
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhy Pracovní skupiny Kampus 
Dejvice pro realizaci společných kroků 
v roce 2016 – Příloha 1 

 

 

 

 

 



 

1. Kultivace vzhledu veřejného parteru kampusu  

Pracovní skupina konstatuje, že:  

 Kampus Dejvice – jeho veřejný prostor – by měl mít sjednocenou urbanistickou 

vizi a vycházet vstříc potřebám kampusové komunity.  

Pracovní skupina doporučuje účastníkům Memoranda o společném zájmu následující: 

 Vyhlásit soutěž/přímé zadání na hlavního koordinátora kultivace vzhledu 

veřejného parteru kampusu  

 Navrhuje vymezení role Koordinátora:  

o Hlavní koordinátor zajišťuje návaznost koncepce prostoru, jeho užitnost 

a styl. Dohlíží na časový plán a jeho plnění, konzultuje s navrhovatelem 

a realizátorem v průběhu tvorby. Zodpovídá pracovní skupině. 

Koordinátor by měl posléze spolupracovat s místostarostou MČ Praha 6 

Ing. arch. Martinem Poláchem. Městská část má již nyní představu o 

využití Technické ulice (zavedení pěší zóny, příprava prostor pro 

farmářské trhy, …) 

o Pracovní skupina se svojí většinou shodla, že kandidáta na koordinátora 

navrhne ČVUT.  

 Ujasnit si a specifikovat představy o možném financování kultivace parteru 

o Příprava Ideové studie a samotná realizace kultivace budou vyžadovat 

finanční prostředky. Ty pracovní skupina k dispozici nemá. 

 Podpůrné materiály pracovní skupiny pro koordinátora: 

o Praha 6 – ideový a technický návrh úpravy ulice Technická. 

o ČVUT – koncepce a výstupy studentské soutěže na celkovou podobu 

parteru Kampusu Dejvice.  

o NTK – anketa (O)žije Kampus Dejvice, jíž se zúčastnilo 1176 

respondentů svými podněty. 

 

Realizace 2015–2016 – co lze udělat v krátkodobém horizontu:  

 
 Praha 6 – v zimních měsících 2015/2016 – kultivace veřejného prostoru 

v Technické ulici (prořez sakur, travnatá plocha…). 

 Praha 6 – zavedení pěší zóny na jaře 2016 – Technická ulice bez aut. Vybudovat 

zpomalovací retardéry ve Studentské ulici.  

 Pracovní skupina: bude plnit roli komunikační spojky mezi komunitními 

potřebami, koordinátorem (zástupci PrSk hlas poradní) a signatáři Memoranda.  

 

 

 

 

 



2. Rozvoj veřejných vzdělávacích, společenských 
a kulturních aktivit v kampusu – společensko-kulturní 
život, společné akce KD 
 

Pracovní skupina konstatuje, že se shodla na společném pořádání a finanční účasti na 

těchto akcích 2016: 
 Cross Campus – 2. ročník běhu napříč kampusem – jaro 2016 (odhad 250.000,- 

Kč), 

 Life Science Film Festival – 2. ročník – říjen 2016 (odhad 300.000,- Kč), 

 Vědecký jarmark – 9. září  - (převážně ze strany sponzorů), 

 Ples v NTK – prosinec 2016 (odhad 300.000,- Kč). 

Podrobný rozpis financování společných akcí KD je v samostatné příloze. 

Financování bude probíhat obdobně jako při akcu Cross Campus 2015, tedy 

přeúčtováním nákladů na jednotlivé instituce. 

 

Veřejně přístupné akce jednotlivých institucí budou propagovány pod hlavičkou 

Kampus Dejvice. 

 
 
Pracovní skupina žádá účastníky Memoranda vrcholné představitele jednotlivých 

institucí o maximální možnou podporu návrhů pracovní skupiny pro společné 

společensko-kulturní akce v Kampusu Dejvice. 
 

Společné pro bod 1 a 2: 
 

 2015–2016 - VŠCHT zkoordinuje komunikační platformy pro studentské 

organizace a studentské komory akademických senátů za účelem sdílení 

zkušeností a diskutování společného směřování a agendy v rámci Kampusu 

Dejvice.  

 ČVUT nabídne prostory pro tato setkání. 

 V silách pracovní skupiny je propojovat a propagovat dílčí projekty v rámci 

Kampusu Dejvice. 

 

3. Výzkumné i vzdělávací projekty a aktivity 
 

Pracovní skupina konstatuje, že: 

 členové Kampusu Dejvice se budou vzájemně informovat o svých vzdělávacích 

projektech a aktivitách.  

 v roce 2015 byla ustanovena Knihovní rada NTK ze zástupců všech fakult 

ČVUT a VŠCHT, NTK, UK, ÚOCHB s cílem budování společné knihovny 

tištěných i elektronických fondů.  

 

 

 



Dále konstatuje, že: 

 zřídila marketingovou podporu Kampusu Dejvice: 

o FB Kampus Dejvice: zdroj informací celého kampusu na jediném místě. 

Generátor akcí https://www.facebook.com/KampusDejvice. 

o Administrátorem FB je Simona Batková (NTK). 

o Letáky, vizitky – připravila NTK, monitory v přípravě 

o www.kampusdejvice.cz/eu – zaregistrována, výhledově možno 

vybudovat 

o navrhuje výhledové umístění infopanelu s programem Kampusu 

Dejvice ve veřejných prostorách kampusu  

 

https://www.facebook.com/KampusDejvice

