé pěší trasy díky posunutí přechodů blíže ke 
křižovatkám, rozšíření chodníků, prostor pro výsadbu stromů 
apod.

Koncepce definuje finální ideální stav parkování v oblasti. Jeho 
dosažení ale bude postupné a bude reagovat na další úpravy v 
Kampusu a okolí.  Úpravy sledují několik základních principů. 
Parkování bude umísťováno takovým způsobem, aby nepopíralo 
základní architektonický a urbanistický charakterem a principy, 
a dále způsob pobytového užívání Kampusu. 

Dále například odstranění parkování z plochy Velkého zeleného 
pásu, a to zejména z příčných úseků, ale také z podélných 
okrajů tam, kde zasahuje do zelené plochy. Dále Technická 
ulice bez parkujících aut, pouze místa pro zastavení v režimu 
zásobování. Zároveň vytvoření chytré organizace parkování 

zahrnující mobilní informovanost o obsazenosti, efektivní 
otáčení míst, využívání stávajících podzemních garáží výhradně 
pro potřeby Kampusu, vytvoření nových parkovacích míst pro 
Kampus v rámci podzemních garáží plánované nové zástavby 
IV kvadrantu. 

Více viz. část D.6 Doprava.
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D.8.5 Brány do Kampusu

vstupy do kampusu

oblast vstupu

reference

Pro identifikaci celku Kampusu je klíčové poznat, kdy jsme do 
něj vstoupili.
Všechny vstupy do Kampusu by měly být řešeny jako specifické 
významné body. Měla by být vyhodnocena jejich hierarchie podle 
významu, a to nikoliv podle současného stavu, kdy některé jsou 
dokonce neprůchozí, ale podle hierarchie cílové.

Pozornost by měla být věnována zejména hlavním vstupům tj. 
například křižovatka Technická – Šolínova, Evropská – Velký 
zelený pás a Jugoslávských partyzánů – Velký zelený pás.
Všechny vstupy, včetně podružných je zapotřebí vyhodnotit 
a žádné nepodcenit. Některé vstupy bude zapotřebí pouze 
kultivovat, jiné akcentovat architektonickou intervencí a některé 
zpřístupnit, včetně zásadnějšího architektonického zásahu, 
jako například propojení mezi ulicí Bílou a Kolejní. 

Akcentace Bran je navržena třemi hlavními nástroji:
Vyvýšené dopravní plochy nadřazující pěší toky
Umístění objemného výtvarného díla na pomezí 
architektonického objektu, symbolizujícího „bránu do Kampusu 
– bránu do vzdělání“.
Celková architektonická úprava plochy, která je velkorysá, 
všemi směry prostupná a evokuje předprostor vstupu.
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Typické příklady

D.8.5.1 Vstupní brána Evropská / Thákurova D.8.5.2 Vstupní brána Šolínova / Technická

reference reference reference reference

návrh využitínávrh využití
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D.8.6 Demonstrace řešení adaptace na klimatickou změnu

reference

reference

V duchu jednoho z hlavních mott nového Kampusu jsou 
v rámci revitalizace ve veřejných prostranstvích vytvořeny 
příležitosti pro použití a zviditelnění řešení napomáhající 
adaptaci na klimatickou změnu. Jedná se například o 
propustné a polopropustné povrchy, trávníky, kvetoucí záhony, 
stromy, vegetační fasády, vegetační střechy, vsakovací objekty, 
akumulaci dešťové vody apod. V rámci akcentování by některé 
z objektů mohly být vytvořeny ve spolupráci s výtvarníkem 
– například vsakovací objekty, způsobem, který umělecky 
reprezentuje dané téma. 
U témat, která zasahují do vlastnických práv – například týkající 
se budov, je nutná dohoda a spolupráce s vlastníky.

objekty vhodné ke sběru DV ze střech

výsadbové prostory pro nová stromořadí

mlatové plochy

trávníkové plochy

rozvodí / linie sběru vody

Detailně viz. výkres F.3
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Typické příklady

D.8.6.1 Voda v Kampusu D.8.6.2 Opatření modro-zelené infrastruktury

Modrozelená infrastruktura

Typy opatření

138 4. kapitola   Přehled opatření HDV

Schématické zobrazení

Název 

1 Štěrkové a mlatové plochy

Základní popis

Patří mezi plochy s nestmeleným povrchem. Slou-
ží jako preventivní opatření, která vsakují na ně 
spadlou vodu a nejsou tedy primárně určena k od-
vodnění okolních prostranství. Štěrkové plochy lze 
okrajově využít pro pěší komunikace (např. v  pří-
městské krajině) nebo častěji pro nízko frekvento-
vané a málo zatěžované cesty, vjezdy k vesnickým 
stavením, případně místa pro parkování vozidel. 
Kulatohranný štěrk se běžně využívá jako herní po-
vrch na hřištích.

Mlat a mechanicky zpevněné kamenivo jsou oproti 
štěrku měkčeji působící povrchy vhodné pro chod-
níky a plochy v parcích, historických zahradách, na 
návsích a  v  příměstské krajině, nebo je lze použít 
pro zkratky na sídlištích. 

Svým charakterem se štěrkové a  mlatové plochy 
výborně hodí pro okrajové, vesnické nebo historic-

ké prostory s převažujícími nezpevněnými plocha-
mi (např. stará náves), kde nejsou žádoucí klasické 
zpevněné povrchy. Své uplatnění najdou i  jako al-
ternativa klasické zpevněné plochy na nových ve-
řejných prostranstvích.

Plochy s nestmeleným povrchem lze obecně vyu-
žít tam, kde běžné zpevněné plochy nejsou nutné 
nebo ztratily svůj účel.

Technický popis

Svrchní vrstvu štěrkové plochy tvoří různé frakce 
drceného kameniva (štěrku), které lze zvolit pod-
le užívání plochy (menší frakce pro chodce, větší 
pro auta), případně zpevnit pomocnými rošty či 
rohožemi zabraňujícími propadání štěrku. Nos-
né vrstvy je potřebné dimenzovat s  ohledem na 
vlastnosti zemní pláně a projektovanou zátěž. Pro 
zachování propustnosti je nutné se ve skladbě 

štěrková nebo mlatová 
plocha

153VODA VE MĚSTĚ  Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu

Schématické zobrazení

Název 

6 Keře

Základní popis

V dnešní době často opomíjenou skupinou dřevin 
jsou keře. Vzrůstem nižší dřeviny jsou bez kmene, 
zpravidla se větví od země do stran. Jejich výška 
se pohybuje obvykle do 3 až 5 metrů, výjimečně 
dosahují i  více. Měřítkově jsou vhodné do malých 
prostorů, např. do zákoutí, městských zahrad nebo 
menších ploch na sídlišti, kde mohou převzít roli 
stromů. Slouží taky k  vymezení hranic, oddělení 
a členění prostorů s různým provozem, třeba hřiště 
od chodníku na ulici, i pro dotvoření specifického 
charakteru částí větších ploch zeleně, např. parku. 
V  případě nevhodného použití nebo v  důsledku 
špatné údržby mohou prostor „zacpat“, znepře-
hlednit a  vytvořit nebezpečný, zanedbaný kout. 
Jejich použití ve veřejných prostorách je silně pod-
míněno očekávaným provozem a zachováním pře-
hlednosti a pocitu bezpečí. 

S ohledem na HDV slouží keře jako prvky (opatření) 
pro zlepšení mikroklimatu. V  širším měřítku jsou 
součástí větších celků ve veřejných prostranstvích 

(parků, sídlišť, hřišť apod.). Za určitých podmínek 
mohou být vysázeny jako doprovod vsakovacích 
nebo retenčních objektů (průlehů, vsakovacích 
retenčních nádrží), kde lze využít jejich schopnost 
uvolnit do ovzduší nahromaděnou vodu díky fyzio-
logickým procesům nebo mohou posloužit jako 
součást sadovnické kompozice.

Technický popis

Z hlediska použití ve veřejném prostoru lze rozlišit 
tyto typy:

 iStříhané, tvarované keře
 iVolně rostoucí keře – jsou sázeny jako solitéry 
nebo ve skupinách
 iPůdopokryvné (skupinové) výsadby keřů.

Obdobně jako u  stromů je nutné zvolit vhodný 
druh keře, dodržet správnou technologii výsadby 
a  následně zajistit dostatečnou údržbovou péči. 
Základní informace lze najít v normě ČSN 83 9021 

skupina keřů

živý plot

solitérní keř

prostor pro kořeny

144 4. kapitola   Přehled opatření HDV

Schématické zobrazení

Název 

3 Zatravňovací dlažba  
a štěrkový trávník

Základní popis

Tyto povrchy jsou obvykle využívané pro méně vytí-
žené plochy, a to jak pro občasně pojížděné plochy, 
tak pro méně frekventované pěší trasy nebo pro plo-
chy nárazových aktivit. Mezi takové patří například 
občasně nebo méně využívaná parkoviště, např. 
u  hřbitova, účelové komunikace, pojížděné plochy 
zásobování, pěšiny, zkratky nebo okrajové chodníky 
v parcích, parkových náměstích, zákoutích a na sídli-
štích nebo místa konání příležitostných akcí.

Typickým příkladem může být areál Dolních Vít-
kovic, kde jsou speciálně pro účely festivalů (např. 
Colours of Ostrava) založené rozsáhlé plochy štěr-
kových trávníků. Takto zatravněné zátěžové plochy 
pomáhají snižovat rozšiřování velkých zpevněných 
nepropustných ploch i  následný efekt tepelného 
ostrova a k tomu nabízejí další benefity zeleně.

Zatravňovací dlažba a štěrkový trávník patří k pre-
ventivním opatřením, která vsakují vodu na ně 

spadlou a nejsou tedy primárně určena k odvodně-
ní okolních ploch. Z hlediska HDV slouží jako opat-
ření pro zlepšení mikroklimatu a  prevenci vzniku 
srážkového odtoku. Průvodní vegetace zvyšuje 
míru předčištění vsakované vody.

Technický popis

Jde o  zatravnění širokých spár vhodné dlažby, 
například kamenné kostky nebo speciální beto-
nové dlažby, použití zatravňovacích tvárnic nebo 
o založení trávníku na štěrkovém podkladu. Rám-
cový popis využití, založení a údržby ploch popi-
sují Technické podmínky 153 Zpevněná travnatá 
parkoviště.

Dle podmínek realizace lze přidat do vrstev také 
sorbent ropných produktů (v  sypké formě nebo 
jako rohože). Pro osev je potřebné zvolit speciální, 
na živiny a  vláhu nenáročnou, trávníkovou nebo 
travinobylinnou směs.

zatravňovací tvárnice 
nebo kamenná dlažba

zahliněné 
nosné vrstvy

rostliny ve 
spárách 

dlažby
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uhutněná městská 
půda

varianta B 
prokořenitelné 
buňky

varianta A strukturální substrát

vzájemné propojený 
prokořenitelný 

prostor

stromová mříž 
chránící povrch 
výsadbové jámy

pojízdný povrch

mulčovací materiál 
pokrývající chráněný 

kořenový prostor

pro vodu a vzduch 
propustný povrch

Název 

7 Stromy

Základní popis

Nejdůležitější a  nejvýraznější prvky zeleně ve městě 
jsou stromy. Jsou obvykle dlouhověké, v  čase pro-
měnlivé a významně se uplatňují v utváření vzhledu 
veřejných prostranství. Různé druhy stromů vtiskují 
specifický charakter místu a ovlivňují jeho vnímání ná-
vštěvníky (např. strom s dominantním habitem na ná-
městí ho opticky celé zmenší). Stromy jsou vysazovány 
jako solitérní, ve skupinách nebo lineárně (jako aleje), 
lze je najít ve všech typech veřejných prostranství.. 

S ohledem na HDV slouží stromy jako prvky (opatře-
ní) pro zlepšení mikroklimatu – mají výborné klima-
tizační vlastnosti a tím, že jsou schopny zachytávat 
prach a  drobné nečistoty, ovlivňují kvalitu ovzduší. 
Kromě toho snižují šíření hluku a slouží jako biotop 
pro živočichy. 

Ve městě musí často čelit extrémním životním pod-
mínkám, proto je důležité věnovat dostatečnou po-
zornost jejich správné výsadbě i následné péči. 

Technický popis

Pro městské prostory je důležité zvolit odolné dru-
hy snášející omezení, jakými jsou zpevněné povr-
chy nad kořenovým systémem, skrovný prostor 
k  růstu, nepůvodní zemina, znečištěné ovzduší 
nebo třeba posypová sůl. Nesmí být šířeny invazní 
druhy. Specifický přístup vyžadují místa s vyšším 
výskytem dětí (např. areály škol a školek nebo dět-
ská hřiště), kde je nutné dbát na to, aby nebyly po-
užity druhy jedovaté nebo trnité. 

Při výběru výpěstku a následné údržbě je důležité 
zajistit vhodnou podchodnou výšku pod korunami 
stromu, především v místech se zvýšeným pohy-
bem obyvatel (ulice, náměstí), a  také volit druhy, 
jejichž květenství nebo plody nebudou znečišťovat 
okolí a znehodnocovat majetek obyvatel (např. au-
tomobily zaparkované pod stromy). 

Výběr druhu by měl být v souladu s charakterem 
veřejného prostranství. Do historických prostran-
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5 Kvetoucí (květinové) záhony

Základní popis

Kvetoucí záhon je jeden z  prvků systému zeleně 
v  sídlech. Ačkoliv je prostorově zanedbatelný, ob-
vykle bývá díky své barevnosti či charakteru pou-
žitých rostlin vizuálně velmi nápadný a nabízí ná-
vštěvníkovi zajímavý detail. Doprovází památník 
nebo křížek na návsi, obklopuje pobytové terasy 
v parku, zdůrazňuje vstupy do důležitých budov na 
náměstí, doplňuje pěší zónu v ulici. Může tak výraz-
ně přispět k atmosféře místa a  jeho jedinečnému 
charakteru. Kromě toho dokáže plnit užitečnou 
funkci v HDV a díky své druhové rozmanitosti má 
nezanedbatelné přínosy také pro biodiverzitu. 

Vyšší finanční náročnost a nedostatečná míra zna-
lostí či zkušeností v  jejich sestavení jsou hlavními 
důvody, proč se kvalitní kvetoucí záhony uplatňují 
ve veřejných prostorech v malé míře. Možným ře-
šením je spolupracovat se zkušeným zahradníkem, 
případně krajinářským architektem.

S  ohledem na HDV slouží jako prvky (opatření) pro 
zlepšení mikroklimatu a snížení rychlosti odtoku srá-

žek z místa. U vsakovacích zařízení (většinou průlehů) 
mohou kvetoucí záhony nahradit povrch a  filtrační 
vrstvu obvykle tvořenou trávníkem, čímž pozvednou 
estetické i ekologické vlastnosti takového zařízení.

Technický popis

Kvetoucí záhony tvoří trvalky, letničky, dvoulet-
ky, cibulnaté a  hlíznaté rostliny a  jejich vzájemné 
kombinace. Pro opatření HDV jsou nejvíce vhodné 
trvalkové záhony a nejčastěji se používají jako alter-
nativa k trávníkovému pokryvu vsakovacích zaříze-
ní (např. průleh nebo vsakovací retenční nádrž). Při 
druhovém výběru je třeba si uvědomit, že nesmí 
být šířeny invazní druhy. Specifický přístup vyža-
dují místa s vyšším výskytem dětí (např. areály škol 
a školek nebo dětská hřiště), kde je nutné dbát na 
to, aby nebyly použity druhy jedovaté nebo trnité.

Vnitřní kompozice kvetoucího záhonu může být 
různá a odvíjí se od požadovaného efektu působe-
ní. (seřazeno od nejvíce klasického pojetí po spíše 
přírodní vzhled):

povrch zabezpečen mulčem

trvalkový záhon, lze 
doplnit letničkami, 
dvouletkami, cibulnatými 
a hlíznatými rostlinami

odplevelený, propustný 
substrát
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místa pro přítok vody

povrchový odtok 
svedený do 
vsakovacího zařízenízatravněná 

humusová vrstva

písčitohlinitá 
vrstva 

propustné odloží

zatravněná  
humusová vrstva 

případný odtok
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11 Plošný vsak bez retence

Základní popis

Plošný vsak je opatření, které využívá zatravně-
né plochy pro vsakování přitékající srážkové vody. 
Toto opatření je vhodné pro odvodnění parkovišť 
nebo komunikací. Jak již název napovídá, jedná 
se o  plošný prvek, jenž vyžaduje významnou část 
veřejného prostranství. Nejlépe se uplatní ve ve-
řejných prostranstvích, kterým dominuje rozsáhlá 
travnatá plocha. Jedná se například o sídlištní pro-
story, náměstí se zatravněnou plochou, všechny 
typy městských parků a zahrad, návsi, parkoviště či 
dětské hřiště. Naopak se příliš nehodí na historická 
či zpevněná náměstí. 

V  období sucha je opatření případně možné vy-
užít jako pobytovou plochu pro obyvatele města 
a  navrhnout zde takové aktivity, které nebudou 
znesnadňovat hospodaření s  dešťovou vodou 
(zhutnění např. zvýšenou koncentrací osob nebo 
mobiliář ovlivňující vedení nátoku vody). Při umís-
tění mobiliáře, herních prvků nebo různých objek-
tů drobné architektury je třeba myslet na to, že 
budou vystaveny zvýšené vlhkosti.

Technický popis

Plošné vsakovací zařízení se umísťuje vedle odvodňo-
vané zpevněné plochy. Sklon plošného vsaku by neměl 
být větší než 5 %. Jeho plochu je nutné přitékající vodou 
zatěžovat rovnoměrně. Opatření nemá žádný retenční 
objem a je nutné řešit odvod vody při větších srážko-
vých událostech do jiného opatření (například retenč-
ního objektu), povrchových vod nebo do kanalizace. 
Plocha plošného vsaku musí být řešena pomocí zatrav-
něné humusové vrstvy (dle předepsaného složení), kte-
rá předčistí vodu před zasakováním. Vsakovací schop-
nost půdy musí být dobrá (orientačně kv ≥ 5 × 10-5 m/s).

Přínosy

 a Vsak a zvýšení vlhkosti půdy
 a Podporuje evapotranspiraci
 a Dobré předčištění vsakované vody pomocí hu-

musové vrstvy
 a Nenáročná údržba
 a Možnost využití rozsáhlých zatravněných ploch 

v sídlištních prostorech

návrh využití typy opatření, zdroj: Voda ve městě: Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu. 
kolektiv autorů ČVUT UCEEB a   UJEP IEEP

reference reference reference reference
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D.8.8 Pobytové zálivy - rozšiřující ulice posilující 
možnosti společenského využití

D.8.7 Šolínova - jako pobytová ulice 
a přístup do Kampusu

Šolínova ulice je nástupní radiální hranice Kampusu směrem k 
centru města a k Vítěznému náměstí. Je i hlavním dopravním 
příchodem od MHD. Zatím tuto významnou roli nenaplňuje, 
důvodem je například předimenzování dopravních profilů 
automobilové dopravy či absence živých parterů budov, které by 
vnášely do ulice pobytový prvek a společenský život. Koncepce 
navrhuje výraznou změnu charakteru ulice na pobytový. Toho 
lze dosáhnout zkomfortněním pěších tras, či vyhledáním nebo 
vytvořením míst pro dočasnou či trvalou veřejnou vybavenost 
expandující do parteru ulice. Viz. téma: Aktivní partery budov - 
propojené s veřejným prostranstvím.

Klíčová je příprava regulace pro budoucí zástavbu IV kvadrantu. 
Pro obytnou kvalitu ulice je nezbytné, aby regulační čára 
zástavby ponechávala velkoryse široký chodník, umožňující 
plochy předzahrádek restaurací či obytných předprostorů 
veřejné vybavenosti. Tato potřeba je zintenzivněna také díky 
plánované zvýšené kapacitě odstavných pruhů pro autobusy, 
které budou vytvářet hradbu a koridor mezi sebou a hranou 
domů, jehož stísněnost je nutné eliminovat dostatečnou šířkou 
a živostí chodníkových ploch podél budov.

V celém prostoru Kampusu je poptávka po universálních 
zpevněných plochách, různé velikosti, které umožňují pořádání 
různých akcí. Jedním ze způsobů, kterým je Koncepce zajišťuje, 
je například rozšíření profilů ulic do zpevněných zálivů. Ty mohou 
v každodenním provozu sloužit jako pobytové a relaxační, 
jednorázově pak pro různé akce. Příkladem jsou rozšíření v 
Technické, Studentské či Šolínově ulici. Protože se většinou 
nacházejí na pozemcích ve vlastnictví jednotlivých institucí, je 
jejich realizace závislá na souhlasu jednotlivých vlastníků.

reference

výřez situacevýřez situace
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Koncepce revitalizace veřejného prostoru

D.8.9 Louka se sportovními aktivitami D.8.10 Mobiliář pro kampus
- jako sjednocující znak Kampusu

Mobiliář je navržen dvojího charakteru. Běžný mobiliář 
veřejných prostranství (lavičky, lehátka, židle, stoly, koše, 
osvětlení, stojany na kola apod.), který by měl být jednotný v 
celém území Kampusu a signalizovat jeho společnou identitu. 
Je možné vybírat ze standardního dostupného mobiliáře, 
například pražská lavička, či pražské židle a stolky. Materiál 
a barevnost by měly odpovídat principům Manuálu tvorby 
veřejných prostranství Prahy, Melková Pavla a kolektiv KVP, IPR, 
Praha 2014.

Druhým typem mobiliáře jsou pobytové bloky odvozené od 
Tabuly. Ztělesňují značku Kampusu a jsou rozmístěny pouze 

do pár nejvýznamnějších míst, která jsou epicentry společného 
dění Kampusu, tedy do křížení Velkého a Malého zeleného pásu 
a navazujících částí Velkého zeleného pásu, Technické ulice a 
navazujících zálivů, event. na další takto vytipovaná místa. 

Rozlehlá plocha mezi Velkým zeleným pásem a budovou Fakulty 
stavební ČVUT je dnes v podstatě nevyužívaná. Vzhledem 
k tomu, že se do budoucna jedná o stavební rezervu ČVUT, 
Koncepce navrhuje dočasné řešení, které umožní plochu do doby 
možné výstavby nových objektů ČVUT plnohodnotně využívat, 
ale zároveň neinvestovat do úprav trvalého charakteru. Navrhuje 
umístění  sportovních ploch typu klecových hřišť, skateparku 
apod. Celek plochy je zelený, stávající stromy jsou zachovány, 
ale z důvodů výše zřejmě nebude možná nová výsadba velkých 
stromů. Koncepce doporučuje ponechat stávající objekt 
občerstvení v místě.

reference

výřez situace návrh využití
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D.8.11 Technická ulice - jako pobytový bulvár

vstup do linie malého pásu

navržená vzrostlá zeleň

mlatové plochy

pokračování zeleného pásu

plocha tabuly

Technická ulice je v současnosti vnímána jako hlavní přístup 
do Kampusu a zároveň jako jeho určité společné centrum. I 
v původním urbanismu je významnou osou. Její stav tomu 
ale neodpovídá, ani z hlediska pohybu, ani podle pobytových 
možností.

Koncepce navrhuje definování ulice jako pěšího bulváru, který 
umožňuje komfortní příchod do Kampusu velkému počtu 
uživatelů, nabízí pobytové možnosti jak pro individuální tak 
pro společný, a pro relaxační i pro společenský pobyt a vytváří 
zázemí přilehlým institucím pro prezenci ve veřejném prostoru.

Ulice je dopravně definována jako pěší zóna, povrchy jsou 
všechny srovnány do jedné výškové úrovně. Neobsahuje 
parkovací místa, pouze možnost zásobování. Návrh potvrzuje 
členění se středním zeleným pásem. Vzhledem k citlivé otázce 
dalšího osudu sakur, je navrženo řešení, které umožňuje 
flexibilně reagovat na aktuální vývoj jejich zdravotního stavu, 
a přitom provést revitalizaci ulice, zakládající finální podobu, 
okamžitě. 

Střední pás je příčně členěn na úseky. Tam, kde jsou dnes 
sakury, budou ponechány na dožití a dojde ke změně povrchu 
na mlatový. V ostatních úsecích Koncepce pracuje se dvěma 
variantami řešení, základní princip je ale totožný. V první variantě 
jsou mezi úseky se sakurami doplněny rovněž zpevněné 
segmenty, které dotvářejí souvislý pás se zpevněným povrchem 
a průběžným dvojitým stromořadím. Ve druhé variantě jsou 
tyto úseky řešeny parkově, s vytvořením pobytových klidových 
příležitostí, bez průběžného stromořadí. 

Střední zelený pás je protažen na jedné straně až ke křížení 
s Velkým zeleným pásem, na druhé straně až k Vítěznému 
náměstí v rámci plánované nové zástavby. Důležitou součástí 
nové podoby ulice je rozšíření zpevněných ploch pro setkávání a 
společenské akce formou přechodu chodníků do zálivů. Plochy 
reagují na funkci přilehlých budov. Viz. téma Pobytové zálivy - 
rozšiřující ulice posilující možnosti společenského využití.
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Varianty středního pásu

D.8.11.1 Varianta středního pásu 1 - mlatová 
plocha

D.8.11.2 Varianta středního pásu 2 - “pokojíčky“

(1:500)

Budoucnost Kampusu Dejvice

var. 1

var. 1

Koncepce revitalizace veřejného prostroru
fáze 2:  Návrhová část

NÁVRHOVÁ SITUACE - var. ul. Technické 

zadavatel:

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

Sekce detailu města 
Kancelář veřejného prostoru
Ing. arch. Kristina Ullmannová (Odborná garantka projektu)
MgA. Viktória Mravčáková (Koordinátorka projektu) 
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profese:

doprava:
Ing. Bohumil Rachůnek

zelená infrastruktura: 
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návrh využitínávrh využití
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směry gravitace k centrálnímu prostoru Tabuly

Tabula

D.8.12 Tabula - jako symbol společného Kampusu

V místě křížení Velkého zeleného pásu a Malého zeleného pásu 
je umístěna Tabula. Tabula je universální venkovní veřejná 
platforma pro setkávání. Je symbolickým a reprezentačním 
společným místem Kampusu. Je navržena tak, aby během dne, 
v době výuky, fungovala jako standardní veřejné prostranství, 
přes které je možné volně procházet všemi směry, umožňuje 
průjezd dopravní obsluhy i běžný pobyt – sezení, zastavení se. 
Zároveň ale je připravena jako plocha pro pořádání různých 
jednorázových akcí, od komorních až po rozsáhlé. Plocha 
rozšiřuje příležitosti pro větší venkovní akce, po kterých je v 
Kampusu jednoznačná poptávka. Nenahrazuje plochu před 
NTK, která tuto roli dnes částečně plní, ale doplňuje jí, resp. 
rozšiřuje, protože obě plochy na sebe plynule navazují a je 
možné je pro akce spojit.

Tabula plní i důležitou symbolickou roli. Její výtvarná podoba 
je z toho důvodu záměrně signální. Reprezentuje společný 
duch Kampusu, spolupráci, sdílení, debatu, aktivitu. Mohla by 
být zrealizována jako první krok revitalizace a stát se jak jejím 
viditelným symbolickým zahájením, tak místem pokračující 
debaty o budoucí podobě Kampusu.

Plocha je připravena pro grafické pojednání formou více či méně 
dočasných textů a grafických struktur (technologie dopravního 
vodorovného značení). Struktury plochu člení ala „Dogville“. 
Trvalejší texty přináší jednoduchá sdělení o smyslu a směřování 
Kampusu, shrnují jeho brand – 
„KAMPUS – MÍSTO PROPOJENÍ VZDĚLÁVÁNÍ S 
KAŽDODENNOSTÍ“. Krátkodobé texty mohou být výtvarně 
pojednaným záznamem debaty, naplňujícím roli Tabuly jako 
skutečné „tabule“, tedy prázdné plochy určené k popsání.

V rámci budoucí společné organizace dění v Kampusu by 
Tabula ideálně měla mít svého kurátora, zastupujícího potřeby 
všech institucí v Kampusu.
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návrh využitívýřez situace

prostor před  Fakultou stavební - současný stav

Vymezení plochy je pouze barvou povrchu, výšková úroveň 
je stejná, jako v navazujících plochách. Plocha je vybavena 
mobilními pobytovými sedacími objekty, které jsou uzpůsobeny 
jako stavebnice, umožňující je využívat jako samostatné objekty 
anebo sestavovat do bloků. Samostatné objekty se mohou 
rozšiřovat i za okraje platformy, bloky pak dokáží vytvořit sestavy 
jednostranného či protilehlého hlediště, amfiteátr či komornější 
debatní skupiny. Podobným způsobem je řešen i objekt 
mobilního pódia. Pobytové sedací objekty mají barvu Tabuly a 
jejich rozšíření do ostatních částí Kampusu tak demonstruje 
roli Tabuly jako centrálního fyzického i myšlenkového bodu 
společného Kampusu.
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D.8.13 Velký zelený pás - jako místo relaxace i aktivit

Velký (Engelův) zelený pás, spolu s Malým zeleným pásem 
(středním pruhem v Technické ulici), vytváří hlavní kompoziční 
(ale i dějový) osový kříž veřejných prostranství Kampusu. 
Historicky pokračuje za hranicemi Kampusu až k Malé Straně 
na jedné a Stromovce na druhé straně.  Jako Velký zelený pás 
je chápán celý prostorový koridor mezi domy, tedy nejen střední 
travnatý pruh, ale také obvodové komunikace. Návrh přináší 
koncept členění pásu na příčné úseky, v nichž se střídají oblasti 
aktivnější a klidovější. Klidové úseky mají zelenou parkovou 
úpravu – stromy, keřové skupiny, květinové ostrovy - určenou 
pro pobyt, se zákoutími k setrvání a s pochozími trávníky. 
Aktivní úseky jsou sice také charakterem přírodní – s převážně 
propustnými zpevněnými povrchy (mlat a opod) a se stromy, 
zároveň ale umožňují aktivnější činnosti, jako drobné sporty, 
společenské aktivity, venkovní učebny, sezení a studium u 
stolků apod.

reference

travnaté plochy

mlatové plochy

Tabula

perimetr navržených ploch

budovy kampusu
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příčná propojení

podélná propojení mezi segmenty

podélné propojení po obvodu

travnaté plochy

mlatové plochy

Tabula

D.8.13 Velký zelený pás - lineární propojení

Velký zelený pás je souvislý prvek pobytové zeleně procházející 
napříč kampusem a vytvářející v rámci něj významné lineární 
propojení. Koncept předpokládá přímý pohyb po obvodu, tedy 
po chodnících. Ty jsou pro tyto účely zkomfortněny, v některých 
částech jsou ve stejné výšce s vozovkou, celé území je dopravně 
zklidněno a pěší a cyklistická doprava je nadřazena. Střední pruh 
je naopak pobytový, ale je možné v rámci něj v podélném směru 
plynule procházet pěšinami sloužícími k dílčímu, pomalejšímu 
pohybu. V příčném směru jsou pak vytvořena propojení, 
vycházející z už dnes patrných potřeb průchodů.
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reference návrh využití

D.8.13.1 Segment 1 D.8.13.2 Zprůchodnění prostoru mezi NTK 
a Fakultou architektury

Příklady využití

1

2

3

4

Vstupní segment z Evropské ulice (1) je jednou z hlavních „bran“ 
do kampusu, který zasluhuje reprezentativní úpravu evokující 
vstup do prostředí vysokoškolského areálu. Nabízí se zde soutěž 
na umělecké dílo, které by tuto atmosféru posílilo. Zelené plochy 
segmentu 1 (2,4) mají upravený charakter s jasným stromovým 
řádem, mohly by zde být umístěny prvky pro posilování na 
čerstvém vzduchu (4) či pobytová louka s „ostrovy“ vzrostlejších 
květin (2). Rozšířený mlatový předprostor Masarykovy koleje (3) 
by pak měl poskytnout příležitosti k posezení, je možné umístění 
drobných aktivit, jakými jsou například šachové stolky.

Jedním z míst, jejichž úprava dnes neodpovídá potřebě využívání, 
je prostor mezi Fakultou architektury ČVUT a NTK. Nová úprava 
Koncepce ho zařazuje do celkového konceptu Velkého zeleného 
pásu, v místě největší frekvence pohybu je navržena velká 
zpevněná (mlatová) plocha se stromy, mezi kterými mohou být 
volně rozmístěny mobilní sedací objekty Tabuly. 

výřez situace
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Příklady využití

1

2

3

D.8.13.3 Segment 2 D.8.13.4 Předprostor katolicko-teologické fakulty

Segment 2 sestává ze dvou travnatých ploch (1,3) s volnějším 
uspořádáním stromů, které mohou být pobytovými trávníky 
poskytujícími drobnější aktivní příležitosti, například pro hru 
(1). Střední část, mlatová plocha před katolickou teologickou 
fakultou (2), je vyvrcholením Zikovy ulice s doplněnou alejí, 
vytvářejícím reprezentativní předprostor fakultě, kterému by 
neměly chybět pobytové příležitosti.

reference referencereference
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D.8.13.5 Segment 3

Segment 3 uvozuje travnatá plocha se skupinou cenných dřevin 
(1), která by měla být podpořena a využita pro pobytový háj. Ve 
střední, mlatové části (2), je prostor pro nenáročné hry a sportovní 
aktivity - např. pétanque a několik pingpongových stolů a dále 
pro venkovní studovnu s mobiliářem vybaveným pro umožnění 
práce na počítači. V dalším zeleném úseku, přiléhajícím k 
centrální „tabule“(3), je prostor pro výraznější vodní plochu, u níž 
je možnost umístění drobných ploch pro grilování.

reference

1

2

3

návrh využití

návrh využití
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Příklady využití

D.8.13.6 Segment 4

1

2

V rámci segmentu 4 vzniká mlatová plocha mezi Národní 
technickou knihovnou a Budovou Fakulty architektury a 
Fakulty informačních technologií ČVUT (1), která zlepšuje 
jejich vzájemné pěší propojení. Předpokládá se zde pobytový 
prostor částečně využívající pohyblivý mobiliář, který je 
součástí „tabuly“. V navazujícím zeleném segmentu (2) 
pak může vzniknout v přirozené situaci vytvořené volnou 
stromovou kompozicí série intimnějších zelených zákoutí pro 
studium či setkávání.

reference návrh využití

návrh využití
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D.8.13.7 Segment 5 D.8.13.8 Flemingovo náměstí - jako aktivní prostor

reference reference

12
3

Vstupní prostor z ulice Jugoslávských partyzánů (1) je další z 
hlavních vstupních bran do kampusu. Zpevněný úsek, který jej 
tvoří by měl být reprezentativním prostorem evokujícím tuto svou 
charakteristiku nejen přítomností výrazného uměleckého díla, ale 
i svým architektonickým detailem. Střední část, travnatá plocha 
v obytné zástavbě (2), může být piknikovou loukou sloužící jak 
obyvatelům z blízkého okolí, tak studentům. V mlatové ploše 
směrem do kampusu (3) je příležitost k vzniku dětského hřiště v 
kontextu přilehlé obytné zástavby.

Flemingovo náměstí je součástí Velkého zeleného pásu, zároveň 
ale i samostatným parkem a také předprostorem budovy Ústavu 
organické chemie a biochemie AV ČR. Pro jeho určitou solitérnost 
by podoba jeho finální úpravy mohla být nalezena samostatnou 
architektonickou soutěží. Koncepce pro náměstí zakládá principy 
návaznosti na Velký zelený pás, uvolnění plynulých průhledů 
v celé šíři pásu odstraněním příčně parkujících aut, příležitosti 
aktivních parterů a minimalizace zpevněných asfaltových 
ploch, v tomto případě nejen vozovky, ale také cest a chodníků. 
Tomu napomůže i koncept vložení zeleného pruhu podél ulice 
Bechyňovy, který ulicí dále pokračuje směrem k Hanspaulce.

výřez situace
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D.8.16 Využití potenciálu zbytkových ploch D.8.17 Předprostory budov 
- odpovídající jejich významu

V Kampusu je řada vedlejších, nijakých, nevyužitých, 
většinou drobných, zdánlivě nepoužitelných zákoutí, které 
nejsou součástí hlavních prostranství. A současně existuje 
poptávka po řadě aktivit, pro které chybí místo. Koncepce 
navrhuje jejich identifikování a nalezení účelného využití, 
které by mělo být spíše nízkonákladové, klidně improvizované 
a dočasné, což ale neznamená nekultivované. Příkladem je 
pruh mezi chodníkem ulice Velflíkové a budovou laboratoří 
ČVUT, který může být využit pro sportovní aktivity, např. 
posilovací a cvičební. Další podobná místa Koncepce řeší 
v rámci jednotlivých témat, například viz. Aktivní partery či 
Veřejná vybavenost.

Jak pro kvalitu veřejných prostranství, tak pro kvalitu budov, je 
důležité, aby před hlavními průčelími budov s hlavními vstupy byly 
čitelné předprostory, jejichž podoba odpovídá jak architektuře 
budovy, tak funkci předprostoru, tj. místa k setkávání zastavení 
se, posezení, aktivit s budovou souvisejících. 

 K výraznějšímu přeřešení dochází například před budovou 
Arcibiskupství pražského, kde dnešní prostor slouží jako 
parkoviště. Nová podoba je založena na přeřešení dopravy, 
která je z centrální části odkloněna, a místo se stává jak 
plnohodnotným reprezentativním i pobytovým předprostorem 
budovy, tak součástí Velkého zeleného pásu. Podobně je 

například rozšířen předprostor hlavního vstupu do budovy 
VŠCHT, tak aby umožnil odpovídající pobytové a společenské 
využití. 

Stejně tak je předprostor Stavební fakulty ČVUT sjednocen 
do velkorysejší plochy a plynule navázán na společný prostor 
Tabuly a křížení Velkého a Malého zeleného pásu. Protože se 
většinou nacházejí na pozemcích ve vlastnictví jednotlivých 
institucí, je jejich realizace závislá na souhlasu jednotlivých 
vlastníků.
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doplnění vzrostlé zeleně

stávající vzrostlá zeleň

D.8.14 Doplnění stromových alejí 
- zvyšující zelený charakter celku Kampusu

Jedním z motivů prolínajících celým územím Kampusu je 
doplnění stromových alejí do ulic všude, kde to profil a využití 
ulice umožňuje. Tam, kde to lze, do šíře chodníku, na ostatních 
místech mezi řady parkovacích míst. Přítomnost stromů 
posiluje vnímání Kampusu jako pobytového místa se zeleným 
charakterem. 

stromořadí mezi parkovacími místy - Bílá ulice

stromořadí v rámci chodníku - Zikova ulice
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1. Abstraktní kamenná mozaika
2. Satirické nástěnné kresby
3. Emblém FS 
4. Emblém FEL
5. Interaktivní světelná instalace „Linky“
6. Skleněné stély I. 
7. Skleněné stély II.
8. Ozdobná dělící mříž FS 
9. Ozdobná dělící mříž FEL 
10. Plastika „Pramen“
11. Skleněná plastika „Kniha“
12. Skleněná plastika „Iluzivní krychle“
13. Skleněná plastika (Průniky)
14. Turbína
15. Památník parašutistům Československé armády
16. Lavička Ferdinanda Vaňka
17. Dřevěný průchod (Letní dílna 2017)
18. Gobelín „Stavebnictví“
19. Obraz „Jeřábi“
20. Reliéfy 17. listopadu, Jana Palacha a CH. J. Wilenberga
21. Obraz (postavy) 
22. Gobelín (slunce)
23. Sádrový reliéf
24. Hodiny infotabule 
25. Vlajkové stožáry 
26. Plastika „Stojící děvče“
27. Figurální socha J. A. Komenský 
28. Busta Josef Zítek
29. Busta Josef Brožek, Franc Josef Gerstner 
30. Busta František Křižík

nástěnná díla, zámečnické výrobky (9)

obrazy, fresky (6)

prostorová díla (15)

D.8.15 Umělecká díla - vyjadřující smysl Kampusu

Pro umělecká díla v Kampusu by měl existovat samostatný 
a jednotný architektonický a kurátorský scénář. Jedním z 
cílů nové podoby Kampusu je reprezentovat a ukazovat 
smysl jeho obsahu, tedy vzdělání, vědu a jejich propojení 
s každodenností. A protože umělecká díla ze své podstaty 
dokážou být nositeli sdělení, více než se nabízí, aby díla 
nacházející se v Kampusu tuto roli reprezentovala.

Je třeba začít rekapitulací stávajících děl, resp. aktualizací 
stávajícího zmapování. Dále vyhodnotit kvalitu děl, a to 
na základě dvou hlavních kritérií. Podle umělecké kvality 
samotného díla, spočívající ve vizuální kvalitě a také v 
obsahu, který dílo nese a schopnosti ho sdělovat. A zároveň 
podle vztahu uměleckého díla k veřejnému prostranství, tj. 
do jaké míry je aktivní součástí celku - s místem komunikuje, 
obohacuje ho, osvětluje jeho význam a charakter, jinými slovy 
vytváří s ním kvalitnější celek, než by byl bez uměleckého 
díla. V případě Kampusu pak konkrétně vyhodnotit nakolik 
reprezentuje smysl a obsahu Kampusu. 

Dalším krokem by pak mělo být rozhodnutí, která díla splňují 
daná kritéria do té míry, že by v Kampusu měla zůstat, a 
následně na základě koncepce nové podoby veřejných 
prostranství vyhodnotit, zda je ponechat na stávajícím místě, 
či posunout do nové polohy.

Návazně pak na základě této Koncepce revitalizace 
veřejných prostranství určit místa pro nová umělecká díla, 
témata, která by mohla ztělesňovat a zvolit optimální postup 
jejich pořízení. Viz. publikace: Umělecká díla na veřejných 
prostranstvích, Melková, Frejlachová, Hendrych, IPR Praha 
2018.


