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1 Průběh zapojení veřejnosti 
a hlavních aktérů do přípravy 
a průběhu soutěže

Místní obyvatelé, studenti a pedagogové, živnostníci, 
zaměstnanci místních firem a institucí v okolí a další 
uživatelky a uživatelé území mají jedinečnou zkušenost 
s Vítězným náměstím a jeho okolím. Dobře znají 
hodnoty a problémy území, které mohou být pro každou 
demografickou skupinu a každý typ uživatelů jiné.

Výsledky soutěže může veřejnost ovlivnit ve dvou fázích. 
Na jaře 2022 měla veřejnost možnost se zapojit v rámci 
přípravy podkladů soutěže. Výstupy ze zapojení veřejnosti 
a hlavních aktérů v této fázi byly jedním z podkladů 
pro formulaci rámcového zadání soutěže. Na jaře 2023 
pak proběhne konzultace vybraných soutěžních návrhů 
s veřejností v rámci poslední fáze soutěže.

Kromě přímého zapojení veřejnosti byla vytvořena tzv. 
konzultační skupina, do které členové pracovní a řídící 
skupiny pro přípravu soutěže, tedy převážně zástupci 
samosprávy na úrovni hlavní města Prahy a městské části 
Praha 6, nominovali zástupce občanské společnosti, 
kulturních a vzdělávacích institucí případně experty se 
zájmem o rozvoj Prahy. Možnost účasti v konzultační 
skupině využila také veřejnost, především pak občané 
Prahy 6 se zájmem o rozvoj území. Se členkami a členy 
konzultační skupiny bylo konzultováno rámcové zadání 
soutěže. 

Výstupy ze zapojení veřejnosti ve fázi přípravy soutěže 
jsou představeny v této publikaci, která se stane jedním 
z pokladů soutěže a bude vybraným soutěžním týmům 
inspirací při tvorbě návrhů dostavby 4. kvadrantu

2 Formy zapojení veřejnosti do 
přípravy podkladů soutěže

Obrázek 1–4 Zapojení veřejnosti v informačním kontejneru, zdroj: ONplan, 2022

2.1 Informační stánek 
Od 24. do 28. května 2022 byl v prostoru 4. kvadrantu 
Vítězného náměstí umístěn informační kontejner. 
Veřejnost měla možnost se zde dozvědět podrobnosti 
o přípravě a průběhu soutěže a zároveň se osobně podělit 
o své potřeby a požadavky, které by mohla budoucí 
zástavba 4. kvadrantu, její parter a přilehlý veřejný 
prostor naplnit. Veřejnost měla možnost své požadavky, 
jakož i názory na dostavbu 4. kvadrantu napsat na tabuli 
v infostánku či na rozdávané kartičky.
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2.2 Komentované prohlídky území
Od 24. 6. do 26. 6. vždy od 17:00 proběhly celkem tři 
komentované procházky. Zájemci z řad široké veřejnosti 
měli možnost projít s architektem Petrem Kučerou okolí 
4. kvadrantu, dozvědět se řadu zajímavostí z historie 
Vítězného náměstí a poznat řadu nerealizovaných 
záměrů na dostavbu 4. kvadrantu. Záznam z procházky je 
zveřejněn na www.4.kvadrant.cz.

2.3 On-line dotazník s mapou
Od 24. května do 17. června probíhalo shromažďování 
informací a názorů veřejnosti také pomocí online 
dotazníku s mapovým podkladem. V něm měla veřejnost 
možnost podělit se o to, jak se v současnosti v území 
pohybuje a jak může dostavba 4. kvadrantu toto místo 
a pobyt v něm zlepšit. Celkem se do online dotazníku 
zapojilo více než 1 000 respondentů.

2.4 Odborná diskuse
28. 6. od 19:00 proběhla v Ballingově sálu NTK odborná 
diskuse která se zabývala otázkami: Jak se promění  
4. kvadrant Vítězného náměstí a jak jeho nová podoba 
naváže na historický vývoj území i již vytvořené studie? 
Přítomní byli seznámeni s připravovanou mezinárodní 
architektonickou soutěží a měli možnost diskutovat se 
zástupci města, městské části Praha 6, zadavatelů soutěže 
i odborníky o rozvoji a budoucí podobě tohoto území. 

Obrázek 5–7 Komentovaná prohlídka Vítězného náměstí, zdroj: ONplan, 2022 Obrázek 8–10 Odborná diskuze v Ballingově sále Národní technické knihovny, zdroj: ONplan, 2022
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3 Shrnutí výstupů ze zapojení veřejnosti 
do přípravy podkladů soutěže

3.1 Informační stánek
Z diskuzí s veřejností a podnětů sbíraných v informačním 
kontejneru vyplynulo, že většina diskutujících dostavbu 
4. kvadrantu Vítězného náměstí a doplnění urbanistické 
koncepce akceptovala, či vítala. 

Ze získaných podnětů a odpovědí na otázku „Dostavba 4. 
kvadrantu by měla….“ je zřejmé, že veřejnost vnímá jako 
velký problém lokality chybějící občanskou vybavenost, 
ať už to jsou obchody, služby, či kulturní nebo sportovní 
zařízení. Občané doufají, že právě tento problém by mohla 
dostavba 4. kvadrantu z velké části vyřešit. Zdůrazňována 
byla dále potřeba propojení nové zástavby s univerzitním 
kampusem, a to jak ve veřejném prostoru, tak i v samotné 
náplni budov. Navrhovány byly studentské koleje či byty 
pro potřeby vysokých škol a také občanská vybavenost 
a služby zaměřené na studenty v parteru nové zástavby. 

Zásadním tématem je i kvalita veřejných prostranství, 
která naváží na dostavbu 4. kvadrantu a možnost jejich 
využití. V prodloužení ulice Technické vnímá veřejnost 
jako zásadní její koncipování jako klidné pěší zóny 
s cyklostezkou. Obdobně byla zmiňována důležitost 
veřejně přístupných zelených vnitrobloků nové zástavby, 
případně veřejně přístupné střešní zahrady. Veřejnost 
považuje za důležité zachování farmářských trhů v území. 
Silně zaznívala i potřeba co největšího množství zeleně. 
Z dopravního hlediska bylo zmiňováno parkování pro 
veřejnost a občany městské části, které může být v nové 
zástavbě naplněno. 

Veřejnost často zmiňovala obavu z funkčního využití 
nové zástavby, a to jak z velkého množství kanceláří, tak 
i z rizika, že nové byty nebudou finančně dostupné pro 
obyvatele Prahy 6. Zdůrazňován byl požadavek na kvalitní 
architektonické řešení budov a respektování charakteru 
okolní zástavby.

Menší část návštěvníků informačního stánku není s tím, 
že území je dlouhodobě určeno k zástavbě, smířena 
a požaduje zachování stávajícího volného, veřejně 
přístupného zeleného prostoru 4. kvadrantu. Právě 
stávající zeleň a volná plocha pro společenské akce byly 
největším argumentem proti zástavbě. 

Obrázek 11 Podněty veřejnosti na stěně informačního stánku, zdroj: ONplan, 2022
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3.2 On-line dotazník s mapou
Struktura respondentů

Dotazník vyplnilo více než 1 027 respondentů. Řada z nich 
nevyplnila informace o věku, pohlaví a svém bydlišti. 
Nicméně z údajů, které máme k dispozici byla asi třetina 
respondentů ve věkové kategorii 20–29 let a třetina ve 
věkové kategorii 30–49 let. Dotazník vyplnilo více mužů 
než žen. 355 respondentů uvedlo jako své bydliště Prahu 
6, 270 respondentů bydlí v jiné části Prahy a více než 100 
respondentů bydlí mimo hlavní město.

Co je obvyklým cílem vaší cesty v této lokalitě?

V této otázce měli respondenti možnost zaškrtnout více 
odpovědí. 569 respondentů označila za cíl své cesty 
práci, 471 respondent pak studium. Dohromady 1439 
respondentů označilo za svůj cíl různé volnočasové 
aktivity – tedy návštěvu restaurací, obchodů, kulturních 
akcí či jako místo, kam chodí na procházku. Kolem 260 
respondentů uvedlo, že cílem cesty je jejich bydliště.

Jakým způsobem a jak často se v území 
pohybujete?

Respondenti se nejčastěji v území pohybují pěšky, 
a to především na denní bázi. Pokud sečteme všechny 
kategorie MHD, je právě tato doprava v území 
nejpreferovanější, nicméně vetší množství respondentů 
se zde častěji pohybuje metrem a tramvají než autobusy. 
Soukromým automobilem se respondenti pohybují spíše 
méně často, nejčastěji 1–3krát měsíčně. Naopak nejméně 
se respondenti územím pohybují na kole a sdíleným 
vozidlem. 

Graf 1 Věkové složení respondentů, zdroj: ONplan, 2022

Graf 3 Bydliště respondentů, zdroj: ONplan, 2022

Graf 4 Cíle cest respondentů, zdroj: ONplan, 2022

Graf 4 Způsob a četnost pohybu respondentů v území, zdroj: ONplan, 2022

Graf 2 Pohlaví respondentů, zdroj: ONplan, 2022
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Jaká je vaše obvyklá cesta tímto místem pěšky? 

Nejvíce respondentů se pohybuje Technickou ulicí a jejím 
prodloužením ve 4. kvadrantu, především pak míří z, 
nebo k výstupu metra v severozápadní části Vítězného 
náměstí. Velké množství respondentů se také pohybuje 
ulicí Šolínovou, a to především ve vazbě na výstup z metra 
na křižovatce ulic Šolínovy a Evropské. Z mapy je patrné, 
že volnou plochou 4. kvadrantu procházejí respondenti po 
cestách pro pěší, přes území si ale také svoji cestu zkracují 
i jakýmkoliv směrem. Nejvíce využívají přímé trasy od 
vyústění Technické ulice ke vstupu do metra na Evropské 
ulici a k autobusovým zastávkám u ulice Jugoslávských 
partyzánů.

Jaká je vaše obvyklá cesta tímto místem na kole? 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že pouze malá část 
respondentů se pohybuje územím na kole. Ti, kteří zde 
na kole jezdí, se nejvíce pohybují Technickou ulicí a jejím 
prodloužením ve 4. kvadrantu. Stejně jako v případě 
chodců využívají i cyklisté volnou plochu ke zkracování své 
cesty, a to různými směry. Po hranicích řešeného území se 
pohybují cyklisté především v severní části Šolínovy ulice 
a dále směřují do ulice Jugoslávských partyzánů.
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obvyklá pěší trasa respondenta

Zapojení veřejnosti - cesta pěšky
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Schema 1 Směry pěšího pohybu respondentů v území, zdroj: ONplan, 2022 Schema 2 Směry pohybu na kole v území, zdroj: ONplan, 2022
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Zastávka, kterou používáte nejčastěji?

Respondenti online dotazníku nejčastěji využívají zastávek 
městské hromadné dopravy v západní části Vítězného 
náměstí, což odpovídá pohybu pěších v ulicích Technická 
a Šolínova. Jde především o stanici metra Dejvická, 
konkrétně pak vstupy do vestibulu metra na západní 
straně Vítězného náměstí a v ulici Šolínova. Ve velké míře 
je také využívaná tramvajová zastávka v ulici Svatovítská, 
méně pak autobusové zastávky v Šolínově ulici a u ulice 
Jugoslávských partyzánů. Menší část respondentů využívá 
také tramvajovou zastávku Lotyšská v ulici Jugoslávských 
partyzánů.

Parkoviště, které používáte nejčastěji?

Respondenti navštěvující lokalitu autem nejvíce využívají 
parkoviště v severní části 4. kvadrantu. Hojně jsou 
také využívaná parkovací místa po hranicích Vítězného 
náměstí, v ulici Technické, u Národní technické knihovny 
nebo u parku v Rooseveltově ulici.
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Schema 3 Využívání zastávek MHD v území, zdroj: ONplan, 2022 Schema 4 Využívání parkovacích stání v území, zdroj: ONplan, 2022
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A B

C D

4. kvadrant Vítězného náměstí by po jeho dostavbě měl...?

Respondenti dotazníku měli možnost zodpovědět na 
otázku, co by měl po jeho dostavbě 4. kvadrant Vítězného 
náměstí naplňovat a zároveň svoji odpověď lokalizovat 
v mapě.

Z dotazníku vyplývá, že nejvíce respondentů požaduje 
integraci kvalitní a upravené zeleně a volných zelených 
prostranství do nové zástavby. Tato zeleň by nahradila 
stávající volné zelené prostranství. Zeleň je požadována 
nejen ve veřejných prostorech nové zástavby. Měla by 
být také významnou součástí samotných budov, a to jak 
vnitrobloků, střech a fasád. Značná část respondentů 
by také uvítala přítomnost vodních prvků ve veřejném 
prostranství nové zástavby. Tyto požadavky respondenti 
argumentují především s ohledem na změnu klimatu 
a jejích negativních důsledků, jako např. snížení tepelného 
ostrovu města.

Samotná budova by pak měla mít veřejně přístupné 
a průchozí vnitrobloky, stejně tak i přístupné střechy 
a terasy se zelení. Respondenti zdůrazňují důležitost 
nízké energetické náročnosti nové zástavby s důrazem na 
ekologii a využití zeleně. Budova by měla architekturou 
korespondovat s okolní zástavbou a dotvořit ucelené 
náměstí. 

V souvislosti s vegetací respondenti v dotazníku 
vyzdvihovali také potřebu vytvoření kvalitního veřejného 
prostranství v rámci dostavby 4. kvadrantu, které by 
vynahradilo jeho stávající absenci. Zdůrazňována byla 
především potřeba příjemného venkovního posezení 
ke studiu, práci, setkávání i odpočinku, které bude 
vybaveno kvalitním mobiliářem (lavičky, pítka, stojany 
na kola, veřejné toalety, altány, odpadkové koše atd.). 
Veřejný prostor by měl sloužit pěším i cyklistům s absencí 
automobilové dopravy, zdůrazňována byla také potřeba 
dětského hřiště. Pro respondenty je důležitá návaznost 
veřejného prostranství na aktivní parter budov. Někteří 
respondenti by také uvítali umístění uměleckého díla do 
veřejného prostranství nové zástavby.

Z dotazníku vyplynulo, že pro většinou respondentů 
je důležitá stávající volná průchodnost územím 4. 
kvadrantu, jejíž zachování požadují i po jeho dostavbě. 
Zdůrazňují potřebu zachování pěšího průchodu v ose 
Technické ulice, vybudování pasáží, ale i průchozích 
vnitrobloků. Tyto průchody by měly respektovat stávající 
pěší trasy územím. Respondenti také upozorňovali 
na potřebu úrovňových přechodů pro chodce přes 
komunikace v blízkosti řešeného území.

Většina respondentů dotazníku postrádá v území 
občanskou vybavenost. Dostavba 4. kvadrantu by tak 
měla řešit absenci restaurací, kaváren, barů, drobných 
obchodů a dalších provozoven, které budou součástí 
živého parteru a veřejného prostranství nové zástavby. 
Pro velkou část respondentů jsou farmářské trhy 
podstatným oživením stávajícího veřejného prostranství 
a jejich zachování tak požadují i po jeho přestavbě. 
Respondenti upozorňují na absenci služeb v místě 
(zdravotnické zařízení, školy a mateřské školy, úřady, místo 
pro volnočasové, občanské a komunitní aktivity, kostel), 
které by mohly být v nové zástavbě naplněny. Zároveň 
zdůrazňují, aby byly služby i obchody dostupné pro široké 
spektrum obyvatel Prahy 6 a také pro studenty.

V souvislosti s chybějící občanskou vybaveností byla 
často zmiňována potřeba kulturního zázemí v této 
lokalitě. Tento požadavek je zmiňován především 
s ohledem na stávající volnou plochu, která je místem 
pro konání společenských a kulturních akcí. Je proto 
požadována adekvátní náhrada tohoto prostoru v rámci 
dostavby 4. kvadrantu, která umožní provozovat kulturní 
a společenské akce i nadále, a to jak ve vnitřních, ale 
i venkovních prostorách. Respondenti taktéž požadují, 
aby byly v rámci dostavby realizovány výstavní prostory, 
společenský sál, kino (i letní kino), či divadlo, které jim 
v této lokalitě chybí. Zdůrazňují potřebu podpory místní 
komunity, která může být právě v těchto společenských 
prostorech naplněna.

Další občanskou vybaveností, která respondentům v místě 
chybí je sportovní zázemí, a to jak venkovní, tak i vnitřní, 
které může být v nové zástavbě realizováno. Především 
je zmiňována absence bazénu. Zdůrazňováno je také 
zachování zimního kluziště.

Velká část respondentů považuje za důležitou návaznost 
nové zástavby na přilehlý univerzitní kampus a provázání 
jeho funkcí s novými budovami. V místě chybí prostory 
pro studium a trávení volného času studentů, a to jak ve 
vnitřních, tak i venkovních prostorách (čítárna, studovna). 
Respondenti navrhují, aby byly nové budovy využity jako 
dostupné bydlení pro studenty i zaměstnance přilehlých 
univerzit, případně jako zázemí pro výuku a administrativu. 
Zároveň zdůrazňují potřebu dobré vazby mezi univerzitním 
kampusem a zastávkami městské hromadné dopravy.

V dotazníku bylo jako důležité téma často zmiňována 
doprava. Respondenti obecně požadují, aby byly v místě 
umožněny jednoduché a pohodlné přestupy mezi 
jednotlivými zastávkami městské hromadné dopravy. 
Zároveň je zdůrazňována potřeba navýšení počtu vstupů 
do metra a redukce autobusových stání. Obecně je 
požadováno zlepšení cyklistické infrastruktury ve 
4. kvadrantu i jeho navazujícím okolí. Respondenti 
zdůrazňují, že by mělo dojít ke zklidnění automobilové 
dopravy, kterou může zároveň nová zástavba odclonit 
a zmírnit tak její negativní efekty (hluk, prach apod.). 
S tím souvisí také velmi často zmiňovaný požadavek na 
redukci parkovacích stání v řešeném území, které může 
být v nové zástavbě nahrazeno podzemním parkovištěm 
s dostatečnou kapacitou. To by mělo z pohledu 
respondentů sloužit také pro studenty a zaměstnance 
přilehlých univerzit.

Pouze menší část respondentů se výrazně ohradila 
vůči dostavbě 4. kvadrantu. Tento názor argumentují 
přítomností stávající zelené plochy a obavou z negativních 
efektů, které by nová stavba generovala, jako je doprava, 
hluk či nadměrné teplo. Volnou plochu požadují ponechat 
jako zelené prostranství a zrevitalizovat ji na park.

0 50 100 m25

řešené území 
 
zájmové území

návrh respondentů

číslo návrhu respondentů

Zapojení veřejnosti - návrhy respondentů

Schema 5 Umístnění odpovědí respondentů, zdroj: ONplan, 2022
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Zapojení veřejnosti - návrhy respondentů (rozsah A)
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Schema 6 Umístnění odpovědí respondentů, výřez A, zdroj: ONplan, 2022 Schema 7 Umístnění odpovědí respondentů, výřez B, zdroj: ONplan, 2022
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Schema 8 Umístnění odpovědí respondentů, výřez C, zdroj: ONplan, 2022 Schema 9 Umístnění odpovědí respondentů, výřez D, zdroj: ONplan, 2022
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1 Place to sit in the shadow

2 Dětské hřiště
3 Zjednodušení výstupu z tramvaje na Dejvické 

směrem k řešenému území / kampusu.
4 Pro úpravy brát v úvahu vychozené cestičky/trasy, 

které pro lidi evidentně fungují (pro tuhle danou 
podobu teda).

5 Café
6 Stromy (ovocné)

7 Opravit lavičky
8 Trávník
9 Socha – jako dominanta veřejného prostoru

10 Spojení Vítězného náměstí MHD s knihovnou, 
Studentským domem a dál směrem na Babu

11 Supermarket
12 Restaurace
13 Zastřešená venkovní studovna

14 Venkovní posezení

15 Fontána pro štěstí

16 Venkovní posezení

17 Sportovní hřiště

18 Umění
19 Park
20 Příjemné průchozí místo od metra do kampusu

21 Zachovat alespoň část zeleně a přidat prvky 
veřejného místa (lavičky apod.).

22 Zachovat prostup řešeným územím otevřený 
(nikoliv v budově).

23 Grocery store

24 Hezčí lavičky, okrasný trávník nebo kvetoucí 
stromy. V létě stánek s občerstvením.

25 Zahrnout i zastávku Kafkova do vyhledávání spojů 
ze stanice Dejvická / Vítězné náměstí.

26 Bylo by zde fajn umístit podzemní parkoviště 
a zachovat veřejnou zelenou plochu a 
zmodernizovat ji.

27 Miesto na vonkajšie posedenie

28 Prostor na trhy kulturní a společenské akce

29 Bydlení, garáže + menší obchodní centrum

30 Vodní plocha (fontána)

31 Restaurace
32 Leave it a park
33 Change this parking space into a park.

34 Zachování volného veřejného prostranství 
určeného primárně pro pěší a cyklisty.

35 Aktivní parter s dostupnými službami a 
občanskou vybaveností

36 Park
37 Podzemní garáž místo povrchového parkování, 

odpočinková zóna
38 Odpočinková zóna: stromy, lavičky, zeleň.

39 Kavárna s venkovním posezením

40 Bytové domy s obchody a restauracemi

41 Fontána
42 Park s posezením

43 Nějak zkultivovat tohle šílené popelnicové místo

44 Public park with open space

45 Park

46 Zajistit prostor pro parkování.

47 Průchozí prostor

48 Dětské hřiště
49 Vodní prvek
50 Veřejné a zelené vnitrobloky

51 Stín
52 Malá vodní plocha třeba v podobném stylu jako v 

Šabachově parku
53 Přechody (aby místo bylo hlavně pro lidi a jejich 

volný pohyb)
54 Polyfunkční dum s komunitní zahradou na střeše 

a galerii v přízemí
55 Robinsonádní hřiště pro děti – park – pouze 

přírodní prvky, dřevo, kmeny, kopečky, keříky, 
stromy, květiny

56 Předělat robustní betonové lavičky bez opěradel 
na nějaká příjemnější místa k sezení pod 
sakurami.

57 Více míst k sezení s opěradlem, stolečkem apod.

58 Zachovat volnou plochu bez velkých zásahů, aby 
byla snadno použitelná pro co nejpestřejší škálu 
užití místních obyvatel.

59 Obnovit a vylepšit možnost posezení.

60 Zachovat volnou plochu bez velkých zásahů, aby 
byla snadno použitelná pro co nejpestřejší škálu 
užití místních obyvatel.

61 Zachovat bariéru odhlučňující dopravní uzel 
(stromy, případně možné řešit menší stavbou, 
ovšem tak, aby zcela neodřízla tento veřejný 
prostor od přestupního uzlu, aby byla zachována 
průchodnost a jisté optické propojení umožňující 
aktuální zjištění o dění v místě při náhodném 
pohybu přes tento uzel).

62 Parkoviště ideálně pod zem, pokud možno nad 
zemí zastavět vhodnou doplňkovou stavbou 
k přilehlému veřejnému prostoru (veřejná 
vybavenost, restaurace, sociální zařízení pro 
veřejnost).

63 Zachovat bariéru odhlučňující dopravní uzel 
(stromy, případně možné řešit menší stavbou, 
ovšem tak, aby zcela neodřízla tento veřejný 
prostor od přestupního uzlu, aby byla zachována 
průchodnost a jisté optické propojení umožňující 
aktuální zjištění o dění v místě při náhodném 
pohybu přes tento uzel).

64 Zone for pedestrians, its a uni campus for gods 
sake! Why the cars need to be there? And also 
police supervision, cars are driving here like 
crazy! Even though there is 30 km/h limit.

65 Nicer park
66 Více zeleně
67 Odstranit parkoviště.

68 Úrovňové přechody

69 PARK
70 Park s lavičkami

71 Park
72 Monumentální „vstupní brána“ do areálu ČVUT 

(když se to nepovedlo na druhé straně v podobě 
auly).

73 Přesunutí autobusových linek (alespoň 143) blíže 
areálu škol, čímž by se uvolnilo cenné místo u 
náměstí. (K čemu jsou tři stanoviště autobusů na 
jednom místě a přesto strašně daleko od všech 
cílů?)

74 Zachování původní průhledové osy – jedna 
už byla zastavěna a druhé chybí plánovaná 
dominanta, tak alespoň jedna by mohla fungovat 
podle původních představ.

75 Večerka, obchod s alkoholem a cigaretami (Žabka 
apod.)

76 Kavárna (ne chráněná dílna jako v NTK, kde 
čekáte půl hodiny na obsluhu)

77 Obchodní centrum s běžnými značkami oblečení 
a obuvi

78 Zeleň by se měla zkultivovat. Mělo by být skrze ni 
vidět, zároveň by ale měla poskytovat stín.

79 Skrze území vedou vyšlapané pěšiny. Bylo by 
dobré je nejen zachovat, ale klidně i zpevnit. 
Případně by mohly být zachovány formou pasáží a 
průchodů skrze zástavbu.

80 Parkoviště je ošklivé a jeho kapacita nedostačuje. 
Bylo by dobré zvážit stavbu parkovacího domu či 
podzemních garáží.

81 V těchto místech by mělo být podloubí, aby to 
odpovídalo genštábu.

82 V těchto místech by mělo být podloubí, aby to 
odpovídalo genštábu,

83 Pěší průchod středem budovy jako pokračování 
ulice Zikova

84 Přístupné atrium/vnitroblok

85 Tady je v létě k nevydržení vedro. Budova by se 
měla snažit okolní podmínky vylepšit. Neměla 
by mít příliš skla na fasádě, aby se to ještě 
nezhoršilo.

86 Bývalo tady kluziště. Ocenil bych, kdyby v rámci 
návrhu vznikl prostor, kde by mohlo být i nadále.

87 Pomník Engla by byl pěknej.

88 Krytý bazén, kino

89 Volné přístupná terasa na střeše

90 Pro mě hezká pěší procházka na metro (zvlášť 
když kvetou sakury), momentálně Technická 
velmi žije, což je skvělé – spojení s životem před 
NTK by bylo fajn zachovat.

91 Parkoviště mě rozčiluje ( jak vizuálně tak 
prakticky), ač je samozřejmě potřeba. podzemní 
by nešlo?

92 Stavba uprostřed je děsná, člověk má špatný 
pocit, koho tam nepotká

93 Další výtah do vestibulu metra

94 Průchozí zelený vnitroblok s prostorem pro letní 
kino, kavárnu nebo něco podobného

95 Lépe udržovaný park, možnost jezírka

96 4. kvadrant má být zastavěný, ale považuji za 
nejlepší nechat zde zeleň. Proto navrhuji po 
obvodu jej zastavět a prostory využít např. 
jako studentské kavárny, čítárny, knihovnu, 
sportoviště, přičemž uprostřed by zůstalo 
zachováno volné prostranství.

97 Kolem zastavěné části by bylo možné vytvořit 
promenádu.

98 Zastavěná část by navíc odhlučnila park, který by 
se nacházel uprostřed.

99 Odpočinkově-sportovní místo. Hlavně ne žádnou 
další velkou budovu.

100 Věci pro děti
101 Zelená plocha
102 Lepší řešení přechodů

103 Jídlo / rychlé občerstvení

104 Usnadnit přechod z této části náměstí na druhou 
k zastávce tramvaje Vítězné náměstí. Obecně 
usnadnit přechod skrz „Kulaťák“ ve směru na 
Hradčanskou.

105 Líbí se mi zeleň v centru a myslím, že by jí mělo 
být více. Současná úprava náměstí však nevybízí 
k odpočinku, jako spíše k rychlému průchodu 
skrz. Křoví a dispozice zastávek a stánků působí 
trochu „shady“ a především k večeru se tam 
necítím dobře.

106 Bylo by možné jakékoliv usměrnění/regulace 
dopravy? Cestám přes „Kulaťák“ autem je v 
exponovaných hodinách nutné se vyhnout.

4. kvadrant Vítězného náměstí by po jeho dostavbě měl...?

Seznam odpovědí lokalizovaných v mapovém výřezu:
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107 Dřevěné podium je super, ale i přes 
„protihlukovou stěnu“, o kterou se asi tvůrci 
snažili pro mě není místem, kam bych chodila 
ráda, především kvůli všudypřítomnému hluku 
dopravy.

108 Parkoviště do takto centrální zóny hlavního 
náměstí Prahy 6 nepatří.

109 Především zde lze vidět, jak nešťastně je řešen 
dopravní uzel. Lidé chodí přes trávníky, různě 
si zkracují cestu, protože je přechod přes celé 
náměstí značně neintuitivní.

110 Je škoda nevyužitého prostoru pod krásnými 
sakurami v této ulici. Kdyby byl kultivovanější, 
ráda tam budu trávit volný čas.

111 Oddychová zóna

112 Přechod pro chodce

113 Vstup do metra

114 Zeleň, stromy
115 Zpřehlednění nebezpečné křižovatky, chybějící 

přechod pro chodce
116 Chybějící přechod pro chodce

117 Nebezpečný přechod pro chodce

118 Chybějící zeleň, chybějící stromy

119 Bylo by myslím přínosné, kdyby se v prostoru 
nacházely pekárna, místo pro vyzvedávání 
objednaného zboží z internetových obchodů, 
obchod s potravinami. Bylo by příjemné, kdyby 
prostor zůstal průchozí třeba formou pasáže.

120 Snížení počtu aut

121 Ponechat parkovou plochu, ideálně bez větších 
změn.

122 Dostat parkoviště pod terén, ideálně nechat také 
parkovou plochu.

123 Stromy

124 Trávník (velké betonové plochy nedostupné pro 
auta i pro chodce)

125 Garage house
126 Groceries
127 A sizeable shaded shared public space, where 

people can meet.
128 Museum
129 Gallery
130 Restaurace
131 Komerční zóna – stravovaní

132 Více upravených zelených ploch

133 Revitalizovat park

134 Víceúrovňové parkování

135 Relax zóna / fitness

136 Park sports, perhaps small undergrowth 
restaurants or bistros

137 Park
138 Trhy zde se velmi osvědčily.

139 Velmi rozmanité stánky, které rozhodně nesmí 
zaniknout. Zejména kombinace proletářského 
okýnka s hipsterskou kavárnou je nezbytná k 
zachování ducha místa.

140 Dostatečné kapacity parkování pro zaměstnance 
VŠCHT.

141 Neprostupné křoví by bylo lepší nahradit stromy, 
pod které se dá sednout.

142 Tady ne terminál autobusů!!!

143 Nezapomenout na jesle, školky, školy pro děti 
obyvatel nových bytů. Taky lékařská střediska, 
atd.

144 Better pavement

145 Zeleň

146 Velký supermarket, nebo park s fontánou

147 Playground
148 Farmers market

149 Exercise area
150 Stage for live bands / movies

151 Místo k odpočinku, park

152 Budova (VŠCHT?) s krytým bazénem a wellness 
pro veřejnost

153 Add some sheltered places to study during the 
year, something like a winter garden.

154 I would love a elevated café with a view over the 
kampus and everyday commuters.

155 Park
156 Obchody, restaurace

157 Pěší cesta na protější stranu Kulaťáku

158 Kavárna, bistro, restaurace, hospoda

159 Nezastavět.
160 Kulturní centrum, gastronomie, pěší zóna

161 Velké množství zeleně nebo kavárna blokující 
dopravní hluk

162 Zastřešené i nezastřešené místa na studování

163 Zákaz stání autobusů v ulici

164 Zrušení Autobusové zastávky

165 Nový výstup metra mimo náměstí s širokou ulicí

166 Zeleň nebo kavárny

167 Zeleň, kavárny nebo sportovní areál

168 Technologický komplex nabízející odborné stáže?

169 Kvetoucí keře
170 Velká travnatá plocha

171 Více stromů a laviček prosím

172 Ugh, hnusný venkovní parkoviště. Radši park.

173 Nová budova pro vysoké školy

174 Byty a občanská vybavenost (lékaři)

175 Hřiště, park
176 Nestavět barák
177 Klidně ať tu je i kus úřadu, tady to bude aspoň 

blíž na metru – pasy, občanky.
178 Chybí mi tu megaparking, díky kterýmu bych 

mohla zrušit aspoň 50 % parkovacích míst v 
ulicích Bubenče a Dejvic.

179 Tady by ideálně měla zůstat zeleň, co nejvíce 
zeleně.

180 Psí hřiště (oplocené)

181 Napojení na metro

182 Containall style restaurants and bars

183 Eased traffic
184 Fontánku na osvěžení

185 Lavičky ve stínu pod stromy

186 Parkoviště ideálně vícepodlažní

187 Místo pro sezení, jsou zde pěšinky, ale nenajde 
se moc rovnoměrné místo, kde by se dalo klidně 
sednout.

188 Zanechat toto území s trávou, případně také buď 
přisázet stromy, nebo dát nějaké lavičky. Když 
se o víkendu konají trhy, jsou to skvělá místa na 
posezení a užití si víkendové pohody.

189 Budova VŠCHT, moderní a prosklená

190 Podobný kampus jako před fakultou architektury, 
moderní, s posezením a vodním prvkem.

191 Park
192 Budou-li tu budovy a s nimi i zeleň případně 

kavárna a posezení, budu velmi rád.
193 Bar/restaurace

194 Roof-top-terrace

195 Groceries
196 Park & Ride / parking with permanent rental 

places
197 Restaurants
198 Podzemní vícepatrové velké parkoviště

199 Ubytování pro studenty s podzemním 
parkovištěm (případně možností využití 
parkoviště v CIIRCu, NTK, FA)

200 Nechte tam zeleň, vybudujte parkový prostor.

201 Zeleň a travnatá plocha

202 Z tohoto směru se nedá pohodlně na kole dostat 
směrem na Prašný most (a dále na Hradčanskou, 
Letnou, ...), ale ani směrem k Evropské. S koncem 
pruhu (kombi BUS + kola + ??) je nezbytné 
se začlenit do extrémně husté automobilové 
dopravy a „přežít“ cestu pres „kruháč“ Vítězného 
náměstí. Lepší variantou tak nyní je se Vítěznému 
náměstí obloukem vyhnout a prokličkovat ulicemi 
severně od nej.

203 Kryté prostory pro občanské komunitní aktivity

204 Zůstat zelený
205 Líbí se mi, že tady je velký prostor pro akce, to mi 

přijde velmi důležité zachovat.
206 To parkoviště tady mě dost štve: jsou podzemní 

garáže pod ntk, fitem i rektorátem, fakt to musí 
zabírat prostor, který by se dal využít pro lidi? 
Třeba nějaký super dětský hřiště anebo prostor 
pro foodtrucky pro studenty by se mi líbil 
mnohem víc.

207 Areál vysokých škol postrádá jakékoliv smysluplné 
obchody, obzvlášť chybí potraviny (pekárna, 
masna, ovozel). Pokud člověk nechce jít do 
přeplněné a nabídkou nedostatečné Billy v 
Bloxu nebo do Alberta u Spořitelny, tak nejbližší 
obchody jsou až v Dejvické ulici.

208 Pod stromy je vždycky veřejný záchod, to by mělo 
být vyřešené.

209 Tento prostor uprostřed by bylo dobře užívat 
nejen pro trhy v sobotu, ale i v ostatní dni týdne.

210 Takové parkoviště by tam určitě nemělo být :)

211 Dávat pozor na vyšlapané cesty, prozkoumat 
pohyb lidí.

212 Záchody pro řidiče jsou fajn, ale měly by být jiné v 
takovém místě.

213 Kiosky asi potřebuji jinou podobu

214 Podzemní podchody pro chodce je blbost z 
minulého století.

215 Zachovat průchozí cestu v ose Technické ulice ke 
Kulaťáku.

216 Občas poměrně komplikovaný přechod pro pěší, 
velmi bych ocenil pokud by podchod, jaký je přes 
Evropskou byl i opačným směrem.

217 Veřejný park
218 Farmářské trhy
219 Zachovat park
220 Bylo by skvělé mít zde podchod nebo východ z 

metra, aby chodci nemuseli stále přecházet přes 
velmi vytíženou silnici.

221 Chybí přechod pro chodce.

222 Chybí pěší vazba napříč územím.

223 Celkový vzhled tohoto území je špatný. Rozhodně 
by bylo dobré zde zachovat parkovou plochu, 
třeba menší než dnes, ale lépe upravenou, s lepší 
vybaveností – lavičky, koše, pítko, altán, stojan na 
kola atd.

224 Rozhodně ponechat stánky s rychlým 
občerstvením, jsou tu historicky a jsou skvělé!! 
Tyto věci se bohužel postupně z Prahy vytrácí, ale 
zbytečně, jsou bezvadné.
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225 Walking area
226 Veřejné pítko
227 Stromy
228 Střed náměstí – chodci, lavičky, socha, kašna

229 Umožnit výjezd z Dejvické na ul. Milady Horákové 
kvůli jejímu oživení (alespoň odbočení vpravo).

230 Tramvaje na obvod náměstí

231 Velké podzemní parkoviště, nad ním výstavba

232 Výstavba, ale jako v části nad parkovištěm spíše 
nižší, částečně podzemní, aby nezakrývala plně 
areál VŠ, zachovat maximum zeleně, např formou 
teras nebo atrií.

233 Zrušit parkoviště nebo udělat podzemní a nahoře 
jen zeleň, stromy, rekreace, fontána.

234 Park
235 Hezčí prostor k posezení pod sakurami

236 Zachování zeleně například pro studium

237 Komunitní zahrada, například pro studentské 
spolky

238 Bazén
239 Kino, divadlo
240 Restaurace
241 Podzemní parkoviště

242 Pekárna/kavárna

243 Kino, supermarket

244 Parkovací dům pro celý kampus – aby se zakázalo 
parkování v ulici Technická a vznikla tam stálá 
pěší zóna.

245 Pěší zóna, místo pro trávení volného času 
(kavárny), místo pro trhy, festivaly

246 Studentské bydlení!!! Momentálně většina 
studentů bydlí mimo kampus i Dejvice a každý 
den musí dojíždět. Možnost studentského bydlení 
přímo v kampusu by prostor oživil.

247 Obchod se smíšeným zbožím – momentálně, 
když student si chce koupit nějaké jídlo, či si 
nakoupit na kolej (na kterou odjíždí autobusem 
ze zastávky Dejvická), musí docházet buď do Billy 
na Evropské či Albertu na druhé straně Vítězného 
náměstí.

248 Místo na trávení volného času po škole – v praxi 
to vypadá, že se studenti ze školy vydají přímo 
domů / na kolej, a až potom se domlouvají na 
nějaké společné akci, která se ale většinou koná 
mimo Dejvice, které jsou z tohohle pohledu 
mrtvé.

249 Park
250 Keep the green.
251 Build over the parking place.

252 Leave some green as on the opposite side.

253 Build somewhere here, but leave at least 50 m of 
green as on the opposite side.

254 U metra musí vždy stát výškové budovy, které co 
nejvíce lidem umožní jezdit do práce metrem, 
nikoliv autem. Zde je třeba vybudovat kanceláře 
navázané na ČVUT a VŠCHT, které budou 
hostit RnD firmy, prostory pro start-upy, další 
studentské podniky, případně přímé rozšíření 
ČVUT.

255 Park
256 Relaxační zóna pro odpočinek – nové lavičky, více 

zeleně
257 Ideální by byl zákaz vjezdu automobilů – plně pěší 

zóna, povoleny pouze dodávky materiálu.

258 Jako občan Suchdola bych byl pro zachování 
přímého autobusového spojení Suchdol – 
Dejvická (do budoucna elektrifikované na 
trolejbus/bateriový elektrobus, pozn. tramvajové 
spojení nebo přestup na Podbabě nejsou 
plnohodnotnou náhradou).

259 Trhy
260 Park, zeleň, tráva – místo k odpočinku a relaxaci, 

betonu je už všude dost.
261 Park s trávou, místo odpočinku a relaxu, 

ponechala bych tu farmářské trhy.
262 Dominanta osově se uplatňující v pohledu ulicí 

Technickou i Dejvickou.
263 Parková úprava – výsadba stromů

264 Budova FIT ČVUT

265 Posezení
266 Green spaces
267 Cykloobousměrka

268 Přejezd pro cyklisty (u vchodu do metra je 
cyklostojan, ke kterému ale nevede žádná 
rozumná cesta).

269 Cyklostojan
270 Průjezd zakázán (šílený provoz aut u přechodů)

271 Multifunkční park a podzemní multimodální 
přestupní uzel s parkovištěm.

Seznam odpovědí lokalizovaných mimo mapový výřez:

•	 Zachovat nějaké místo pro Farmářské trhy.

•	 Zachovat možnost posedět s přáteli venku / v 
kavárně.

•	 Coworking, groceries, copy / print centre, some 
healthy canteens or buffets, not just junk which is 
already present on Vítězné Náměstí. There should 
be some restaurant with a terrace and also a place 
to sit in the shadow outside and eat your own food.

•	 Dětské hřiště

•	 Nabízet více možností než jen co nejrychlejší 
průchod/útěk z oblasti. Možnost si rychle něco 
nakoupit ( jídlo – obchod), protože v kampusu už 
pak nic jiného není. Kafe celkem dobře zajišťuje 
Kiosek, ale taky by se chytlo i nějaké další.

•	 Spíš se ptám, musíme vybetonovat další zelenou 
plochu?

•	 Dobře zapadat mezi okolní stavby, nepřekážet v 
zajetých trasách pro pěší, být užitečně vyplněný.

•	 Place for farmers market, playground, café, bakery.

•	 Obchodní centrum, park a rybník, parkový dům

•	 Hezký udržovaný park

•	 Park se stromy pro odpočinek

•	 Kostel, plavecký bazén, muzeum, dětské hřiště

•	 Restaurace, bistra, obchody

•	 A public spacial park

•	 Mít zelenou plochu, místo k sezení.

•	 Obchody, volnočasové zóny

•	 Trhy, letní venkovní kino, prostor pro posezení/
relax/osvěžení

•	 Restaurace, supermarket, sdílená doprava, 
venkovní sezení  se zásuvkami, kryté venkovní 
pracoviště

•	 Zůstat otevřený

•	 Groceries, vegetable market, enough trees, cafes, 
restaurants

•	 Dostavba by status quo mělo ovlivnit co nejméně, 
jde o jeden z mála volných veřejných prostranství, 
jsou zde pořádány trhy apod. Jakákoliv privatizace 
nepřipadá tedy ani v nejmenším v úvahu. Z 
prostoru musí moct těžit všichni obyvatelé Prahy. 
Jednoduše výsadba stromů a zachování stávajícího 
porostu.

•	 Obchod

•	 Park

•	 Park

•	 Nabídnout pěší, klidovou a odpočinkovou zónu.

•	 Nezastavovat, ponechat plochu pro prostor 
náměstí. Doplnit vodní prvek, místo parkoviště 
podium pro kulturní produkce. Propojit s 
Technickou ulicí.

•	 Park

•	 Restaurační plochu s venkovním posezením

•	 Groceries, benches in the shadow, bike racks

•	 Mít park.

•	 Tržiště – farmářské trhy a nezapomenout na 
parkoviště pro tento účel.

•	 Zachovat maximum upravené zeleně se stromy, 
vytvořit otevřenou zelenou plochu pro trhy, 
koncerty s mobilním zázemím pro tyto akce, 
Technickou ulici dát do režimu oboustranné 
pěší zóny a pro dostavěné objekty příjezd řešit z 
Evropské, Jugoslávských partyzánů a Vítězného 
náměstí, vyřešit parkování v podzemí.

•	 Být parkem a místem na trhy/festivaly.

•	 Mať nejaké pekné príjemné miesto na posedenie 
vonku.

•	 Obchod s potravinami, pekárnu

•	 I nadále sloužit kromě bydlení na volnočasové 
aktivity, trhy, společenské akce.

•	 Osahovat park, vodní plochu, zelený vnitroblok.

•	 Občanská vybavenost (drobní řemeslníci, čistírna, 
správkárna obuvi, pekařství atd.), volnočasové 
aktivity ( jazyky, tanec, poslech klasické hudby)

•	 Sloužit vzdělávání / bydlení studentů

•	 Venkovní prostor pro posezení/restauraci/bar, 
v létě otevřen, v zimě vyhříván. Možno doplnit o 
nějakou zábavu vhodnou.

•	 Dětské hřiště

•	 Obchody a služby (není v lokalitě fitness, například) 
typu nákupního centra a zachovat nějaký prostor 
na farmářské trhy a vybudovat podzemní parkovaní 
pro veřejnost.

•	 Posezení v zeleni, zelené plochy jsou vyprahlé, 
prázdné „jalové“. Nicméně zastavěním zmizí zcela.

•	 Žádná dostavba by být neměla!

•	 Zachovat alespoň nějakou zeleň, kavárna/
restaurace s ohledem na studenty, supermarket co 
nejblíže kampusu.

•	 Být propojen s kampusem škol.

•	 Potraviny, parkování, služby (holičství, manikúra)

•	 Sál pro prezentaci živého umění

•	 Park

•	 Určitě by zde měly zůstat farmářské trhy a prostor 
pro příležitostné akce. Zároveň je potřeba zacelit 
díru v zástavbě. Nové budovy by měly být jen po 
obvodu jih, jihovýchod a východ.
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•	 Gastro ve stylu festival ambasád (nejen 
všudypřítomné řetězce)

•	 Park, zázemí při kulturní akce

•	 Být prostorný, nikoli stísněný.

•	 Chtěla bych tam krásný park a ne zastavěnou 
plochu! Bude tam akorát větší horko, víc aut, 
prach!!

•	 Park, stromy, místo k odpočinku, kino, vodní 
plocha, obchod s potravinami

•	 Zeleň, park

•	 Kavárna

•	 Park, place for cultural events. Not a big mall.

•	 Mít charakter parku. Stále jsou všichni „zelení“, ale 
jak je příležitost vše se zastaví další „krabicí“, která 
spotřebuje mnoho energie a většinou ještě navýší 
automobilovou dopravu a zhorší životní prostor. Jo 
za pana Engela bylo ještě vše jinak. Dnes by možná 
měl jiný názor.

•	 ...by měl zůstat parkem. Baráků už tu máme dost, 
kdežto parků rok od roku ubývá. Nepotřebujeme 
další zahušťování zástavby.

•	 Přírodní park

•	 Park

•	 Zachovat dost zeleně, zachovat park a místo pro 
akce, i když třeba od Evropské a Vítězného náměstí 
to bude ohraničeno stavbou.

•	 Park, lavičky, vzrostlé stromy – univerzitní park.

•	 Zůstat parkem

•	 Parkování, obchod (např. Lidl), restaurace

•	 Bytové domy s obchody a restauracemi v uliční 
hladině

•	 Přestat sloužit jen jako zkratka cesty k zastávkám 
MHD a parkovišti.

•	 Poskytovat stín, zázemí pro kulturní dění, 
odhlučnění od kruhového objezdu, posezení 
typu kavárna / bar / občerstvení, bylo by skvělé, 
kdyby se sem mohly přesunout administrativní 
části kampusu momentálně zastrčené za fakultou 
architektury (isic point apod). Veřejně přístupný 
vnitroblok.

•	 Prostor pro konání veřejných akcí spolků a iniciativ, 
více parkovacích míst

•	 Obchod, pekárnu, občerstvení, kavárny, restaurace, 
možnost sedět venku.

•	 Zapadat do okolní staré blokové zástavby.

•	 Přechody, ale to se spíše týká revitalizace celého 
náměstí.

•	 Sportoviště – plavecky bazén, veřejné tenisové 
kurty, venkovní sportoviště, nedostatek 
supermarketu s parkovištěm. Řešení dopravy 
na Vítězném náměstí tak, aby to nebylo na úkor 
obyvatel. Zrušit cyklistické pruhy na Evropské – 
málo využité.

•	 More commercial spaces for cafés and restaurants, 
smaller cinema would be nice since there‘s nothing 
like that anywhere near. Possibility to go on 
rooftops of the newly build buildings and utilizing 
it for events for public. The quadrant should have 
sufficient greenery.

•	 Park

•	 Více laviček

•	 Polyfunkční dum s komunitní zahradou na střeše a 
galerií v přízemí

•	 Groceries, swimming pool or other sport 
accessories, public spaces open to anyone

•	 Kavárna, trhy, park

•	 Neměl by se dostavovat, je to zelený prostor, slouží 
k vydechnutí mezi zástavbou, měl by dále sloužit 
jako zelené plíce, jako hezký park s robinsonádním 
hřištěm pro děti (kopečky, běhačky, trávníčky).

•	 Být s přírodou... všude je to tady zastavěné, tohle je 
poslední zelený placek co tu zůstává... nechte nám 
ho... nechceme tu další obří domy plné lidi.

•	 V zásadě není důležité, zda obchody, restaurace, 
ale zásadní je konečně náměstí dostavět.

•	 Maximalizovat množství zeleně. Minimalizovat 
betonové plochy. Ladit k původním budovám (např. 
VŠCHT), ne ke „kondomu“ CIIRC nebo „krabicím“ 
FEL ČVUT. Poskytnout cenově dostupné parkování.

•	 Obchody, potraviny, kino

•	 Park, příroda, „průchozí parter“

•	 Maloobchod s potravinami + bistro místo pro 
setkávání/posezení

•	 V Dejvicích se nedá pořádně zaparkovat – 
parkovací dům pro studenty i zaměstnance z 
kampusu.

•	 Prostor pro kulturní akce, trávení volného času, 
bistro s občerstvením, letní kino, trhy

•	 Ponechat dostatek veřejného prostoru pro 
setkávání se a pořádání různých akcí (trhy, 
koncerty).

•	 Více míst na tříděný odpad včetně kovů, nějaké 
místo se zásuvkami, lepší signál wifi

•	 Zachovat co největší  nezastavěnou plochu 
pro možnost pestrého společenského vyžití 
především místních obyvatel. Tato plocha s její 
současnou funkcí místního centra života je svoji 
polohou, dostupností – přímo u dopravního uzlu, 
ale NE UPROSTŘED NĚJ, návazností na okolí, 
průchodností, nenahraditelná.

•	 Parčík pro studenty, kde lze sedět na zemi a 
studovat. Větší parkoviště, jelikož v poledních 
hodinách již nelze zaparkovat na školním parkovišti.

•	 Být příjemným víceúčelovým a živým místem pro 
místní i studenty.

•	 Nadále nabízet travnatou plochu k posezení. Být 
nadále průchozí i diagonálně. Z pohledu města 
10minutových vzdáleností nemá tato otevřená 
plocha alternativu – v Dejvicích a Bubenči chybí 
park většího rozměru, a pro jeho vybudování není 
jinde pro všeobecnou zastavěnost prostoru.

•	 Umožnit volný průchod.

•	 Mít místo pro Slovanskou Epopej.

•	 Much much much of green (trees mainly), less car 
traffic, more zones for pedestrians

•	 Farmářské trhy, hudební festivaly, park se zelení 
a květinovým záhonem, fontána/brouzdaliště, 
zajímavá socha nebo mozaika, letní kino, kavárna.

•	 Zůstat částečně nezastavěný prostor pro pořádání 
open air akcí pro vyšší stovky návštěvníků. A nebo 
tento vytvořit v rámci kampusu.

•	 Space for picnic and farmers market

•	 Park with food stalls

•	 Měla by tam zůstat zeleň, tradiční Farmářské trhy.

•	 Odpočinkovou venkovní zónu

•	 Měl by respektovat původní vizi prof. Engela, měl 
by dle mého názoru být průchozí, aby nebylo nutno 
jej celý obcházet. Ocením malé obchody, kavárny, 
špatný by nebyl ani kinosál, pokud by se uživil (což 
vzhledem k nedalekému Dlabačovu a Bio Oku je 
samozřejmě otázka).

•	 Park, trhy, volný čas s dětmi

•	 Mít prostor na sobotní trhy, travnatou plochu, 
stromy, lavičky. Bistro se zahrádkou by bylo super.

•	 Lavičky, chill zóny, kavárna

•	 Vytvořit příjemný rámec pro pěší provoz v okolí.

•	 Měly by tu být buďto finančně dostupné byty 
pro mladé rodiny, nebo by tam měla zůstat 
zeleň – třeba park, možná s pár menšími jedno/
dvoupatrovými budovami, které by sloužily jako 
místo pro občerstvení, odpočinek, nebo jako 
zázemí pro trhy. Kanceláře, obchodní centra apod 
tu nejsou potřeba.

•	 Zůstat otevřenou plochou plnou stromů, jako park 
s vodními prvky, lavičkami a zpevněnými cestami. 
Respektovat přirozené směry kudy se lidé chtějí 
pohybovat a vytvořit zde zpevněné cesty. Zcela 
eliminovat přístupnost osobní automobilovou 
dopravou, vytvořit zde pěší zónu s cesty pro kola.

•	 Obchody (potraviny), odpočinková zóna

•	 Pravá část řešeného území zástavba s funkcí 
sloužící veřejnému prostoru (kavárna/kino/apod.). 
Levá část by měla zůstat parkem!

•	 Lepší park

•	 Bydlení

•	 Zachovat co nejvíce parkové plochy. Současné 
využití pro pejskaře je v okolí poměrně 
nenahraditelné.

•	 Bydlení, studentskou hospodu, mateřskou školku 
pro zaměstnance univerzit, obchody

•	 Park

•	 ... sloužit zbývajícím fakultám ČVUT (i když 
poloha budov rozmístěných různě po centru má 
své výhody a možná není dobré tolik studentů 
najednou soustředit na jedno místo).  
... sloužit jako pohodlný přestupní bod mezi všemi 
druhy dopravy a nenutit cestující ujít kilometr po 
rovině i po schodech.

•	 Dostavba by mohla přinést zpevnění cest 
vedoucích skrze území. Bylo by vhodné udělat v 
přízemí obchodní parter s restauracemi a obchody, 
aby studenti nemuseli chodit přes celé náměstí. 
Bylo by vhodné přemístit zastávku, ze které vyjíždějí 
linky 143 a 149 blíže k Technické ulici.

•	 Mám ráda farmářské trhy, líbila by se mi kombinace 
plochy/parku se stromy a hřiště a prostoru pro 
kulturní akce. Případně vodní plocha by byla též 
super, byť místo není asi vhodné pro koupání, ale 
další koupací možnosti mi rozhodně na šestce 
chybí. Rozhodně by to mohlo místo zpříjemnit, 
ochladit.

•	 Zůstat více méně zelenou plochou s ještě větším 
množstvím stromů a s vodními prvky. Kdysi 
„zelené“ Dejvice se stávají zahuštěnou lokalitou 
plnou nehezkých obřích administrativních budov. 
Obávám se, že to je osud i tohoto kvadrantu.

•	 Přijde mi pro toto místo velmi vhodná funkce 
Science parku. V celé Praze chybí, je to prospěšná 
věc, co navíc dobře ladí s VŠ. Tady by to bylo na 
metru a pomohlo by to udržet na náměstí život. Je 
to důstojné. Není to jen pustý obchoďák.

•	 Revitalizovaný park bez zástavby

•	 Krytý bazén, kino

•	 Potraviny, veřejně přístupnou terasu na střeše 
bezplatně, kavárnu

•	 Být průchozí, zapadat do profilu Vítězného náměstí, 
navazovat na univerzitní kampus, mít stále spoustu 
zeleně.

•	 Obsahovat dostatek zeleně a plochy pro relax a 
odpočinek, neměly by se zde vyskytovat žádné 
clonící budovy, uvítal bych moderní občerstvení se 
zázemím pro děti.

•	 ČVUT
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•	 Rozšířit studentské vyžití typu NTK, kde si můžou 
studenti sednout, studovat nebo si jen povídat 
mezi sebou. K prostoru jako je NTK by se mi 
vyjímala i nějaká malá galerie nebo jiný umělecký 
prostor.

•	 Dýchat – cením si prostupnosti od NTK k metru, 
krásný pohled na sakury v květu už rovnou od 
metra. člověk se na tu trasu vyloženě těší. Líbila 
by se mi tu pěší zóna se zelení – a la ulice v Barce 
nechané obyvatelům takříkajíc napospas.

•	 Zůstat bez zástavby a měla by tam být hrušková 
alej.

•	 Více stromů, park, případně stánky

•	 Obchod s potravinami (větší a příjemnější než 
Billa a Albert v okolí Vítězného náměstí), kavárna, 
venkovní místa k sezení, vodní prvky

•	 Nadále zajistit parkování zaměstnancům VŠCHT a 
mít místo pro trhy. Hodně zeleně, případně vodní 
plochu.

•	 Uvítala bych zde více rostlin, zejména stromů a keřů 
s lavičkami. Dále se mi zde líbí možnost nakupovat 
zeleninu či jiné farmářské výrobky ve stáncích.

•	 Mít velké podzemní parkoviště, zázemí pro řidiče 
autobusu (ne kadibudku), zelený vnitroblok, 
obchodní parter, kavárnu co bude mít otevřeno i 
v neděli ráno, noční spoj na Strahov, přístupnou 
střešní terasu.

•	 Měly by zde být byty pro zaměstnance přilehlých 
univerzit. Takové lepší ubytovny. Viz Ženské 
domovy, Univerzitní domovy. Nějaké obchody 
spotřebního zboží. Venkovní bazén.

•	 Být volnočasovým prostorem.

•	 zachovat zelenou plochu parkovým řešením

•	 Být místem pro pořádání venkovních kulturní akcí 
(koncertů), jakožto i tradičních farmářských trhů, 
místem pro odpočinek studentů zdejšího kampusu 
a také obyvatel Prahy 6 – především rodin s dětmi.

•	 Stále nabízet dostatek zeleně.

•	 Vysuté zahrady, které překryjí vozovku. Odříznout/
schovat dopravní situaci.

•	 Slúžiť Kampusu Dejvice, univerzitám

•	 Cinema, stationery, toy shop, swimming pool, gym, 
café

•	 Respektovat, že místo potřebuje zachovat i nějakou 
zeleň a to nejen symbolicky, už tak se v posledních 
letech zvedá teplota v pracovních místnostech 
v téhle oblasti na těžko únosnou míru a čím více 
staveb a méně zeleně, tím větší zátěž. Koncept á la 
Pentagon se mi vlastně nelíbí, je málo originální.

•	 Místo pro hraní s dětmi, místo se sejít s kamarády 
s dětmi, místo pro sezení o samotě, venkovní 
restaurace, hřiště.

•	 Místo zastíněné stromy, ideálně s vodou, která by 
ochlazovala v létě okolní vzduch.

•	 Pěší a cyklistické zóny bez aut, alej s lavičkami. 
V ose technické ulice místo pro obchody a 
restaurace, které by se mohly přesunout z 
nepřívětivé Evropské.

•	 Partly green area with benches, coffee shop

•	 I po dostavbě by mělo zůstat dostatek volného 
prostoru se zelení, lavičkami, vodními prvky atp.

•	 Maximálně usnadnit přesun z východu z metra 
Dejvická do Technické ulice. Zpevnit pěšinky po 
louce (viditelné i na satelitním snímku), aby se daly 
bez problému používat i při/ po deštivém počasí, 
aby chodec nemusel trávník obcházet.

•	 Využití, kterého je v okolí málo nebo chybí – 
sportovní prostory, připadne i s menším bazénem 
(typu Axa), kino, nějaké menší obchody. Terasa 
na střeše, třeba i s kavárnou a dětským koutkem. 
Podzemní garáže i pro krátkodobé parkovaní. 
Hlavně široký nezastaveny průchod z ulice 
Technická na Kulaťák.

•	 Jednoduše průchozí, obsahovat zeleň, lavičky, 
vodní prvky.

•	 As direct walking path as possible

•	 Oddychovu zónu, kavárna, bar

•	 A nice park, with trees. benches, playground is 
missing here. Now the field looks abandoned, 
unkept, and sad. People rush to work/study but 
„the field“ is not offering anything to them. It would 
be great if at least half of the 4th quadrant area 
remains as a „green part“ (not buildings).

•	 Sloužit jako veřejný prostor, nikoliv soukromý, 
komerční. Uvítala bych otevřený prostor s parkem, 
kde najdou vyžití různé skupiny a generace lidi.

•	 Kvalitní parter včetně drobných obchodů a 
veřejných prostranství (park), supermarket, 
menší kino, velkokapacitní podzemní parkoviště, 
zachování osového průchodu, možnost přístupu 
na střechu (výhled, kavárna), dodržení urbanismu 
původního návrhu (ne jako v případě aktuální 
výstavby „ledního medvěda“).

•	 Více stromů, podchody pro chodce

•	 Sloužit jako venkovní plocha/park pro farmářské 
trhy, možnost k posezení a odpočinku na trávě, 
kavárna, nějaká voda.

•	 Pokud možno zůstat jak je, místo pro přádání trhů, 
kulturních akcí, ...

•	 Student park with bars

•	 Přechod pro chodce přes Evropskou

•	 Neměl by byt zastavěn, měl by obsahovat stromy a 
zeleň, která ve městech chybí.

•	 Co nejvíce sloužit pro účely kampusu, tj. školám a 
AVČR.

•	 Velmi bych stála o to, aby kvadrant zůstal pokud 
možno co nejvíc volný, průchozí, se zelení a volným 
prostorem k pohybu a posezení na trávě. V okolí 
Vítězného náměstí je velké množství obchodů, 
kaváren – nedovedu si představit, že by další 
zkvalitnily místním život.

•	 Více vstupu do metra – hlavně z ulice Dejvická, 
dále snížení dopravy na ulici Československé 
armády (snížit počet pruhů pro auta, snížit a měřit 
rychlost aut & taxikářů směrujících na letiště).

•	 Bylo by myslím přínosné, kdyby se v prostoru 
nacházely například pekárna, místo pro 
vyzvedávání objednaného zboží z internetových 
obchodů, případně obchod s potravinami.

•	 Prostor pro volnočasové aktivity, oddych, setkávání 
a více zeleně

•	 Snadno průchozí od metra ke kampusu, měl by 
obsahovat prostory, které můžou využívat studenti 
– kavárny, coworkingové prostory, obchody…

•	 Klidné zákoutí odstíněné od dopravy na kruhovém 
náměstí

•	 Umožnit komfortní, dostatečně otevřenou a 
přímou cestu s vazbou kampus – metro + autobus. 
Urbanisticky odpovídat potřebám dalším propojení 
(řešit otázku, proč jsou mnohde vyšlapané cesty 
v trávě). Clonit vizuálně rušný dopravní uzel v 
podobě kruhového objezdu. Hmotově vázat na 
zbytek náměstí.

•	 Neboť je zde v létě poměrně sucho, navrhuji 
důmyslný systém s vodními prvky (kde by voda 
cirkulovala a ne se jen spotřebovávala), které by 
odlehčily obyvatelům i studentům cesty v horkých 
letních měsících či vybudování koutku (či kruhu) 
krytého korunami stromů, pro zvýšení chladu.

•	 Park, příjemné místo k posezení

•	 Kostel, výstavní síň, technicko-vzdělávací centrum 
pro děti ( jako je třeba Techmania v Plzni)

•	 Nejlepší by bylo ponechat aspoň jednu stranu jako 
otevřenou nezastavěnou plochu, ideálně tu bez 
parkoviště. Parkoviště by bylo vhodné umísit pod 
zem. Chápu, že původní návrh počítal s uzavřením 
náměstí, ale myslím si, že to už je trochu překonaná 
myšlenka a to ne jen z důvodů husté dopravy.

•	 Kino, obchody, kulturní vyžití.

•	 Kavárna, bistro

•	 Kulturní budovy s dostatkem volného zeleného 
prostranství

•	 4. kvadrant by měl zůstat zelení!

•	 Zůstat takový, jaký je.

•	 Obsahovať zelenu eko budovu.

•	 A sizeable shaded shared public space, where 
people can meet. Groceries.

•	 Dala bych tam nějaké lavičky se stolem, na kterých 
se dá sedět... Jakožto student bych chtěla trávit 
čas i venku a dělání školy jen v NTK, když venku je 
hezky, je ubíjející. Proto bych tam udělala nějaké 
pěkné posezení, kde se bude dát si sednout jen 
taka a začíst se do skript.

•	 Supermarket

•	 Kvalitní restaurace typu Ambiente

•	 Nemyslím si, že je nutné budovat zde obchody 
a kanceláře. Místo by bylo hezké i jako zelený 
kvadrant. Hezké by bylo vice stromu, a to nejen 
po obvodě, stromy, které by poskytovaly stín i ve 
středu prostoru, kde by se dalo odpočívat, hezký by 
byl i nějaký vodní prvek přírodnějšího charakteru.

•	 Obchody, kavárny

•	 Gallery, museum

•	 Kluziště, bazén, kino, park s fontánou

•	 Places to meet (bistros...), bit of esprit, 
atmosphere, places to buy food, somewhere to chill 
when warm, concert hall, places you want to stay...

•	 Park, náměstí

•	 Být nezastavěný, upravený tak, aby sloužil k 
odpočinku, pořádání trhů, akcí se zachováním co 
nejvíc zeleně. Chodníčky a cestičky doporučuji 
zachovat tak, jak jsou vyšlapané, protože tak se 
s největší pravděpodobností budou používat i do 
budoucna.

•	 Více zeleně a stínu stromů. Příjemné zahrádky 
restaurací k posezení.

•	 Restaurace

•	 Více míst na sezení

•	 Být zeleň, tráva, stromy, voda

•	 Mít dost zelených ploch a míst pro setkávání a 
venkovní akce.

•	 Moznost umýt si ruce, napít se vody. Případně 
nějaké veřejné záchodky, když to člověka postihne. 
Taktéž nějaká moznost se rychle někde skrýt při 
nepřízni počasí – rozrostlý strom, altánek.

•	 Určitě zahrnovat i městskou zeleň a místa k 
odpočinku (lavičky, ...).

•	 Obchod s potravinami, kavárnu či restauraci

•	 Kašna

•	 VÍCE MÍSTA NA ODPOČINEK A SETKÁVÁNÍ

•	 ... nebýt dostavěn. Zeleň ve městě je to nejcennější 
a místo dodatečného zvelebení plochy je plán 
prostě hned hrrrr hrrrrr zastavme to nějakým 
zbytečným kancelářským barákem. Barbaři.

•	 Zelené části pro relaxaci, pikniky apod., kulturní 
akce

•	 Být stále park a místo pro relaxaci, zachovat kus 
přírody, přidat vodní dílo, zachovat trh.

•	 Myslím že je to skvělý veřejný prostor, který je škoda 
zastavovat, pořádají se zde veřejné akce, festivaly a 
v zimě veřejné bruslení.
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•	 Příjemné prostředí k bytí, teď je to trochu opak. 
Betonové sezení je dost nepohodlné. Bylo by fajn 
tam mít hodně zeleně do které se dá „schovat“, ne 
jen projít okolo, tj. sednout si pod ni apod. Bylo by 
krásné mít tam nějaké komunitní centrum ve formě 
nějaké stíněné konstrukce např. popř i na zimu.

•	 Parkování, byty, relax zónu nebo fitness

•	 Vodní prvky, parková úprava, obchody s běžnými 
produkty (papírnictví, domácí potřeby), kavárna

•	 Park and paths, as much greenery as possible.

•	 Zůstat volný, nezastavěný.

•	 Public open space for a variety of users

•	 Zachovat ráz prvorepublikové koncepce, ale 
s možností uspořádávat permanentně, např. 
zeleninové co vánoční trhy v centru Prahy 6.

•	 Nechci, aby byl zastavěný. Nechat ho revitalizovat a 
nechat jako park, volnočasovou zónu.

•	 Nezasahovat do zelených ploch, které v současné 
době existují.

•	 Více zeleně, stromů, park, příjemné místo pro lidi, 
méně venkovních parkovacích míst

•	 Sloužit jako park a v jeho jedné části farmářské 
trhy.

•	 Zůstat, co nejvíce zeleným. Je krásné o víkendech 
pozorovat tam piknikujicí maminky s dětmi a přes 
týden studenty sedící na trávě. Zároveň trhy na 
kulaťáku jsou nedílnou součásti, nás, obyvatel 
Bubenče/Dejvic.

•	 Sloužit jako místo setkávaní.

•	 Kavárnu, pekárnu

•	 Umožňovat jednu zastávku pro všechny druhy 
MHD. Měl by disponovat dostatečným množstvím 
parkovacích míst pro zaměstnance VŠCHT za 
rozumnou cenu. Řešení by mělo reflektovat, jak 
organicky chtějí lidé prostorem chodit pěšky, 
jezdit na kole, viz vzniklé cestičky, pokud vedou 
smysluplněji, než dané.

•	 Nadále nabízet možnost oddechu v zeleni.

•	 Uzavřít a vyvážit prostor

•	 Procházky se psem, miluje hru s míčkem

•	 Gathering area – bench area, more trees

•	 Mít normální obchod s potravinami.

•	 Podzemní parkoviště pro zaměstnance VŠCHT. 
Obchody – potraviny, drogerie, obuv, oblečení, 
domácí potřeby a elektronika, sportovní vybavení, 
lékárna, restaurace, kavárny, vnitřní sportoviště, 
kino

•	 Být přátelským, nicméně impozantním vstupem do 
Kampusu Dejvice. Na straně do náměstí by to měl 
být mix důležitých úřadů a kvalitních restaurací a 
obchodů. Technickou vidím jako „obytnou ulici“ s 
kavárnami, v Evropské a v Jugoslávských partyzánů 
obchody pro místní a osazenstvo kanceláří.  NE 
stání autobusů v Šolínově.

•	 Příjemné místo na sezení venku (zanechat větší kus 
parku!) a restauraci/kavárnu/bistro

•	 Park

•	 Bydlení, obchody, kavárny a občerstvení s 
venkovními zahrádkami, služby, hodně zeleně, lépe 
řešené parkování autobusů a lepší průchodnost pro 
pěší směřující do Kampusu Dejvice.

•	 Být parkem.

•	 Být místem, kde studenti budou moct trávit 
volný čas, případně použít ke studiu a měl by být 
propojen pěší zónou s ulicí mezi VŠCHT a ČVUT 
FEL, kde by se měly vysadit další stromy.

•	 Parkoviště, obchody, restaurace, místo k odpočinku

•	 Bůstat min. z 50 % plochy místem pro volný čas 
občanů Prahy 6 a venkovní aktivity – park, hřiště, 
lavičky...

•	 Být pohodlně, bezpečně a rychle překonatelný 
pěšky po povrchu.

•	 Určitě poskytovat stín, zvláště v letních měsících, 
kdy je celá oblast velmi horká. Zároveň by měl 
zůstat stále průchozí, protože to dnes velmi 
důležitým prvkem pro mnoho studentů. Také 
prostory pro pořádání Dejvických trhů, či nějaké 
jejich alternativy by měly zůstat v nějaké formě 
zachované.

•	 Obsahovat hodně zeleně.

•	 Zůstat nezastavěný.

•	 Mít dostatek travnatého porostu, stromů popř. 
keřů – ty by neměly být umístěny v betonu apod. 
(metrový volný prostor okolo kmene opravdu 
nestačí).

•	 Občerstvení, restaurace, upravený veřejný prostor, 
komunikace pro pěší

•	 Zůstat parkem. Být přístupný veřejnosti, splňovat 
požadavky na otevřené veřejné prostranství, kde je 
možné pokračovat v pořádání kulturních akcí.

•	 Park

•	 Sloužit občanům – park, letní kino, beergarden.

•	 Maximum zeleně, odpočinková plocha, vodní prvek, 
místo pro venčení psů, možnost pořádání trhů

•	 Park

•	 Hlavně žádný kanceláře! Cokoliv jen ne kanceláře. 
Práce na dálku bude častější a častější, ve 
střednědobém horizontu budou kanceláře zet 
prázdnotou.

•	 Zůstat tak, jak je.

•	 Větší supermarket, billa, lidl...

•	 Obchod, potraviny

•	 Zástavba: kulturní zařízení – divadlo, kino; obchody 
– samoobsluha, pekařství a další menší obchody; 
restaurace, kavárna; zástavba v rovnováze s 
parkovou úpravou

•	 As few offices as possible – unnecessary here. 
If any offices will be there they should be placed 
near the busiest roads. The flats and living spaces 
should be a priority, student dorms would be the 
best for the area. The place should retain a green 
area with well cared-for lawn and trees. No malls!

•	 Pomoci Praze 6 s vytvořením jistého „centra“ celé 
Prahy 6. Místa kde by bylo jasné, že se to bude dít 
„právě zde“, protože to je přeci to centrum tohoto 
stotisícového města – tj. Prahy 6. Prostranství u 
kulaťáku je moc malé. Kulaťák je přirozené místo, 
ale je to a asi i bude spíše jen velká křižovatka.

•	 Zůstat jako plocha zeleně! Mají se tam pořádat 
kulturní a společenské akce, betonu je všude kolem 
dost.

•	 Cinema, restaurants, cafes

•	 Více zón pro chodce, Vítězné náměstí je 
momentálně kruháč + zástavba. Šílený.

•	 Budovy nepřevyšující ty okolní, velké množství 
zeleně, možnost parkování

•	 Playground, exercise area, farmers market, stage 
for concerts / movies.

•	 Být co nejprostupnější, nechat co nejvíce 
přirozeného světla v ulicích a umožňovat scházení 
se / sezení venku.

•	 Park

•	 Park nebo místo na odpočinek/posezení s 
udržovanou zelení, obchody

•	 Chybí mi zde venkovní posezení, více zpevněných 
cestiček přes park (v dešti jsou bahnité) a obecně 
zelená plocha je trochu nevzhledná. Oblast mezi 
řešenými plochami je také nevzhledná, ale nevím, 
zda se s ní bude něco dělat, když není v řešení.

•	 Mít krytý bazén a wellness (sauna, masáže, 
fyzioterapie), zeleň, místo k posezení a odpočinku, 
trhy.

•	 Obsahovat hlídané parkoviště kol, supermarket a 
papírnictví.

•	 Obsahovat alespoň drobné prvky zeleně a relaxační 
zóny.

•	 Well thought out walking paths, groceries

•	 More places to get some food, cafés, some 
alternative places for studying / social activities. 
Even some general shop would be nice, billa at 
Evropská is too far away for fast pickups during the 
day if you are studying in kampus.

•	 Park, obchod, restaurace

•	 Contemporary kids playground, multifunctional 
public space which can host weekend market

•	 Obchod s potravinami, kavárna, bistro, restaurace

•	 Zajistit stávající průchod a průhled do kampusu, 
doplnit obchody a služby.

•	 Zeleň, občerstvení, kavárnu, bar, kino

•	 Místo na odpočinek s dětmi – například hřiště

•	 Park, prostor pro farmářské trhy, kulturní akce, 
odpočinek a relaxaci

•	 Nic bych nestavěla, ponechat zelenou plochu, 
doplnit o lepší zázemí pro trhy (pevné wc, lavičky 
uprostřed zelených ploch, ty tam chybí hodně, 
zrevitalizovat střed (odstranit nevzhledná betonová 
koryta) , přidat stromy do středu i do plochy. 
Zachovat prostor pro trhy a jine akce (koncert, letní 
kino).

•	 Zeleň, volnočasové aktivity, trhy, kultura

•	 Kulturní centrum, pěší zóna, gastronomie

•	 Zvýšit počet kaváren a studoven. Vhodný by byl 
park podporující venkovní studování (el. zásuvky, 
stín) a sportovní aktivity. Hodilo by se zvýšit 
počet pracovních pozic pro studenty a absolventy 
vysokých škol v kampusu (třeba vystavět kanceláře 
pro firmy, které by musely nabízet brigády a stáže).

•	 Trhy

•	 Obchody, občanská vybavenost obecně

•	 Farmářské trhy, čas na relax, zeleň, park

•	 Být místem, kde se člověk může zastavit a strávit 
tam příjemný čas, místo toho, aby jen prošel na 
metro.

•	 Kavárna, hospoda, místo na sezení

•	 Nástup do 180 směr Vypich je nesmyslně daleko 
od metra i tramvají a 180 ani jedním směrem nemá 
rozumný přestup s autobusy směrem Suchdol. 
Takže tyto přestupní vazby rozhodně silně zlepšit. 
Hodil by se i lepší prostor pro trhy.

•	 Restaurace, obchod, oddechové místo s lavičkami.

•	 Čtvrtý kvadrant by se především vůbec neměl 
dostavovat!

•	 Zachovat rozsáhlou zelenou plochu uprostřed 
zástavby města, která slouží ke každodennímu 
odpočinku a setkávání velkého množství studentů 
a studentek a také jiných obyvatel Dejvic. Cesta z 
metra do školy přes velkou travnatou plochu kolem 
kvetoucích keřů a stromů je nenahraditelná.

•	 Lepším parkem. Na kulaťáku chybí prostor, kde je 
dostatek stromů a lidi by se tam mohli schovat.

•	 Být náměstí, ne křižovatka.

•	 Preferuji ponechat zeleň, případně doplnit dalšími 
stromy a vodními prvky.

•	 Zůstat nezastavěný / nízké stavby

•	 Volnočasová zóna. Park, zeleň, trhy, kulturní 
akce, dětské hřiště, lavičky, kavárna, terasy... bod 
setkávaní se...

•	 Bejt zelená plocha.

•	 Prostory navazující na kampus.... Přijde mi dobré 
rozdělení náměstí podle účelu (VŠ, GŠ, residenční 
část).

•	 Zachovat osu Technické ulice s alejí až ke Kulaťáku.
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•	 Poskytnout místo pro odpočinek, např. strávení 
polední pauzy venku – něco na posezení venku, 
zeleň, možnost koupit si jídlo.

•	 Kino, bazén, sauna, divadelní a sportovní sály 
– místa pro pořádání malých kulturních akcí a 
setkání pro každého, filharmonie, LIDL, vnitřní 
sportoviště pro širší veřejnost, komunitní centrum, 
re-use centrum, obchodní pasáž, která nebude za 
těžkejma dveřma a kde si budu moct číst knížku, 
když je hnusně.

•	 The 4th quadrant should definitely have as much 
greenery as possible, park, calm public meeting 
space. While being comfortably accessible by foot 
or bike.

•	 Ideální by bylo, kdyby tam zůstala zeleň, ale to je 
nesplnitelné. Proto by byly fajn kavárna, restaurace, 
trhy, volnočasová zóna, možná obchody.

•	 Supermarket, který možná vznikne v „ledním 
medvědovi“; posilovna; výrazný vodní prvek (dnes 
s ním není počítáno ve studii Kampus); veřejné 
WC (trhy se mají přemístit na Kulaťák, ale ve studii 
není zaznačené jeho zázemí); kino (nejbližší kino 
je na Dlabačov); plavecký bazén (na Julisce není 
přístupný).

•	 Kryté posezení

•	 Budit příjemný dojem, působit monumentálně, 
obsahovat útulné kavárny apod.

•	 Na Vítězném náměstí mi chybí zelená plocha, která 
v tomto případě bude zastavěna. Byla bych ráda, 
aby zde vznikl alespoň malý park nebo jiná parková 
plocha v blízkém okolí, kde se dá sednout.

•	 Obchody, kavárny, prostor pro pobyt venku – 
lavičky

•	 Příjemné místo k posezení a trávení volného času, 
dostupné skrz celý kvadrant

•	 Zeleň a větší odstínění od probíhající dopravy

•	 Odpočinkové místo

•	 Mít obchody, zejména potraviny pro větší 
konkurenci v okolí, všude minipotraviny až na 
kaufland, který si zakládá na monopolu. Kino by 
bylo super, všeobecně na Praze 6 žádné není (až na 
1 retro).

•	 Restaurace, hospody, hladová okénka na úrovni 
ulice, music venues, venkovní prostor pro sezení 
( jak volnočasové, tak venkovní prací/učení), 
venkovní pítka, veřejné záchody na úrovni ulice (NE 
obchody, maximálně potraviny)

•	 Mix – byty, obchody, restaurace kanceláře. 
Současný stav je naprostá ostuda.

•	 Dostupné byty, kino, restaurace, bary

•	 Obchody, restaurace, bistra, kavárny

•	 Green space, farmers market containall style 
shipping container restaurant and an open space 
for children to run around in. If something must be 
built then make the building disappear into nature. 
Cover it in trees and have spaces which support 
wildlife.

•	 Eased traffic

•	 Více laviček ve stínu a zpevněné cesty, kde se 
běžně chodí. Při dešti to není zrovna příjemná 
cesta. Ideálně se vyhnout bílým kostkám, které při 
slunci velmi oslňují.  A za mě vytvoření více zeleně 
i uvnitř místa, ale vím, že pak pro různé akce by to 
byla zase komplikace.

•	 Lavice pro sezení, odpadkové koše, více zeleně

•	 Nepostrádám nic, takhle by to klidně mohlo zůstat.

•	 Umožnit parkování v kapacitě alespoň srovnatelné 
se stávajícím parkovištěm.

•	 Preferovat chodce před motorovou dopravou. 
Zajišťovat živý parter. Vytvořit podmínky pro 
možnost pokračování farmářských trhů / najít pro 
ně jiné místo v blízkosti.

•	 Zůstat zelený a nabízet místo, kde se dá sednout si 
v trávě a pořádat trhy, popřípadě by šlo obestavět 
místa, kde je chodník nižší zástavou a udělat tam 
kavárny... (ale asi by se neuživily) + bych uvítala 
otevřené letní kino.

•	 Volný prostor, stromy, keře zeleň, na které se 
můžeme dívat, mezi kterými se můžeme procházet, 
trávník, kam si můžeme sednout, veřejné toalety.

•	 Být parkoviště.

•	 Být krásný park plný zeleno-modrých opatření s 
ukázkou technických inovaci z dílny ČVUT/VŠCHT...

•	 Hlavně veřejné prostory pro odpočinek.

•	 Zelený prostor s vodní plochou, podzemní 
parkoviště

•	 Obchod s potravinami

•	 Zůstat zelenou plochou. Obchodů, restaurací, bytů 
apod. je v okolí dostatek.

•	 Zůstat otevřou plochou s víceúčelovým využitím 
pouze s drobnými stranami.

•	 Zachovat co nejvíc zeleně, zůstat odpočinkovou 
zónou, v létě by měl fungovat jako ostrov v 
rozpálené zástavbě

•	 Mít místo k posezení, jak “placené”, jako třeba 
kavárna, tak neplacené, jako lavičky/pódium 
apod. Vodní prvek. Ideálně nějak schované nebo 
přemístěné autobusové zastávky, ať si člověk 
připadá jako na náměstí, a ne jako na terminálu.

•	 Sloužit zejména akademikům a zachovat si 
dostatek zeleně.

•	 Ponechávat dostatečně rozlehlý prostor pro 
volnočasové, společenské a kulturní akce hustě 
obydlené lokality, která je i obyvateli celé městské 
části vnímána jako centrum Prahy 6.

•	 Mít do náměstí a ulic živý (retail/...) parter. Po 
dostavbě by na náměstí měly zůstat předem 
vytipované plochy pro zavedené farmářské trhy. 
Přechody pro chodce přes hlavní ulice vždy po 
úrovni, nikoli podchody jako dnes.

•	 ... zůstat příjemným parkem vhodným ke konání 
trhů a jiných kulturních akcí pod širým nebem. 
Dojde-li k zástavbě kvadrantu, budu travnaté 
plochy i stromy velmi postrádat.

•	 Být příjemný pro život – zeleň, voda, klid, 
odpočinek i příjemné prostředí pro cestu do práce. 
Ne prach, hluk, nebezpečí, zplodiny, obrovské 
prostory, které je náročné překonat, oblast bez 
stínu a možnosti se posadit. Současný prostor je 
ale fajn. Když se to dostaví, bude to stísněné.

•	 Kino, obchody, ale menší, ne supermarkety

•	 Být volně přístupným společenským centrem 
Dejvic, přívětivý k volnočasovým aktivitám bez 
nutnosti zakoupení zboží a primárně dostupný 
pěšky či veřejnou dopravou, nikoliv auty.

•	 Zachovat/rozvinout veřejný prostor (zachovat v 
rámci plánované stavby zeleň, lavičky, vodní prvky). 
Rozhodně bych nepodporoval nic, co by mělo 
přispět k vyšší intenzitě dopravy (typicky obchodní 
dům).

•	 Zachovat si funkci zeleného prostoru k pořádání 
veřejných akcí (se zlepšeným zázemím). Zachování 
zeleně pro trávení volného času v jinak silně 
dopravně zatížené zóně. V případě bytové výstavby 
zohlednit aktuální bytovou krizi a pracovat s 
konceptem dostupného bydlení (např. zapojení MČ 
Praha 6).

•	 Park

•	 Zůstat co nejvíce vzdušný a průchozí s maximálním 
využitím pro občany, zástavba nízká, respektující 
okolí (ne CIIRK). Ideálně zachovat místo pro trhy a 
kulturní akce na zelené louce.

•	 Pevnější (nejen prošlapané) cesty přes travnaté 
plochy

•	 Odstínit provoz od „parku“, lépe využít zeleň, 
odstranit pozemní parkoviště, zanechat zde do jisté 
míry prostor pro trávení volného času venku.

•	 Místo k posezení, dostatek zelené plochy

•	 Farmářské trhy, obchody, kavárny

•	 Velkoobchod s potravinami

•	 Obchody, potraviny, restaurace

•	 Splňovat funkce setkávaní, trhu, kulturních akci a 
zeleně jako doposud.

•	 Obsahovat revitalizované území plné stromů nebo 
klidně i malý park.

•	 ZELEŇ. Celé území „kulaťáku“ je během letních 
dnů naprosté peklo.

•	 Park, místo na odpočinek

•	 Chybí klidová území, tedy park, lesopark. Určitě ne 
další obchodní nebo jiné budovy.

•	 Být místem pro setkávání lidí, mít park, bazén, 
bistra a bary.

•	 Být moderním zázemím VŠCHT s krásným 
výhledem na přírodu.

•	 Park

•	 Swimming pool, gallery, cinema

•	 Park (zeleň), parkovací místa

•	 Dostavba může určitě zlepšit, postrádám více živo 
a občas čistotu.

•	 Více prostoru pro univerzitu

•	 Zachovat dostatek zeleně a pohodlnou 
průchodnost pro pěší (ne vnitřkem budovy, kvůli 
psovi).

•	 Supermarket

•	 Nové zastávky autobusu

•	 Park

•	 Kino, rozsáhlý park – zeleň

•	 Park

•	 Dobře prostupný pro pěší a cyklisty

•	 Obsahovat nějakou fajn kavárničku s posezením a 
parkem se stínem.

•	 Malé obchůdky a bary

•	 Řešit parkování. Mělo by vzniknout více stání 
než výstavbou zanikne. To se týká i času během 
výstavby.

•	 Místo pro rekreační sport, kavárny, hospody, zázemí 
pro studenty, zeleň, park

•	 Park, roof-top-terrace, restaurants, cafés, parking, 
groceries, art.

•	 Park

•	 Obchodní centrum, kino, velké podzemní 
parkoviště, sportoviště třeba badminton

•	 VŠCHT parkoviště

•	 Ubytování pro studenty s podzemním parkovištěm 
(případně možností využití parkoviště v CIIRCu, 
NTK, FA)

•	 Vyřešit pokračování cesty z metra či tramvaje.

•	 Zeleň, posezení

•	 Prostory VŠ

•	 Zůstat co nejméně zastavěný.

•	 Mít možnost parkování vozidel zaměstnanců 
kampusu. Možnost rychlého občerstvení nebo 
restauraci. Klidnou zónu pro relaxaci nebo setkání 
malé skupiny s příjemně řešeným prostředím v 
exteriéru i interiéru.

•	 Park
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•	 Dostatek zelené plochy, kde si člověk může 
sednout nebo se natáhnout a odpočívat nebo si 
hodit frisbee. Stejně tak pro akce, které tam jsou 
pořádané. Před 100 lety byl plán to zastavit, ale to 
je dlouhá doba a 4. kvadrant si našel svoje využití 
sám. Chtělo by to akorát se o něj víc starat.

•	 Zeleň a travnatá plocha

•	 Zůstat zelený a odpočinkový

•	 Posilovnu

•	 Park, routes for cyclists

•	 Parkovaní pro zaměstnance z okolí, dohoda se 
zaměstnavateli

•	 Volný prostor mi vyhovuje, postrádám lavičky k 
posezení při polední pauze, kterou na jaře, v létě a 
na podzim trávím venku.

•	 Zachovat dostatek volného prostoru ve formě parku 
a travnatých ploch, avšak včetně kapacit parkoviště 
(do podzemí?).  Občanské vybavenosti nechybí nic 
podstatného. Příjemné by byly velkokapacitní boxy 
výdejen dopravců zboží z eshopu.

•	 Prostory pro komunitní akce

•	 Zachovat co nejvíce zeleně, volného prostranství a 
pravidelně konané farmářské trhy. Rozšířit park o 
stromy, případně místa k posezení nebo komunitní 
zahradu. Obchodní dům či jiná zástavba by místo 
nevratně poškodila.

•	 Zůstat zelený

•	 Nestavte další kanceláře a nesmysly, na kterých 
zase jen vydělávají developeři a jejich kumpáni na 
úřadě (kteří od nich dostanou za odměnu kufřík) a 
byty, které si nikdo s normální prací nikdy nebude 
moci dovolit, ponechte park a vysaďte stromy, aby 
bylo vice zeleně!

•	 Funkční střechu (bar), restauraci (ne předraženou), 
lavičky. Kino. Nechat prostor na farmářské trhy – 
ale opravdu farmářské, viz Zelný trh v Brně. V zimě 
umělý led.

•	 Obsahovat zeleň a vodní prvky

•	 Omezit autodopravu, zlepšit cyklo-dopravu a MHD

•	 Supermarket, místo na sezení

•	 Mixed-use project combining a large portion of 
retail space, F&B, office and residential.

•	 Prostor pro supermarket blízko vysokým školám. 
V kampusu totiž není prakticky možné zakoupit 
svačinu v normálním obchode. Určitě by mělo 
zmizet parkoviště. Bylo by moc příjemné, kdyby v 
místě byl trávník na který se dá lehnout, jako je za 
NTK.

•	 Park

•	 Možnosti stravování, obchodní možnosti, 
společenské příležitosti

•	 Park, zeleň, odpočinková zóna, lavičky, stín, vodní 
prvky, zahradní restaurace, hřiště. V zimě kluziště a 
vánoční strom dál od rušné komunikace.

•	 Veřejné prostory pro studenty kampusu a obyvatele 
Prahy 6. Posezení, městský mobiliář, příroda. 
Prostor by mohl fungovat částečně jako park – v 
okolí to strašně chybí.

•	 Prostor pro farmářské trhy; upravené, moderní 
zastávky MHD; spoustu zeleně

•	 Zachovat co nejvíc zeleně a občanské vybavenosti 
– místo pro farmářské trhy, volný čas (vodní prvek, 
parkové prvky), v budově obchody nebo kino – to v 
Dejvicích chybí.

•	 Ideální stav podle mne by bylo toto území 
ponechat, nezastavovat ho. Udělat park s vodními 
prvky, hledištěm. A řešit Kulaťák. Zmizí prostor pro 
vetší společenské akce. Čím bude nahrazen? V jaké 
lokalitě? Jak daleko od tohoto místa?

•	 Obsahovat velkokapacitní parkovací dům.

•	 Obchody, restaurace, kavárny, posilovna, místo na 
odpočinek

•	 Moderní přednáškové sály, kanceláře, byty, 
restaurace, hodně zeleně, prostor na společenské 
akce

•	 Zachovat alespoň část ze současné zeleně, jde o 
příjemné místo, jedno z mála takto v centru Prahy, 
kde je možné se jen tak posadit na trávu.

•	 Venkovní sportoviště, sportovní hala, posilovna, 
multifunkční sál, společenské prostory, stravovací 
zařízení, pěší zóna, klidná místa na posezení, 
dostatek stínu, minimum automobilů a parkovišť

•	 Být veřejný park.

•	 Já bych to nezastavoval.

•	 Zeleň, volnou plochu na farmářské trhy

•	 There should be bike roads separated from car 
roads, also there should be less cars above the 
earth’s surface, ideally build another tunnel under 
the streets Evropská and Jugoslávských partyzánů, 
that would be directly connected to the Blanka 
tunnel.

•	 Multifunkčni využití. NEzastavět celou plochu 
4.kvadrantu. ZACHOVAT dostatečnou plochu 
pro konaní farmářských trhu, včetně zachování 
části travnaté plochy + zeleně. 4. kvadrant leží 
na ose náměstí Dejvická–Technická, takže nabízí 
možnost rozšíření nezastavěné plochy v porovnání 
s původním návrhem.

•	 Zachovat park.

•	 Večerku, smíšené zboží, restauraci dostupnou pro 
studenty (menza), dostatek míst k sezení.

•	 Mať každý víkend dejvické trhy na kulaťáku, nemali 
by tam byť prítomný bezdomovci ako to je teraz (sú 
v stane), všade tam sú odpadky a bordel, nie je to 
tam pekne upravené, nie sú tam lavičky, stojany na 
kola, pekné trhovište by to chcelo....

•	 Zůstat co nejvíce ve spojení se starou částí Dejvic, 
nebudou se mi líbit žádné nové futuristické budovy 
typu nynější „nové‘‘ technické menzy...

•	 Místo pro pořádání kulturních akcí. Místo kde se lidi 
mohou sejít a strávit příjemný čas.

•	 Přestupní vazba tramvaj – bus např. směr Suchdol 
je velmi špatná. V území postrádám větší obchod s 
potravinami a restauraci/hospodu se zahrádkou.  
Celkově je podoba tohoto prostranství velmi 
neutěšená.

•	 Park

•	 Prostor pro studenty, NTK je velmi často přeplněná.

•	 Mít travnaté plochy, dobrou průchodnost.

•	 Dále umožňovat parkování vozidel, dobře přístupné 
veřejné toalety.

•	 Car-free areas / walking parts with services / bars / 
groceries and families.

•	 Dostatek laviček, odpadkových košů a 
bezpečnostních kamer v okolí + vodní prvek ve 
formě pítka...

•	 Více stromů, lavičky

•	 Vytvořit přátelský mnohofunkční prostor

•	 a) Pomoci vrátit to co zmizelo z Dejvic umrtvením 
Dejvické – byla to rušná obchodní ulice, kde se 
potkávali obyvatelé na nákupech nebo cestou za 
kulturou nebo do restaurace. b) Zajistit „život“ této 
části centra Dejvic 7 dní v týdnu, od 6 do 24 hodin. 
Tedy mix kultury, kaváren, kanceláří, obchodů.

•	 Zachovat funkci veřejné zeleně.

•	 Být kultivován, ale měla by být zachována jeho 
současná podoba, tedy rekreační zelená plocha, 
kde jsou každou sobotu farmářské trhy a v 
zimě ledová plocha pro děti. Vítězné náměstí 
nepotřebuje další zástavbu.

•	 Neumím si představit, jak zrušení stávající zeleně 
může zlepšit jakákoliv stavba?

•	 Více zeleně, zasadit stromy, zakázat zde stavět 
budovy, něco jako central park.

•	 Restaurace, obchody

•	 Nechat park se zelení!

•	 Zahrnovat moderní relaxační zónu. V ideálním 
případě ponechat/vytvořit bulvár v ose Technická 
ulice – propojení na Vítězné náměstí. Omezit 
průjezd autobusů po Šolínově ulici.

•	 Zeleň pro odpočinek a setkávání studentů, třeba i s 
nějakým zázemím.

•	 Something which both students and the general 
public could use – food, groceries, music, sports.

•	 Ponechat farmářské trhy, přidat restaurace a bistra, 
kulturu a místa pro odpočinek a volný čas.

•	 Galerie moderního umění

•	 Zůstat parkem, ale hezčím, s více stromy a 
posezením.

•	 Kulaťák je ve směru od Roztok do tunelu většinu 
dne neprůjezdný – chtělo by to vyřešit víceúrovňově 
(podchody pro pěší).

•	 Moderní architektura, park a dostatek zeleně, 
propojení ulice Technická, Vítězného náměstí, ulice 
Dejvická směr – Hradčanská

•	 Vysoká škola, nové Dejvické divadlo, sociální 
bydlení, seniorské bydlení, bydlení pro mladé, park

•	 Mně se zelená plocha zamlouvá a zachoval bych 
ji. Vůně miliardových projektů však k zástavbě 
povede. Kéž by aspoň trochu zeleně zbylo a 
obyčejný lid z nových bloků něco měl – například 
obchody.

•	 Za mě žádná výstavba, více stromů a zeleně, nějaká 
vodní plocha.

•	 Pekárna, obchod s potravinami, maso, ryby, drůbež 
nebo tržiště

•	 Obsahovat hezký prostor pro posezení v zeleni.

•	 Park

•	 Doplnit zoufalý nedostatek některých služeb/
obchodů nedostupných v okolí (elektro, sport, 
obuv, ...).

•	 Park, zeleň, tržiště, lavičky, herní prvky

•	 1) Poskytovat prostor pro setkávání a akce občanů 
Prahy 6 (viz stávající trhy, akce vysokých škol pro 
děti na začátku školního roku atp.). 
2) Být zelený – tj. rozumný poměr zastavěné plochy 
versus lidem z ulice dostupná zeleň. 
3) Ctít koncept Kulaťáku a ducha Dejvic, v 
moderním kabátě.

•	 Budova FIT ČVUT

•	 Mít prostor pro farmářské trhy.

•	 Obsahovat kavárnu, základní potraviny, stojany na 
kola, lavičky k posezení, malé dětské hřiště.

•	 Zahrnovat učebny, laboratoře a kanceláře 
vysokých škol, zázemí pro studenty ke studiu a 
trávení volného času, parkoviště pro studenty a 
zaměstnance v dostatečné kapacitě, event. např. 
sdílené byty pro studenty.

•	 Kostel, muzeum, galerie

•	 Open space – park for relaxing

•	 Mít parkoviště dostupné pro studenty VŠCHT.

•	 Fungovat jako největší náměstí Prahy 6, 
jako komunitní prostor pro kulturní, studijní, 
mezigenerační vyžití. Jako příklad všem ostatním 
veřejným prostorům.

•	 Mít: 1) společenský sál (koncerty, plesy, významné 
události P6, která všechno prodala a sál nemá), 
2) obchody se zbožím, které nelze odnést v ruce 
(bílé elektro atd.), obuv, sport, parfumerie (teď 
k dispozici Smíchov, Ruzyně), 3) gastro ve stylu 
festival ambasád, žádné burgery/nudle/pica a jiny 
street food.

•	 Park – vzrostlé stromy
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•	 Ponechat si alespoň trochu „vzdušnosti“, aby se 
náměstí  po dostavbě zcela neudusilo.

•	 Kostel – středu Dejvic a Bubenče chybí, přitom je 
to přirozená dominanta na náměstích i ve středu 
novějších městských čtvrtí (Vinohrady, Karlín, 
Smíchov, Vršovice...).

•	 Park

•	 Restaurace (příp. kavárna) – možnost obědů/večeří 
(podzemní) parkoviště s dostatečnou kapacitou 
pekárna/kavárna – možnost zakoupení svačiny + 
posezení

•	 Park

•	 Kino, supermarket

•	 Rozšíření komunikace

•	 Obchody, kino, odpočinková zóna, lavičky

•	 Příjemný nástup do kampusu

•	 Park

•	 Zpřístupnit zastávku metra, případně obchody 
v podchode. Alternativně využití jako obchody 
na nákupy apod. by bylo super. Vylepšení jako 
krásnější park bych též nezavrhnul.

•	 Park

•	 Sloužit široké veřejnosti a obsahovat např. školu, 
školku, zdravotnické zařízení, kulturní centrum 
pro děti, ideálně v kombinaci s podzemním 
parkovištěm pro občany s povolením pro modrou 
zónu.

•	 U metra musí vždy stát výškové budovy, které co 
nejvíce lidem umožní jezdit do práce metrem, 
nikoliv autem. Zde je třeba vybudovat kanceláře 
navázané na ČVUT a VŠCHT, které budou hostit 
RnD firmy, prostory pro start-upy, další studentské 
podniky, případně přímé rozšíření ČVUT.

•	 Jáma hluboká min. 20 m

•	 Keep grass and make a nice park. Fountains for 
kids to run and play in when hot. Plant trees. If you 
must build, we miss a Cinema, gym, swimming pool 
(indoor and outdoor). Art gallery.

•	 - Obsahovat vhodnou zeleň ve vnitrobloku i po 
obvodu (pro snížení efektu tepelného ostrova, 
zpříjemnění prostoru pro uživatele, podporu 
biodiverzity ve městě). 
- Nabídnout co nejpestřejší občanskou vybavenost 
přístupnou z ulice (prodejny, lokální kavárny, 
zdravotnictví, banka/úřad/pošta apod.).

•	 Zůstat jak je.

•	 Obsahovat obchody a kulturní středisko 
(společenské, divadelní, výstavní prostory).

•	 Park. With more trees to provide shade to various 
outdoor presentations and exhibitions that are 
held there frequently already. Some small bar/
kiosk/toilets for visitors, maybe some performance 
stage. This place should stay true to its current use 
and support/improve it.

•	 Park

•	 Měl by tu být veřejný prostor pro setkávání 
(kavárna, lobby) měl by tu být supermarket s 
potravinami.

•	 Upřímně nejvíc by se hodily nové byty, ideálně 
smíšené s prostory pro restaurace/obchody v 
přízemí.

•	 Kultivovaný veřejný prostor

•	 Supermarket, park s lavičkami, klidová zóna v 
areálu vysokých škol

•	 Udržet co nejvíce možné zeleně a otevřeného 
prostoru. Udělat zahradu např. na střeše by bylo ok, 
ale zastavět to cele barákem je prasárna, milé děti. 
Je sice hezké, že jakýsi anděl před sto lety něco 
vymyslel, ale to neznamená, že takový plán je i po 
sto letech aktuální.

•	 Park

•	 Dokončit výstavbu universitního kampusu ČVUT 
– vystavět budovy pro fakulty FJFI a FS (přemístit 
je ze stávajících detašovaných a vzdálených lokalit 
(Troja, Karlovo n., Břehová). Plavecký bazén v 
podzemí některé z budov.

•	 Chybí mi místo pro odpočinek, případně pro pobyt 
venku – lavičky, dětské či venkovní sportovní hřiště, 
veřejné toalety, stánky s občerstvením.

•	 Být pěkný park.

•	 Parkoviště, obchod s potravinami, vzrostlé stromy 
vytvářející stín

•	 Sloužit obyvatelům okolních čtvrtí a studentům 
přilehlých škol, nezanášet lokalitu dalšími 
anonymními kancelářemi.

•	 Groceries, zasilkovna pick up point, walking paths 
to metro and buses, place to buy breakfast

•	 Být co nejvíce průchozí. Denně tudy proudí stovky 
až tisíce studentů ČVUT a VŠCHT a dostavba by 
měla co nejméně omezovat jejich mobilitu. Dále 
by asi byla preferovaná nižší konstrukce, aby 
nedocházelo k výraznému zastínění kampusu 
Dejvická.

•	 Vzhled navržených budov by měl navazovat na 
původní zástavbu na Vítězném náměstí. Při návrhu 
by měly být zohledněny co nejvíce i ekologické 
aspekty – zeleň, hospodaření s vodou, nízká 
energetická náročnost + možnost vlastní výroby 
elektrické energie.

•	 Přinést další obyvatele a pracující do území, ostatní 
již přijde samo.

•	 Stromy, lavičky

•	 Být průchozí, co nejméně upozadit význam 
Kampusu Dejvice.

•	 Venkovní volnočasové aktivity pro veřejnost a malé 
tradiční obchůdky (pekárna, galanterie atd.)

•	 Bytové domy s vnitřní zelení jako v okolí, přízemí 
bytových domů by měli sloužit pro služby – 
kadeřnictví, kavárny, bistra. Trh s denním provozem 
a street food, amfiteátr.

•	 Být jednoduše průchozí a průjezdný.

•	 Nemám prioritu.

•	 Být pořádným udržovaným parkem se zázemím 
toalet, s nějakým konečně zajímavým netypickým 
a nepogumovaným dětským hřištěm, s příjemnými 
zákoutími s kavárnou, místem pro aktivity s dětmi 
– workshopy, místem pro vetší děti a mladé – skate 
park?, vyhrazenou částí pro psy.

•	 Zůstat zelený, měl by zde být například park s 
trávou, betonu je všude dost. Mělo by to být 
místo odpočinku a relaxace. Zanechala bych zde i 
farmářské trhy.

•	 Sloužit jako doplněk k vlastnímu náměstí 
uprostřed. Měl by to být otevřený park s posezením, 
kavárnami, s průjezdnou cyklostezkou.

•	 Sídlo významné instituce, prostory VŠ, radnice 
Prahy 6 (!), koncertní sál, společenské prostory, 
tj. knihovna vč. společenských sálů. Neměl by zde 
vzniknout obchodní dům, který by vysál život z 
okolních ulic a zničil obchody v okolí.

•	 Zeleň

•	 Obchody, restaurace, služby, maximálně otevřený 
prostor v přízemí, volně přístupnou zelenou střechu 
se stromy

•	 Rozšířit kampus ČVUT o potřebné další budovy.

•	 Posezení

•	 Parky

•	 Hodně zeleně, venkovní posezení, možnost 
pořádání trhů, kavárnu.

•	 More trees, better separation from cars and trams

•	 Park, green spaces

•	 Park se spoustou zeleně, oddělenou 
cyklostezkou s navazujícím pokračováním včetně 
cykloobousměrek (těch je v Dejvicích žalostně 
málo!, v kopcovitém terénu navíc se spoustou 
překážek, jako všemi čtyřmi hlavními cestami z 
Kulaťáku, které jsou vhodné pouze pro motorová 
vozidla).

•	 By neměl být dostaven, měl by to být park a 
případně něco v podzemí (parkoviště, přestupní 
uzel...) – při dostavbě se ještě zahustí už tak 
nesnesitelná doprava v okolí Vítězného náměstí. 
Rozumné zelené a multifunkční prostory pro 
veřejnost v této oblasti prakticky nejsou. Dnes 
dostavba smysl nemá.

•	 Být víceúčelový volný prostor / park s vodním 
prvkem, plochou pro kulturní a sportovní akce.

•	 Park

•	 Mít zeleň

•	 Supermarket, lidl, kavárna, sál pro menší schůze, 
představení, tančírna

•	 Byty, obchody, pěší zóna, park, zeleň, vodní prvek

•	 Volný komunitní prostor, park, trhy

•	 Work

•	 Obchody s potravinami, služby typu kadeřnictví

•	 Bazén, park

•	 Mít co nejvíce volné a zelené plochy, vodní prvky, 
místo pro kulturní akce (podium, místo pro letní 
kino / kluziště), případně místo pro farmářské trhy. 
Uvítala bych i lavičky.

•	 Park – zeleň všeho druhu, lavičky

•	 Potraviny

•	 Kino

•	 Vedle zastavěné zóny chybí v místě i oblast pro 
odpočinek / aktivní odpočinek / posezení.

•	 Restaurace/bar, jídelna, kulturní prostor (kino, ...)

•	 Rozšíření technického kampusu (budova ČVUT, 
VŠCHT)

•	 Green space for children

•	 Zvětšit místo mezi stánky a autobusy, kolikrát se 
nedalo skoro projít.

•	 Park

•	 Zachování farmářských trhů

•	 Zachování potřebných cest

•	 Odstranit to velké množství značek.

•	 Plochu ponechat nezastavěnou pro využití k 
volnočasovým aktivitám obyvatel Prahy 6 a jejich 
setkávání se studenty a zaměstnanci atd. univerzit.

•	 Park, zeleň




