
VÍTEJTE V ČSOB KAMPUSU
Propojením stávající a nové budovy 
lávkou přes Radlickou ulici vzniklo 
moderní pracoviště se zázemím 
až pro 5 000 zaměstnanců
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Jedna z nejmodernějších 
a nejekologičtějších staveb 
Evropy v srdci Radlic

Design prostor byl vytvořen 
s důrazem na flexibilitu a podíleli 
se na něm samotní zaměstnanci
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NOVÁ BUDOVA JE 
PŘIROZENĚ ZASAZENA 
DO OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ
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NOVÁ BUDOVA V ČÍSLECH
MAXIMÁLNÍ DŮRAZ NA PŘÍRODU 
V INTERIÉRECH I EXTERIÉRECH

Budova svou koncepcí do šířky kopíruje reliéf 
svahu a díky střešním terasám splývá s okolím

Harmonii s okolím podporuje též volba přírodních 
materiálů pro stavbu – dřevo, sklo a beton

Zasklené atrium je středem budovy a tvoří společenské, 
funkční i provozní centrum budovy

Přirozený přístup denního světla je umožněn díky 
maximálnímu zasklení celé budovy (6 871 m2)

U vstupu je vítací strom platan – největší strom v areálu, 
který doroste výšky 20–30 metrů, koruna mívá průměr
15–20 metrů

V atriu jsou umístěny rostlinné objekty – trifidy

Po celé budově jsou rozmístěny zelené hájky sloužící jako 
alternativní pracoviště i jako odpočinková zóna v galeriích

ZELENÁ JAKO ZÁKLADNÍ PRVEK

7 pavilonů o rozměrech 175 × 105 metrů  

2 363 rostlin v interiéru
fikus benjamín, asparágus, šeflera, chamaedorea, 
sloní noha, kaktus, filodendron

10 000 m2 rozloha střešních teras

345 stromů na terasách
břízy, javor babyka, dub letní, habr obecný, 
hloh jednosemenný, jeřáb ptačí, klokoč zpeřený, 
mahalebka obecná, javor mandžuský aj.

3 314 keřů na terasách
růže šípková, trnka, brslen evropský, ptačí zob, 
svída, bez hroznatý, růže mnohokvětá, 
kalina obecná aj.

112 popínavých rostlin na terasách

60 100 m2 užitná plocha budovy je velká
jako 1,4 Václavského náměstí 

SEZNAMTE SE S NAŠIMI TRIFIDY

Nepředstavujte si chodící masožravky ze sci-fi 
románu, ale do země zapuštěné třímetrové květníky, 
z nichž se po lankové konstrukci pnou rostliny až ke 
skleněným střechám do výšky 13 metrů. V interiéru 
je ve 3 trifidech zasazeno 18 rostlin.

Zelené zasedačky poslouží jako příjemné místo pro schůzky

Rostliny a keře jsou vybrány z mírného podnebného pásu,
aby poskytly přirozené útočiště pro hmyz a drobné ptactvo –
vrabce, sýkorky atp.

Na střechách jsou umístěny včelí úly a v parterových 
plochách zase čmelíny

ŽIVOT NA STŘEŠE



EKOLOGICKÁ 
SOBĚSTAČNOST BUDOVY 
BYLA PRIORITOU

VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ JE VYŘEŠENO DÍKY NEJVĚTŠÍ 
SOUSTAVĚ TEPELNÝCH ČERPADEL V ČESKÉ REPUBLICE

HLAVNÍ BENEFITY

V létě se do vrtů uloží teplo na zimu a naopak

Řízené noční větrání ochlazuje dům na další letní den 
(větrání probíhá přirozeně pomocí automatizovaného 
systému otevíraní oken → po většinu roku vystačí 
přirozené větrání)

Není potřeba klasická kotelna

EKOLOGICKÝ PŘÍSTUP 
DO POSLEDNÍHO DETAILU

Díky akumulační nádrži s objemem přes 530 m3

je možné dešťovou vodu používat pro závlahu 
střešních zahrad

Vytěžená zemina se využila na zelené plochy 
v přilehlém okolí budovy

NOVÁ BUDOVA ASPIRUJE NA ZÍSKÁNÍ 
NEJPŘÍSNĚJŠÍHO CERTIFIKÁTU LEED PLATINUM

Prestižní mezinárodně uznávaný systém certifikace pro energeticky 
úsporné budovy ohleduplné k životnímu prostředí

Hodnotí i kvalitu prostředí v interiéru a jeho vliv na lidi, kteří v budovách pracují

Stávající budova ČSOB v Radlicích získala ocenění LEED Gold 
v komplexní kategorii New Construction

Bylo potřeba vyvrtat 177 zemních 
vrtů o hloubce 150 m a celkové 
délce přes 26 km 

Budova je tak zcela samostatná 
ve vytápění i v chlazení

Zároveň si dokáže uchovávat 
energii na později

Klikni pro více 
informací 
o certifikaci
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https://new.usgbc.org/leed
https://new.usgbc.org/leed


ZVOLENÉ MODERNÍ 
TECHNOLOGIE DOKÁŽOU 
ŠETŘIT NEJEN ČAS 

BIOMETRIE MÍSTO VSTUPNÍCH KARETINTUITIVNÍ POUŽÍVÁNÍ TECHNIKY

Rezervace zasedacích místností probíhá 
prostřednictvím světelných tabulí

Všechny zasedací místnosti jsou vybaveny 
nejmodernější AV technikou

Vstup do budov je možný pomocí biometrie –
k identifikaci stačí dlaň

V současnosti jde o nejvyspělejší technologii ověření 
zajišťující maximální bezpečnost i komfort uživatelů

OBJEDNÁNÍ KÁVY NA PÁR KLIKŮPARKOVÁNÍ PRO 21. STOLETÍ

V garážích je k dispozici 10 nabíjecích stání 
(4 rychlonabíječky pro všechna dostupná auta 
na trhu – doba nabíjení od 20 do 45 minut)

Není problém zde parkovat vozidla s LPG a CNG

Samozřejmostí je velká kolárna až pro 100 kol 
s možností dobíjení ze zásuvky pro 5 elektrokol

Díky samoobslužné dotykové tabuli 
je objednání jednoduché a rychlé

Přes mobil si lze objednat a rovnou zaplatit –
v kavárně si pak jen vyzvednete svou objednávku

Digitální správa ČSOB Kampusu s pomocí unikátní 
metodiky BIM – virtuální kopie budovy 1:1

SPRÁVA BUDOVY JE 
MAXIMÁLNĚ EFEKTIVNÍ DÍKY 
VIRTUÁLNÍMU DVOJČETI

PROČ BUILDING INFORMATION MODELING?

BIM pomáhá hospodárnější správě a provozu celého 
ČSOB Kampusu díky systematické digitální knihovně 
dat, ve které jsou zaneseny např. termíny revizí 
a mnoho dalšího
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ČSOB KAMPUS JE NAVRŽEN 
JAKO ŽIVÝ ORGANIZMUS

Přizpůsobuje se potřebám zaměstnanců tím, 
že je možné upravit interiér a pracovní zázemí

Zároveň funguje jako komunitní místo pro 
potkávání se, spolupráci a vzájemnou inspiraci

Některé zasedací místnosti si navrhli sami 
zaměstnanci, a to v designu japonské zahrady, 
horské chaty, moře či planetária

PROSTORY, KTERÉ SI 
ZAMĚSTNANCI PŘÁLI

Klidná místa pro soustředěnou práci –
zóny pro projektové týmy

Oddělené prostory, např. pro telefonní a video hovory

Relaxační prostory (odpočinek, hry) a tělocvična
(TRX a SM systém, míče, podložky na jógu atd.)

Studovna pro individuální nerušenou práci

6 střešních zahrad a terasa, z nichž jedna je zařízena 
venkovním sportovním vybavením (workoutové hřiště) 
vč. 150 m dlouhé běžecké dráhy a hřiště na streetball

40 % zaměstnanců oceňuje 
dostupnost různých služeb 
v budově (pošta, čistírna, lékař, 
pobočka, relaxační studio, dětské 
centrum Sluníčko, kadeřnictví, 
květinářství, potraviny)

Randstad Award 2018
Získali jsme ocenění nejatraktivnějšího českého 
zaměstnavatele v oboru bankovnictví a finančních služeb

----
49 % zaměstnanců v ČSOB pracuje více než 8 let

36 % zaměstnanců aktivně využívá home-office 
(v průměru 3 dny v měsíci)

SUPERMODERNÍ 
TRÉNINKOVÉ CENTRUM
pro prezenční školení, inspirativní 
setkání, konference a eventy

19 školicích místností (z toho 2 koučovny)

Široké schodiště vhodné 
pro neformální posezení

150 alternativních míst v halách tréninkového 
centra – prostor pro týmové setkávání, 
networking, kreativní činnost apod.

1 místnost „Agile“ – první místnost pro 
agilní týmy / design sprinty v ČSOB Kampusu 

3 kuchyňky / „bary“, jedna s lodžií

Venkovní a z části zastřešená terasa

ZAMĚSTNANCI SPOLUUTVÁŘELI
PODOBU PRACOVNÍHO 
PROSTŘEDÍ
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