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Tento projekt se zabývá revitalizací
kampusu vysokých škol v pražských Dejvicích. Nový koncept zachovává hlavní
pěší pozemní komunikace současného
kampusu a zárověň je zcela odlišně
členěn, nežli okolní prostředí. Toto až
hravě rozvlněné organické členění, má
napomoci kampus odlišit od okolí, vnést
do něj ucelenost a vytvořit z něho tak
uzavřenější prostor, sloužící jak veřejnosti, tak hlavně návštěvníkům vysokých
škol.
Hlavním záměrem je vytvoření unikátního prostředí, kde studenti budou moci
trávit čas a nebude to pouze průchozí
komunikace směrem do školy a nazpět,
nýbrž studentům nabídne zázemí pro
různé aktivity.
Hlavní použité materiály jsou převážně na bázi betonu, který lemuje veškéré
vyvýšené plochy (“ostrůvky“) a zároveň
tak vytváří posedavou plochu.
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SEKTOR A
Prvním prezentovaným prostorem (sektor A), je čás mezi budovami NTK a VŠCHT. Tento prostor se otvírá směrem do
svého středu a zde propojuje hlavní vchody těchto dvou naproti sobě umístěných budov. Dominantním prvkem je
drobné vodní dílo, které protéká od umělého vodopádu, středem dovnitř se svažujícího údolí, kde se nachází klidná
zóna s lavičkami. Dále je zde umístěno zastřešené venkovní posezení pro kavárnu „Cafe Prostor“ z lehké ocelomembránové konstrukce.

SEKTOR B
Tato část je z celého projektu nejvýznamnější a
zabývá se prostorem před vstupem do Stavební fakulty ČVUT. Zároveň je zde nejvíce frekventované křížení
dvou cest v celém kampusu.
Hlavní komunikace se rozevírá směrem ke vstupu
do školy a jednotná dlažba je zde narušena červenými a šedými prstenci z dlažebního kamene. Uprostřed
komunikace jsou umístěné čtyři rozvlněné plochy. Dvě
jsou drobným vodním dílem, evokujícím tekoucí vodopád a dvě slouží jako prezentační plochy školy, pro
různé studentské projekty.
Celý prostor si klade za cíl působit velkolepě a majestátně, jak si samotný vstup do fakulty jistě zaslouží.
Avšak spletí vedlejších uliček a osrůvků, které zde mají
také komunikační význam, vzniklo mnoho zákoutí a
méně fekventovaných míst, kde je umístěn mobiliář
pro sezení a jak jednotlivci, tak skupinky mohou tato
místa využívat podle potřeby.

SEKTOR C
Poslední část revitalitace se zabývá prostorem podél Stavební fakulty, směrem ke Katolické teologické fakultě university Karlovy. Tento sektor nabízí venkovní amfiteater pro možnou open-air výuku, nebo jiné venkovní akce školy. Dále
multifunkční sportoviště pro studenty, kde mohou trávit volný čas a mnoho posedavých míst, sloužících pro studium
i odpočinek. Záměrem této oblasti je vytvoření příjemného zázemí pro studenty, kteří se v tomto protoru mohou zdržovat.

