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PRAXE

Qarta Architektura, s.r.o., Praha
Architekt - samostatná práce pod dohledem hlavních architektů
na projektech ve fázi analýzy zakázky, studie, dokumentace pro
územní řízení a stavební povolení; práce v týmu na projektech ve fázi
prováděcí dokumentace

2014 - 2019

Specialista - analýza zakázek z hlediska územního plánu, legislativy
a případných dříve vydaných rozhodnutí/povolení; správce AutoCAD
šablony, optimalizace postupů tvorby projektu a provázanosti
softwaru; rozvoj IT a prezentačních technologií, implementace
virtuální reality, 3D tisku

Okulet, spol. s r.o., Praha
Junior Architekt - práce na projektech ve fázi studie, dokumentace
pro územní řízení a stavební povolení, prováděcí dokumentace

2012 - 2013

🎓🎓

VZDĚLÁNÍ

2002 - 2007

Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové
všeobecné gymnázium

2004 - 2005

The Peddie School, New Jersey, USA
roční studium v zahraničí

samostatnost

efektivita

multitasking
analytický přístup

organizovanost

📰📰

otevřenost

Základní školení Revit - cadconsulting, spol. s r.o.
vzhledem ke změně situace v Qarta architektura dále nerozvíjeno

05/2013

Česká rada pro šetrné budovy
absolvování vzdělávací Akademie

💻💻

fotografování, cestování, skauting, sport
(lyže, snowboard, potápění, horolezectví),
gadgets, nové technologie

DALŠÍ ZNALOSTI

📁📁

B

virtuální realita
Vive + Enscape

Rhino

Revit

grafický
tablet



JAZYKY

En

angličtina - certifikát CAE,
velmi dobrá aktivní znalost

✉

KONTAKT

📱📱
@


⌂

PROFIL

3D tisk
Prusa

AutoCAD SketchUp

+420 607 521 070
marek.jedlinsky@gmail.com
www.linkedin.com/in/marekjedlinsky
Stupkova 1440/9
170 00 Praha 7 - Holešovice

🌎🌎 marek-jedlinsky.cz

De

němčina - základní
pasivní znalost

iniciativita

ZÁJMY

📖📖
Adobe Creative Suite

pracovitost

smysl pro detail
logické myšlení

💡💡

08/2017

SOFTWARE

pečlivost

komplexní přístup

systematičnost

National University of Singapore, Department of Architecture
semestrální studium v zahraničí

2012

PRG

spolehlivost
Fakulta architektury ČVUT, Praha
magisterský stupeň (Ing. arch.)
bakalářský stupeň (Bc.)

2010 - 2013
2007 - 2010

KURZY

1986

WHAT_architecture, London
Assistant Architect (pracovní stáž) - samostatná práce pod vedením
hlavního architekta a práce v týmu na projektech ve fázi studie
a dokumentace pro územní řízení

4Q 2013

řidičský
průkaz

vůdce malého
plavidla

87310597
živnostenský
list

2014-2019 _
, Praha
JLV Office Port | administrativní budova
Parkovací dům Petžílkova | P+R a rezidenti
Marina Boulevard | soubor bytových domů
Náměstí Jana Palacha | rekonstrukce území
City Holešovice | bytový areál
2013 _ WHAT_architecture, London
Assistant Architect - pracovní stáž
přehled projektů

2018 _ RD Kadlín 56
vlastní projekt: studie
Kadlín, okres Mělník

2015 _ RD Lonský
vlastní projekt: studie
Mladé Buky, okres Trutnov

2014 _ kuchyň pro studenty
vlastní projekt: studie až realizace
Praha - Nusle

od nápadu k ruční práci
neboli od CADu ke kladivu
drobné interiérové prvky

⌂

2012/2013 _ studentské městečko Dejvice - diplomní projekt
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer

ARCHITEKTURA

oponent: Ing. arch. David Mareš

Samostatná práce pod dohledem hlavního architekta
na urbanistické koncepci rozvoje areálu, studii stavby,
a následné dokumentaci pro územní řízení, koordinace
profesí, spolupráce s inženýringem na projednávání
dokumentace.
Řešené území je součástí areálu Odstavného Nádraží
Jih v Michli. Areál je komplexem zařízení pro zajištění
provozního servisu vlakových souprav osobní železniční
dopravy, a to jak příměstské, tak i dálkové. Vzhledem
k vysokému potenciálu dalšího rozvoje areálu byla
nejprve zpracována urbanistická koncepce, aby
umístění stavbu neznemožňovalo další rozvoj lokality.
Architektonické řešení se odkazuje na funkci areálu,
ve kterém je umisťována – vlakové odstavné nádraží.
Posun hmot jednotlivých pater i členění fasády se
inspiruje v nedalekých kolejištích. Rastr lamel fasádního
pláště zároveň zajišťuje vhodné stínění.
schémata

2 | VYCENTROVÁNÍ ULIC

schémata

1 | URBANISTICKÉ OSY

Celková hrubá podlažní plocha:
Započitatelné HPP:
Čistá pronajímatelná plocha kanceláří:
4 | DALŠÍ ROZVOJOVÉ PLOCHY V LOKALITĚ

6 | DETAIL KŘIŽOVATKY

17

schémata

16

schémata

5 | NOVÁ ULIČNÍ SÍŤ

15

schémata

14

schémata

3 | NAROVNÁNÍ NAPOJOVACÍ KŘIŽOVATKY

11 997 m2
5 518 m2
4 319 m2

situace

urbanistická situace | 1:1000

9 | STRUKTURA OBJEKTŮ

19

schémata

⌂

18

schémata

8 | SEKUNDÁRNÍ OSY

21

22

QA | JLV Office Port
administrativní budova v drážním areálu | urbanistická koncepce rozvoje areálu, studie stavby, DUR | 2018-2019

27

Samostatná práce pod dohledem hlavního architekta na studii
a následné dokumentaci pro společné povolení, koordinace profesí,
spolupráce s inženýringem na projednávání dokumentace. Tvorba
BIM modelu (Revit) jako ověření správnosti 2D výkresů, kontrola
koordinace modelů od profesí.
Využití objektu je uvažováno ve dvou rovinách - hlavní funkcí (1NP3NP) je parkovací dům P+R, podzemní podlaží (3PP-1PP) jsou pak
uvažována jako garáže pro rezidenty okolního sídliště. Parkování
v režimu P+R má v tomto místě své opodstatnění – pozemek se
nachází v blízkosti konce Rozvadovské spojky s velmi dobrou
dopravní dostupností a v těsné blízkosti stanice metra linky B Nové
Butovice.
Objekt je v příčném směru řešen jako šesti-trakt dělený na půlpatra. Jednotlivé úrovně jsou propojeny dvěma dvojicemi poloramp,
přičemž v každé z dvojic jsou rampy uspořádány v navzájem
opačném sklonu. Pohyb automobilů mezi úrovněmi je tedy ve směru
nahoru i dolů stejný a to proti směru hodinových ručiček. Směr jízdy
nahoru probíhá po vnějších rampách, směr jízdy dolů po vnitřních.
Celková hrubá podlažní plocha:
Započitatelné HPP (P+R):
Počet stání rezidenti:
Počet stání P+R:

⌂

10 059 m2
4 342 m2
182
197

QA | Parkovací dům Petržílkova
parkovací dům pro P+R a rezidenty sídliště | studie, DUR+DSP | 2018-2019

Analýza zakázky (již existující ÚR i SP). Práce v týmu na zpracování
studie a architektonicko-stavební části DSP. Zpracování detailů
a polocelků jako zadání pro fázi DPS. Návrh a správa dwg
struktury projektu.
Dock - Marina Boulevard představuje střední osu mezi bazény
bývalých loděnic v Praze 8 - Libni. Třípodlažní zástavba s čtvrtým
částečně ustoupeným patrem je řešena ve dvou, poměrně
kompaktních, lineárních řadách sledujících podélnou osu
poloostrova. Lineární objekty jasně vymezují západní veřejnou
nábřežní komunikaci a střední polosoukromou komunikaci,
do níž jsou orientovány vstupy do objektů.
Bytový areál tvoří pět nadzemních objektů o třech nadzemních
podlažích a jednom ustoupeném podlaží s nadstandardními
byty s terasami. Podzemní podlaží je společné, všechny objekty
propojuje a nachází se v něm kromě garáží a domovního vybavení
rovněž suterénní byty (pod východním křídlem).
Celková hrubá podlažní plocha:
Hrubá podlažní plocha byty:
Počet bytů:

22 187 m2
16 296 m2
150

QA | Marina Boulevard
soubor bytových domů | studie, DSP, DVZ | 2016-2017

⌂
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1) STÁVAJÍCÍ STAV 1) STÁVAJÍCÍ STAV

2) DEMOLICE OBJEKTŮ,
2) DEMOLICE
PONECHÁNÍ
OBJEKTŮ,
ZDI PONECHÁNÍ
3) FUNKČNÍ
ZDIPARTER,
3) VNITŘNÍ
FUNKČNÍULICE
PARTER, VNITŘNÍ4)ULICE
TŘI VNITROBLOKOVÉ
4) TŘIOBJEKTY
VNITROBLOKOVÉ OBJEKTY
V MÍSTECH PŮVODNÍCH
V MÍSTECH
VYŠŠÍCH
PŮVODNÍCH
HAL
VYŠŠÍCH HAL

11) DOPLNĚNÍ ULIČNÍCH
11) DOPLNĚNÍ
FRONT ULIČNÍCH FRONT
12) INDUSTRIÁLNÍ STYL:
12) INDUSTRIÁLNÍ
OSAZENÍ
STYL: OSAZENÍ
13) DOPLNĚNÍ DOSUD
13) DOPLNĚNÍ
NEEXISTUJÍCÍ
DOSUD
OBYTNÝCH KONTEJNERŮ
OBYTNÝCH KONTEJNERŮ ZELENĚ A STŘEŠNÍCH
ZELENĚ
ZAHRAD
A STŘEŠNÍC

Práce v širším týmu architektů a specialistů pod vedením
ateliéru Qarta architektura a Ing. arch. Akad. arch. Václava
Králíčka, tvorba výkresů, 3D modelů a prezentací.
Prostorové řešení vychází z vítězného návrhu architektonické
soutěže z roku 2002 autorů Václav Králíček, Stanislav
Makarov, ateliér QARTA. Porota soutěže ocenila na vítězném
návrhu především odstranění všech architektonických bariér
mezi Rudolfinem a Vysokou školou umělecko-průmyslovou
a sjednocení prostoru náměstí souvislým „kamenným
kobercem“ velkoformátové dlažby. Oproti tehdejším soutěžním
podmínkám klade současné zadání za úkol vyřešit dlouhodobě
nepříznivou dopravní situaci v oblasti Palachova náměstí, a to
i za cenu posunů tramvajového tělesa, a dále rovněž odstranit
vyčnívající nádech vzduchotechniky podzemních garáží
ve středu náměstí.
Architektonický prostor náměstí vymezený budovami Rudolfina,
Vysokou školou umělecko průmyslovou, Filozofickou fakultou
a řekou byl svými zakladateli modulován v přísném čtvercovém
rastru 12 x 12 metrů. Plánované úpravy parteru náměstí
budou respektovat v celkové koncepci i detailech přísný řád
neorenesančního náměstí. Povrchové řešení dlažby i mobiliáře
bude čerpat z rejstříku ryzích přírodních materiálů.

⌂

QA | Náměstí Jana Palacha
rekonstrukce veřejných prostranství | studie | 2016

Samostatná práce pod vedením hlavního architekta
na studii a následné DÚR, komunikace s profesemi,
inženýringem i stavebním úřadem. Tvorba reakcí na námitky
a odvolání účastníků řízení, konzultace s právníky.
Pozemek sevřený okolní zástavbou, spojující protilehlé
strany bloku. Místo stávající zástavby třípodlažního
pavlačového domu z konce 19. století a navazujícího
seskupení malovýrobních hal je navrhován bytový areál
skládající se z 62 bytových jednotek, 3 kancelářských
jednotek a jednoho víceúčelového prostoru v nadzemních
podlažích, s komerčním parterem vytvářejícím živou vnitřní
ulici napříč vnitroblokem.
Plocha pozemku:
Zastavěná plocha NP:
Započitatelné HPP:

3 247 m2
2 469 m2
5 844 m2

QA | City Holešovice
bytový areál | studie, DUR | 2014-2016
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218coa_Coalwharf Road

223par_ Parramatta Square

+44-20-70143106 T
info@whatarchitecture.com E
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221dog_The Spotted Dog

TransWorld House
100 City Road
London EC1Y 2BP
UNITED KINGDOM

To Whom It May Concern: Marek Jedlinsky

•

•

•

•

218coa_Coalwharf Road; Wisbech, Cambridgeshire, UK; RIBA Stage 2; Competition six family houses on a corner plot on the edge of historical town, site area of 1170 sqm,
GEA 720 sqm; Marek's position was within the Project Team, he was responsible for
particular drawings.
221dog_The Spotted Dog; London, UK; RIBA Stages 0-3; Site with Grade II listed
building - removal of historically less important parts, conversion to residential units and
residential development of the rest of the site, site area of 1920 sqm, GEA 1960 sqm;
Marek's position was Project Architect and included full management of the project to the
Director, responsibilities included producing the analysis package, development of the
design approach strategy, communication with the client and development of the scheme
towards the Planning Application.
223par_Parramatta Square; Sydney, Australia; RIBA Stages 0-2; Competition - highrise twin tower office building with underground retail, site area 4800 sqm, GEA 123000
sqm; Marek's position was as an architect within the project team, his responsibilities
were production of an analysis and development of the design scheme in a cooperation
with the rest of the team.
224nef_Istanbul Dormitory; Istanbul, Turkey; RIBA Stages 0-2; Competition - elevation
design of an infill girls student housing; Marek's position was as an architect within the
project team, his responsibilities were production of an analysis and development of the
design scheme in a cooperation with the rest of the team.
226pea_Peabody Housing; London, UK; RIBA Stages 0-2; Competition - house of
twelve flats in the middle of an existing housing estate, site area of 490 sqm, GEA 1210
sqm; Marek's position was as an architect within the project team,, his responsibilities
were production of an analysis and development of the design scheme in a cooperation
with the rest of the team.

Marek has my highest recommendation and we only let him leave because we do not have
the work to continue his employment. My mobile number for a frank endorsement of this
reference is 07790020881.
Yours faithfully,

Anthony Hoete
RIBA ARB StichtingBureauArchitectenregister (The Netherlands) NZIA
B.Arch. (Hons), M.Arch. (Post-Professional, UCL), Ph.D (RMiT pending)

⌂

WHAT_architecture, LONDON
ASSISTANT ARCHITECT - PRACOVNÍ STÁŽ | přehled projektů | 2013

226pea_Peabody Housing

•

224nef_Istanbul Dormitory

In my 20 years of teaching and practice throughout Europe and Australasia, I can honestly
say that Marek Jedlinsky is one of those few young architects one would wish to keep
working with. That is because Marek has, firstly, the right attitude; secondly, has design
intelligence; and thirdly is self manageable.
Marek has proven himself in our office on the following projects getting maximum results with
minimum time and management input:

PŮDORYS PODKROVÍ - STÁVAJÍCÍ STAV

PŮDORYS PODKROVÍ - NÁVRH
A

C'

A

2.01

B

půda
48,0 m²

B'

půda
72,5 m²

hranice s.v. 2300

2.06

2s.03

2.02

B

2.03
B'

2s.02
2s.01

2.05
hranice s.v. 2300

2.04

C

ZÁPADNÍ POHLED - NÁVRH

A'

A'

POHLED VÝCHODNÍ - NÁVRH

B

dílna
14,9 m²

pokoj
23,9 m²

koupelna
3,8 m²

POPIS

ČÍSLO

POPIS

schodiště

4,1 m²

2s.01

předsíň

2.02

chodba

7,4 m²

2s.02

obytná místnost

2.03

pokoj

30,1 m²

2s.03

koupelna

2.04
pokoj
23,0 m²

pokoj
21,4 m²

B'

B

TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO
2.01

2.05

komora
1.09
pokoj

2.06

koupelna

PLOCHA

5,4 m²
31,3 m²K+Z
1.02

3,2 m²

5,0 m²
1.03
41,7 m²

1.06
1.05

8,9 m²
8,3 m²
62,1 m²

zádveří
8,5 m²

PLOCHA

PB PB

TABULKA MÍSTNOSTÍ

A

A

spíž
4,3 m²

C'

PŮDORYS PŘÍZEMÍ - STÁVAJÍCÍ STAV

B'

1.07
1.04
1.01

1.08

C

A'

A'

Hlavním cílem návrhu bylo podstatně zvětšit stávající kuchyň
s jídelnou a vytvořit z ní hlavní obytný prostor. Aby toho mohlo
být dosaženo, muselo dojít ke kompletnímu
dispozičnímu
D.2.1__STÁVAJÍCÍ
KONCEPT STAV
- PROVOZNÍ
SCHÉMA
_ 1:100
D.1.1
- PŮDORYSY
_ 1:100
přeřešení nejstarší části domu. Zároveň však bylo snahou A1
dodržet některé původní dispoziční principy. Vstup byl posunut
ze středu původní délky do středu dnešní délky. Vstupní hala je
tak umístěna až na samém konci původního objektu, čímž se
plocha původní kuchyně téměř zdvojnásobila. Původní schody
do sklepa jsou situovány pod nové schodiště do podkroví
a jsou uzavřené dveřmi.

POHLED JIŽNÍ - NÁVRH

RDKaDlín
KADLÍN56
56| |Ing.
Ing. arch.
arch. Marek
Marek Jedlinský
Jedlinský || datum
datum __ 24.03.2019
RD

Podkroví bylo navrhováno ve dvou variantách - v primární,
je nad východní (novější) částí domu vytvořena samostatná
jednotka 1+kk přístupná po exteriérovém schodišti na východní
fasádě. To je koncipováno jako strohá ocelová konstrukce
z válcovaných profilů UE s nášlapnými plochami z pororoštů
a zábradlí z jäcklů a ocelových lanek. Ve zbylé části podkroví,
přístupné po vnitřním schodišti z hlavní obytné místnosti, je
jeden velký pokoj při západním štítu, komora naproti schodišti
a malý pokojík a koupelna vlevo od schodiště.
Plocha pozemku:
Zastavěná plocha stodoly:
Zastavěná plocha hlavního objektu:
Užitná plocha hlavního objektu (návrh):

⌂

978 m2
137 m2
135 m2
202 m2

RD Kadlín 56
VLASTNÍ PROJEKT: studie | Kadlín, okres Mělník | 2018

D.3.2 _ NÁVRH - PODKROVÍ _ 1:100
RD KADLÍN 56 | Ing. arch. Marek Jedlinský | datum _ 24.03.2019

TABULKA MÍSTNOSTÍ
ČÍSLO

POPIS

1.01

vstupní hala

1.02

koupelna

1.03

technická místnost

1.04

obývací pokoj

1.05

spíž

1.06

schody do sklepa

1.07

ložnice

1.08

pracovna

1.09

koupelna

PLOCHA
11,2 m²
2,7 m²
2,1 m²
39,6 m²
1,2 m²
2,7 m²
23,7 m²
7,6 m²
7,6 m²
98,4 m²

D.3.4 _ NÁVRH - POHLEDY _ 1:100
RD KADLÍN
56 _
| Ing.
arch. Marek
Jedlinský | datum
_ 24.03.2019
D.3.1
NÁVRH
- PŘÍZEMÍ
_ 1:100
RD KADLÍN 56 | Ing. arch. Marek Jedlinský | datum _ 24.03.2019

Zadáním projektu byl malý kompaktní rodinný domek pro
1) STÁVAJÍCÍ STAV
čtyřčlennou rodinu, s garáží a přímou
vazbou na zahradu.
Dům měl směřovat k tradičnímu tvarosloví a materiálům.
V dispozici měl dominovat obývací pokoj s kuchyňským
koutem, krbovými kamny a otevřeným schodištěm
do podkroví. Vzhledem k lokalitě (menší zástavba, více
objektů na pozemcích) i možnostem etapizace výstavby
bylo rozhodnuto, že garáž bude samostatným objektem
navázaným na hlavní dům pouze zastřešeným krčkem.
1) STÁVAJÍCÍ STAV

Hlavní dům je na pozemku umístěn tak, aby rámcově
kopíroval linie okolní zástavby. Jeho tvar vychází
z klasického domu se sedlovou střechu, je však zvoleno
moderní pojetí s minimálními přesahy střechy. Jedná se
vlastně o archetypální tvar domu. Pozemek umožňuje
ideální orientaci domu ke světovým stranám - vstup
do domu je ze severní strany, v severní a východní části
domu se nacházejí spíše vedlejší prostory a místnosti,
1) STÁVAJÍCÍ STAV
OSY A DŮM-ZAHRADA
VAZBY NA OKOLÍ
zatímco
hlavní orientace je na jih4)2)VAZBA
západ,
kde se dům
AaGARÁŽ-DŮM
otevírá do zahrady.
Plocha pozemku:
Zastavěná plocha objektu:
Obestavěný prostor objektu:
Hrubá podlažní plocha objektu:
Čistá užitná plocha objektu:
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4)2)VAZBA
OSY ADŮM-ZAHRADA
VAZBY NA OKOLÍ
GARÁŽ-DŮM
3) A
UMÍSTĚNÍ
OBJEKTŮ NA POZEMKU
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KRČEK
UMÍSTĚNÍ
OBJEKTŮ
NA POZEMKU

4)2)VAZBA
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5)3)TERASA
A KRYTÝ
KRČEK
UMÍSTĚNÍ
OBJEKTŮ
NA POZEMKU

6) VÝSLEDNÉ SCHÉMA POZEMKU

4) VAZBA DŮM-ZAHRADA
A GARÁŽ-DŮM
5)3)TERASA
A KRYTÝ
KRČEK
UMÍSTĚNÍ
OBJEKTŮ
NA POZEMKU

5) TERASA A KRYTÝ KRČEK
6) VÝSLEDNÉ SCHÉMA POZEMKU

712 m2
122 m2
641 m3
197 m2
147 m2
4) VAZBA DŮM-ZAHRADA
A GARÁŽ-DŮM

4) VAZBA DŮM-ZAHRADA
A GARÁŽ-DŮM

1) STÁVAJÍCÍ STAV
2) OSY A VAZBY NA OKOLÍ

5) TERASA A KRYTÝ KRČEK
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5) TERASA A KRYTÝ KRČEK

6) VÝSLEDNÉ SCHÉMA POZEMKU

6) VÝSLEDNÉ SCHÉMA POZEMKU

6) VÝSLEDNÉ SCHÉMA POZEMKU

6) VÝSLEDNÉ SCHÉMA POZEMKU
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A1

Cílem bylo přesunutí stávajícího kuchyňského
koutu z jednoho z pokojů do prostorné haly,
čímž by vznikl byt o dvou samostatných
neprůchozích pokojích, tedy byt vhodný pro
studentské spolubydlení. Hlavními požadavky
byly co nejnižší cena, jednoduchost, přiznané
materiály, otevřený sokl a co největší míra
"udělej si sám" přístupu.
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Jako hlavní materiál byly zvoleny OSB desky,
které svou cenou a snadnou opracovatelností
splňují požadavky zadání a navíc svým
osobitým a alternativním vzhledem dobře
vystihují své budoucí uživatele. Tento vzhled
podtrhují úchytky v podobě vázacích ok
používaných na kufrech pro zvukařskou
C.3 _ POHLEDY ZE STRAN _ 1:20
DOUDLEBSKÁ
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techniku či na korbách
nákladních
a v neposlední řadě lustr vytvořený ze tří
kuchyňských struhadel visících na přiznaných
kabelech.
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OD NÁPADU K RUČNÍ PRÁCI
neboli od CADu ke kladivu | drobné interiérové prvky

studentské centrum
funkce: moderní studentské centrum sloužící jako platforma pro
setkávání, studium a spolupráci, obsahující studovny,
prezentační místnosti, posluchárnu, učebny, kavárnu
a menzu
zastavitelná plocha: 3 844 m2

budova vyplněná funkcemi

funkce obalené budovou

budova versus příroda

prolínání budovy a přírody

studovna <=> menza

studovna ≠ menza

činnosti uvnitř a venku jsou
striktně oddělené

činnosti uvnitř a venku se
prolínají a komunikují spolu

všechny funkce mají stejnou
důležitost a jsou proto
ztvárněné stejně

studovny jsou hlavní funkcí
a jsou proto zvýrazněné
v exteriéru i interiéru

studovna

studovna

menza

menza

studium je uzavřený
a samostatný proces

studium je otevřená
a interaktivní činnost

10_diagram funkcí

ADMINISTRATIVA AREÁLU
6+2 NP
RAMPY DO PODZEMNÍCH
GARÁŽÍ REZIDENTŮ
KOLEJE NIŽŠÍ
CENOVÉ KATEGORIE
4/6 NP

STUDENTSKÉ CENTRUM + MENZA
3 NP
DROP-OFF ZÓNA
K+R PARKING
KOLEJE NIŽŠÍ CENOVÉ KATEGORIE
4/6 NP
UNIVERZITNÍ VĚDECKÉ CENTRUM
6+1 NP
DROP-OFF ZÓNA
K+R PARKING

KOLEJE VYŠŠÍ CENOVÉ KATEGORIE
5 NP
VÍCEÚČELOVÉ
HŘIŠTĚ
HŘIŠTĚ NA VOLEJBAL / TENIS
/ BEACH-VOLEJBAL

SPORTOVNÍ CENTRUM
3 NP

FIREMNÍ VĚDECKÉ CENTRUM
6+3 NP
RAMPY DO PODZEMNÍCH GARÁŽÍ
VĚDECKO-TECHNICKÉHO PARKU
KOLEJE VYŠŠÍ CENOVÉ KATEGORIE /
UBYTOVÁNÍ HOSTŮ A ZAMĚSTNANCŮ
5 NP

inventář specifického mobiliáře a nábytku

coffeebench by karolina tylka

- materiál: dřevo, leštěná ocel
- použití: středová ulice areálu, prostory před
budovami
- popis: variabilní lavička-stolek, podporuje kreativitu
a podněcuje spolupráci

oboustranná lavice-stůl

- materiál: corian, leštěná ocel
- použití: středová ulice areálu, společné prostory
ve 3np
- popis: umožňuje práci a konverzaci v různých
stylech sedu a pololehu, podněcuje interakci uživatelů

vnitřní lampa

- materiál: jemně profilovaná ocel
- použití: pracovní koutky ve 2np a 3np, relax zóna
ve 3np
- popis: vytváří exteriérovou atmosféru, poskytuje
dobré osvětlení pro práci
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pracovní stůl pro čtyři osoby

STUDENSTKÉ MĚSTEČKO DEJVICE
DIPLOMNÍ PROJEKT | vedoucí práce: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer | 2012/2013

- materiál: corian, jemně profilovaná ocel
- použití: pracovní koutky ve 2np a 3np, studovny
- popis: poskytuje dostatečný prostor pro studium
a práci ve skupině, v hlavici nohy jsou integrované
elektrické zásuvky
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+420 607 521 070

