Architektonická soutěž
o návrh nové budovy
Centra přírodovědných
a technických oborů UJEP

m4 architekti s. r. o.
Dejvická 306/9, 160 00 Praha 6 – Dejvice
IČ 275 94 874
m4 architekti pro svůj návrh zvolili horizontální školu, rozlehlý
tekoucí půdorys s atrii, který umožní vše, co lze v životě fakulty
očekávat – tedy nejen sdílení prostor a interakci mezi obory, ale
i změny vzájemných proporcí jednotlivých součástí. Atria pomáhají
organizovat celek, distribuují světlo do přilehlých prostor a přes
translucentní konstrukce i dále. Neustálé vnímání šíře dispozice dává
přehled o velikosti školy a možnostech fyzického i myšlenkového
pronikání do všech stran.
Výraz budovy je tvořen lehkou nadzemní částí lemovanou po celém
obvodu loubím a masivním soklem.
Loubí tvoří ohraničený exteriér, vyvýšenou pevnou kru, která
kromě funkce stínění exponovaných fasád krytí vstupních a oddychových prostor nabízí potenciál „venkovní laboratoře“ – lze si představit
zahrádky, pařeniště, voliéry, koncentrující solární kolektory či celé
aparatury. Pevný sokl tvoří robustní podstavu stavby, vymezuje
a podtrhuje svébytnost budovy. Neopomenutou fasádou je střecha,
viditelná, zčásti s vegetační plochou, zčásti využitá pro současné
i budoucí technologie. Současné technologie zajišťují provoz budovy
v souladu s aktuálními požadavky na vnitřní prostředí; budoucími
technologiemi, které je možné napojit na páteřní střešní systém, jsou
míněna experimentální a vědecká zařízení související s možnými
vědeckými programy.
Celý objekt je navržen ve čtvercovém modulu 8,1 × 8,1 m. Pro učebny
a laboratoře jsou použity celé 8 metrové moduly, zatímco protilehlý
modul je rozdělen v typické dispozici na chodbu (3 m) a kancelář
(5 m). V místě kumulace osob v prostorách děkanátu jsou navrženy
široké 5 a 8 metrové chodby. Suterénní dvoupodlažní pevný „sokl“
je zvětšen směrem ven o půlmodul, který v nadzemních podlažích
vytváří obchozí sokl s přesazenou konstrukcí.
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CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ (CPTO)
VEŘEJNÁ ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM - 1. KOLO
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CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ (CPTO)
VEŘEJNÁ ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM - 1. KOLO

exteriér ............................................................................... 355 m2
děkanát ................................................................................. 76 m2
katedra fyziky . ...................................................................... 0 m2
katedra chemie..................................................................... 0 m2
katedra biologie.................................................................... 0 m2
fakulta životního prostředí ......................................... 217 m2
katedra matematiky..................................................... 1440 m2
katedra informatiky........................................................ 780 m2
katedra geografie............................................................ 946 m2
technické a manipulační plochy..................................... 0 m2
garáže....................................................................................... 0 m2
komunikace..................................................................... 1325 m2

PŮDORYS 2.NP 1:500

exteriér ............................................................................. 1299 m2
děkanát ............................................................................ 2200 m2
katedra fyziky . ............................................................... 1108 m2
katedra chemie..................................................................... 0 m2
katedra biologie.................................................................... 0 m2
fakulta životního prostředí .............................................. 0 m2
katedra matematiky............................................................ 0 m2
katedra informatiky............................................................. 0 m2
katedra geografie................................................................. 0 m2
technické a manipulační plochy..................................... 0 m2
garáže....................................................................................... 0 m2
komunikace..................................................................... 1890 m2

PŮDORYS 1.NP 1:500

exteriér ............................................................................... 827 m2
děkanát ............................................................................ 1152 m2
katedra fyziky . ................................................................. 486 m2
katedra chemie.............................................................. 1459 m2
katedra biologie............................................................... 681 m2
fakulta životního prostředí .............................................. 0 m2
katedra matematiky............................................................ 0 m2
katedra informatiky............................................................. 0 m2
katedra geografie................................................................. 0 m2
technické a manipulační plochy................................ 607 m2
garáže................................................................................ 1404 m2
komunikace..................................................................... 1000 m2

PŮDORYS 1.PP 1:500
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PŮDORYS STŘECHY 1:500

PŮDORYS 2.PP 1:500
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POHLED SEVERNÍ (VSTUPNÍ PRŮČELÍ) 1:500

POHLED ZÁPADNÍ (BOČNÍ) 1:500

POHLED JIŽNÍ 1:500

PODÉLNÝ SVISLÝ ŘEZ OBJEKTEM 1:500

PŘÍČNÝ SVISLÝ ŘEZ OBJEKTEM 1:500
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AXONOMETRIE JIHOZÁPADNÍ

PŘEHLEDNÝ ŘEZOPOHLED - SEVERNÍ A JIŽNÍ ATRIUM - NÁVAZNOSTI

PROSTOROVÉ ZOBRAZENÍ - SEVERNÍ ATRIUM S AULOU, POHLED OD VSTUPU
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anotace:
Návrh řeší novou budovu CPTO ÚJEP jako horizontální školu, umožňující volné přelévání funkcí, lidí i myšlenek
v jedné pojímatelné stavbě. Nízkopodlažní budova soudobého chrámu vědění ukončuje výstavbu ve spodní, jižní
části kampusu. Dům, který pokračuje v započatém urbanistickém konceptu výstavby, ponechává stávajícím
domům prostor i výhled a zároveň vnese do území klid a stabilitu. Rozlehlá dispozice s atrii vytvoří široký sdílený
svět jednotlivých kateder při zachování intimity a maximální užitnosti.

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ, ZAČLENĚNÍ STAVBY DO STRUKTURY ÚZEMÍ UNIVERZITNÍHO AREÁLU
Kampus se nachází v přímé blízkosti centra Ústí nad Labem, na východní straně v přímém dotyku
s kompaktní zástavbou v okolí Masarykových sadů, na severozápad s rozvolňující se zástavbou bytovými
domy a následně vilovou čtvrtí pod Střížovickým vrchem.
Území je klidné až idylické, výrazná svažitost otevírá prostory univerzity k splendidním výhledům na České
středohoří. Urbanistický koncept areálu je logický a čitelný – rozmístění budov po okraji reaguje na uliční
prostory, střed je rozvržen ortogonálním „řádkováním“ po spádnici. Jak však přibývají nové budovy a zároveň
se mění využití budov stávajících, lze vysledovat postupné drobení objemů až náznaky rozpadu. Domy
odhalují svá provozní záda, území univerzity se stává areálem. Směrem k jihu a na západ jsou vizuálně
přítomny sousedící zbytkové struktury zředěného města.
Prostor pro stavbu se zdá být čitelně ohraničen motivy s jasným charakterem, předprostor před novými
budovami je vymezen, cesta vinoucí se vzhůru svahem při západní hranici je hodna svého pokračování.
Landscaping by byl jen designem, soustředíme se tedy na vlastní zbořeniště a přiměřenou modelaci
navazujícího terénu.
Stavební program představuje více než 13.000 m2 hrubých podlažních ploch. Rozhodně se nejedná o objem,
který lze snadno „skrýt“. Dovedeme si představit drobení objemu do menších domů a generování quasi
městské struktury, ale je taková realita moderní univerzitní budovy? Neumocníme tím rozpad struktury
kampusu a neztratíme za cenu „příjemnosti“ pojem o celku? Civilnost a výrazová korektnost má své meze,
centrum přírodních věd je jistě i na začátku 21. století „chrámem vědění“. Proto vymezujeme v rámci
kampusu silnou horizontální budovu – horizontální školu.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
horizontální škola
Součástí zadání byl podrobný stavební program, představa o proporcích jednotlivých kateder a pracovišť je
dokonalá. Dokonalosti lidských konstruktů jsou však často nestabilní – v tom vidíme i nebezpečí vymezování
objemů na základě programu. Volíme horizontální školu, rozlehlý tekoucí půdorys s átrii, který umožní vše, co
lze v životě fakulty očekávat – tedy nejen avizované sdílení prostor a interakci mezi obory, ale i změny
vzájemných proporcí jednotlivých součástí.
Atria pomáhají organizovat celek, distribuují světlo do přilehlých prostor a přes translucentní konstrukce i
dále. Neustále vnímání šíře dispozice dává přehled o velikosti školy a možnostech fyzického i myšlenkového
pronikání do všech stran.
Výraz budovy je tvořen lehkou nadzemní částí lemovanou po celém obvodu loubím a masivním soklem.
Loubí tvoří ohraničený exteriér, vyvýšenou pevnou kru, která kromě funkce stínění exponovaných fasád krytí
vstupních a oddychových prostor nabízí potenciál „venkovní laboratoře“. Představujeme si zahrádky,
pařeniště, voliéry, koncentrující solární kolektory či celé aparatury.
Pevný sokl tvoří robustní podstavu stavby, vymezuje a podtrhuje svébytnost budovy. Neopomenutou
fasádou je střecha, viditelná, zčásti s vegetační plochou, zčásti využitá pro současné i budoucí technologie. Ty
současné technologie zajišťují provoz budovy v souladu s aktuálními požadavky na vnitřní prostředí, těmi
budoucími technologiemi, které je možné napojit na páteřní střešní systém, máme na mysli experimentální a
vědecká zařízení související s možnými vědeckými programy.

KONCEPCE PROVOZNĚ DISPOZIČNÍHO, KONSTRUKČNÍHO, ENERGETICKÉHO A MATERIÁLOVÉHO
ŘEŠENÍ OBJEKTU CPTO
dispozice
1.NP - hlavní a nástupní podlaží objektu je výškově i prostorově navázáno na vymezenou severní hranici
zastavitelného území, na kraji již realizované spodní plochy kampusu. Vstup je umístěn v návaznosti na hlavní
venkovní schodiště mezi stávajícími budovami. Do prostoru vstupu před vstupní turnikety je vyústěno
schodiště a dvojice výtahů ze suterénních garáží. Tento vstup mimo vnitřní prostor objektu je určen pro
veřejnost a návštěvníky dalších částí kampusu, bez oprávnění přímého vstupu. Vstupní fasáda je v celé své
šířce kryta loubím a umožňuje vstoupit do dispozice přímo, dle potřeb, mimo hlavní vstup do společných
prostor jako jsou kavárna, jídelna či studovna. Ve vstupním podlaží jsou dále umístěny provozy děkanátu,
včetně velké auly a všech požadovaných učeben a kanceláří a dále provozy katedry fyziky.
Ve 2. NP jsou umístěny kompletní provozy katedry geografie, katedry informatiky, katedry matematiky a
fakulty životního prostředí.
1.PP je horním podlažím pevného soklu a pro umístění dispozice univerzitního provozu je vyčleněno cca
60% půdorysné plochy, té která má fasádu nad svažitým terénem. Jsou zde umístěny kompletní provozy
kateder chemie a biologie a část provozů katedry fyziky. Zbylá, suterénní, plocha podlaží je využita pro
technické provozy a malou část parkování (VIP a služební vozy, 20 míst). Na areálové dopravní připojení
navazují na obou stranách zásobovací doky, na které v dispozici navazují technické prostory (kotelna,
elektrorozvodna, dílna, sklady, sklady odpadu a zázemí kuchyňského provozu (příjem, sklady, hrubé
přípravny, zázemí zaměstnanců). Pokud by z jakéhokoliv důvodu nebylo možné využít stávající východní
komunikaci podél objektu pro zásobování kuchyně, je možné napojit a zásobovat objekt jen jednostranně ze
západní strany.
2. PP je kompletně využito pro garáž. Hlavní vjezd i výjezd je z jižní strany s napojením na navrhovaný
kruhový objezd. Do doby realizace kruhového objezdu je navrženo provizorní napojení na ulici Pasteurovu.
Celková kapacita spodních garáží je 274 míst. Garáže jsou otevřené s přirozenou ventilací (alespoň částečně).

modulace
Celý objekt je navržen ve čtvercovém modulu 8,1 x 8,1m. Pro učebny a laboratoře jsou použity celé 8mi
metrové moduly, zatímco protilehlý modul je rozdělen v typické dispozici na na chodbu (3m) a kancelář (5m).
V místě kumulace osob v prostorách děkanátu jsou navrženy široké 5ti a 8mi metrové chodby.
Suterénní dvoupodlažní pevný “sokl“ je zvětšen směrem ven o půlmodul, který v nadzemních podlažích
vytváří obchozí sokl s přesazenou konstrukcí.

konstrukční řešení
V rastru základní modulace je navržen základní železobetonový skeletový systém. Ztužení konstrukce je
v tuhých stropních deskách a betonových jádrech výtahů a schodišť. Skelet je založen na pilotách. Stěny
v kontaktu se zeminou jsou navrženy jako opěrné se záporovým pažením.

energetické řešení
Z hlediska energetického uvažujeme s návrhem objektu v kategorii B – budova velmi úsporná. Ve vlastním
tvarovém návrhu objektu tomu přispívá jednoduché tvarové řešení, aktivní předsazené stínění snižující
přirozeně tepelné zisky objektu a částečně vegetačně upravená střecha, omezující rovněž tepelné zisky a
přispívající k lepší akumulaci. V průběhu případného dalšího navrhování bude prověřena výhodnost
geotermálních vrtů, například ve spojení s pilotami. Požadované chlazené provozy budou řešeny pomocí
bezkondenzačních systémů, jako je chlazení betonového jádra, chlazené stropy a případně indukční trámy.
VZT systém bude vybaven účinnou rekuperací. Solární panely pro ohřev TUV neuvažujeme, neboť ve
školských budovách se většinou neosvědčuje a to z důvodu poměrně malé spotřeby TUV a výluky provozu

v období léta. Umístění fotovoltaických panelů na střechu i část předsazené fasády by bylo možné, ale je
třeba ho zvážit a uvést do souladu s celkovou koncepcí areálu. Minimálně by ale bylo vhodné z hlediska
výukového.

POPIS ZÁSAD NÁVRHU TECHNOLOGICKÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENÍ
Technické centrály a technologické vybavení jsou umístěny v 1.PP a na střeše objektu. V 1. PP jsou umístěny
silnoproudé i slaboproudé rozvodny, provozní velín s centrálou BMS a plynová kotelna, případně
v kombinaci s technologií pro nízkopotencionální zdroje. Všechny tyto provozy jsou umístěny v návaznosti
na dopravní obsluhu.
Na střeše objektu je umístěno vybavení VZT a chlazení. Jelikož je střecha pátou a z hlediska výškového řešení
objektu ve vztahu ke stávajícím částem kampusu nejvýznamnější fasádou, je organizaci technických provozů
na střeše věnována patřičná pozornost. Na střeše je veden centrální okružní kolektor kopírující komunikační
systém objektu. Na kolektor jsou v optimálních vzdálenostech (cca 70 až 80m) umístěny tvarově
zorganizované lokální strojovny VZT a chlazení. Dosah potrubí z každé strojovny je do 40m vždy na obě
strany. V kolektoru je rovněž rozvod elektroinstalací pro rozvod od antén a přijímačů a pro připojení dalších
budoucích technologií (fotovoltaické panely, větrná elektrárna, atd.) a rozvod vody pro potřeby ostatních
technologií a zálivku vegetační vrstvy na střeše.
Vybavení učeben, laboratoří a kanceláří je v souladu se zadáním, školským zákonem a aktuálními
hygienickými předpisy.

POPIS KONCEPCE SOUVISEJÍCÍCH KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV V ROZSAHU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Osazení objektu respektuje v maximální možné míře výškovou konfiguraci stávajícího terénu a to z důvodu
omezení zemních prací, ale i ponechání přirozeného toku terénu. Dochází tak pouze k jemnější modelaci
v návaznosti na vlastní objekt. Přirozeně plynoucí pěší cesta ze stávajícího kampusu je prodloužena až na
konec areálu (s nebo bez? napojení na veřejný chodník) a podél je doplněna novými dřevinami v kontextu se
stávající výsadbou.
Navržený objekt je doplněn vhodnou zelení v prostoru átrií a na části střechy. Šířka átrií (16m) umožňuje i
výsadbu soliterních dřevin.
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Administrativní pracovníci kateder
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
Celkem

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

Plochy navrhované
uchazečem v 1. kole SON
138
167

Celkem

5 568,1
PřF celkem

Výukové prostory m2

FŽP celkem

Výukové prostory m2

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

540
432
216
270
2 187

304,2

3 645

1 199,8

10 545

3 195,5

Celkem:

Celková PUč (m2)

0
0

Požadované plochy
pracovišť v m2
0
0

Počet místností FŽP

8 763,6

PřF

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

Celkem:

FžP

Plocha komunikací Pk

4 215

Plocha technického vybavení Ptv

607

13 145,4

1 799,7

Obestavěný prostor v m3
Parkování

min. 230 stání

*) FVTM sdílí s PřF celkem 8 speciálních laboratoří o celkové ploše 255,7 m 2.
Dále FVTM a FžP sdílí s PřF výukové prostory (10 učeben) o celkové ploše 1 110 m

15 367

75 600 (105 910*)
294 stání
* včetně garáží ve 2.PP

2.

