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Ing. arch. Ján Mihalov navrhl dominantní objekt, který organizuje 
nejen širší prostor, ale i urbanistické vztahy, vycházejí ze současného 
stavu. Důraz je kladen na terénní a sadové úpravy. Zelené rytmicky 
stoupající terasy jsou předpokladem pro vytvoření zdravého životního 
prostředí. Jejich pomyslným pokračováním je předsazený fasádní 
systém slunolamů s horizontálními vrstvami zeleně, které spolu 
vytvářejí jednotný harmonický celek. Přestože samotný objekt je 
navržen jako kompaktní racionální hmota, její částečnou redukcí 
vzniká kontinuální příběh začínající nástupním plató, pokračující 
„zelenou cestou“, stoupající přes mohutný portál objektu do priorit-
ního prostoru nabízejícího živé komunikativní aktivity jako neod-
myslitelné součásti univerzitního života. Tento bohatě dimenzovaný 
prostor je nejen nástupem do vstupní haly, ale také se kontinuálně 
přelévá do stávajícího studentského náměstí. Kompaktní pravoúhlá 
hmota hlavního objektu svým charakterem reaguje na tvar a výškovou 
hladinu objektů tak, aby zajistila kontinuitu klesání výškových hladin. 

Dispoziční řešení sleduje maximální průhlednost, čitelnost, raci-
onalitu a optimalizaci vnitřních vztahů. Stěžejními body dispozice 
jsou vertikální komunikace navzájem propojené vnitřními chodbami 
a vstupní halou, vytvářející nepřerušené vzájemné vazby. Objekt je 
trojtraktový o čtyřech nadzemních a jednom podzemním podlaží, 
přičemž obvodové trakty jsou nositeli hlavních funkcí – učebny, 
posluchárny, kanceláře apod. Vnitřní trakt tvoří funkční zázemí. 
Jednotlivé katedry jsou navrženy jako samostatné celky. 

Náplň 1. NP ve značné míře souvisí s vazbami na exteriér. V při-
měřeném rozsahu obsahuje služby, stravování a prostory děkanátu. 
Dominantní funkcí 1. PP je parkování.
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                           „CENTRUM PŘIRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ (CPTO)  
                  VEŘEJNÁ ARCHITEKTONICKÁ   SOUTĚŽ UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM - 1. KOLO“. 



 
Anotace návrhu 
 
    Navržený objekt v součinnosti se sadovými a terénními úpravami organizuje nejen široký prostor 
ale i posiluje stávající urbanisticko-provozní vztahy. Kompoziční osou řešení je nový komunikační tah 
od jižního nástupního plató po stávající studentské náměstí. Terénní úpravy formou zelených teras a 
fasád se slunolamy a horizontální zelení tvoří harmonický celek. Kompaktní hmota s 1-4 NP a 1 PP 
umožňuje efektivni dispozičně-provozní vztahy. Opěrnými body interiérů jsou vertikální komunikační 
jádra. Podlaží jsou trojtraktové, jejich obvod je nositelem hlavních, střední trakt funkcí pomocných. 
 
Průvodní zpráva 
 
    Návrh nového objektu CPTO v Ustí nad Labem je situován v kampusu univerzity, v soutěžními 
podmínkami vymezeném prostoru. Je dominantním objektem, který organizuje nejen širší prostor, 
ale i urbanistické vztahy. Prostorové vztahy vycházejí ze současného stavu. Důraz je kladen na terénní 
a sadové úpravy. Zelené rytmicky stoupající terasy jsou předpokladem pro vytvoření zdravého 
životního prostředí. Jejich pomyslným pokračováním je předsazený fasádní systém slunolamů s 
horizontálními vrstvami zeleně které spolu vytvářejí jednotný harmonický celek. Přesto, že samotný 
objekt je navržen jako kompaktní racionální hmota, její částečnou redukcí vzniká kontinuální příběh 
začínající nástupním plató, pokračující "zelenou cestou", stoupající přes mohutný portál objektu do 
prioritního prostoru nabízejícího živé komunikativní aktivity jako neodmyslitelné součásti 
univerzitního života. Tento bohatě dimenzovaný prostor je nejen nástupem do vstupní haly, ale se 
kontinuálně přelévá do stávajícího Studentského náměstí. Je nejen dominantní komunikačně - 
funkční osou, ale i živě pulsující tepnou poskytující výtvarně-estetické kvality. Kompaktní pravoúhlá 
hmota hlavního objektu svým charakterem reaguje na tvar a výškovou hladinu objektů tak, aby 
zajistila kontinuitu klesání výškových hladin. Dispoziční řešení sleduje maximální průhlednost, 
čitelnost, racionalitu a optimalizaci vnitřních vztahů. Stěžejními body dispozice jsou vertikální 
komunikace navzájem propojeny vnitřními chodbami a vstupní halou, vytvářejíc nepřerušené 
vzájemné vazby. Objekt je trojtraktový o čtyřech nadzemních a jednom podzemním podlaží, přičemž 
obvodové trakty jsou nositeli hlavních funkcí / učebny, posluchárny, kanceláře a pod. / Vnitřní trakt 
tvoří funkční zázemí. Jednotlivé katedry jsou navrženy jako samostatné celky. Kritérium pro jejich 
situování je potřeba odsávání škodlivin a výparů. Z tohoto důvodu jsou například katedry fyziky, 
chemie, biologie a FŽP na podlažích přímo nad sebou. Totéž platí o skupině tzv. "Čistých provozů" / 
katedry geologie, Informatiky, matematiky, sdružených spolu s Menzou v jednom křídle budovy. 
Náplň 1. NP ve značné míře souvisí s vazbami na exteriér. V přiměřeném rozsahu obsahuje služby, 
stravování a prostory děkanátu. Dominantní funkcí 1.P.P. je parkování. Doplňují ho prostory 
technické a technologické. Vjezd vozidel a zásobování je ze západní strany využitím stávající 
komunikace. Výjezd je zabezpečený komunikací z východní strany, která také slouží jako přístupová 
cesta k vnějším parkovištím. K specifikům patří výhledově uvažováno pěší propojení s multifunkčními 
objekty spojovací chodbou z 3.NP přemostěním Studentského náměstí a také meteolabem s kupolí 
nad nejvyšším podlažím. 
 
Konstrukční a materiálové řešení 
 
     Nosná struktura je železobetonový skelet s bezprůvlakovými  ž.b. stropy s předpjatou výztuží. 
Zakládání na ž.b. patkách. Obvodový plášť kovoplastický z dvojskla čirého ze strany severní z trojskla. 
Jižní západní a východní fasáda je navíc chráněna slnolamy s pěstovanými pásy zeleně. Příčky 
montované, v hygienických, sociálních a technologických prostorech zděné. Schodiště ž.b., výtahové 
šachty ocelové, zasklené stěny v ocelových profilech. Podlahy parkovišť betonové, chodby betonové 
a keramické, v učebnách celoplošné podlahové krytiny. Střechy zelené, podlahy teras keramické. 
Exteriér: 



Zpevněné plochy a vertikální opěrné zdi teras z bílého betonu, mobiliář z přírodního dřeva. 
Technické a technologické zařízení: 
Vnitřní prostory bez kontaktu s exteriérem uměle odvětrávané. U předmětných laboratoří odsávání 
zplodin, případně par a plynů. Garáže s kombinovaným větráním přirozeným a umělým. Vybrané 
technologické prostory klimatizované. 
Energetické zařízení budou vycházet z předepsané palivové základny. Na střechách solární a 
fotovoltaické panely. Konstrukce a výběr obvodových plášťů, ochrana před tepelnými zisky, výběr a 
návrh osvětlení v souvislosti s vytvořením příznivých podmínek pro maximální energetickou 
úspornost. 
 
Nároky na atypické řešení: 
1. Výtvarně řešená vodní cesta od úrovně + 3,8 m přes vertikální vodní stěnu ve vstupní hale, 
následně přes exteriérové kaskády až po závěrečný bod v jižním nástupním plató. 
2. Návrh sadových úprav a designu exteriérových zelených teras. 
 
 
 
 
 




