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V Praze 6–Dejvicích otevřelo ČVUT dne 22. února 2011 novou 

budovu Fakulty architektury a Fakulty informačních technolo-

gií (obr. 1). Budova se nachází mezi ulicemi Kolejní, Bechyňo-

va a Thákurova v bezprostřední blízkosti Fakulty stavební. Je 

tvarově nekomplikovaná a působí cíleně skromným a  jedno-

duchým dojmem. Objekt má tři podzemní podlaží a osm nad-

zemních. Podzemní část objektu má čtvercový půdorys o dél-

ce strany 65 m. Nadzemní část zaujímá pouze tři čtvrtiny toho-

to půdorysu a je ve tvaru rovnoramenného písmene L (obr. 2). 

Plocha vynechané čtvrtiny tvoří v  přízemí vstupní nádvo-

ří. Z exteriéru je nejvýraznější severovýchodní strana budovy 

(obr. 3), ze které v přízemí vystupují tři menší do země zapuš-

těné kvádry s velkokapacitními posluchárnami. Interiéru domi-

nují tři shora zasklená atria, která jsou přes celou výšku nad-

zemní části budovy. Podzemní podlaží jsou z převážné části 

určena pro parkování osobních vozidel. V prvním podzemním 

podlaží jsou navíc umístěny provozy hospodářského zázemí, 

počítačových učeben, modelárny, sochařský ateliér a prosto-

ry technického zařízení. První dvě nadzemní podlaží slouží celé 

technické univerzitě. Ve druhém nadzemním podlaží je budo-

va architektury propojena ocelovou prosklenou lávkou se sou-

sedním objektem – budovou Fakulty stavební. Zbývající pod-

laží budovy slouží jako výukové prostory. Ateliéry se nachází 

v 7. a 8. podlaží.

ZÁMĚR ARCHITEKTŮ

Když jsme začínali vůbec přemýšlet o konceptu nové školy, 

tak jsme vlastně mimoděk reagovali na prostředí školy staré. 

Čím to bylo, že každý do školy chodil, jen když musel na cvi-

čení, konzultace a dost? Učitelé snad někdy navíc za svou 

prací. Nikdo se tam ale nechodil kamarádit, povídat si, hrát 

si, číst či rozmýšlet. Všichni, kdo ve škole seděli, se mezi se-

bou navzájem neznali. Kontakty se budovaly mimo školu – 

na koleji, ve spolku Kruh nebo třeba na obědě, v knihovně.

Ani architektura školy nám nepřišla příliš povzbudivá pro 

studující zrovna této disciplíny.

Tak jsme reagovali na stávající prostředí a trochu jsme mě-

li strach, aby moderně vybavená, docela automatizovaná, 

hodně prosklená budova nenapověděla žákům, že disciplí-

na architektury je něco neobvyklého a  tudíž, že architekti 

jsou něčím výjimečným. My jsme ale samozřejmě chtěli, aby 

architektura nové školy byla nejlepší na světě.

A  tak jsme pro školu navrhli obyčejný dům. Dost pevný 

v kramflecích. Dům, který není příliš choulostivý na nepořá-

dek, má svou vnitřní důstojnost a  jak věříme, je bez exklu-

zivního soudobého designu. Také má na sobě některé prv-

ky, které se dnes už moc nepoužívají. Je v něčem jako ze 

staré školy – to proto, aby v budoucnu nezestárnul, aby byl 

trochu mimo čas.

POPIS STAVBY

Nová budova Českého vysokého učení technického v Pra-

ze zastavila již poslední volnou parcelu vysokoškolského 

kampusu navrženého regulačním plánem Prof. Engela z ro-

ku 1924.

Chtěli jsme v  tomto místě postavit dům rozumný, trochu 

chudší tak, aby vedl studenty ke  skromnosti, jednoduchý 

až obyčejný.
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Novou moderní budovu Fakulty architektury ČVUT v Praze charakterizuje jednoduchost, přehlednost a důstoj-

nost. Většina konstrukcí v budově je provedena v kvalitě pohledového betonu. ❚ The new modern building of 

the Faculty of Architecture of the Czech Technical University in Prague is characterized by its simplicity, good 

arrangement and elegance. The major parts of the construction are made of quality architectural concrete.
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Budova je orientována k  přístupové ose areálu kampu-

su ČVUT. Ke  směru příchodu je otočena otevřeným ná-

dvořím vymezeným pouze dvěma průčelími a  sloupem. 

Vlastní náplň je soustředěna okolo této nástupní plochy ve 

tvaru V. 

Na  vstupním nádvoří měly být osazeny dvě kopie plas-

tik Johna Hejduka – Dům sebevraha a Dům matky sebe-

vraha. Původní dřevěné plastiky měly být převedeny do ko-

vu, aby obstály osazení v exteriéru. Plastiky dosud nejsou 

rea lizovány.

Novostavba je koncipována jako osmipodlažní dům pev-

ného tvaru s relativně těžkým pláštěm. Celý objekt je uza-

vřen do cihel a pouze v části nástupu je odhalena betono-

vá konstrukce objektu. Dům je proříznut třemi krytými atrii. 

Z vlastního objemu vystupují severovýchodním směrem hro-

madné posluchárny jako oplechované přisazené hmoty.

K výtvarné výzdobě objektu patří barevné zdůraznění částí 

dispozice. Blok výtahů a blok sanitárních zařízení jsou inten-

zivně barevně pojednány v celé nadzemní části domu. Blo-

ky poslucháren včetně jejich průniku z exteriéru do interié-

ru jsou rovněž zdůrazněny intenzivním barevným nátěrem.

Celá dispozice je přes atria přirozeně provětrávána a v let-

ním období v noci řízeně nachlazována. Intenzita umělého 

osvětlení je automaticky regulována a celý objekt je z hle-

diska provozních nákladů navržen jako energeticky vyso-

ce úsporný.

NOSNÁ KONSTRUKCE OBJEKTU

Celá budova tvoří jeden dilatační celek. Nosnou kon-

strukci tvoří železobetonový monolitický skelet. Z  důvo-

dů omezení nerovnoměrného sedání je objekt hlubin-

ně založen na  pilotách o  průměru 600 až 900 mm. Zá-

kladová deska o  tloušťce 350  mm je ve  dvou výš-

kových úrovních. V  závislosti na  zatížení od  konstruk-

ce objektu a  skladbě podloží je v  některých místech pod 

svislými konstrukcemi navrženo zesílení základové des-

ky v tloušťkách 600, 800 a 1200 mm včetně tloušťky des-

ky. Pod hlavní úroveň základové desky zasahují dva dojezdy 

výtahů. 

Základní modulový systém je 8 x 8  m. Vodorovné kon-

strukce suterénu jsou navrženy jako obousměrně pnu-

té bezprůvlakové desky lokálně podpírané oválnými sloupy 

a stěnami instalačních a komunikačních jader a obvodovou 

Obr. 1 Pohled na dokončenou novou budovu ČVUT 

❚ Fig. 1 View of the finished new building of the ČVUT

Obr. 2 a) Půdorys 1. NP, b) půdorys typického nadzemního podlaží, 

c) řez ❚ Fig. 2 a) Layout of the ground plan, b) layout of the 

common floor, c) section

Obr. 3 Severovýchodní fasáda s vystupujícími konstrukcemi 

poslucháren ❚ Fig. 3 North-east facade with the extended 

structures of the lecture halls
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stěnou. Tloušťka stropu v podzemních podlažích je 250 mm 

v místě podzemního parkoviště a 270 mm pod skladovací-

mi prostory.

Stropy nadzemních podlaží mají tloušťku 270 mm a  jsou 

podepřeny vnějšími obvodovými stěnami, obvodovými stě-

nami atrií, komunikačními jádry a sloupy. Výjimku tvoří strop 

7. NP, který z důvodů uvolnění prostoru v prostorách atelié-

rů (obr. 11) nedosahuje až k vnější obvodové stěně a je za-

věšen na stropu 8. NP.

Hlavní schodiště jsou navržena jako kombinace železobe-

tonových prefabrikovaných schodišťových ramen a monoli-

tických podest.

Velmi zajímavou konstrukcí je kruhové schodiště, které do-

minuje severnímu atriu (obr. 4, 8 a 9). Jedná se o plně beto-

novou konstrukci. Hlavní podesta je vždy součástí betonové 

stropní desky a svazuje obvodové kruhové stěny schodiště 

se sousedící konstrukcí atria. Mezipodesta je součástí beto-

nové konstrukce ramen. Schodišťová ramena a mezipode-

sta jsou od nosné konstrukce z důvodu přerušení akustic-

kého mostu oddělena tronsolemi a byly dodatečně betono-

vány na místě.

Svislé konstrukce velkokapacitních poslucháren jsou z mo-

nolitického betonu (obr. 7). Ve střední posluchárně jsou be-

tonové stěny ukončeny pásovým oknem. Zastřešení pro-

střední a severní posluchárny tvoří spřažená ocelobetono-

vá konstrukce a na jižní posluchárně je železobetonová mo-

nolitická deska.

Všechny železobetonové konstrukce objektu jsou navrženy 

z betonu pevnostní třídy C30/37 s výjimkou sloupů, u kte-

rých byla použita pevnostní třída C40/50.

HYDROIZOLACE SPODNÍ  STAVBY

Celá spodní stavba je řešena jako bílá vana. Ochrana pro-

ti průniku podzemní vody a zemní vlhkosti do vnitřních pro-

stor objektu je zajištěna pouze vodonepropustnou železo-

betonovou konstrukcí. Vyztužení železobetonové konstruk-

ce základové desky a obvodových stěn v podzemních pod-

lažích je tedy navrženo na maximální výpočtovou šířku trhlin 

0,2 mm a konstrukce je provedena z vodostavebního beto-

nu, pracovní spáry jsou těsněny těsnícím plechem potaže-

ným bitumenem. 

POHLEDOVÝ BETON

Povrch většiny železobetonových konstrukcí budovy je na-

vržen jako pohledový beton. Jedná se především o  stěny 

atrií (obr. 8 a 9), ateliérů a  velkých poslucháren a o  téměř 

všechny stropní konstrukce. V  kvalitě pohledového beto-

nu bylo dále provedeno kruhové schodiště umístěné v pro-

středním atriu a betonová konstrukce fasády vstupního ná-

dvoří. Výše uvedené betonové plochy po odbednění zůstá-

vají již jako finální povrchy konstrukcí bez překrytí další vrst-

vou (omítkou, obkladem) a  jsou pouze natřeny ochranným 

bezbarvým nátěrem zajišťujícím jejich bezprašnost. Na be-

tonových plochách zůstává viditelný rastr bednících díl-

ců a  rastr míst po  spínání bednění. Rastr bednících přek-

ližek a rastr míst spínání byl předem stanoven architektem 

s  ohledem na  použitý typ bednění. Na  každou konstruk-

ci byl vypracován projekt nasazení bednění s  vyznačením 

spárořezu.

Na  bednění stěn bylo převážně použito bednění PERI 

Trio. Jedná o systémové rámové bednění, u kterého je po-
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vrch bednění tvořen hladkou překližkou, která je vsazena 

do ocelového rámu. Při betonáži dojde k otisku ocelového 

rámu do betonu.

U stěn atrií byl základní bednící systém v  rozích doplněn 

systémovým bedněním PERI Struktur, u  kterého byla pře-

kližka připevněna na vnitřní líc bednění. Konstrukce jednotli-

vých stropů byla na stěnách atria přiznána. Čelo stropu vy-

stupuje o 20 mm z plochy stěny atria. 

Bednění vodorovných konstrukcí bylo provedeno z příhra-

dových dřevěných nosníků, plášť byl vytvořen překližkou 

v základním rozměru 1 250 x 2 500 mm. Překližky byly kla-

deny dle předem stanoveného spárořezu.

Velmi náročná byla výstavba kruhového schodiště. Zákla-

dem pro bednění kruhových stěn schodiště byl systém PERI 

Rundflex (obr.  4). Povrch bednění stěn byl tvořen svislými 

dřevěnými hoblovanými prkny o šířce cca 100 mm. Na vněj-

ší straně vnější stěny schodiště a uvnitř schodiště na obou 

stěnách v úrovni hlavní podesty je přiznán negativní prolis 

na výšku konstrukce podesty. Pro betonáž stěn byl použit 

samozhutnitelný beton.

Schodišťová ramena jsou monolitická, dodatečně betono-

vaná. Povrch jednotlivých stupňů tvoří hlazený beton bez 

další úpravy (obr. 9).

BETONOVÁ FASÁDA

Fasáda nádvoří je provedena z  pohledového betonu a  její 

plocha je rozdělena do vodorovných pruhů průběžných přes 

celou délku nádvoří. Při pohledu na  fasádu se pravidelně 

po výšce střídá betonový pás a skleněná plocha oken. Fa-

sáda je řešena jako betonová sendvičová konstrukce, která 

se skládá z nosné železobetonové konstrukce, tepelné izola-

ce z polystyrenu tloušťky 180 mm a z fasádních betonových 

monolitických bloků (obr. 5a). Výška betonového pásu fasá-

dy je v  jednotlivých podlažích 1 950 mm s výjimkou 1. NP 

a 8. NP, kde je 1450 mm, resp. 2 030 mm. Tloušťka betono-

vé fasády je 120 mm. Nad oknem je v sendvičové konstrukci 

umístěna okenní žaluzie. Fasáda je rozdělena do dilatačních 

celků o délce max. 16 m. Stabilita fasády je zajištěna pomo-

cí kotevních konzol a systému kotevních výztuží o průměru 

4 mm v rastru 330 x 330 mm. 

Výstavba fasády probíhala po  dokončení nosné železo-

betonové konstrukce budovy. Nejprve byly na nosnou kon-

strukci osazeny kotevní konzoly a  byla provedena přípra-

va pro ukotvení žaluzií, poté byla nalepena tepelná izola-

ce s parozábranou a osazeny kotevní výztuže. Následova-

la montáž výztuže (obr. 5b), bednění a betonáž. Základem 

pro výrobu atypického bednění s pevně určeným spároře-

zem byl systém PERI Vario.

VÝSTAVBA

Období realizace železobetonových konstrukcí nebylo šťast-

ně zvoleno. Provádění betonových konstrukcí v  pohledové 

kvalitě přes zimní období není ideální (obr. 6a, b). Výstavba 

začala v srpnu 2009 a termín dokončení betonáží byl v květ-

nu 2010. A  tak betonáže nejvíce pohledově exponovaných 

konstrukcí probíhaly přes toho roku dosti krutou zimu, kdy 

teploty dosahovaly až 20 °C pod bodem mrazu a i sněhové 

srážky byly nadprůměrné. Při výstavbě, zvláště při betoná-

žích, se musela provádět nadstandardní zimní opatření, kte-

rá s sebou nesla dosti značné zvýšení nákladů.

Obr. 4 Kruhové schodiště, a) detail bednění 

vnějšího pláště, b) pohled shora ❚ 

Fig. 4 Circle staircase, a) detail of the 

framework of the outer facing, b) view from 

above

Obr. 5 Betonová fasáda: a) řez fasádou 

v typickém podlaží, b) výstavba 

❚ Fig. 5 Concrete facade, a) section of the 

facade in common storey, b) erection

Obr. 6a, b Výstavba v zimním období ❚ 

Fig. 6a, b Erection in the winter period

Tab. 1 Hlavní objemy monolitické konstrukce ❚ Tab. 1 Main volumes of in-situ construction

Beton konstrukční 17 000 m3

Výztuž 2 500 t

Bednění 115 000 m2

Investor ČVUT v Praze

Architekt projektu Šrámková architekti, s. r. o.

Generální projektant VPÚ DECO Praha, a. s.

Projektant statické části Němec Polák, spol. s r. o.

Projektanti části interiéru  Ing. arch. Markéta Cajthamlová a Ing. arch. Lenka Brožová

Generální dodavatel Sdružení Metrostav – VCES, Nová budova Dejvice

Dodavatel železobetonové 
konstrukce

Sdružení Metrostav, divize 6 – VCES

Zastavěná plocha 4 995 m2

Celková užitná plocha 33 340 m2

Obestavěný prostor 147 041 m3

Celkové náklady 1,225 mld Kč

6a 6b
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ZÁVĚR

Základem úspěchu realizace pohledových betonů je kvalit-

ní příprava – výběr bednění a  jeho nasazení rozpracované 

do  posledního detailu, výběr receptury betonu, proškolení 

pracovníků podílejících se na realizaci. Dobrý výsledek dále 

velmi ovlivňuje správné ukládání betonové směsi do bedně-

ní, její zpracování a ošetřování betonových konstrukcí po be-

tonáži. I přes nepřízeň počasí se podařilo konstrukce vybe-

tonovat ve smluveném čase a v odpovídající kvalitě (obr. 9) 

a to především diky zkušenému, dobře sehranému pracov-

nímu týmu, který na této stavbě byl.

Fotografie: 1 – Ivan Němec, 3 až 11 – archív společnosti Metrostav, a. s.

Prof. Ing. akad. arch. Alena Šrámková

Ing. arch Tomáš Koumar

Ing. arch. Lukáš Ehl

Šrámková architekti, s. r. o.

Na Šafránce 25, 101 00 Praha 10

tel.: 271 730 312, www.alenasramkova.cz

Ing. Pavel Kasal, Ph.D.

Metrostav, a. s., divize 6, U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9

tel.: 266 011 600, 266 011 633

e-mail: kasal@metrostav.cz, www.metrostav.cz

Obr. 7 Posluchárna pro sto osmdesát studentů ❚ Fig. 7 Lecture hall for one hundred and eighty of students

Obr. 8 Severní atrium s kruhovým schodištěm ❚ Fig. 8 Northern atrium with circle staircase

Obr. 9 Kruhové schodiště ❚ Fig. 9 Circle stairways
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Obr. 10 Pohled do východního atria ❚ Fig. 10 View of the east 

atrium

Obr. 11 Dvoupodlažní rohový ateliér ❚ Fig. 11 Two-level corner 

atelier
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