Dejvický kampus za příznivých okolností ožívá
koncem dubna studentskou oslavou jara,
Lesamájem. Letos jsme dostali příležitost
zúčastnit se jeho příprav v rámci ateliéru i my,
studenti stavební fakulty.

Bar se skládá z malého množství modulárních
prvků, což umožňuje rychlé sestavení.

Konkrétně jsme se zabývali návrhem
festivalového mobiliáře v podobě baru a tří
sezení. Naším cílem bylo navrhnout struktury,
které působí lehce, vzdušně a hravě.
Hlavním prvkem našeho projektu se staly růžové
štafle. Ty jsou symbolem překonávání překážek
a osobního růstu. Jejich růžová barva vyzařuje
pozitivní energii a dodává pocit přátelství
a lásky. Štafle jsou navíc dostupným
a flexibilním stavebním prvkem.
Rozmístění prvků umožňuje pohodlnou
cirkulaci návštěvníků.

Subtilní střecha chrání prostor baru před
sluncem i deštěm.

I. Bar

Obsluha baru má k dispozici odkládací police
a podepřený barový pult s výčepy.

I. Bar
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60 - Nejnižší desky jsou pohodlné zejmnéna
na sezení.

90 - Střední výška potěší nerozhodné
jedince.

120 - Desky v barové výšce usnadňují komunikaci z očí
do očí a odložený nápoj je vždy pohodlně na dosah.

Areál festivalu se nachází
v srdci dejvického
kampusu v místě střetu
ulic Technická
a Thákurova. Jednotlivá
sezení jsou navržena
v souladu s potřebami
daných míst.
Odpočinková zóna
umístěná naproti vchodu
do stavební fakulty je
orientována tak, aby
netvořila bariéru
na frekventovaném místě.
Sezení dále ve směru
hodinových ručiček
kopíruje přilehlou cestu
a nabízí výhled
do epicentra festivalu.
Posezení v těsné blízkosti
fakulty slouží jako zázemí
baru, a proto má největší
kapacitu.
Princip napojení desek na štafle je u všech
konstrukcí stejný. OSB deska je spojena s dvěma
KVH hranoly, které pomocí ozubů dosedají
na příčky růžových štaflí. Spoj je zajištěn páskem,
který brání nadzvednutí desky.

II. Sezení
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