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Úprava půdorysu nádvoří u 
objektů ČVUT na Karlově 

náměstí vedla k tvorbě nových 
přístupových cest do 

sousedících budov. V těsné 
blízkosti těchto cest vznikly 

dva „zálivy“, které mají sloužit 
jak primární zóny pro odpočinek 
a setkávání studentů. Zadáním 

pro studenty FA ČVUT je 
navrhnout sezení a celkové 
zvýšení uživatelské pohody v 
tomto prostoru. Následující 
prezentace vás seznámí s 
hlavními problémy této 

dispozice a jejich řešením 
podle mého návrhu.



Hlavním problémem pro celý prostor je 
sluneční světlo. Okolní budovy 

neposkytují dostatečné zastínění v době, 
kdy je prostor primárně využíván a 

dispozice v současné podobě postrádá 
jakékoli prvky, které by ho pomáhali 

vytvářet 



První úpravou je přidání šesti 
stromů, které budou sloužit 

jako stínotvorné prvky. Zároveň 
díky svému rozložení budou 

tvořit přirozenou ochranu před 
zkracováním si cesty přes rohy 
trávníku a jeho poškozením.



Stromy jsou uloženy v betonové 
konstrukci, která může sloužit 
jako prostor pro sezení nebo 

pouze jako vymezení prostoru. V 
jejich okolí mohou vzniknout 
nové komunikace, které by 

eliminovali ostré rohy 
travnatých ploch



Druhým stínotvorným
prvkem jsou konstrukce pro 
zálivy u hlavních cest.



Pro stínění hlavních zálivů jsem 
zvolil jednoduchou konstrukci, 
která bude díky zvolenému 
materiálu kari sítě částečně 

průhledná. Zároveň může 
sloužit jako podpora pro růst 
zeleně tvořící zelenou bariéru 

proti slunci.



Konstrukce je zhotovena z 
ohnuté kari sítě, která je na 
okrajích zpevněná pásovinou 
formovanou do L profilu. Celá 
konstrukce je zapuštěna do 

země.



Hlavním zdrojem stínu na nádvoří je nízká 
budova, ve které se nachází menza. V současné 

době se prostor před ní nevyužívá. Jedná se však 
o trvale nejstinnější část celého nádvoří. Navrhuji 

tam vytvořit sekundární dlážděnou plochu a 
sezení.



Po vydláždění prostoru vznikne 
plocha s rozmístěným sezením, 

která bude mít u fasády 
vložený další prvek z kari sítě. 

Ten zakryje současný stav 
budovy. Může také plynule 
porůst zelení a doplnit tak 
prostor o další vertikální 

vegetaci.



Sít je pro větší stabilitu 
uchycená k budově pomocí 
ocelových lanek na úrovni 

horních oken.



Sedací nábytek v zálivech i na 
nově vzniklé dlážděné ploše 
tvoří z kari sítě stočené nízké 
profily. Pod plochou na sezení 
je síť zdvojená a propojená pro 

větší tuhost konstrukce.



Hlavní prvky sedacího nábytku vzniknou za 
pomoci vysunutí profilu obrubníku do prostoru. 

Protože by se jednalo o velmi elementární 
plochu posedu, rozhodl jsem se ji zpříjemnit 

zvlášť tvarovaným sedákem z kari sítě. Počet a 
četnost prvků je stále předmětem návrhu a 

může se měnit.



Prvotní myšlenka počítala s místem pro 
jednotlivce. Kari síť by „vyrůstala“ ze země a 
tvořila tak lehký doplňující prvek na sezení.



V rámci návrhu jsem testoval různé tvary vysunutého 
profilu z obrubníku stejně jako různé tvary 

doplňujících prvků, jako třeba stolů.



Zkoušeli jsme více profilů „podsedáku“, kdy se materiál 
kari sítě různě křížil a ztužoval tak celkovou konstrukci.





Výsledným profilem se stala více „klubovková“, 
oblá varianta, která lépe roznese síly při 

opření. Kanelura v podkladovém profilu umožní 
odchod dešťové vody a také zaklesnutí profilu 
kari sítě. Jako u nízkého sezení je materiál 
zdvojený, tentokrát v oblasti kříže a kolen.



Základní profil má šířku padesát centimetrů a dá se po 
vysunutém betonovém profilu posouvat. Mohou tak 

vzniknout jak místa pro jednotlivce, tak skupinové sezení.



Profily a „sedáky“ budou sloužit jako forma permanentního 
sezení okolo hlavních komunikačních toků a travnatých ploch.




