
STUDENTSKÉ
BYDLENÍ

PRAHA 5



Lokalita

→ Praha 5, Nárožní 2600/9a, 158 00

→ dopravní dostupnost stanice metra 
B Hůrka, autobus směr Motol, 
Zličín

→ parkovací místa
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O PROJEKTU

nabídka

→ Studentský campus, či 
individuální nabídka pro 
zaměstnance v rámci benefitů

→ soukromé podlaží

Campus VŠEM

→ moderní bytové jednotky s 
kapacitou 240 osob

→  květen 2020

→ bydlení pro jednotlivce, rodinné 
byty i byty se soukromou 
terasou

Campus VŠEM
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NABÍDKA CAMPUS VŠEM

Campus VŠEM

moderních bytových 

jednotek pro 1–4 osoby.

16 jednotek (2+kk)

8 střešních bytů se 

soukromou terasou.

sdílených prostor – coworking

a soukromé kanceláře, jednací 

místnosti, kuchyně, jídelní 

prostory a střešní terasa.

venkovních pozemků pro 

volnočasové aktivity i 

pracovní prostor pod širým 

nebem.

pro vysokou školu

a střední školu, posilovnu, 

prádelnu, restauraci s 

venkovní terasou, konferenční 

prostory a učebny, rehabilitace 

a zdravotnické ordinace.

86 1.500m2

2.000m2 7.000m2__
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PLÁN PODLAŽÍ

Campus VŠEM

10x Nárožní

7x Jižní / Park

6x Rohový

1.130 m2

10x Nárožní

7x Jižní / Park

6x Rohový

1.130 m2

10x Nárožní

7x Jižní / Park

6x Rohový

1.130 m2

9x Nárožní

8x Střešní

970 m2

2. podlaží 3. podlaží

4. podlaží 5.podlaží__

m2 od 390 Kč / měsíc
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PLÁN PODLAŽÍ

Campus VŠEM

2. – 4. podlaží
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PLÁN PODLAŽÍ

Campus VŠEM

5. podlaží
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APARTMÁNY

Campus VŠEM

Nárožní

Moderní bytová jednotka o celkové rozloze 24 m2 s vlastní koupelnou (toaleta,
umyvadlo, sprchový kout), situovaný do ulice Nárožní s možností individualizace
vybavení dle počtu osob (1 - 2).

Pokoj je dále vybaven TV, pracovním stolem, vestavěnými skříněmi a dalšími
úložnými prostory.
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APARTMÁNY

Campus VŠEM

Jižní / Park

Prostorná bytová jednotka o celkové rozloze necelých 34 m2 s vlastní koupelnou 
(toaleta, umyvadlo, sprchový kout), situovaný do ulice Dismanova s výhledem na 
park a venkovní prosotry Campus VŠEM s možností individualizace vybavení dle 
počtu osob (1 - 3).

Členění prostoru umožňuje vytvoření osobních zón pro každého obyvatele.

Pokoj je dále vybaven TV, pracovním stolem, vestavěnými skříněmi a dalšími 
úložnými prostory. 
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APARTMÁNY

Campus VŠEM

Rohový

Moderní apartmán o celkové rozloze 60 m2 s vlastní koupelnou (toaleta, 
umyvadlo, sprchový kout) a dvěma pokoji s možností individualizace vybavení dle 
počtu osob (1 - 4).

Členění prostoru umožňuje vytvoření osobních zón pro každého obyvatele s 
rozdělením na obytný prostor s kuchyňskou linkou a ložnicí spojenou s pracovnou.

Pokoj je dále vybaven TV, pracovním stolem, vestavěnými skříněmi a dalšími 
úložnými prostory. 
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APARTMÁNY

Campus VŠEM

Střešní

Střešní bytová jednotka o celkové rozloze 38 – 50 m2 s vlastní koupelnou (toaleta, 
umyvadlo, sprchový kout) a rozlehlou terasou (22 – 33 m2), umístění v posledním 
patře budovy s možností individualizace vybavení dle počtu osob (1 - 3).

Členění prostoru umožňuje vytvoření osobních zón pro každého obyvatele s 
možností celoročního využití soukromé terasy.

Pokoj je dále vybaven TV, pracovním stolem, kuchyňskou linkou, vestavěnými 
skříněmi a dalšími úložnými prostory. 
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SDÍLENÉ PROSTORY

Campus VŠEM

Sdílené prostory

Společná kuchyň a volnočasové prostory na každém patře, sdílené kanceláře pro startupery, pracovny a 
coworking, posilovna, fyzioterapie, lékařské ordinace, odpočinkové zóny a relaxační místnosti.
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Kontakt

Diana Černá
diana.cerna@vsem.cz

www.campusvsem.cz




