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Kampus Albertov

Budova Biocentra. Obr. 1

PŘÍRODOVĚDECKÉ
FAKULTY UK

Budova Globcentra. Obr. 2

V nedokončeném univerzitním areálu z počátku minulého století, kde dnes stojí pouze provizorní budovy, vznikne projekt s názvem Kampus
Albertov. Podílejí se na něm Přírodovědecká fakulta, 1. lékařská fakulta a Matematicko-fyzikální
fakulta UK.
Ve stávajícím areálu, kde většina univerzitních
budov na Albertově nevyhovuje ani po technické ani po kapacitní stránce, vyrostou dvě
budovy nové. Pro Univerzitu Karlovu i zúčastněné fakulty se jedná o mimořádnou rozvojovou výzvu a největší investiční akci za několik
posledních dekád.
Několikaleté úvahy o konceptu Kampusu Albertov – Biocentra a Globcentra – získaly konkrétnější obrysy v roce 2008, kdy byla vypracována
tzv. zátěžová studie. Jednalo se o hrubý návrh
obou center v jejich maximalistické variantě, přičemž byla brána v potaz jejich lokalizace ve stávající zástavbě a s ní související aspekty jako
památková ochrana, geologické podloží, inženýrské sítě apod. Souhrnná podlahová plocha obou
budov uvažovaná pro tuto studii byla 47 tis. m2
včetně podzemních parkovacích prostor a technického zázemí. V roce 2011 byl projekt Kampusu Albertov zařazen do investičního pro-
gramu MŠMT 133 210. Albertovský univerzitní areál by měl nejen koncentrovat špičkový
výzkum, ale také vytvořit atraktivní prostředí pro
studenty, jejich studium i jejich komunitní život.
V letech 2013– 2014 byl ve spolupráci Vědecké
rady Kampusu Albertov a dalších orgánů všech
tří zúčastněných fakult Univerzity Karlovy aktua
lizován a v rámci opakovaných revizí detailně
zpracován plán náplně obou center. Jedná se
především o klíčový návrh vědecko-výzkumného
programu, ale také o koncept rozložení výukových a dalších společenských prostor, které do
moderních budov tohoto typu patří.

Byla též vyjasněna organizační struktura projektu a formálně ustanoveny její jednotlivé
orgány. Rektor Univerzity Karlovy a děkani zúčastněných fakult podepsali smlouvu o partnerství během přípravné a realizační fáze projektu.
Bylo rozhodnuto o postupu, který povede k získání projektové dokumentace, a také o tom, že
architektonický návrh bude vzhledem k lokalitě a významu projektu získán prostřednictvím
soutěže o architektonický návrh. V létě 2015
byla ukončena příprava zadání pro tuto soutěž
a 1. září 2015 byla oficiálně vyhlášena Soutěž
o návrh. Prvního kola se zúčastnilo 33 subjektů. Vítěz druhého a finálního kola soutěže byl
vyhlášen 1. 8. 2016. Vítězným návrhem se stal
ten, který podalo studio Znamení čtyř, architekti: Juraj Matula, Richard Sidej, Martin Tycar;
spolupráce: Kateřina Šebestová, Tomáš Hanus,
Kristina Beranová, Jan Stoklas.

Větší z budov Biocentrum, bude obsahovat laboratoře a badatelny pro 730 zaměstnanců, dále
několik poslucháren různých velikostí, studovnu,
kavárnu, zvěřinec a velkou stupňovitou dvoranu
se zasklenou střechou a částečně prosklenými
stěnami do všech čtyřech světových stran. Biocentrum bude mít dvě podzemní podlaží a pět
nadzemních podlaží, ovšem protože zadní část
budovy zasahuje do svahu, jehož sklon tvoří
zhruba dvoupatrový rozdíl, při vnějším pohledu
se bude zdát, že zadní část má dokonce sedm
pater. Právě výška budovy tak tvoří největší starost nejen architektů, ale i zadavatelů – nad
maximálně pětipatrovými stávajícími budovami
Albertova bude nepochybně vyčnívat. Naopak
největší výhodou je jistě velká, prosvětlená dvorana. Ta slibuje příjemný prostor plný stolů a židlí
pro odpočinek, setkávání a trávení několika minut
mezi přednáškami.

Globcentrum je řešeno obdobně, byť jde o budovu poněkud menší. I ona však bude mít
dvě podzemní patra a sedm nadzemních pater, tentokrát už po celé ploše. Jelikož se však
Globcentrum nebude nacházet na ulici Albertov, čili hlavní tepně kampusu, nebude výškový rozdíl snad tolik nápadný. Na západ od něj
bude menší zelená plocha (parčík nebo možná
geopark), která mimo jiné poskytne příjemný
pohled z oken nové menzy – součásti Globcentra. Kromě toho se v Globcentru bude nacházet také menší sál pro fit ness a také stěna
na bouldering. I Globcentrum nabídne zasklenou dvoranu, byť podstatně menší, studovnu,
desítky laboratoří a také mapové a herbářové
sbírky.

Celkový pohled, vlevo na místě stávající
menzy je budova budoucího Biocentra,
vpravo za Purkyňovým ústavem je budova
Globcentra. Obr. 3
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