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V pojetí studia Ivan Kroupa architekti, spol. s r. o., je vysoká škola
zásadním městotvorným elementem, neboť funkce školy, jí realizované vědy a výzkumu a rovněž její kulturní a společenské vazby se
propisují do urbanistické struktury města, do řešení parteru a do
symbiotické komunikace s celým městem.
Návrh spočívá ve velkorysé urbanistické formě, která je akcentována na hranách lineárních hmot – architektonických vrstevnic
(koncentrát komunikace, techniky, technologie, interiérových
a exteriérových socializačních prostor), což je předpokladem pro
motivaci, komunikaci a význam se širšími přesahy mimo lokální
vazby. Zároveň však vytváří zpětnou vazbu na tradici a historii formování tohoto území a na samotný význam vysoké školy, díky čemuž se
vytváří univerzitní prostředí, kde je architektura jeho integrovanou
součástí. Dobrodružství vzdělání, vědy a výzkumu totiž záleží na
každé souvislosti, tedy i na správně nastavené architektuře otevřené
dopředu, nelimitující vývoj svými (obecnými) současnými ambicemi.
Budova CPTO je provozně rozdělena do 4 objektů propojených
v úrovni suterénů. Tři rovnoběžné hmoty využívají katedry, kolmá
hmota sdružuje jejich vedení, servis a společné výukové prostory.
Rozděleny jsou logicky podle příbuznosti a propojenosti dle požadavků jednotlivých kateder. Budova JIH, která je položena nejníže,
sdružuje Ústecké materiálové centrum, Fakultu životního prostředí
a katedry fyziky a matematiky, budova STŘED kromě dvou garáží
dává prostor katedře informatiky a geografie, budova SEVER opět
garážím, katedře chemie a biologie a v budově VÝCHOD, jež je kolmá
k ostatním třem, je umístěn děkanát, technické zázemí, studovny,
studijní oddělení, menza a společné učebny.
Jednotlivé pavilony tak byly rozděleny na objemem malé části, které
koncentrují technologie a vybavení, jsou náročnější na materiály
a na hlavní prostorově kvalitní objemy, vše s racionálními náklady
na stavbu.
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C e n tr um p ř ír od ov ěd ný ch a technický ch oborů (C PTO)
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Schéma vazeb

Schwarzplan

Nadhled od východu
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C e n tr um p ř ír od ov ěd ný ch a technický ch oborů (C PTO)
v e ř e j n á a r c h itektonická s outěž U JE P v Ú s t í n a d Labe m - 1 .k olo

Půdorys střechy
Půdorys +2

KBI 8

KBI 7

KBI 12

KBI 18

KBI 7

KBI 6

KBI 5

KBI 4

KBI 10

KBI 3

KBI 1

DEK 34

KBI 2

DEK 33

DEK 20

KBI 9

KBI 17

KBI 16

KBI 13

KBI 15

KBI 14

KBI 11

KBI 21
KCH 38

DEK 1

DEK 16

DEK 2
DEK 3
DEK 4
DEK 17
DEK 5
DEK 6
DEK 7

KATEDRA BIOLOGIE
KBI1 kancelář / vedoucí katedry 25,6
KBI2 sekretariát 12,5
KBI3 kancelář 18,8
KBI4 kancelář 18,8
KBI5 kancelář 18,8
KBI6 kancelář 18,8
KBI7 kancelář techniků 18,8
KBI8 kancelář pro doktorandy 18,8
KBI9 kancelář - sborovna18,5
KBI10 kancelář - hostující profesor 18,8
KBI11 Výuková laboratoř velká 86,2
KBI12 Laboratoř pro výuku fluorescenční mikroskopie 26,6
KBI13 Laboratoř výuky mikroskopie atomárních sil pro
biologické aplikace 20,2
KBI14 Očkovna/kultivační místnost 41,6
KBI15 Laboratoř pro výuku mikrofluidních systémů 106,9
KBI16 Přípravna vzorků IA - velká přípravna 63,2
KBI17 Laboratoř nanobiotechnologie 63,2
KBI18 Sklad laboratorního skla a materiálu. 14,4
KBI19 šatny, sprchy, soc.zázemí 52.4
KBI20 kuchyňka 7,2
KBI21 sdružená zasedačka s KCH38 39,4
KATEDRA MATEMATIKY
KM3 kancelář / prof. 18,8
KM4 kancelář / prof. 18,8
KM5 kancelář / prof. 18,8
KM6 kancelář / prof. 18,8
KM7 kancelář / prof. 18,8
KM13,14 kancelář 35,5
KM15 kancelář / hostující profesor 18,8
KM16,17,18 kancelář pro doktorandy sdružená 72,6
KM19 počítačová laboratoř pro výuku 72,6
KM20 počítačová laboratoř doktorandi 28,8
KM21 kuchyňka 7,2
KM22 studovna / knihovna / zasedačka 30,8
KM23 sklad 12,0

DEK 7
DEK 18
DEK 8
DEK 9
DEK 10

DEK 21

DEK 19

KM 15

KM 7

KM 6

KM 5

KM 4

KM 3

KM 21

DEK 22
KM 23
KM 20

KM 16
KM 17
KM 18

KM 13
KM 14

KM 19

KM 22

DĚKANÁT
DEK1 kancelář / děkan 22,4
DEK2 kancelář / tajemník 15,3
DEK3 děkanát I / sekretariát 15,3
DEK4 děkanát II / Odd.VaV 15,3
DEK5 děkanát III / PR 15,3
DEK6 děkanát IV / lektorky 15,3
DEK7 děkanát V / proj.manaž.15,3
DEK8 kancelář / proděkan 15,3
DEK9 kancelář / proděkan 15,3
DEK10 kancelář / proděkan 22,4
DEK15 aula malá 90 míst 311,8
DEK16 učebna malá 50,7
DEK17 učebna malá 50,7
DEK18 učebna malá 50,7
DEK19 učebna malá 50,7
DEK20+DEK34 učebna / multifunkční prostor 86,9
DEK21 učebna velká 60 míst 126,7
DEK22 učebna velká 60 míst 126,7
DEK33 reprezantativní zasedací místnot děkanátu 86,9
KF59 přípravna 30

KF 59

Půdorys +1

DEK 15

KCH 36

KCH 14

KCH 12

KCH 9

KCH 8

KCH 7

KCH 6

KCH 13

KCH 5

KCH 4

KCH 3

KCH 1

KCH 2

KCH 37

KCH 36
KCH 37

KCH 32

KCH 29

KCH 31

KCH 30

KCH 28

KCH 15

KCH 16 KCH 26

DEK 12
DEK 13
DEK 14
DEK 14
DEK 25

DEK 24
KGEO 11

KG 10

KGEO 9

KGEO 25 KGEO 14 KG 23 KGEO 22

KG 26

KM 10 KM 11 KM 12 KM 8

KF 29

KF 3

KF 31

KF 6

KF 2

KM 9

KM 1

KF 30

KF 32

KF 5

KF 1

KG 29

KGEO 7

KGEO 24

KGEO 6

KGEO 17

KG 5

KGEO 2

KGEO 1

KGEO 21

KGEO 18

KGEO 4

KGEO 30

KG 33

DEK 23

KG 32

KATEDRA CHEMIE
KCH1 kancelář - vedoucí katedry 18,8
KCH2 sekretariát 18,8
KCH3 kancelář 18,8
KCH4 kancelář 18,8
KCH5 kancelář 18,8
KCH6 kancelář 18,8
KCH7 kancelář 18,8
KCH8 kancelář 18,8
KCH9 kancelář 18,8
KCH12 kancelář – laborantky 18,8
KCH13 kancelář - hostující profesor 18,8
KCH14 kancelář doktorandi 18,8
KCH15 kancelář doktorandi 39,2
KCH16 kancelář – sborovna 18,9
KCH26 učebna chemie 20,2
KCH28 laboratoř 1: fyzikální chemie a instrumentální analýzy
63,2
KCH29 laboratoř 2:preparativní anorganické chemie a
laboratorní techniky 106,9
KCH30 laboratoř 3:preparativní organické chemie a biochemie
63,2
KCH31 laboratoř 4:chemické analýzy, didaktiky chemie 63,2
KCH32 laboratoř diplomantů a bakalářů 63,2
KCH36 kuchyňka 7,2
KCH37 místnost pro hygienu vč.soc.zázemí 54,2
KATEDRA GEOFRAFIE
KGEO1 kancelář - vedoucí katedry 19,3
KGEO2 kancelář - vedoucí oddělení 25,8
KGEO4 sekretariát 19,3
KGEO5,6 kancelář prof. / doc. 39,3
KGEO7 kancelář prof. / doc. 39,3
KGEO8,9 kancelář 39,7
KGEO10 kancelář 26,1
KGEO11 kancelář 26,9
KGEO14 kancelář PVS 30,9
KGEO17 laboratoř SG 52,2
KGEO18 laboratoř GIS 63,2
KGEO21 laboratoř krajinných syntéz 63,2
KGEO22,23 MeteoLab / zpracování dat 63,2
KGEO24 kabinet CR 53,4
KGEO25 místnost pro videokonferenci 30,9
KGEO26 sklad 18,4
KGEO29 sklad / sekretariát 19,8
KGEO30 kuchyňka 7,2
KGEO33 studovna 20,7
KGEO34 geologická sbírka 20,7
KATEDRA FYZIKY
KF1 kancelář / vedoucí katedry 25,6
KF2 kancelář / vedoucí oddělení 25,6
KF3 kancelář / vedoucí oddělení 25,6
KF4 sekretariát 12,5
KF5 administrativa katedry / tajemník 12,5
KF6 administrativa vedoucích oddělení 12,5
KF29 kancelář pro doktorandy 23,9
KF30 malá učebna pro doktorandy 14,6
KF31 malá učebna pro doktorandy 14,6
KF32 zasedací místnost a knihovna / státnice a obhajoby 40,0
KF58 kuchyňka 7,2

KM 2

KF 4

KATEDRA MATEMATIKY
KM1 kancelář - vedoucí katedry 25,6
KM2 sekretariát 12,5
KM8 kancelář 18,8
KM9 kancelář 18,8
KM10,11,12 kancelář 38,2
DEK 32
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DĚKANÁT
DEK11 kancelář / proděkan 12,5
DEK12,13,14 studijní oddělení 45,4
DEK23 počítačová laboratoř 71,2
DEK24 studovna pro studenty 126,4
DEK25 multifunkční učebna 94,3
DEK32 bufet a stravovací zařízení / VŠ menza 515,0
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Půdorys -1
KCH 36

KCH 35

KCH 34

KCH 18

KCH 24

KCH 19

KCH 22

KCH 17

KGEO 20

KG 30

KCH 37

KGEO 8

KG 28 KG 27

KGEO 19

KCH 37

KCH 27

KCH 23

KCH 25

KCH 10

KCH 21

KCH 20

KCH 11

KGEO 15

KGEO 3

KCH 33
KGEO 16

KGEO 12

KGEO 31
KGEO 13
KI 16

KI 26

KI 15

KI 14

KI 13

DEK 31

DEK 35
KI 23

KI 12

KI 11

KI 10

KI 9

KI 8

KI 7

KI 6

KI 5

KI 4

KI 3

KI 1

KI 2

KI 23
DEK 30

KI 20

KI 22

KI 19

KI 21

KI 18

KI 25
DEK 29

KI 24

KI 17
DEK 28

DEK 32

KF 28

KF 27 KF 23 KF 22 KF 21 KF 20 KF 19 KF 18

KF 58

KF 25

KF 24

KF 26

KF 17

KF 16

KF 15

KF 14

KF 13

KF 12

KF 11

KF 10

KF 9

KF 8

KF 7

KF 57

KF 57

KF 57

KF 38
KF 54

KF 39

KF 55

KF 40

KF 52

KF 37

KF 34

KF 33

KF 36

KF 35

KF 48

DEK 31

ZP 28

ZP 12

ZP 13

ZP 11

ZP 22
ZP 30

ZP
XX 24

ZP 25

ZP 26

ZP 23

ZP 27

ZP 10

ZP 9

ZP 21

ZP 8

ZP 20

ZP 7

ZP 19

ZP 6

ZP 18

ZP 5

ZP 4

ZP 3

ZP 2

ZP 17

ZP 16

ZP 1

KATEDRA GEOGRAFIE
KGEO3 kancelář - vedoucí oddělení 23,7
KGEO8 kancelář 24,5
KGEO 12 k ancelář / externisti 23,7
KGEO13 kancelář / technici PC a DPZ 25,6
KGEO 15 zasedací místnost pro potřeby státnic / obhajob 33,4
KGEO16 laboratoř FG 58,7
KGEO19 laboratoř kartografie 56,5
KGEO20 CEVRAMOK 115,5
KGEO27 sklad DPZ23,9
KGEO28 sklad FG 25,8
KGEO30 kuchyňka 7,1
KGEO31 serverovna 19,4

KF 46

KF 41

DEK 26

ZP 14

KATEDRA CHEMIE
KCH 10 kancelář 30,1
KCH 11 kancelář 30,1
KCH 17 chemická posluchárna 102,1
KCH 18 PC chemická pracovna 38,6
KCH 19 laboratoř pro atomovou spektroskopii 38,6
KCH20 laboratoř pro infračervenou spektroskopii 30,9
KCH21 laboratoř pro analytickou a instrumentální chemii 30,9
KCH 22 laboratoř pro fyzikálně chemické metody 38,6
KCH 23 laboratoř pro chemické syntézy 53,6
KCH 24 laboratoř pro práci s toxickámi a vysoce toxickými
látkami 38,6
KCH25 laboratoř pro anorganické preparace 52,2
KCH27 přípravna vzorků 63,1
KCH 33 váhovna 39,6
KCH34 sklad pro vysoce toxické „t+“ a toxické „t“ látky a pro
žíraviny 18,8
KCH35 sklad větší pro ostatní látky, sklo a další materiál 18,8
KCH36 kuchyňka7,2
KCH37 místnost pro hygienu vč.soc zázemí 54,2

ZP 29

ZP 15

KATEDRA INFORMATIKY
KI1 kancelář - vedoucí katedry 25,6
KI2 sekretariát 12,5
KI3kancelář / docenti 18,8
KI4 kancelář / docenti 18,8
KI5 kancelář / docenti 18,8
KI6 kancelář 18,8
KI7 kancelář 18,8
KI8 kancelář 18,8
KI9 kancelář 18,8
KI10 kancelář 18,8
KI11 kancelář 18,8
KI12 kancelář 18,8
KI13 kancelář / externisté 25,1
KI14 kancelář / externisté 25,1
KI15 kancelář / doktorandi 25,1
KI16 kancelář / technici 25,1
KI17 místnost pro zkoušení a konzultace 19,8
KI18 PC učebna 85,6
KI19 PC učebna 106,9
KI20 PC učebna 85,6
KI21 laboratoř pro výuku počítačových sítí a infrastruktury
42,0
KI22 laboratoř pro výuku počítačových technologií a
mechatroniky 42,0
KI23 kuchyňka 7,2
KI24 sklad 18,4
KI 25 zasedací místnost 39,6
KI26 společná serverovna KFY a KI /centrální server CI 52,0
DĚKANÁT
DEK28 vrátnice, podatelna 14,0
DEK29 ediční středisko a kopírování+OMP 38,6
DEK30 pokladna a trezorová místnost 25,1
DEK31 archiv fakulty – spisovna/ část 80,7
DEK32 zásobování a sklady menzy 280, 0
DEK35 správa objektu 25,1
KATEDRA FYZIKY
KF 7 kancelář / profesor 18,8
KF 8 kancelář / profesor 18,8
KF9 kancelář / profesor 18,8
KF10 kancelář / profesor 18,8
KF11 kancelář / profesor 18,8
KF12 kancelář / docenti 18,8
KF13 kancelář / docenti 18,8
KF14 kancelář / docenti 18,8
KF15 kancelář / docenti 18,8
KF16 kancelář / docenti 18,8
KF17 kancelář / docenti 18,8
KF 18,19,20 kancelář 38,6
KF21,22,23 kancelář 38,6
KF 24 kancelář / technik 18,8
KF25 kancelář / technik 18,8
KF26 kancelář / hostující profesor 18,8
KF27 kancelář pro doktorandy 18,8
KF28 kancelář pro doktorandy 18,8
KF33 laboratorní praktikum mechaniky a termiky 53,4
KF34 laboratorní praktikum elektřiny a magnetizmu 53,4
KF35 laboratorní praktikum optika 63,2
KF36 laboratorní praktikum atomové a jaderné fyziky 63,2
KF37 laboratorní praktikum elektroniky 63,2
KF38 laboratoř didaktiky fyziky a přírodních věd 63,2
KF39 počítačová výuková laboratoř (Linux) 86,8
KF40 počítačová výuková laboratoř (Windows) 58,5
KF41 kopule n s pozorovací plošinou a ovládací centrum pro
dalekohledy 43,9
KF46 výuková laboratoř pro fyziku plazmových procesů 40,5
KF48 výuková laboratoř nanotechnologií 58,5
KF52 přípravna vzorků 31,9
KF54 sklad - přístroje, zařízení 18,5
KF55 sklad - laboratorní sklo, materiál18,5
KF57 sprchy/ včetně soc.zázemí 54,2
KF58 kuchyňka 7,2

Půdorys -2
DĚKANÁT PŘÍRODOVĚDĚCKÉ FAKULTY
DEK 26 Halový sklad pro dlouhodobé ukládání 177,1
DEK 31 Archiv fakulty/ spisovna
1. část 34,8
FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
FŽP 1 kanc.prof.,doc.,OA 18,8
FŽP 2 kanc.prof.,doc.,OA 18,8
FŽP 3 kanc.prof.,doc.,OA 18,8
FŽP 4 kanc.prof.,doc.,OA 18,8
FŽP 5 kanc.prof.,doc.,OA 18,8
FŽP 6 kanc.prof.,doc.,OA 18,8
FŽP 7 kancelář laborantů 38,6
FŽP 8 kanc.prof.,doc.,OA 18,8
FŽP 9 kanc.prof.,doc.,OA 18,8
FŽP 10 kanc.prof.,doc.,OA 18,8
FŽP 11 kanc.prof.,doc.,OA 18,8
FŽP 12 doktorandi / pracovny 38,6
FŽP 13 doktorandi / pracovny 38,6
FŽP 14 doktorandi / pracovny 48,6
FŽP 15 učebna PS 39,8
FŽP 16 laboratoře env. analýzy 63,1
FŽP 17 laboratoře sanační metody 53,6
FŽP 18 laboratoře ekotox. / mikrobiologie 52,2
FŽP 19 laboratoře odpady 53,4
FŽP 20 laboratoře prof. / doc. / OA 102,7
FŽP 21 laboratoře diplomantů 53,4
FŽP 22 laboratoře diplomantů 53,2
FŽP 23 laboratoře prof. / doc. / OA 58,5
FŽP 24 laboratoře diplomantů 77,6
FŽP 25 laboratoře diplomantů 77,6
FŽP 26 sklad skla a přístrojů 15,1
FŽP 27 sklad chemikálií 15,1
FŽP 28 šatny studentů decentralizované 17,1
FŽP 29 kuchyňka 7,2
FŽP 30 příruční knihovna 17,5
TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ
678,7
GARÁŽE
108 parkovacích míst / 22 parkovacích stání na terénu
KF 51

KF 42

KF 56

Půdorys -3
KF 53

KF 44

KF 45

KF 47

KF 50

KF 43

KF 49

KATEDRA FYZIKY /
ÚSTECKÉ MATERIÁLOVÉ CENTRUM
KF 42 Laboratoř povrchových analýz XPS 33,9
KF 43 Laboratoř hloubkových a povrchových analýz SIMS /
včetně přípravny/ 38,1
KF 44 Laboratoř rentgenové difrakce 41,8
KF 45 Laboratoř plasmochemicky asistované depozice 34,9
KF 47 Laboratoř přípravy nano a mikro struktur 38,1
KF 49 Laboratoř výuky povrchových interakcí pevných látek
38,1
KF 50 Laboratoř zkoumání mechanických vlastností materiálů
38,1
KF 51 Laboratoř aplikovaného výzkumu 31,3
KF 53 Dílna pro přípravu mechanických částí experimentálních
aparatur /s špinavou sekcí/ 29,8
GARÁŽE
110 parkovacích míst /možnost připojení na východní
obslužnou komunikaci/
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Jižní pohled

Podélný řez A

Podélný řez B

Podélný řez C

Západní pohled / katedry

Příčný řez D

Příčný řez E

Západní pohled / děkanát

Příčný řez F

Příčný řez G
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Axonometrie od jihozápadu
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Exteriér z jihovýchodu

Interiér poloveřejného prostoru / nástup na vodopád od severu

Exteriér / nástup na vodopád zdola

Interiér Techcom foyer

C e n tr um p ř ír od ov ěd ný ch a technický ch oborů (C PTO)
v e ř e j n á a r c h itektonická s outěž U JE P v Ú s t í n a d Labe m - 1 .k olo

TEXTOVÁ ČÁST
Anotace návrhu
Vysoká škola v krajském městě, v Ústí nad Labem, důsledně generovaná z místních
specifik, programu a funkce - po jejich směru, po logice do neopakovatelnosti, jedinečnosti předpoklady pro motivační prostředí, předpoklady pro vnější respekt.
Vysoká škola jako podstatný městotvorný prvek. Funkce školy, vědy, výzkumu se odráží
urbanistické struktuře města. Velkorysá urbanistická forma, forma odrážející funkci. Lineární hmoty,
architektonizované vrstevnice navazují na tradici a historii formování území.
Propojení technických stavebních prvků (hmot) s exteriérovými a interiérovýcmi
socializačními prostory.
Metropolitní, krajinné, vesmírné vazby, energie, vědecká magie v dotyku se současnými
technologiemi.

Urbanistický /architektonický koncept
Vysoká škola jako podstatný městotvorný prvek. Funkce vysoké školy, vědy, výzkumu, a
jejich role se odráží ve městě, v urbanismu, v zástavbové struktuře města. Proto velkorysá
urbanistická forma vepsaná do urbanismu, proto forma odrážející funkci.
Návrh vrací systém a logiku území, navazuje na tradici a historii formování území,
architekturu posledních let v místě bere také do hry (zapojuje).
Širší vazby, lokální vazby
Ve velkém urbanismu lineární hmoty, architektonizované vrstevnice, drží svah, systém,
signalizují instituci, jsou jedním z těžišť zástavby celého města. Technologie současné (technicky,
morálně) jsou propsané do jižních fasád a hran systému, podporují koncept.
Lokální urbanismus, lokální vnímání architektury, je směřováno na propojení technických
stavebních prvků (konzoly), vnitřních technologických, komunikačních, socializačních prostor
(foyery za technologickými fasádami) a ploch střešních teras. Jádra (laboratoře, výukové prostory,
kanceláře, …) jsou schovány, chráněny, uvnitř systému.
Dispoziční, komunikační řešení
Vnější vazby jsou vztaženy, připnuty k "technologickým" foyerům (z areálu školy, z hlavní
komunikace, z nové areálové ulice - zářezu do svahu, z parkingu). Foyery fungují jako
komunikačně-komunitní prostory, široké pasáže, ze kterých jsou tenčími vlásečnicemi přístupná
jednotlivá výuková a vědecká pracoviště.
Jednotlivé části
Vodopád
hlavní exteriérový komunikační a komunitní prostor, zářez v terénu mezi jednotlivými objekty
(betonové rampy, přednášky, představení, filmy, aréna, imatrikulace, …), tvoří pevné spojení
hmotově a funkčně diverzifikovaných hmot jednotlivých pracovišť, hlavní napojení stávajícího
areálu
Techcom foyer
hlavní vnitřní sociálně komunitní a komunikační prostor s výhledy do města a krajiny v dotyku se
současnými technologiemi (metropolitní, krajinné, vesmírné vazby, energie, vědecká magie)
Konzola v konzole
velkorysý konstrukční prvek, vzdušné spojení dvou kolmých hmot tvořící hranici a intimitu při
nástupu do areálu od hlavní ulice, brána do kampusu

Visuté terasy
tvoří hrany, výhledy, prezentace školy a prezentace města a krajiny navzájem
Vstupní body
pěší komunikační napojení vodopádem od hlavní ulice z centra, od MHD, ubytovacích zařízení
funguje pro celý kampus, rozdělené zásobování (od východu) a individuální automobilové dopravy
do garáží (od západu) rozprostírá dopravní zátěž v území rovnoměrně, možnost průjezdnosti garáží
s napojení na obě strany
Speciální místa
konce podzemních prostor přisvětlené zařízlou fasádou
venkovní lávka kolmá na vrstevnice, vetknutá do hmoty s konzolou, tvoří krytý poloveřejný prostor,
využitelný pro kavárnu, vedoucí na terasu nejjižnější hmoty, z níž je přístupná její vyvýšená část
výukové prostory bez kontaktu s okolím, s horním osvětlením, soustředění
halové prostory menzy a auly okupují konzolu
reprezentativní prostory děkanátu na sever, z nadhledu komunikují se zbytkem kampusu
Závěr
Vysoká škola v krajském městě, v Ústí nad Labem, důsledně generovaná z místních
specifik, programu a funkce - po jejich směru, po logice do neopakovatelnosti, jedinečnosti předpoklady pro motivační prostředí, předpoklady pro vnější respekt.

Provoz a dispozice
CPTO je provozně rozdělen do 4 objektů propojených v úrovni suterénů. Tři rovnoběžné
hmoty využívají katedry, kolmá hmota sdružuje jejich vedení, servis a společné výukové prostory.
Rozděleny jsou logicky podle příbuznosti a propojenosti dle požadavků jednotlivých kateder.
Nejníže položená hmota s terasou
-3 Ústecké materiálové centrum a garáže – přisvětlený suterén
-2 Fakulta životního prostředí – vstupní podlaží
-1 Katedra fyziky
+1 Vedení katedry matematiky a fyziky, věda – redukované patro s terasou
+2 Katedra matematiky
Střední hmota
-2 Garáže – suterén
-1 Katedra informatiky – vstupní podlaží
+1 Katedra geografie
Nejvýše položená hmota
-2 Garáže – suterén
-1 Dislokované laboratoře se speciálními požadavky – přisvětlený suterén
+1 Katedra chemie – vstupní podlaží
+2 Katedra biologie
Kolmá hmota s konzolou
-2 Technologie a společné sklady – suterén
-1 Servisní vstup (vrátnice, podatelna, spisovna, zásobovací dvůr menzy) - z prostoru pod konzolou
+1 Studovny, kavárna, studijní oddělení, menza –s nástupem v úrovni stávajícího multifunkčního
centra v centru kampusu, s přístupem z lávku a v kontaktu s terasou
+2 Společné učebny, reprezentační prostory děkanátu administrativa a vedení s výhledem do
labské kotliny
STŘECHA Technologie, obnovitelné zdroje

Konstrukce
Konstrukční systém
Nosná konstrukce je navržena s ohledem na architektonicko-dispoziční řešení, funkční
náplň, ekonomiku celé stavby, statické požadavky a výrobní technologii jako železobetonový
monolitický bodově podepřený skelet. Sloupy skeletu jsou uspořádané převážně v modulu 7,2 m
*8,1 až 10,2m. Železobetonový monolitický skelet bodově podepřených desek, v pozicích
navazujících na sloupy PP, bude ztužen výtahovými a schodišťovými jádry. S ohledem na rastr
sloupů bude, zejména z ekonomických důvodů, vhodné uvažovat s tvarově prolamovanými
deskami základní tloušťky 220-250mm zesílené hlavicemi nebo deskovými průvlaky tloušťky 350400mm.
U objektů 1, 2, 3 by bylo konstrukčně výhodné konstrukci řešit jako jednotrakt s překonzolovanými kraji (rastr 3.375, 10.2, 3.375m), nebo naopak jako trojtrakt s fasádními nosnými
prvky. U objektu 4 bude v místě konzolové části vybíhající nad terén uvažovat s prostorovým
působením nosné fasády (příhrada, Vierendelův nosník) a střední podpěra na pilotách. Reálná
velikost konzol při využití prostorového působení konstrukce a předpjatých železobetonových prvků
je kolem 12-15m.
Objekty bude nutné po délce dilatovat. Optimální délka dilatačního celku okolo 50-60m.
S ohledem na značné lokální síly z vrchní stavbyu je možné předběžně uvažovat se
založením objektu na hlubinných základech – velkoprůměrových pilotách 900-1200mm. Varianta
plošného založení je podmínečně možná jen při celoplošné dostatečné únosnosti podloží v podobě
polo-skalních hornin v zářezech svažitého terénu.

Technologické a technického vybavení
ZDROJ TEPLA
Teplo bude v objektu sloužit pro vytápění, pro úpravu přiváděného čerstvého vzduchu a pro
přípravu TUV. Objekt bude napojen přípojkou na CZT. Zdrojem tepla bude dle místních podmínek
předávací stanice pára/voda. Z předávací stanice bude otopná voda distribuována k jednotlivým
spotřebičům pomocí plynule oběhových čerpadel s plynulou regulací průtoku vody.
Příprava TUV bude centrální prostřednictvím nepřímotopného zásobníkového ohřívače. Pro
předehřev TUV bude využito odpadní teplo z provozu chladících jednotek.
ZDROJ CHLADU
Produkce chladu mimo prostory s požadavkem na celoroční chlazení (např.serverovny)
bude řešena centrálně za pomocí vodou chlazených chladících strojů umístěných v technické
místnosti. Suché chladiče budou osazeny na střeše objektů. V přechodném období a v době
příznivých venkovních teplot bude pro výrobu chladící vody využito i tzv. freecoolingu.
Chlazení serveroven bude zajištěno nazávislým chladícím systémem - split systém.
Distribuce chladící vody ze strojovny chlazení bude zabezpečena za pomoci oběhových
čerpadel s plynulou regulací průtoku vody.
DISTRIBUCE TEPLA A CHLADU
Distribuce tepla bude zajištěna kombinací několika systémů. Předpokládáme použití
konvektorových těles (u prosklených fasád), deskových otopných těles, teplovzdušného vytápění
(jídelna a kuchyně) a čtyřtrubkových FCU (administrativní a učební prostory).
Distribuci chladu v jednotlivých provozech předpokládáme prostřednictvím čtyřtrubkových
FCU (administrativní a učební prostory) a VZT v kombinaci s klimajednotkami (atrium a
posluchárny).
Rozvodné systémy topení a chlazení budou členěny tak, aby respektovaly orientaci
jednotlivých fasád.
VZDUCHOTECHNIKA
V objektu je uvažováno s hybridním větráním - kombinace přirozeného větrání s větráním
nuceným. Díky uvažované zdvojené fasádě, přes kterou bude čerstvý vzduch do objektu přiváděn,
bude čerstvý vzduch v zimním a přechodném období předehříván a to ať bude vzduch přiváděn
přirozeně, anebo nuceným způsobem. V letním a zimním období bude zároveň prostor zdvojené
fasády díky soustavě klapek ve spodní a horní části fasády zamezovat tepelným ztrátám objektu

(zima) resp. tepelné zátěži radiací (léto).
Samotné vnitřní prostory budou provětrávány příčně VZT systémem, kdy na jedné straně
bude vzduch přiváděn potrubním systémem a na druhé straně bude vzduch potrubním systémem
odváděn. V případě přirozeného větrání bude proudění vzduchu zabezpečeno díky rozdílu tlaku
mezi nasávací žaluzií a výfukovou žaluzií. Pokud bude potřeba vzduch v prostoru upravit (ohřát či
ochladit), proudění vzduchu bude částečně zabezpečeno pomocí cirkulačních čtyřtrubkových FCŮ.
Odvod odpadního vzduchu z prostoru bude přetlakem přes výfukové potrubí. Systém bude
decentrální a nebude vyžadovat strojovnu VZT.
Přirozené provětrání během noční doby bude rovněž využito pro předchlazení budovy
v letních měsících. Množství vzduchu v prostorech s nárazovou a nepravidelnou obsazeností
(učebny, posluchárny…) budou regulována dle aktuální obsazenosti.
Prostory jako garáže, kuchyně, hyg.zázemí a technologické prostory budou větrány nuceně
dle požadavků ČSN či podmínek technolog.provozů. VZT jednotky a ventilátory budou zajišťovat
podtlak v těchto prostorech, umístění zařízení se předpokldá v rámci těchto provozních celků.
S ohledem na minimalizaci provozních nákladů budou systémy vybaveny ventilátory s proměnnými
otáčkami.
ZTI - KANALIZACE
Dešťová a splašková kanalizace bude v objektu řešena odděleně.
Dešťové vody budou ze střech sváděny gravitačně do akumulačního zásobníku dešťových
vod. Tato voda bude využita pro závlahový systém areálu. Přebytečná voda bude přepadem
odváděna buď do vsakovací nádrže, anebo přípojkou do veřejné kanalizace.
Splaškové vody budou odváděny gravitačně přes přípojku do veřejné kanalizace. Odpadní
vody z kuchyně před odvedením do kanalizační přípojky budou zbaveny tuku v odlučovači tuku.
V rámci studie bude prověřena možnost zpětného využití šedých vod.
ZTI – VODOVOD
Zásobování objektu vodou bude přípojkou z veřejného vodovodu. Na základě ověřující
studie bude ověřena možnost využití šedé vody pro splachování WC.
SILNOPROUD
Objekt bude napojen na hladině VN pomocí kabelové přípojky dle požadavků místního
správce sítě. Uvnitř objektu bude zřízena nová velkoodběratelská trafostanice včetně rozvoden VN
(správce sítě a odběratel) a dvou transformátorových kobek s trasformátory o maximální velikosti
do 1600kVA. Předpokládaný soudobý příkon je odhadnut na cca 1000kW. V objektu bude zřízena
hlavní rozvodna s hlavním rozvaděčem, který se bude skládat z části hlavního rozvaděče pro T1 a

T2, kompenzace, rozvaděče pro záskok a rozvaděče pro zálohované napájení. Z hlavní rozvodny
bude výkon rozveden pomocí hlavních kabelových a přípojnicových rozvodů pro distribuci elektrické
energie do jednotlivých patrových a technologických rozvaděčů. Z lokálních rozvoden budou
napájena veškerá zařízení v příslušné části objektu a kabely přivedena el. energie do
požadovaných míst - jedná se o zásuvky, osvětlení, napájení zařízení technologických zařízení
budov a technologií dodaných uživatelem objektu.
Záložní zdroj elektrické energie bude zejména sloužit pro napájení požárně bezpečnostních
zařízení (požární větrání chráněných unikových cest, sprinklery, odvětrání tepla a kouře, evakuační
výtahy, evakuační rozhlas a EPS) , ale i pro napájení vybraných okruhů běžných zařízení v případě
výpadku elektrické sítě (serverovny, chlazení servrů, vybraná PC a technologická zařízení,
slaboproudé technologie, audiovideotechnika, televizní technika). Předpokládá se dieselový
motorgenerátor – odhad cca 500 kVA, lokální či centrální UPS. Pro napájení všech požárně
bezpečnostních zařízení musí být zřízen samostatný rozvaděč umístěný v samostatném požárním
úseku, tento rozvaděč bude napájen ze dvou nezávislých zdrojů elektrické energie (síť a DA).
Osvětlení - intenzita osvětlení v jednotlivých místnostech musí splňovat požadavky platných
norem a hygienických předpisů, nouzové osvětlení dle požadavků požárněbezpečnostního řešení a
platných norem. Součástí osvětlení bude také areálové osvětlení a případně nasvícení fasád
objektu. Ovládání osvětlení bude lokální, v případě společných prostor bude navrženo automatické
inteligentní řízení se vzdáleným ovládáním z recepce nebo centrálního velína. Předpokládá se
využití technologie DALI a standardu inteligentní elektroinstalace KNX.
Ve standardu KNX lze komfortně a úsporně řídit provoz všech technologií instalovaných v
jednotlivých místnostech - osvětlení, žaluzie, topení a chlazení. Rovněž může být do systému KNX
integrován přístupový systém a bezpečnostní slaboproudé technologie. Systém KNX bude datově
spolupracovat se systémem měření a regulace a oba systémy umožní vzdálenou správu objektu.
Měření a regulace bude ovládat, řídit a sledovat veškeré zdroje topení a chlazení a hlavní
vzduchotechnické jednotky.
Objekt bude vybaven ochranou před bleskem a proti přepětí dle platných norem (mřížová
jímací soustava, svody a uzemnění), rovněž bude řešena elektromagnetická kompatibilita (EMC) a
budou osazeny koordinované přepěťové ochrany všech tří stupňů.
SLABOPROUD
Návrh kabeláže všech systémů bude vycházet z platných ČSN norem a prováděcích
předpisů. Veškeré slaboproudé instalace budou splňovat požadavky příslušných norem, platných
OTP, technologických, bezpečnostních, hygienických a požárních předpisům.
Předpokládané slaboproudé systémy:

Elektrická požární signalizace EPS
Dle požadavku PBŘ bude objekt vybaven automatickým adresným systémem protipožární
ochrany EPS. Zařízení EPS je navrženo jako dvoustupňová elektrická požární signalizace. Vzhledem
k trvalé 24h. obsluze ve velíně bude posouzen návrh připojení obslužného panelu požární ochrany
(OPPO), klíčového trezoru požární ochrany (KTPO) a připojení na HZS. Ústředna EPS bude
umístěna v samostatné místnosti u recepce, příp. ve velíně. EPS může být integrována do grafické
nástavby objektu společně se systémem EZS, ACS a CCTV.
V objektu budou rozmístěny automatické hlásiče optické, kombinované (optické+teplotní),
hlásiče vhodně určené do speciálních prostor dle technologií výuky a tlačítkové hlásiče. Únikové
cesty (t.j.u vstupů do chráněných únikových cest) budou vybaveny tlačítkovými (manuálními)
hlásiči požáru. Ve všech požadovaných prostorech dle PBŘ (technické místnosti, v šachtách výtahů
a schodiště) jsou instalovány hlásiče signalizující možnost vzniku požáru nebo již vzniklý
požár.Lineární tepelné čidlo – systém s teplotním kabelem LTK bude instalován v prostoru garáží
na jednotlivé větve dle požárních úseků.
EPS monitoruje a při potvrzeném požárním poplachu budou impulsem EPS uvedena do
chodu zařízení definované dle PBŘ: V případě požáru EPS bude přímo poskytovat signál např. pro
vyhlášení poplachu pomocí evakuačního rozhlasu, aktivace větrání CHÚC, SOZ, vypnutí provozních
vzduchotechnik, uzavření sekčních dveří, rolet, signál do výtahů, uvolnění zámků ACS, otevření
dveří pro SOZ, EPS monitoruje signály z rozv. SHZ.

Evakuační rozhlas - ER
Zvukový řídící systém (ústředna) (DLE ČSN EN 54-16 + NAPÁJENÍ - EN54-04) bude
sestávat z řídícího centra, výkonových zesilovačů – včetně záložních, příslušných ovládacích
modulů, umístění v prostoru velína či serverovny. Plní především funkci požárního rozhlasu ve
smyslu ČSN EN 60849 – Předpisy pro nouzové zvukové systémy. S ohledem na PBŘ je třeba zajistit
aby výstražná signalizace byla dostatečně srozumitelná při vzniku kritické požární události ve všech
prostorech s účastí osob. Systém je určen pro distribuci přednastavených evakuačních hlášení v
případě požáru a dalších varovných a provozních hlášení v dotčených částech objektu-kateder.
Ze zvukového řídícího centra bude proveden rozvod samostatných rozhlasových zón,
zajišťujících směrování signálu samostatně do jednotlivých zón reproduktorů odpovídajících
požárním zónám. Ve všech prostorech bude systém umožňovat nucený poslech.
Ústředna bude vybavena k automatickému spouštění předem nahraných nouzových a
evakuačních hlášení, bude zadán ručně. Evakuaci lze řídit i ručně včetně živých hlášení. Stanice
hlasatele s klávesnicí (mikrofonní pultík) pro evakuační a provozní hlášení bude umístěna v recepci.
Evakuační rozhlas (reproduktory - DLE EN54-24) budou rozmístěny ve všech prostorech,
kde se předpokládá delší doba pobytu osob - společné prostory, chodby, zázemí,... V jednotlivých

vytypovaných prostorech objektu budou osazeny - dle stavebního řešení stropní reproduktory v
provedení do podhledu, nástěnné skříňkové reproduktory či zvukové projektory v garáži, dle PBŘ.

Telefonní rozvody - Datová síť SKS
Propojení datových a telefonních rozvodů CPTO bude provedeno z centrální serverovny v
multifunkčním centru pomocí optické sítě. Budova CPTO bude mít vlastní serverovnu. Slaboproudé
rozvody budou provedeny optickými kabely, které budou v objektu CPTO zataženy do technické
místnosti, kde bude umístěn rozvaděč strukturované kabeláže a pobočková telefonní ústředna.
Napojovacím bodem pro zafouknutí optických vláken je šachta KK5.
V serverovně bude umístěn hlavní rozvaděč objektu MDF, ze kterého budou napojeny
jednotlivé podružné datové rozvaděče IDF rozmístěné po objektech-katedrách. Pro horizontální
rozvody se použijí kabely typu F/UTP Cat.6, třídy E s kroucenými páry. Horizontální rozvody jsou
řešeny ve hvězdicovité topologii se středem a budou na straně uživatele ukončeny v zásuvkách
2xRJ45.
Bude instalován komunikační systém realizovaný IP pobočkovou telefonní ústřednou s
potřebnou kapacitou (umístění v dat.rozvaděči v serverovně), zajišťující komunikaci. Bude
instalován bezdrátový rozvod LAN (WIFI) pro pokrytí definovaných míst - veškeré prostory kateder
- laboratoře, chodby,přednáškové sály...Dle dalšího zadání.
Dveře, kde budou umístěny vstupní IP komunikační jednotky, budou vybaveny elektrickými
(elektromechanickými) zámky. Systém vstupních jednotek bude kombinován s přístupovým
kartovým systémem.

Rozvody STA
Antény pro příjem pozemských a satelitních vysílačů budou osazeny do kotevní konstrukce
umístěné na střeše objektu. Anténní sestava se bude skládat z parabolické antény pro příjem
satelitních programů, TV antény pro pásmo IV/V a kruhové antény pro příjem rozhlasu FM II.
Signál bude sveden do serverovny, kde bude přes IPTV steamery převáděn do LAN, kde
bude dle požadavků distribuován.

Elektronický zabezpečovací systém (EZS) + Kartový systém - ACS – Přístupový systém
Kompletní zabezpečovací, identifikační a přístupový systém musí být výsledkem zpracování
všech podrobných požadavků uživatele a organizačních opatření, spojených s provozem v objektu.
Navržený systém bude integrovaný systém EZS, ACS a CCTV, který nabízí moderní kombinovaný
systém zabezpečení, kontroly vstupu a kamerového systému v jednom. Dle dalšího zadání.
V objektu je uvažováno se zabezpečením prostor v době nepřítomnosti zaměstnanců
v jednotlivých částech objektu-kateder. Systém EZS bude v době přítomnosti zaměstnanců

zajišťovat ochranu pro vybrané technické místnosti, ochranu osob nebo předmětů.
Pro způsob zabezpečení se předpokládá plášťová ochrana - magnetické kontakty na
veškerých vstupech či otevíraných oknech do objektu, kontrola ploch, přízemní části fasády do
v=cca 4m, nouzové tlačítko v recepci. Pro nouzovou signalizaci z místností WC pro invalidy bude
instalováno signalizační zařízení (táhlová tlačítka) s hlášením do recepce, odkud bude organizovaná
event. pomoc.
Chráněné prostory budou rozděleny na bezpečnostní zóny s diferencovaným rozsahem
detekce narušení - podsystémy vytvořené prostřednictvím softwarového rozdělení. Jednotlivé
prostory budou chráněny prostorově vnitřními infradetektory s antimaskingem a audiodetektory
pro foliované prosklené okna a dveře, veškeré vstupy budou zajištěny magnetickými snímači
(kontakty). Ovládání bude prováděno z klávesnic umístěných uvnitř střežených prostorů a z
prostoru recepce. Budou použity detektory s certifikací-min. stupeň 2, NBÚ D. Technologii je
možné ovládat např. po identifikaci kartou z přehledových LED tabel, každé tlačítko na table je
možné libovolně naprogramovat. Podobný způsob ovládání je dostupný i přímo na čtečkách u dveří
v podobě tlačítek ZAP a VYP, příp. kodové klávesnice. Dle dalšího zadání.
Ústředna bude umístěna v chráněném prostoru objektové serverovny - bude propojena na
telefonní linku, na GSM komunikátor, příp. bude instalován přenos na PCO.
Systém ACS slouží především pro řízení přístupu do vybraných oblastí prostřednictvím
blokace jednotlivých přístupových míst a jejich uvolnění na základě identifikace pomocí
identifikačního media (karty) s příslušným oprávněním.
Ke kontrole vstupu do prostor objektu (pláště a vnitřních prostor kateder) bude navrhnut
systém s řídicími jednotkami a bezkontaktními čtečkami. Server bude umístěn v objektové
serverovně - lze mimo ACS využívat i nadstavbou pro integraci EZS + CCTV. V recepci bude
umístěno pracoviště pro správu, přípravu a výdej průkazů/karet a tiskárnou pro plastové karty.
Systém elektronické kontroly vstupu bude propojen se systémem domovního telefonu (IP
vrátníků).
Přístupový systém může být dle požadavků doplněn o modul evidence návštěv, docházky,
příp. o stravovací systém do jídelny, bufetu.
ACS systém s bezkontaktními čtečkami bude navržen na vstupech do vnitřních prostor
objektu, do parkingu u závor a do uživatelských sekcí v různých částech objektu. Bude řešeno i s
ohledem na PBŘ. Zaměstnanci, studenti a další oprávněné osoby budou vybaveni bezkontaktními
kartami, které budou naprogramovány na oprávnění vstupu pouze do určitých prostor, oprávnění
je možno omezit i na určité hodiny a dny. Zámky budou použity tak, aby bylo vyhověno všem
provozním a bezpečnostním požadavkům, zejména s ohledem na požární bezpečnost.

CCTV – uzavřený televizní okruh

Pro vizuální kontrolu střežených prostor je vhodný systém uzavřeného kamerového okruhu.
Střeženými prostory budou venkovní prostory u vstupů, vstupní prostory, prostor recepce, prostor
parkingu, chodby v nadzemních patrech na strategických uzlech komunikačních cest. Systém bude
monitorován na PC v místnosti vrátnice. Komponenty systému budou (dig. záznam, záloha)
umístěné v serverovně. CCTV bude integrováno do grafické nástavby objektu společně se
systémem EZS, ACS. Systém bude zálohován z vlastního záložního zdroje UPS.

AVT technika
Audiovideotechnika, televizní technika, zařízení pro scénické osvětlení a podobná
technologická zařízení a vybavení objektu nejsou standardně součástí projektu a dodávek při
výstavbě objektu.
Koncepce vybavení víceúčelového konferenčního sálu-auly audiovizuálním systémem bude
navržena pro předpokládaný víceúčelový provoz. Ten bude sestávat především ze školících a
konferenčních akcí. Bude řešeno plošné decentrální ozvučení sálu, víceúčelové mobilní ozvučení,
velkoplošnou videoprojekci a bezdrátové řízení uvedených systémů. Sál je možno ozvučit
reprodukovanou hudbou, mluveným slovem i doprovodným zvukovým signálem k DV projekci.
Systém bude připraven i na možnost tlumočení externě pronajatou technikou. Projektor promítá
obraz na elektricky ovládanou projekční plochu. Plátno bude elektricky zatahovací – zavěšené na
konstrukci stěny. Jednotlivé přednáškové sály mohou být řešeny obdobně, ale v meším rozsahu.

Koncept krajinářských úprav
Celek návrhu je krajina, architektonizovaný svah. V meziprostorech hmot podporuje a rozvíjí
stávající stav zeleně charakteristické pro lokalitu. Kvalitní vzrostlé dřeviny jsou zachovány dle
dendrologického průzkumu, doplněny novými, příbuznými v čase. Všechny plochy na rostlém
terénu a na střechách podzemních garáží jsou zatravněny. K hlavní silnici se vylévají v kompaktní
plochu – louku.

Souhrn požadovaných ploch pro PřF, FŽP a FVTM

Kanceláře vedení fakulty
Kanceláře vedoucích kateder
Administrativní pracovníci
děkanátu
Kanceláře vedoucích oddělení

6
6

Požadované plochy
pracovišť v m2
109,8
151,8

7

118,3

0

0

107

4

101,2

0

0

100

Administrativní pracovníci
Technici, laboranti a pocný
Pracovny prof./doc
Pracovny odborných asistentů,
Laboratoře vědecké
Stravovací zařízení, denní
místnost, kuchyňka, šatna,
sprcha
Pomocné prostory ‐ archiv,
sklad, přípravna
Zasedací a seminární místnosti,
studovny, příruční knihovny

8
7
29
51
24

152
151,3
576,7
1 028,8
946,9

0
3
3
17
14

0
50,7
50,7
287,3
371,8

112
193
741
1 273
1 431

10

878,9

3

67,5

1 013

23

852,2

3

50,7

889

12

500,2

1

16,9

415

895,6

6 530

Počet místností PřF

5 568,1

Celkem

Auly, velké učeb.
Učebny, semin.
Speciál. Učeb.
PC učebny
Výukové labor.

Celkem

Výukové prostory m 2

FŽP celkem

Výukové prostory m

3
8
3
3
30

540
403,8
204
270
1 777,70

0
0
1
0
5

0
0
50,7
0
253,5

565
371
261
278
2 067

304,2

3 542

1 199,8

10 072

3 195,5

2

Plochy navrhované
uchazečem v 1. kole
116
141

PřF celkem

Celkem:

Celková PUč (m )

0
0

Požadované plochy
pracovišť v m2
0
0

Počet místností FŽP

8 763,6

PřF

Celkem:

FžP

Plocha komunikací Pk

2 500

Plocha technického vybavení Ptv

686

Plocha užitková celkem
PU
= PUč + Pk + Ptv
(PU =
max. 1,5 x PUČ)

13 145,4

1 799,7

Obestavěný prostor v m
Parkování

2

min. 230 stání

3

13 258

55682,34
240 stání

Seznam výkresů grafické části
PANEL Č.1
1. - situace 1:1000
2. - zákres do předepsané fotografie
PANEL Č.2
3. - schéma vazeb 1:500
4. - schwarzplan
5. – nadhledová vizualizace od východu
PANEL Č.3
6. - půdorys střechy
7. - půdorys +2
8. - půdorys +1
PANEL Č.4
9. - půdorys -1
10. - půdorys -2
11. - půdorys -3
PANEL Č.5
12. - jižní pohled
13. - podélný řez A
14. - podélný řez B
15. - podélný řez C
16. - západní pohled / katedry
17. - příčný řez D
18. - příčný řez E
19. - západní pohled / děkanát
20. - příčný řez F
21. - příčný řez G
PANEL Č.6
22. - axonometrie od jihozápadu
23. - exteriér z jihovýchodu
24. - interiér poloveřejného prostoru / nástup na vodopád od severu
25. - exteriér / nástup na vodopád zdola
26. - interiér Techcom foyer

