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Areál Strahovských kolejí, místo kde začínaly a končily životní příběhy 
mnoha studentů ČVUT, místa setkání přátel, začátků lásek na celý život 
nebo jedny prázdniny… Místo kudy kráčely svým tempem i dějiny – 
roky 38...48...67...68...89… Dnes je to jediná velká souvislá plocha, 
kterou ČVUT má pro svůj další rozvoj.  Nejenom koleje, ale i možnosti 
výstavby nových kapacit pro vědu, provoz, bydlení mladých doktorandů, 
zahraničních pracovníků a jejich rodin. Místo pro odpočinek, zábavu, 
sport. To všechno jsou možnosti, které areál nabízí, zvláště po letošním 
schválení přípravy tramvajové trati z Malovanky. Toto dopravní spojení 
umožní v budoucnu vytvořit zdatné dvojče k dejvickému Kampusu.

Nový Kampus Plus pro celé ČVUT: bydlení, rekonstrukce nebo nová 
výstavba dalších kolejí, archiv ČVUT,  hala pro sport a kulturu, laboratoře... 

Cokoliv co život přinese.

Kampus Dejvice – co dál? ... stále hledáme cesty, jak naplnit tento výraz. 

Nejsou přímé. Je možné se na ně dívat mnoha způsoby. Hledejme 
realistickou náplň a zároveň nerezignujme na nároky života dnešních 
i budoucích generací. Kampus není jen soubor učeben, laboratoří 
a kanceláří.  Je to i místo k životu, k odpočinku, místo, kde jsme rádi. 
Navrhujme, jak využít místa o kterých víme,  ale i ta, o kterých třeba ještě 
nevíme. Řešíme celek i detail.

Hlavní Kampus ČVUT: sportovní a kulturní vybavení, laboratoře, učebny 
a kanceláře. Prostory pro Fablab, startupy, inkubátory. Místa pro práci i 
zábavu, pro vědu i pro odpočinek, pro setkávání, pro lásku...
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Studenti v ateliérech Kordovský-Vrbata a Hlaváček-Čeněk 
z Ústavu navrhování II Fakulty architektury ČVUT zpracovali 
v letním semestru 2018/18 a v zimním semestru 2019/20 
projekty rozvoje areálů ČVUT v Dejvicích a na Strahově, které 
se stanou po vybudování tramvajové  trati na Strahov jedním 
souborem pro práci, bydlení a život studentů a pracovníků naší 
univerzity. 

Hledáme náměty, myšlenky a podklady pro diskusi o dalším 
rozvoji  školy.
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