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Nová budova Fakulty Informačních Technologií v kampusu ČVUT
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Práce je zaměřena na kampus vysokých škol v Praze Dejvicích. Z jeho analýzy 
vyplynula ideová koncepce s plochami určenými pro přestavbu i další rozvoj. 

Cílem diplomové práce je konkrétní zásah ve formě návrhu nové Fakulty 
Informačních Technologií, která dosud nemá vlastní objekt. Nová budova 

fakulty poskytne kromě prostor pro výuku i místo 
pro samostudium i trávení volného času všem studentům 

v kampusu, čímž reaguje na zásady dalšího rozvoje kampusu zjištěné v rámci 
jeho analýzy.

The diploma thesis is focused on the campus of colleges in Prague, Dejvice.
An ideological conception with the sites designated for reconstruction and 

further development has emerged from its analysis.The aim of the thesis is a 
concrete intervention in the form of a design for a new building of Faculty of 
Information Technology, which has not owned its own premises so far. Apart 
from the premises for teaching, the new building provides all the students 
of the campus with a place for spending their leisure time and self-study, 

and thus responds to the principles of further development of the campus 
established within its analysis.

ANOTACE 
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Kontext Praha

Univerzita (z lat. universitas = všeobecnost, společenství, kolegium) je tradiční 
označení samosprávné vysoké školy, která poskytovala nejvyšší stupeň vzdělání 

v rozmanitých oborech.

Kampus (angl. campus, z lat. campus, pole, cvičiště) je souvislý areál vysoké školy 
(univerzity), zejména v britském a americkém prostředí.
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Základní informace o Fakultě Informačních Technologií

Fakulta Informačních Technologií je nejmladší fakultou ČVUT v Praze 
a (možná právě proto) nejdynamičtěji se rozvíjející. Fakluta pořádá 
české i mezinárodní konference, jako je LinuxDay, pro její studenty 

jsou často pořádány veletrhy a v rámci výzkumu spolupracují studenti 
se soukromým sektorem.  
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Základní informace o Fakultě Informačních Technologií

 Studenti
celkový počet: 2157 (z toho ženy 264, z toho cizinců 532) 
bakalářské: 1528 + 128 dálkově (první ročník 920 - 1100, další cca 300)
magisterské: 444
doktorské: 51
 
 Pracovníci
akademičtí pracovníci: 93 (z toho žen 13)
zaměstnanci: 43 (z toho žen 28)

Děkan: doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D

 Adresa
FIT ČVUT, Thákurova 2700/9, Praha 6, Dejvice, 160 00 Praha 6 
současný stav: 3.patro budoby FA, 6 pater budovy A FSv, přednášový sál FEL, přednáškový sál NTK

 Historie
FIT ČVUT byla založena 1. července 2009, první rok výuky byl zahájen 21. září 2009. Vznikla rozšířením a rozdělením katedry 
počítačů na Fakultě elektrotechnické ČVUT. Do prvního ročníku se v roce 2009 imatrikulovalo necelých 500 studentů, 
z toho asi 10 % tvořily ženy a dívky. Asi 10 % studentů pocházelo ze Slovenska a dalších 10 % ze zemí východní Evropy. 
Studium od začátku probíhá v češtině a v některých oborech i v angličtině.

 Katedry
(Výuku i výzkum na fakultě zajišťuje šest specializovaných pracovišť)
Katedra teoretické informatiky (18101)
Katedra softwarového inženýrství (18102)
Katedra číslicového návrhu (18103)
Katedra počítačových systémů (18104)
Katedra aplikované matematiky (18105)
Katedra informační bezpečnosti (18106)

 Studium
Studenti bakalářského a magisterského programu si volí obor během studia, nejpozději však se zadáním bakalářského/
diplomové práce. V roce 2014 došlo k reakreditaci původního bakalářského studijního programu Informatika. Studenti 
nastupující od akademického roku 2015/2016 již nastupují do tohoto nově akreditovaného programu. FIT má nejnižší 
šance na přijetí ze všech fakult ČVUT a to 53.01%.

 Studijní obory
 Obory bakalářského studijního programu Informatika 
(Standardní délka studia 3 roky, titul Bc)
Bezpečnost a informační technologie (lze studovat i kombinovaně)
Informační systémy a management
Počítačové inženýrství
Teoretická informatika
Webové a softwarové inženýrství
 zaměření Počítačová grafika
 zaměření Softwarové inženýrství (lze studovat i kombinovaně)
 zaměření Webové inženýrství
Znalostní inženýrství

 Specializace magisterského studijního programu Informatika (MSP)
(Standardní délka studia 2 roky, titul Ing. Program navazuje na bakalářský studijní program Informatika.)
Teoretická informatika
Manažerská informatika
Návrh a programování vestavných systémů
Počítačová bezpečnost
Počítačové systémy a sítě
Systémové programování
Softwarové inženýrství
Webové inženýrství
Znalostní inženýrství
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Stavební program



13

Stavební program
(sestaven na základě schůzky s prodekankou pro rozvoj FIT, Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.) 

foyer (pro pořádání akcí)
recepce v návaznosti na foyer

šatna v návaznosti na foyer

přednáškový sál 300 osob
přednáškový sál 150 osob 2x
přednáškový sál 100 osob 2x

laboratoře (lehká) 400m2

(3d tisk, cnc lasery, součásti počítačů a tiskáren, vr realita, robotika)  

podnikatelský inkubátor (kanceláře/laboratoře) 
pro spolupráci soukromého sektoru se studenty 

učebny pro 25-28 studentů 35x55m2

(možnost zvětšít učebnu, část učeben vybavených počítači) 

děkanát 3x20m2

kanceláře  35x15m2

kanceláře spávy 20x15m2 
zasedací místnosti 4x 

prostor pro studenty 
(velkoprostorová studovna, tichá/hlasitá, skupinové, individuální, kuchyňky) 

bistro/kavárna 200m2

hygienické zázemí
malá kuchyň

servrovny
sklady elektroniky

hygienické zázemí na každém podlaží

Stavební program
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Místo
Místo na hraně Flemingova náměstí. 

Vymezující zelený pás. 

Místo
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Místo
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Místo
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Místo
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Koncept

Vstup

Pasáž

Prostory

Jižní strana

Zázemí

Platforma

Fakulta
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Koncept

Koncepce

Stavba se skládá ze dvou částí - veřejné platformy a soukromé úzké hmoty. Vstup je umístěn na cestě z Vítězného náměstí, 
nově vzniklého průchodu za budovami FEL a FS a od tramvajové zastávky Lotyšská. Vstupuje se směrem dolů do platfor-
my. Ta je pokračováním platformy budovy Národní Technické Knihovny. Stavba se dá podejít díky vchodům umístěným v 
kratších stranách. 

Díky sklonu terénu, je tak napůl v zemi a napůl nad zemí. V platformě jsou umístěny po jedné straně přednáškové sály 
a po straně drůhé laboratoře. Jinak ji tvoří velké foyer, které je vhodné pro konání veletrhů a dalších akcí. Dále je zde 
kavárna, která pokračuje v podlaží na platformě. Podlaží v rovině horního okraje platformy je určeno studentům a nachází 
se zde velký studijní prostor, který lze případně rozdělit například na tichou a hlasitou studovnu nebo pro další student-
ské akce. Kavárna je funkčně oddělitelná od provozu fakluty a bude dalším živým bodem Kampusu Dejvice i po ukončení 
výuky. Platforma je směrem k Flemingovu náměstí zatravněna. Vystoupit na ni se dá několika schodišti a ‚horní‘ hmota se 
dá z jedné strany obejít a z druhé projít skrz kavárnu. V platformě je několik otvorů umožňující jednak prosvětlení vnitřní-
ho prostoru, ale i možnost nahlédnutí do dění uvnitř. Podélně s ‚horní‘ hmotou jsou umístěny dva světlíky - dvě spáry, po 
delších stranách a ve zdi platformy jsou okna prosvětlující posluchárny.  

Horní část stavby se defakto podélně dělí na provozní část směřovanou na jihozápad a část směřující na severovýchod, 
kde se nacházejí všechny učebny a kanceláře. Jihozápadní část je tvořena betonovou stěnou s jádry, jsou k ní přimknuta 
symetricky dvě atria se dvěma schodišti. Podlaží jsou řešena dvěma způsoby, jako typické podlaží učeben, tvořeno chod-
bou a řadou devíti učeben, z toho dvě krajní učebny mohou zdvojnásobit svou velikost, nebo fungovat odděleně. Druhé 
typické podlaží je podlaží kanceláří, je zde řada kanceláří a široká chodba vybavená stoly pro samostudium studentů. Na 
obou koncích budovy se nachází zasedací místnost nebo odpočinková místnost s kuchyňkou. Střecha je řešena jako poby-
tová, z většiny zatravněná. 

Vstupní podlaží - platforma
vstupní foyer, recepce, šatna, sál 300 osob, sál 150 osob, sál 100 osob, kavárna/bistor s kuchyní, laboratoře, toalety

První nadzemní podlaží (v úrovni horní hrany platformy) 
velkoprostorová studovna s odopčinkem, kavárna/bistro, toalety náležící kavárně

Druhé nadzemní podlaží (typické kancelářské podlaží s děkanátem naproti výtahům) 
15 kanceláří, sekretariát, kancelář děkana a tajemníka, 2 hygienická jádra, zasedací místnost, kuchyňka, studijní místa v 
chodbě

Typické kancelářské podlaží (2., 4., 6. NP)
18 kanceláří, 2 hygienická jádra, zasedací místnost, kuchyňka, studijní místa v chodbě

Typické podlaží s učebnami (3.,5.,7. NP)
7 učeben, 2 učebny s možností rozšíření, 2 hygienická jádra

První podzemní podlaží
20 parkovacích míst, servrovna, technická místnost (včetně: podpora fotovoltaické stěny, úpravna dešťové vody), sklad 
elektroniky

Druné podzemní podlaží
69 parkovacích míst

Třetí podzemní podlaží
69 parkovacích míst
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Koncept

Světlíky Strom

Průchod Funkce



21

Koncept

Informace o stavbě

Nadzemní podlaží: 8
Podzemní podlaží: 4 (všetně platformy)
Počet parkovacích míst: 158
Užitná plocha platforma: 3000m2

Užitná plocha nadzemní podlaží: 1050m2

Konstrukce: betonová monolitická 
Konstrukční výška polaží: 4m

Parkování
Po prozkoumání situace je vjezd do garáží uvažován po rampě, která slouží NTK. Jedná se o dvě jednosměrné rampy. 
Parkování je umístěno ve 3 podzemních podlaží. 

Konstrukce

Budova je navržena jako monolitická betonová konstrukce. Platforma měří 80x46,5m. Půdorysný rozměr vrchní hmoty 
je 75x15,5m. Na jihozápadě ji tvoří nosná stěna a na severovýchodě řada plochých sloupů. V budově jsou symetricky 
umístěna dvě atria se dvěma samonosnými schodišti (konstrukce vřetenového schodiště). Atria jsou ohraničena jádry. 
Sloupy jsou rozmístěny v modulu 8,3m a jejich půdorysné rozměry jsou 0,5x1,5m. Sloupy jsou propojeny se stěnou 
průvlaky na rozpon 12,5m. Strop je řešený jako žebírkový. Konstrukční výška nadzemních podlaží je 4m. Plášť je navržen z 
perforovaného plechu. 

Tzb

Celá jihozápadní část stavby je navržena jako monolitická stěna bez otvorů, nedovoluje tak přehřívání, se kterým má 
problém například budova A Fakulty Stavební. Na této stěně je navíc umístěna fotovoltaická plocha z fotovoltaických 
pásů. Vzhledem k tomu, že tato stěna není téměř nikdy zastíněna, maximálně do výšky třetího nadzemního podlaží, může 
pokrýt značnou část spotřeby elektřiny budovy. 

Větrání budovy je kromě vzduchotechnických jednotek zajištěna přirozeným větráním, kdy se v nočních hodinách 
automaticky otevřou v přízemí ventilační okna a zárověň prosklená střecha dvou atrií. Vytvoří tak komínový efekt a 
betonová konstrukce bude moci nasát chlad a bude tak alespoň část dne chladit vnitřní prostor budovy. 
Velká část platvormy na severovýchodní straně je zatravněná a umožňuje vsak vody a budovu tak chladí. Zatravněna je 
i pobytová střecha, která také chladí stavbu i okolí. Přebytečná dešťová voda bude schraňována v podzemní technické 
místnosti a upravována a použita pro splachování toalet v celé budově. 



22

Schwarzplan 1:10 000

Platforma
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Schwarzplan 1:10 000

Horní hmota
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Schwarzplan 1:5 000

Platforma
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Schwarzplan 1:5 000

Horní hmota
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Linie okolí

Platforma je pokračováním podstavce 
NTK, z Bechyňovi ulice drží linii největšího 

přednáškového sálu FA ČVUT. 

Horní část stavby navazuje na hlavni hmo-
tu budovy FA ČVUT a zároveň nechává co 

nejvíce prostoru budově Ntk.
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Linie okolí
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Situace s parterem 1:2 000
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Situace s parterem 1:1 000
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Situace pohled na střechu 1:1 000
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Půdorys platforma 1:500

bistro

přednáškové 
sály

laboratoře

recepce

foyer
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Půdorys první nadzemní podlaží 1:500

bistro

přednáškové 
sály

laboratoře

bistrostudovna
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Typické podlaží kanceláří 1:500
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Typické podlaží učeben 1:500
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Pohled na střechu 1:500
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Druhé podzemní podlaží 1:500
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První podzemní podlaží 1:500

technická 
místnost

servrovna sklad sklad
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JV pohled 1:500
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SV pohled 1:500
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SZ pohled 1:500
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JV pohled 1:500
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Řez 1:500
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Řez 1:500
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Axonometrie
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Axonometrie
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Vizualizace z ulice Velflíkova
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Vizualizace z nového průchodu z Vítězného náměstí
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Vizualizace z Flemingova náměstí
Vizualizace průchodu k NTK
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Vizualizace z ulice Bechyňova
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Vizualizace pohledu na vchod z platformy 
Vizualizace vstupu
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Vizualizace typického kancelářského podlaží
Vizualizace podlaží s výstupem na platformu
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Práce je zaměřena na kampus vysokých škol v Praze Dejvicích. Z jeho analýzy 
vyplynula ideová koncepce s plochami určenými pro přestavbu i další rozvoj. 
Cílem diplomové práce je konkrétní zásah ve formě návrhu nové Fakulty 
Informačních Technologií, která dosud nemá vlastní objekt. Nová budova 
fakulty poskytne kromě prostor pro výuku  místo pro samostudium i trávení 
volného času všem studentům v kampusu, čímž reaguje na zásady dalšího 
rozvoje kampusu zjištěné v rámci jeho analýzy.

The diploma thesis is focused on the campus of colleges in Prague, Dejvi-
ce.An ideological conception with the sites designated for reconstruction 
and further development has emerged from its analysis.The aim of the 
thesis is a concrete intervention in the form of a design for a new building 
of Faculty of Information Technology, which has not owned its own premi-
ses so far. Apart from the premises for teaching, the new building provides 
all the students of the campus with a place for spending their leisure time 
and self-study, and thus responds to the principles of further development 
of the campus established within its analysis.

Keywords:campus, faculty, public space, platform, education
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