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Myšlenka projektu vychází ze současného problému trhu 
s nemovitostmi, stejně tak i s nedostatkem ubytovacích 
zařízení pro studenty na území Prahy. Připočteme-li fakt 
vycházející z demografického nárůstu studentů, vyplývá 
z toho potřeba vybudování nových vysokoškolských 
kolejí. Mnoha čerstvým i stávajícím vysokoškolákům 
komplikuje studium otázka bydlení. Koleje často nemají 
dostatečnou kapacitu. A nájmy, zejména v Praze, šplhají do 
astronomických výšek.

Náplní diplomního semináře byla reakce na současnou 
bytovou situaci v Praze. Projekt nového víceúčelového 
vysokoškolského areálu tak navazuje na (z toho vyplývající) 
aktuální nedostatek ubytovacích míst pro studenty. 

Cílem bylo navrhnout studentské městečko s přidanou 
občanskou vybaveností. Součástí analýz je určení vhodné 
polohy pro jeho výstavbu a navržení urbanismu území 
společně s Terezou Houdkovou a Markem Ungerem. 
Následný návrh samotných objektů na pozemku je již 
zpracován jednotlivými studenty.

Zvolená lokalita pro nový areál kolejí je vhodně umístěna 
v blízkosti vysokoškolského kampusu. Jedná se o území 
současných kasáren Generála Píky v Praze 6 - Dejvicích. 
Urbanistický návrh navazuje na koncepci Antonína Engela 
z roku 1923.

Návrh konkrétního bloku se zaměřuje především na náplň 
studentského bydlení. Navrhovaný objekt v sobě ale 
zahrnuje i funkci kulturního zázemí pro celé studentské 
městečko.

NEDOSTATEČNÉ KAPACITY SOUČASNÝCH KOLEJÍ

Poměry počtu ubytovacích míst na kolejích k počtu studentů 
na jednotlivých univerzitách jasně ukazují, jak velký 
nedostatek ubytovacích míst nutí studenty vyhledávat jiné 
varianty. Zhruba 24% studentům je přidělena kolej. Asi 11 
% studentů zůstává bydlet u svých rodičů v Praze. Ostatní 
studenti (cca 65 %) musí volit pronájem soukromého 
bytu, většinou sdílený s dalšími studenty, dojíždění, či jiné 
alternativy.

DEMOGRAFICKÝ NÁRŮST STUDENTŮ

Na toto téma byla vypracována studie Demografické 
prognózy z r. 2014 výzkumníky Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze (Burcin a kol. 2014). Výsledkem 
jsou 3 varianty vývoje tzv. referenční populace (studenti ve 
věkovém rozmezí 19 - 20 let). Všechny varianty ukazují jasný 
počtový vzrůst, který se liší v počtu potenciálních studentů. 
Tento vzrůst bude znamenat i větší kapacity ubytovacích 
zařízení, které jsou již v současnosti nedostačující.

CENOVÝ NÁRŮST BYTŮ V PRAZE

Bytová výstavba je na území Prahy realizována primárně v 
prstenci modernistického města (39 % z celopražské kapacity 
nových bytů), což lze přičítat primárně příhodným prostorovým 
podmínkám pro realizaci developerských projektů. Nejvíce 
nových bytů aktuálně vzniká v severovýchodní a západní 
části Prahy, což vede obyvatele k nucenému stěhování mimo 
centrum kvůli vysokým cenám. 

URBANISTICKÝ KONTEXT

Pro pražské Dejvice je charakteristická kompaktní bloková 
zástavba podle návrhu Antonína Engela. Dejvice mají jasně 
danou blokovou strukturu. Avšak areál současných kasáren 
Generála Píky je v dnešní době oplocený a pro pěší zcela 
neprostupný, jelikož se jedná o areál patřící armádě, s čímž se 
pojí přísný návštěvnický režim. Tímto charakterem se jedná 
o významnou bariéru v území. Areál se nezačleňuje do jasně 
dané blokové struktury okolí Vítězného náměstí.

Na pozemku se v současné době nachází převážně prázdné 
sklady, nevyužívané budovy a rozlehlé parkoviště pro 
zaměstnance Armády ČR. Náplň funkce areálu nevyhovuje 
potenciálu lokality, i proto se nabízí právě toto území k 
řešenému využití.

Zvolená lokalita pro nový areál kolejí je vhodně umístěna 
v blízkosti vysokoškolského kampusu ČVUT A VŠCHT a na 
dopravní křižovatce, kde se setkává autobusová, tramvajová, 
automobilová a podzemní doprava.

URBANISTICÝ NÁVRH

Nové řešení se stávajícími objekty na řešeném území nepočítá. 
Na základě urbanistické analýzy a rozboru stávajících objektů 
navrhujeme jejich demolici a nový urbanistický plán.

Urbanistický koncept navazuje na stávající zástavbu Dejvic 
a na koncepci Antonína Engela z roku 1923. V našem návrhu 
počítáme s budoucími plány v okolí pozemku. Jedním z 
hlavních záměrů, na který navazujeme je KES, vybudování 
plánovaného okruhu Evropská-Svatovítská, který by měl 
ulehčit intenzivní dopravě v oblasti Vítězného náměstí a 
zjednodušit  automobilový pohyb v této lokalitě. V návrhu se 
počítá s pokračováním aleje ze směru studentského kampusu. 
Navrhujeme zde zelený pás pro pěší a cyklisty, který odcloní 
automobilovou dopravu od areálu. 

Areál navazuje na okolí a plynule prodlouží ulice Buzulucká 
a Generála Píky . Ty směřují do nově vzniklého centra 
studentského městečka, kterým je studentský dům. Před 
ním vzniká centrální náměstí. Kolem něj jsou navrženy čtyři 
bloky odpovídající charakteru okolní kompaktní blokové 
zástavby. Každý blok je specifický a má speciální náplň 
mimo bydlení.

Blok na západní straně pozemku má reprezentativní 
charakter kvůli své poloze u příjezdové cesty směrem k 
Vítěznému náměstí. S protilehlým blokem dotváří “bránu” 
do Dejvic v návaznosti na Engelův návrh.

TYPOLOGIE POKOJŮ

V projektu je celkem 11 typů buněk. Sociální zařízení je řešené 
vždy v rámci buňky. Některé jsou s kuchyňskou linkou, některé 
bez kuchyňské linky, kterou nahrazuje společná kuchyňka pro 
více buněk. Tyto společenské prostory obsahují kuchyňskou 
linku, velký jídelní stůl a sedací nábytek. Proto slouží nejen 
k vaření, ale i k různým společným aktivitám. Na každou 
takovou společenskou místnost přímo navazuje venkovní 
terasa směrem do vnitrobloku.

Ve 2.NP jsou k dispozici i čtyři bezbariérové pokoje. Většina 
pokojů disponuje vlastní lodžií hlubokou 0,5m. Variabilita 
dispozic a vybavení pokojů bude finančně odlišena.

MULTIFUNKČNÍ SÁL

Kulturní zázemí je zajištěno velkorysým multifunkčním 
sálem s kapacitou 242 míst k sezení. Prostor lze individuálně 
přizpůsobit požadavkům konané akce. Flexibilní uspořádání 
sálu umožňuje pořádání koncertů, divadla, přednášek, 
workshopů či se může proměnit v malé kino. Vstup do sálu 
je bezbariérový skrz vstupní halu v 1.NP. Návštěvníci mohou 
také využít vstup přes přiléhající bar ze dvora ve 2.NP. Na sál 
navazují šatny pro návštěvníky i sociální zařízení. V přímé 
návaznosti na sál je také zázemí pro účinkující přístupné ze 
vstupní haly ve 2.NP a ústící přímo k pódiu v sále.

AKTIVNÍ PARTER

Nová výstavba potřebuje dostatečnou občanskou 
vybavenost. Celý parter v 1.NP i 2.NP je určený pro nové 
obchody a služby lokálního charakteru, které budou 
adekvátní k požadavkům studentů, zároveň budou sloužit 
i veřejnosti. V návrhu vzniká bistro, kavárna, obchod s 
potravinami, obchod s drogerií, kadeřnictví, tisk, papírnictví, 
knihkupectví a další pronajímatelné prostory. 

BISTRO

Bistro bude po dobu svého provozu propojené se 
společenskou místností orientovanou do dvora. Po skončení 
otevírací doby bude společenská místnost sloužit pouze 
studentům nezávisle na bistru. Všechny tři dvory jsou 
propojené skrz společné prostory (klubovnu a multifunkční 
sál). Dále je na dvory přístup ze studoven, bistra a z chodby 
přes venkovní terasy.

ZÁZEMÍ A SPRÁVA BUDOVY

Ve 2.NP jsou situované kanceláře pro správu budovy. Ve 
stejném podlaží je také šatna a denní místnost pro úklid a 
údržbu kolejí. Technické místnosti (kotelna, strojovna VZT, 
elektrorozvodna, příprava TUV apod.) jsou umístěné v 1.NP 
a pak také na střeše v 6.NP.

PODZEMNÍ GARÁŽE

Potřebná kapacita podzemního parkování pro 
vysokoškolské koleje je 92 stání (z toho 90% vázaných a 
10% návštěvnických). Celková navržená kapacita je 134. 
Zbylá místa jsou počítána pro návštěvníky  multifunkčního 
sálu a pro živý parter s obchodní vybaveností.

STŘEŠNÍ ZAHRADA

Střešní zahrada skýtá prostor pro společné venkovní aktivity. 
Na střeše je prostor na společné aktivity jako je např. 
petanque apod. Je zde i prostor na letní grilování v návaznosti 
na dvě společné kuchyňky pro přípravu jídla či nápojů. Střešní 
zahrada také přispěje k vytvoření nových ploch zeleně v 
zástavbě a zadržování vody na území pomocí vsakovacích 
boxů.

VEGETACE

Nad podzemním parkovištěm je v místech dvorů vrstva 
zeminy 1,4 m potřebná pro růst stromů. Tato vrstva je 
dotačující na růst stromu do výšky 8 m. Navrhuji vysadit 
stromy: javor mléč, lípa velkolistá, javor klen.

KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Konstrukční systém budovy je kombinovaný. Podzemní garáže 
využívají nosný sloupový sýstém. Ve zbytku domu převažuje 
stěnový konstrukční systém. V místech společenských 
prostor, tedy místností s velkoplošným zasklením je stěnový 
systém nakombinovaný se sloupovým nosným systémem. 
Konstrukce základů, nosných sloupů, nosných stěn, a stropů 
je ze železobetonu.

Fasády jsou kontaktní, zateplené. Povrchová úprava je omítka. 
Barevné provedení povrchu fasády, rámu oken i zábradlí je 
vždy ve stejném odstínu. Výrazným prvkem na fasádách je 
členění hmoty skrze vysoký řád, proto je materiálové řešení 
pojato minimalisticky.

NÁVRH

Můj návrh zpracovává konkrétně blok na východní straně 
areálu kolejí, který sousedí s blokem vyčleněným pro Armádu 
ČR. 

Navrhovaný objekt v sobě zahrnuje několik funkcí, které 
obohatí náplň bydlení. Tento řešený blok je zaměřený na 
kulturní sféru. V projektu jsou kromě pokojů pro studenty 
navrženy studovny, společné kuchyňky, kanceláře pro chod 
budovy, živý parter určený pro obchod či služby, multifunkční 
sál, pobytová střešní zahrada. Jednotlivé funkce jsou 
navzájem propojené.

Blok má jasně definované uliční čáry. Dané území nový blok 
hmotově scelí. Svojí výškou navazuje na okolní zástavbu. 
Řešený blok je propojený se sousedním blokem ve 4.NP a 
5.NP velkorysým spojovacím krčkem, ve kterém se nachází 
nejenom horizontální spojka, ale i společný pobytový prostor. 
K otevřenosti bloku vůči městu přispívají průchody z pěší ulice 
do dovrů, prosklené fasády v parteru, multifunkční sál určený 
nejenom pro studenty, ale i pro veřejnost a propojení s okolní 
uliční sítí.

Návrh reaguje na tvar pozemku. Hmota je tedy dělená 
na tři části: východní, střední a západní. Půdorys i fasády 
jsou symetrické na osu od severu k jihu. Tyto tři části jsou 
dispozičně propojené, proto si nehrají na tři různé objekty, 
mají společné znaky na fasádách, mimo jiné i to, že 
barevné provedení povrchu fasády, rámu oken i zábradlí je 
vždy ve stejném odstínu. Výrazným prvkem na fasádách je 
členění hmoty skrze vysoký řád, proto je materiálové řešení 
pojato minimalisticky. Bílá budova ve středu kompozice je 
předsazená oproti budovám po stranách. Posazení hmoty 
na sloupy zdůrazní vstup do budovy a vytváří krytý nástupní 
předprostor s podloubím.

V rámci konceptu respektuji stávající sklon terénu, ten od 
severu k jihu stoupá (směrem k okruhu Evropská-Svatovítská). 
Vzniklý výškový rozdíl mezi 1.NP a 2.NP je 4,5 m a využívám ho 
k vytvoření podzemních garáží. Vjezd do garáží je z východní 
strany z ulice u bloku Armády ČR. Konstrukční výška garáží 
je 3,1 m. Nad podzemním parkovištěm je v místech dvorů 
vrstva zeminy 1,4 m potřebná pro růst stromů.

BYDLENÍ

Navržené bydlení pro vysokoškoláky má celkovou kapacitu 
462 lůžek. Do objektu vede celkem osm vstupů s recepcí. Čtyři 
vstupy jsou z úrovně 1. NP a další čtyři z úrovně 2.NP. Každé 
patro je celé průchozí skrz chodby, na které navazují směrem 
do vnitrobloků celoprosklené společné kuchyňky. Většina 
pokojů je orientována do ulic a žádný není orientovaný na 
sever. Jsou zde navrženy pokoje jednolůžkové a dvojlůžkové.

Na každém podlaží  s ubytováním jsou umístěny dvě 
prádelny se sušičkami a žehlícím prknem určené pro 
studenty. Tyto prádelny slouží také k praní ložního prádla a 
ostatních potřebných věcí pro chod ubytovacího zařízení. 
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T1. DVOJLŮŽKOVÝ POKOJ + SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ (pro 2 osoby)
 (společná kuchyňka na chodbě)

T3. DVOJLŮŽKOVÝ POKOJ + SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ (pro 4 osoby)
 (společná kuchyňka na chodbě)

T5. JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ + SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ (pro 2 osoby)
 (společná kuchyňka na chodbě)

T7. DVOJLŮŽKOVÝ POKOJ + SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ (pro 2 osoby)
 + KUCHYŇKA (pro 4 osoby)

T9. DVOJLŮŽKOVÝ POKOJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM + SOCIÁLNÍ 
ZAŘÍZENÍ (pro 2 osoby)

T11. BEZBARIÉROVÝ JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ + SOCIÁLNÍ 
ZAŘÍZENÍ (pro 1 osobu) / společná kuchyňka na chodbě

AXONOMETRIE

T2. JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ + SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ (pro 3 osoby)
 (společná kuchyňka na chodbě)

T4. JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ + SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ (pro 1 osobu)
 (společná kuchyňka na chodbě)

T6. DVOJLŮŽKOVÝ POKOJ + SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ (pro 4 osoby)
 + KUCHYŇKA (pro 4 osoby) + lodžie orientovaná do dvora

T8. DVOJLŮŽKOVÝ POKOJ + SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ (pro 4 osoby)
 + KUCHYŇKA (pro 4 osoby) + PRACOVNA (pro 4 osoby)

T10. DVOJLŮŽKOVÝ POKOJ + SOCIÁLNÍ ZAŽÍZENÍ (pro 4 osoby)
 + KUCHYŇKA (pro 4 osoby)

CELKEM 148 LŮŽEK

DISPOZICE, 1:150

CELKEM 24 LŮŽEK

DISPOZICE, 1:150

CELKEM 12 LŮŽEK

DISPOZICE, 1:150

CELKEM 48 LŮŽEK

DISPOZICE, 1:150

CELKEM 16 LŮŽEK

DISPOZICE, 1:150

CELKEM 4 LŮŽKA

DISPOZICE, 1:150

CELKEM 39 LŮŽEK

DISPOZICE, 1:150

CELKEM 60 LŮŽEK

DISPOZICE, 1:150

CELKEM 136 LŮŽEK

DISPOZICE, 1:150

CELKEM 24 LŮŽEK

DISPOZICE, 1:150

CELKEM 8 LŮŽEK

DISPOZICE, 1:150

AXONOMETRIE


