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Kompaktní kubická hmota objektu navrženého arch. Müllerem, arch. Kadaňkou 
a arch. Walterem je v exteriéru definována přiznaným diagonálním nosným 
systémem – každé kosočtverečné pole je vedeno přes dvě podlaží, aby došlo 
k optickému zmenšení hmoty a zjemnění vnímání z perspektivy chodce. Tento 
surový a zároveň elegantní vizuál je inspirovaný průmyslovým charakterem 
oblasti; diagonála jakožto možný zástupný symbol technického přístupu je na 
území města mnohokrát zopakována. Upřednostněné východisko je podpořeno 
druhým koncepčním přístupem, který se ve spojení s přírodními vědami 
nabízí – prací s krajinou (konkrétně s modelací terénu ve smyslu plynule 
a účelně uspořádaného prostředí).

Jednotlivé fakulty jsou soustředěny do solitérní hmoty, která funguje jako 
prostorový průsečík kompozičních os tvořených budovami umístěnými výše. 
Právě komponování na osu a průzory jsou pro areál charakteristické. Parkování 
v požadovaném objemu je umístěno pod terén s cílem maximálně využít jeho 
morfologie. Prostorově jasně definovaná křivka vytváří cíp, jehož přizvednutím 
vzniká horizontální podnož vklíněná do svahu. Ta umožňuje jednoznačné 
ukotvení v prostoru území, navíc nenásilně označuje vstupy a vjezdy do objektu.

Navržený objekt je koncipován obecně jako obvodový provozní dvojtrakt 
s vloženým atriem, které probíhá skrze celou hmotu. Členění na dva trakty není 
ortodoxní, místy je porušeno vložením třetího traktu (např. řešení požadavků 
na nepřímé osvětlení) nebo vysunutím hmoty do prostoru atria (zvýraznění kon-
krétních funkcí). Chodbový trakt zde supluje vnitřní veřejný prostor – libovolně 
se rozšiřuje, smršťuje, místy dobíhá až k fasádě a pocitově propojuje exteriér 
s interiérem. Ústí do něj rovněž čtyři komunikační jádra, dvě schodišťová 
a dvě výtahová, umístěná diagonálně naproti sobě. Studie v této chvíli počítá 
se dvěma osobními výtahy (jeden pro cca osm osob) a jedním nákladním, 
který bude v běžném provozu a pojme až dvojnásobný počet přepravujících. 
Jakkoliv nepravidelně lemuje chodba atrium, základní princip zůstává stále 
stejný – pohyb koncentrovaný kolem středové vertikály.
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Hlavní vjezd do území (se závorou) z ulice Pasteurova - parkování

Širší přístupové cesty na osu jižního vstupu z ulice Klišská

Širší přístupové cesty na osu severního vstupu a vstupu do menzy z areálu univerzity

Vezd do území z ulice Mendělejevova - zásobování

Širší přístupové cesty na osu jižního vstupu od navrženého kruhového objezdu

Příjezdová komunikace k jižnímu vstupu a do krytého parkování

Propojovací komunikace navazující na stávající řešení sousedních ploch (organičtější charakter)

Úniková cesta - východ v severním průčelí

Zásobovací a obslužné vstupy do objektu

Východ z podzemního parkování

Hlavní vstup v jižním průčelí - směr aula

Propojovací komunikace na zatravněné střeše parkování (organičtější charakter)

Předprostor - zpevněná plocha se vstupem můstkového charakteru

Hlavní vstup v severním průčelí - směr děkanát

Propojovací komunikace navazující na stávající řešení areálu (organičtější charakter)

Terasovité svahování upravené k sezení

Zatravněná plocha jižního svahu

Zatravněná plocha východního svahu - střechy krytého parkování

Zpevněná plocha před východním vstupem - menzou

Předprostor - zpevněná plocha s vyznačenou pojezdovou plochou

Stávající hranice bloku s řešeným územím

Vjezd do podzemního parkování - včetně stání pro kola

Hlavní kompaktní hmota navrženého objektu univerzity

Navrhovaný kruhový objezd - podklad zadavatele

Hlavní vstup ve východním průčelí - menza

Navazující zastávka městské hromadné dopravy

Úniková cesta - východ v západním průčelí

Navrhované úpravy přilehlých komunikací - podklad zadavatele

29 Stávající univerzitní budovy (součást areálu UJEP)
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Léto - přirozené větrání (bez VZT)
- večerní / prázdninový režim

přívod vzduchu

S
proudící vzduch

ochlazuje fasádu

J,V,Z

Léto - nucené větrání

přívod vzduchu

S

J,V,Z

odváděný
ochlazuje fasádu
odpadní vzduch

dochlazování

rekuperace

Podzim, zima, jaro - nucené větrání

přívod vzduchu
uzavřen

S

proudící priváděný
vzduch se předehřívá
uvnitř dvojité fasády

J,V,Z

rekuperace

Technologie - energie pro vytápění

SJ,V,Z

VRF 3 zdroje - chlazení

Zásobník TUV (bivalentní zdroj)

Fotovoltaika

Energetické řešení

D31 Archiv fakulty - spisovna 160Děkanát PřF

S01 Komunikace 147Společné prostory
S02 Schodiště
S03 Schodiště
S04 Výtahová šachta 1
S05 Výtahová šachta 2
S06 Hygiena - muži
S07 WC - invalidé
S08 Úklidová komora
S09 Hygiena - ženy

D32 Bufet a stravovací zařízení (VŠ menza) 840

23
23

9
11
17

4
3

21

D01 Kancelář - děkan 42Děkanát PřF

S01 Komunikace 637Společné prostory
S02 Schodiště
S03 Schodiště
S04 Výtahová šachta 1
S05 Výtahová šachta 2
S06 Hygiena - muži
S07 Úklidová komora
S08 Hygiena - ženy
S09 WC - invalidé

D02 Kancelář - tajemník 19
D03 Děkanát I - sekretariát 17
D04 Děkanát II - Odd. VaV 19
D05 Děkanát III - PR 19
D06 Děkanát IV - lektorky 19
D07 Děkanát V - projektoví manažeři 19
D08 Kancelář - proděkan 19
D09 Kancelář - proděkan 19
D10 Kancelář - proděkan 19
D11 Kancelář - proděkan 19
D12 Studijní oddělení I 19
D13 Studijní oddělení II 19
D14 Studijní oddělení III 19

D27 Kuchyňka 12
D29 Ediční středisko a kopírování + OMP 58
D30 Pokladna a trezorová místnost 38
D33 Reprezentativní zasedací místnost děkanátu 90
D34 Malá zasedací místnost (Víceúčelový prostor) 57

23
23

9
11
18

3
21

5

D24 Studovna pro studenty 95

D15 Aula malá 257Děkanát PřF

S01 Vstupní hala + komunikace 667Společné prostory
S02 Schodiště
S03 Schodiště
S04 Výtahová šachta 1 + chodba
S05 Výtahová šachta 2
S06 Hygiena - muži
S07 Úklidová komora
S08 Hygiena - ženy
S09 WC - invalidé

D26 Halový sklad pro dlouhodobé ukládání 253

25
23
20
11
20

3
27

5

D28 Vrátnice + podatelna + pult ochrany 28

F35 Laboratorní praktikum optika 80Katedra fyziky PřF

B15 Laboratoř pro výuku mikrofluidních systémů 113Katedra biologie PřF

P01 A78 parkovacích stání, z toho 9 pro invalidy 2187Parkování

D35 Prostor údržby - kancelář a dílny + správa objektu 35Děkanát PřF

S01 Vstupní hala + komunikace 759Společné prostory
S02 Schodiště
S03 Schodiště
S04 Výtahová šachta 1
S05 Výtahová šachta 2
S06 Hygiena - muži
S07 Úklidová komora
S08 Hygiena - ženy
S09 WC - invalidé

25
25

9
11
20

3
27

5

F43 Laboratoř hloubkových a povrchových analýz SIMS 26Katedra fyziky PřF

B04 Kancelář 23Katedra biologie PřF

P01 155 parkovacích stání, z toho 3 pro invalidy 4707Parkování
P02 Schodiště 11

F59 Přípravna pomůcek 32

B05 Kancelář 27
B11 Výuková laboratoř velká 80
B12 Laboratoř pro výuku fluorescenční mikroskopie 29
B13 Laboratoř výuky mikroskopie atom. sil pro biol. aplikace 29
B14 Očkovna / kultivační místnost 40
B16 Přípravna vzorků IA - velká přípravna 40
B17 Laboratoř nanobiotechnologie 62
B18 Sklad laboratorního skla a materiálu 18
B19 Šatna se sprchou pro personál 18

G31 Serverovna 23Katedra geografie PřF

I26 Prostor pro počítačový cluster a servery 57Katedra informatiky PřF

S10 Chodba 20
S11 Chodba 29
S12 Chodba 15
S13 Chodba 20
S14 Technologické zázemí budovy 157
S15 Technologie, přípojky 28
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Prostorové schéma vertikálního uspořádání
jednotlivých kateder PřF a FŽP.

Zvolené koncepční řešení umožňuje řadit prostory
s podobnými požadavky nejenom vedle sebe,

ale i nad sebe.

Prostorové schéma vertikálních
a horizontálních komunikací
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Z01a Kancelář profesorů, docentů, OA 80
Z01b Kancelář profesorů, docentů, OA 85
Z02a Kancelář laborantů 30
Z02b Kancelář laborantů 18
Z03a Doktorandi - pracovna 30
Z03b Doktorandi - pracovna 85
Z03c Doktorandi - pracovna 22
Z03d Doktorandi - pracovna 32

Fakulta životního prostředí

Z06 Kuchyňka 15
Z09 Laboratoř - env. analýzy 49
Z10 Laboratoř - sanační metody 49
Z12 Laboratoř - odpady 57
Z14 Laboratoř profesorů, docentů, OA 180
Z15 Sklad skla 15
Z16 Sklad chemikálií 15
Z17 Sklad přístrojů 15

G22 MeteoLab 49Katedra geografie PřF
G23 MeteoLab - zpracování dat 15

F41 Pozorovací plošina 37Katedra fyziky PřF

S01 Komunikace 441Společné prostory
S02 Hygiena - muži 18
S03 Úklidová komora 3
S04 Hygiena - ženy 21
S05 WC - invalidé 5

5
5
2

2
5

2

10

ks
ks
ks

ks
ks

ks

ks

16
17
15

15
17

16

18

Z04 Příruční knihovna 39
Z05 Studovna - učebna PS 59
Z07a Šatna studentů - muži 17
Z07b Šatna studentů - ženy 17
Z08a Umývárna - sprcha - muži 10

Z11 Laboratoř - ekotoxikace a mikrobiologie 57
Z13a Laboratoř diplomantů 57

Fakulta životního prostředí

B01 Kancelář - vedoucí katedry 29Katedra biologie PřF
B02 Sekretariát 19

S01 Komunikace 542Společné prostory
S02 Schodiště
S03 Schodiště
S04 Výtahová šachta 1
S05 Výtahová šachta 2
S06 Hygiena - muži
S07 Úklidová komora
S08 Hygiena - ženy
S09 WC - invalidé

Z13b Laboratoř diplomantů 94
Z13c Laboratoř diplomantů 94

B03 Kancelář 18
B06 Kancelář 18
B07 Kancelář techniků 18
B08 Kancelář pro doktorandy 18
B09 Kancelář - sborovna 18
B10 Kancelář - hostující profesor 18
B20 Kuchyňka 13
B21 Zasedací místnost 42

Z08b Umývárna - sprcha - ženy 10

D20 Učebna malá 69Děkanát PřF

23
23

9
11
18

3
21

5

2 47
2

ks
ks 47

F24 Kancelář - technik 18

F27 Kancelář pro doktorandy 18
F28 Kancelář pro doktorandy 18
F29 Kancelář pro doktorandy 18
F30 Zkoušení, malá učebna pro doktorandy 18

F33 Laboratorní praktikum mechaniky a termiky 50
F34 Laboratorní praktikum elektřiny a magnetismu 50

Katedra fyziky PřF

S01 Komunikace 520Společné prostory
S02 Schodiště
S03 Schodiště
S04 Výtahová šachta 1
S05 Výtahová šachta 2
S06 Hygiena - muži
S07 Úklidová komora
S08 Hygiena - ženy
S09 WC - invalidé

F37 Laboratorní praktikum elektroniky 58
F38 Laboratoř didaktiky fyziky a přírodních věd 74

F31 Zkoušení, malá učebna pro doktorandy 18

D22 Učebna velká 110Děkanát PřF

F25 Kancelář - technik 29

F40 Počítačová výuková laboratoř (Windows) 61
F42 Laboratoř povrchových analýz XPS 25
F46 Výuková laboratoř pro fyziku plazmových procesů 28

F49 Laboratoř výuky povrchových interakcí pevných látek 58
F53 Dílna pro přípravu mech. částí experiment. aparatur 27
F56 Sklad - didaktické pomůcky 47

F47 Laboratoř přípravy nano a mikro struktur 25

F39 Počítačová výuková laboratoř (Linux) 93

F36 Laboratorní praktikum atomové a jaderné fyziky 48

23
23

9
11
18

3
21

5

F01 Kancelář - vedoucí katedry 28

F03 Kancelář - vedoucí oddělení 25
F04 Sekretariát 17
F05 Administrativa katedry (tajemník) 29
F06 Administrativa vedoucích oddělení 18

F08 Kancelář - profesor 19
F09 Kancelář - profesor 19

Katedra fyziky PřF

S01 Komunikace 478Společné prostory
S02 Schodiště
S03 Schodiště
S04 Výtahová šachta 1
S05 Výtahová šachta 2
S06 Hygiena - muži
S07 Úklidová komora
S08 Hygiena - ženy
S09 WC - invalidé

F11 Kancelář - profesor 19
F12 Kancelář - docenti 28

F07 Kancelář - profesor 19

D19 Učebna malá 60Děkanát PřF

F02 Kancelář - vedoucí oddělení 25

F14 Kancelář - docenti 25
F15 Kancelář - docenti 25
F16 Kancelář - docenti 25
F17 Kancelář - docenti 25

F19 Kancelář 19
F20 Kancelář 19
F21 Kancelář 18

F18 Kancelář 19

F13 Kancelář - docenti 28

F10 Kancelář - profesor 19

F23 Kancelář 20
F26 Kancelář - hostující profesor 18
F32 Zasedací místnost a knihovna, státnice a obhajoby 46

F22 Kancelář 18

F44 Laboratoř rentgenové difrakce 49
F45 Laboratoř plasmochemicky asistované depozice 24
F48 Výuková laboratoř nanotechnologií 57

F51 Laboratoř aplikovaného výzkumu 28
F52 Přípravna vzorků 15
F54 Sklad - přístroje, zařízení 29
F55 Sklad - laboratorní sklo, materiál 19
F57 Sprchy 17
F58 Kuchyňka 10

F50 Laboratoř zkoumání mechanických vlastností materiálů 26

23
23

9
11
18

3
21

5

I01 Kancelář - vedoucí katedry 29

I03 Kancelář - docenti 18
I04 Kancelář - docenti 18
I05 Kancelář - docenti 18
I06 Kancelář 18

I08 Kancelář 18
I09 Kancelář 18

Katedra informatiky PřF

S01 Komunikace 462Společné prostory
S02 Schodiště
S03 Schodiště
S04 Výtahová šachta 1
S05 Výtahová šachta 2
S06 Hygiena - muži
S07 Úklidová komora
S08 Hygiena - ženy
S09 WC - invalidé

I11 Kancelář 18
I12 Kancelář 18

I07 Kancelář 18

I02 Sekretariát 25

I14 Kancelář - externisté 28
I15 Kancelář - doktorandi 28
I16 Kancelář - technici 27
I17 Místnost pro zkoušení a konzultace 25

I19 PC učebna 89
I20 PC učebna + studovna 89
I21 Laboratoř pro výuku počítačových sítí a infrastruktury 50

I18 PC učebna 89

I13 Kancelář - externisté 18

I10 Kancelář 18

I23 Kuchyňka 11
I24 Sklad 18
I25 Zasedací místnost 62

I22 Laboratoř pro výuku počítačových technologií a mechatroniky 50

23
23

9
11
18

3
21

5

CH10 Kancelář 18

CH12 Kancelář - laborantky 18
CH13 Kancelář - hostující profesor 18
CH18 Chemická pracovna 42
CH21 Laboratoř pro analytickou a instrument. chemii, HPLC, GC 41

CH23 Laboratoř pro chemické syntézy 54
CH24 Laboratoř pro práci s toxickými a vysoce tox. látkami 50

Katedra chemie PřF

S01 Komunikace 496Společné prostory
S02 Schodiště
S03 Schodiště
S04 Výtahová šachta 1
S05 Výtahová šachta 2
S06 Hygiena - muži
S07 Úklidová komora
S08 Hygiena - ženy
S09 WC - invalidé

CH28 Laboratoř 1: fyzikální chemie a instrumentální analýza 73
CH30 Laboratoř 3: preparativní organická chemie a biochemie 73

CH22 Laboratoř pro fyzikálně chemické metody 41

CH11 Kancelář 18

CH32 Laboratoř diplomantů a bakalářů 73
CH33 Váhovna 34
CH34 Sklad pro vysoce toxické "T+" a toxické "T" látky a pro žíraviny 20
CH35 Sklad větší pro ostatní látky, sklo a další materiál 17
CH37 Místnost pro hygienu 25

CH31 Laboratoř 4: Chemická analýza, didaktika chemie 73

CH27 Laboratoř přípravy vzorků 52

23
23

9
11
18

3
21

5

D21 Učebna velká 110Děkanát PřF

G01 Kancelář - vedoucí katedry 34

G03 Kancelář - vedoucí oddělení 25
G04 Sekretariát 26
G05 Kancelář - profesoři, docenti 28
G06 Kancelář - profesoři, docenti 28

G08 Kancelář 28
G09 Kancelář 28

Katedra geografie PřF

S01 Komunikace 457Společné prostory
S02 Schodiště
S03 Schodiště
S04 Výtahová šachta 1
S05 Výtahová šachta 2
S06 Hygiena - muži
S07 Úklidová komora
S08 Hygiena - ženy
S09 WC - invalidé

G11 Kancelář 28
G14 Kancelář - PVS 37

G07 Kancelář - profesoři, docenti 28

G02 Kancelář - vedoucí oddělení 25

G16 Laboratoř FG 58
G17 Laboratoř SG 52
G19 Laboratoř kartografie 57
G20 CEVRAMOK 100

G25 Místnost pro videokonferenci 35
G27 Sklad DPZ 17

G21 Laboratoř krajinných syntéz 52

G15 Zasedací místnost pro potřeby státnic, obhajob 55

G10 Kancelář 28

23
23

9
11
18

3
21

5

G29 Sklad - sekretariát 25
G30 Kuchyňka 19

G28 Sklad FG 17

CH01 Kancelář - vedoucí katedry 29

CH03 Kancelář 18
CH04 Kancelář 18
CH05 Kancelář 18
CH06 Kancelář 18

CH08 Kancelář 18
CH09 Kancelář 20

Katedra chemie PřF

S01 Komunikace 448Společné prostory
S02 Schodiště
S03 Schodiště
S04 Výtahová šachta 1
S05 Výtahová šachta 2
S06 Hygiena - muži
S07 Úklidová komora
S08 Hygiena - ženy
S09 WC - invalidé

CH15 Kancelář - doktorandi 28
CH16 Kancelář - sborovna 24

CH07 Kancelář 18

CH02 Sekretariát 19

CH19 Laboratoř pro atomovou spektroskopii 39
CH20 Laboratoř pro infračervenou spektroskopii 40
CH25 Laboratoř pro anorganické preparace 50
CH26 Učebna chemie 27

CH36 Kuchyňka 13
CH38 Schůzovní a seminární místnost 43

CH29 Laboratoř 2: preparativní anorg. chemie a lab. technika 94

CH17 Chemická posluchárna 67

CH14 Kancelář - doktorandi 28

23
23

9
11
18

3
21

5

G12 Kancelář - externisti 28Katedra geografie PřF
G13 Kancelář - technici PC a DPZ 28
G18 Laboratoř GIS 68
G24 Kabinet CR 58
G26 Sklad 16
G33 Studovna 29

D18 Učebna malá 71Děkanát PřF

G34 geologická sbírka - studovna geologie 25

M01 Kancelář - vedoucí katedry 29Katedra matematiky PřF

S01 Komunikace 518Společné prostory
S02 Schodiště
S03 Schodiště
S04 Výtahová šachta 1
S05 Výtahová šachta 2
S06 Hygiena - muži
S07 Úklidová komora
S08 Hygiena - ženy
S09 WC - invalidé

M02 Sekretariát 19
M03 Kancelář - profesoři 18
M04 Kancelář - profesoři 18
M05 Kancelář - profesoři 18
M06 Kancelář - docenti 18
M07 Kancelář - docenti 18
M08 Kancelář 18
M09 Kancelář 18
M10 Kancelář 18
M11 Kancelář 18
M12 Kancelář 18
M13 Kancelář 18
M14 Kancelář 18
M15 Kancelář - hostující profesor 18
M16 Kancelář pro doktorandy 26
M17 Kancelář pro doktorandy 28
M18 Kancelář pro doktorandy 28
M19 Počítačová laboratoř pro výuku 57
M20 Počítačová laboratoř - doktorandi 18
M21 Kuchyňka 11
M22 Studovna + knihovna + zasedací místnost 42
M23 Sklad 10

D16 Učebna malá 71Děkanát PřF
D17 Učebna malá 71
D23 Počítačová laboratoř 94
D25 Multifunkční učebna 94

23
23

9
11
18

3
21

5

2. nadzemní podlaží 3. nadzemní podlaží 4. nadzemní podlaží

5. nadzemní podlaží 6. nadzemní podlaží 7. nadzemní podlaží

8. nadzemní podlaží 9. nadzemní podlaží 10. nadzemní podlaží

Z14

Z14

Z14

Z14

Z14

Z14

Z14

Z14

Z14

Z14

Z01a Z01a Z01a Z01a Z01a

Z01b Z01b Z01b Z01b Z01b

Z02a Z02a

Z02b

Z03a Z03a Z03b Z03bZ03b Z03b Z03b Z03c

Z03d Z03d

Z06

Z09

Z10

Z12

Z15 Z16 Z17

G22 G23

F41
S01

S02

S03

S04

S05

B21

B10

B08

B07

B06

B03

B09

B02

B01

Z13a

S01

S04

S03
S05

S06

S07

S08

S09

Z13b Z13bZ13c Z13c

Z04

Z05

Z07a Z08a

Z07b Z08b

Z11

B20

S02

D20

F13

S04

S03
S05

S06

S07

S08

S09

S02

S01

F12

F05

F06

F03

F02

F32

F04

F01 F58

F07 F08 F09 F10 F11 F18 F19 F20 F57

F21

F22

F54

F55

F44

F48F23F50F26F17F16F15F14

F52

F51

F45

D19

I25 I17I23 I22 I20 I15

I14

I13

I16

I21

I24

I12

I11

I19I18

I01

I02

I03

I04

I05

I06

I07

I08

I09

I10

S01

S04

S03
S05

S06

S07

S08

S09

S02

F39 F40 F36 F56 F38

F25

F24

F31

F30

F29

F28

F27

F46

S04

S03
S05

S06

S07

S08

S09

S02

D22S01

F49
F53

F34 F33 F47 F42 F37

CH30 CH11 CH22 CH21 CH27 CH12 CH31

CH23

CH18

CH32CH13

D21

CH28

CH24

CH34

CH33

CH35

CH37

CH10

S01

S04

S03
S05

S06

S07

S08

S09

S02

CH01

CH02

CH03

CH04

CH05

CH06

CH07

CH14

CH15
CH36

CH38 CH16 CH17 CH29

CH19 CH08 CH20 CH26

CH25

CH09

S04

S03
S05

S06

S07

S08

S09

S02

S01

G24 G26 G33 G18 G12

G13

G34

D18

S04

S03
S05

S06

S07

S08

S09

S02

S01

G07

G06

G14

G08

G09

G10

G11

G19
G27

G21 G17 G15
G28

G16

G30

G03

G29

G02

G04

G05 G25 G20 G01

S01

S04

S03
S05

S06

S07

S08

S09

S02M01

M02

M03

M04

M05

M06

M07

M08

M09

M10 M11 M12 M13 M14M15 M16 M17

M18

M19

M22

M23 M20

M21

D23 D16 D17 D25



4 CENTRUM PŘÍRODOVĚDECKÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ (CPTO)
Veřejná architektonická soutěž UJEP v Ústí nad Labem - 1. kolo

řezy  /  pohledy  /  schémata     1 : 5000 2 5 10 20 m Fakulta životního prostředí Katedra biologie PřF Společné prostoryDěkanát PřFKatedra fyziky PřF Katedra informatiky PřF Katedra chemie PřF Katedra geografie PřF Katedra matematiky PřF

± 0.00

- 3.80

- 7.60

- 10.80

+ 3.80

+ 7.60

+ 11.40

+ 15.20

+ 19.00

+22.80

+26.60

+ 31.55

+34.20

+38.00
+39.00

- 11.40

B

± 0.00

- 3.80

- 7.60

- 10.80

+ 3.80

+ 7.60

+ 11.40

+ 15.20

+ 19.00

+22.80

+26.60

+ 31.55

+34.20

+38.00
+39.00

- 11.40

± 0.00

- 7.60

- 10.80

+ 3.80

+38.00

A

± 0.00

- 3.80

- 7.60

- 10.80

+38.00

FŽPBIO

FYZ
IT

CH GEO
MAT

DĚKBIOPARKING

FŽPBIO

FYZIKA
CH

DĚK
TECH BIO PARK

M
GEO

CH

IT

DĚK

Východní řezopohled

Jižní pohled



5 CENTRUM PŘÍRODOVĚDECKÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ (CPTO)
Veřejná architektonická soutěž UJEP v Ústí nad Labem - 1. kolo

AULA - jižní parter

REPREZENTATIVNÍ ZASEDACÍ MÍSTNOST - severní parter



TEXTOVÁ ČÁST 

1) Anotace návrhu 

Exponovanost pozemku, cílené komponování na osy a průzory, prolínání racionální ortogonální 
struktury urbánních prostorů s krajinářsky pojatými parkovými komunikacemi, svažitý profil 
terénu předurčený k víceúrovňovému řešení, jehož hlavním cílem je logické a přehledné 
propojení se stávající územní strukturou, s důrazem kladeným na efektivní využití potenciálu 
dílčích ploch areálu kampusu. Z této základní teze vyplývá osazení proporčně navrženého 
objektu do abstrahované centrální pozice. Prostorově jasně definovaná křivka vytváří cíp, jehož 
přivednutím vzniká horizontální podnož vklíněná do svahu. Ta umožňuje jednoznačné ukotvení 
ústřední kubické hmoty  v prostoru území, navíc nenásilně označuje klíčové vstupní zóny. 

2) Zdůvodnění zvoleného urbanistického řešení, začlenění stavby do struktury území 
univerzitního areálu 

Pro řešené území je charakteristické prolínání racionální ortogonální struktury urbánních 
prostorů mezi objekty s krajinářsky a organičtěji pojatými parkovými komunikacemi. Příznačná je 
rovněž exponovanost pozemku, což má vliv na emocionální posuzování siluety. Svažitý profil 
terénu předurčuje k víceúrovňovému řešení, jehož hlavním cílem je logické a přehledné 
propojení se stávající územní strukturou, s důrazem kladeným na efektivní využití potenciálu 
dílčích ploch areálu. Z této základní teze vyplývá osazení proporčně navrženého objektu, a to 
(zjednodušeně) do centrální pozice. Takto generované veřejné prostory mají ve vztahu k celku 
akceptovatelné měřítko. Vzniká tak jižní předprostor s nástupními osami směrem od centra 
města, severní náměstí ohraničené nejnovější univerzitní zástavbou a relaxační zóna uvnitř areálu 
kampusu.  

Dopravní napojení se opírá o platnou studii kruhového objezdu v jižní části území. Hlavní 
příjezdová komunikace k objektu je vyvedena z ulici Pasteurova, systém kontroly je umístěn 
hned při jejím ústí do areálu kampusu. Účelem komunikace je obsluha krytého parkování             
a zajištění možnosti příjezdu přímo na navrženou jižní esplanádu před nový objekt univerzity. 
Stávající obslužná silnice při západním okraji je využívána k zásobování a obsluze fakult včetně 
odpadového hospodářství.      

3) Zdůvodnění zvoleného komplexního architektonického řešení 

Kompaktní kubická hmota objektu je v exteriéru definována přiznaným diagonálním nosným 
systémem - každé kosočtverečné pole je vedeno přes dvě podlaží, aby došlo k optickému 
zmenšení hmoty a zjemnění vnímání z perspektivy chodce. Tento surový a zároveň elegantní 
vizuál je inspirovaný průmyslovým charakterem oblasti; diagonála jakožto možný zástupný 
symbol technického přístupu je na území města mnohokrát zopakována. Upřednostněné 



východisko je podpořeno druhým koncepčním přístupem, který se ve spojení s přírodními 
vědami nabízí - prací s krajinou (konkrétně s modelací terénu ve smyslu plynule a účelně 
uspořádaného prostředí).   

Jednotlivé fakulty jsou soustředěny do solitérní hmoty, která funguje jako prostorový průsečík 
kompozičních os tvořených budovami umístěnými výše. Právě komponování na osu a průzory 
jsou pro areál charakteristické. Parkování v požadovaném objemu je umístěno pod terén s cílem 
maximálně využít morfologie terénu. Prostorově jasně definovaná křivka vytváří cíp, jehož 
přivednutím vzniká horizontální podnož vklíněná do svahu. Ta umožňuje jednoznačné ukotvení  
v prostoru území, navíc nenásilně označuje vstupy a vjezdy do objektu.    

4) Popis koncepce provozně dispozičního, konstrukčního, energetického a materiálového 
řešení objektu CPTO 

Dispoziční řešení 

Navržený objekt je koncipován obecně jako obvodový provozní dvojtrakt s vloženým atriem, 
které probíhá skrze celou hmotu. Členění na dva trakty není ortodoxní, místy je porušeno 
vložením třetího traktu (např. řešení požadavků na nepřímé osvětlení) nebo vysunutím hmoty do 
prostoru atria (zvýraznění konkrétních funkcí). Chodbový trakt zde supluje vnitřní veřejný prostor 
- libovolně se rozšiřuje, smršťuje, místy dobíhá až k fasádě a pocitově propojuje exteriér               
s interiérem. Ústí do něj rovněž čtyři komunikační jádra, dvě schodišťová a dvě výtahová, 
umístěná diagonálně naproti sobě. Studie v této chvíli počítá se dvěma osobními výtahy (jeden 
pro cca osm osob) a jedním nákladním, který bude v běžném provozu a pojme až dvojnásobný 
počet přepravujících. Jakkoliv nepravidelně lemuje chodba atrium, základní princip zůstává stále 
stejný - pohyb koncentrovaný kolem středové vertikály. 

Vstupy do objektu se odehrávají ve třech úrovních: jižní (nejníže položený, hlavní přístup k aule), 
východní (prostřední, návaznost na venkovní prostor menzy) a severní (nejvíše položený, 
napojení na multifunkční sály a zbytek areálu). Jedná se tedy v podstatě o tři parterní podlaží, 
která jsou mezi sebou propojena velkorysým prostorovým schodištěm.  

Vlastní segmenty jednotlivých fakult jsou členěny vertikálně a jsou seskupovány do větších 
logických celků. Řazení fakult nad sebou umožňuje umístit nad sebe provozy podobného 
charakteru a tím zjednodušit a zefektivnit vedení potřebných instalací. Prostory společenského 
charakteru (aula, menza) jsou záměrně umístěny do výrazných pozic, aby působily prostorově     
a nešlo je přehlédnout. Archivy přímo navazují na nákladní výtah a obslužné vstupy. Provozy se 
specifickými požadavky (laboratoře) jsou lokalizovány do suterénního podlaží ve snaze docílit 
optimálního požadovaného prostředí. Na suterén navazuje podzemní parkování, konstrukčně 
oddělené od hlavní hmoty objektu, nicméně bezbariérově propojené - samozřejmostí je 
aplikace opatření umožňující užívání stavby osobám se sníženou schopností pohybu a orientace.  

Dispoziční koncepce odráží základní principy vysokoškolského studia: otevřenost, komunikaci    
a samostatnost. 



Konstrukční řešení 

Při návrhu nosné konstrukce byly rozhodující tyto faktory: ekonomie výroby a provádění, 
variabilita prostoru a adekvátní prosvětlenost celého objemu budovy. Vzhledem k  rozdílným 
nárokům dílčích provozů na umístění v objektu je nosná konstrukce řešena odlišně pro 
nadzemní i podzemní část tak, aby co nejlépe odpovídala požadavkům na specifické podmínky 
a zatížení jednotlivých prostor.  

Nadzemní část nosné konstrukce je řešena ekonomicky výhodným vzájemným propojením 
vnitřního a obvodového systému. Vnitřní nosná konstrukce je provedena ve vertikálním                 
i horizontálním směru a zajišťuje přenos hlavní části zatížení do základů. Obvodová nosná 
konstrukce je provedena v rovině vnějšího obvodového pláště, zajišťuje torzní tuhost a přenáší 
vodorovné síly a zbývající část zatížení.  

Vnitřní nosnou konstrukci tvoří ve svislém směru čtyři železobetonová jádra umístěná půdorysně 
v rohových sekcích objektu. Tato jádra, sloužící zároveň jako vertikální komunikace, nesou hlavní 
vodorovné příhradové vazníky a přenášejí převážnou část zatížení z nadzemní části objektu až 
do základové konstrukce. Hlavní příhradové vazníky jsou provedeny jako křížem propojené 
ocelové spojité nosníky přes celou délku čtvercového půdorysu objektu s účinnou výškou 
(vzhledem ke své délce) přes jedno celé podlaží. Poloha horní a dolní pásnice odpovídá úrovni 
jednotlivých stropních konstrukcí. Výhodou toto řešení je úspora materiálu logickým vynecháním 
vazníků ob jedno podlaží. Takováto patra lze následně využít k umístění větších místností               
- učeben. Kolmo na horní a dolní pásnice hlavních příhradových vazníků jsou v úrovni stropních 
konstrukcí navrženy příhradové nosníky (pro vynesení stropních desek) s  převislým koncem 
směrem do atria, na celou výšku skryté v podhledech a stěnách. Meziprostor mezi příhradami je 
využit k  vedení instalačních rozvodů. Vlastní konstrukce stropu je provedena jako 
železobetonová monolitická deska spřažená s  hlavními příhradovými vazníky a stropními 
příhradovými nosníky.  

Vizuálně přiznaný obvodový nosný systém je prutovou konstrukcí tvořenou ve svislé rovině 
pootočeným roštem z  železobetonových nosníků probíhajících vně obvodového pláště. 
Diagonální rozměr polí roštu odpovídá konstrukční výšce dvou podlaží. Nosný obvodový rošt je 
propojen se stropními konstrukcemi lokálně v každém svém křížení, v patě obvodového pláště 
je kotven do železobetonové obvodové stěny podzemního podlaží.  Staticky tak uděluje celému 
objektu torzní tuhost, spolehlivě přenáší do základové konstrukce vodorovné síly a zbývající část 
zatížení ze stropních konstrukcí. Odpadá tak potřeba vytvářet v  nosné konstrukci zavětrovací 
stěny nebo jiná řešení se svislou diagonální funkcí, což podtrhuje výhodnost tohoto technicky 
estetického řešení (prostorová variabilita, prosvětlení objektu atd.).  

Podzemní část nosné konstrukce je provedena jako kombinovaný železobetonový skelet 
s deskovými stropy, sloupy, vnitřními a obvodovými stěnami. Skeletem procházejí čtyři vertikální 
jádra z nadzemní části objektu. Samostatně založeny a dilatačně odděleny jsou půdorysné sekce 
obsahující prostory s přístroji citlivými na otřesy a rovněž hmota podzemního parkování. 

Energetické řešení 



Nucené řízené větrání objektu - objekt bude rozdělen s ohledem na technologické a pobytové 
nároky na pět zón, každá z nich bude větrána samostatně. Předpokládané zóny jsou: speciální 
čisté prostory x výukové učebny bez specifických nároků x výukové učebny a technické prostory 
ve výbušném provedení x komunikační prostory s technickým a sociálním zázemím x atrium. 

S ohledem na rozdílné nároky jednotlivých typů zón se předpokládá i ruzná kombinace 
větracího a chladícího systému, kdy s ohledem na teplotní a vzduchové nároky budou systémy 
řešeny v následujících kombinacích: 
  
Čisté protory - pro větrání těchto prostor budou zvoleny speciální větrací jednotky                         
v hygienickém provedení, kdy nucené větrání zajistí plnou klimatizaci, tedy chlazení i topení 
daného prostoru. 

Učebny, konferenční místnosti, kavárny, jídelny - tyto prostory budou větrány běžným 
vzduchotechnickým zařízením, topení bude jednak řešeno pomocí radiátorů (napojení na 
výměníkovou stanici), jednak pomocí chladících lokálních jednotek a přiváděného vzduchu. 
Takto zvolený systém je maximálné energeticky efektivní, kdy s ohledem na venkovní teploty       
a aktuální režim užívání je možno minimalizovat provozní náklady. 

Komunikační prostory s technickým a sociálním zázemím - tyto prostory budou s ohledem na 
požadavky větrány především podtlakově tak, aby docházelo k příčnému kaskádovitému 
provětrání s maximální efektivitou při minimalizaci větracího vzduchu. Zároveň bude zamezeno 
šíření pachů po objektu ze zdrojových prostor. Topení zajišťují radiátory, vlastní chlazení se tu 
neuvažuje (částečné se tak děje odváděným předchlazeným vzduchem s okolních chlazených 
prostor). 

Atrium - tento prostor bude větrán kombinovaně s ohledem na roční období a provozní dobu, 
(kombinace řízeného větrání s přirozeným). Řízené větrání je uvažováno pro zimní a přechodové 
období, kdy bude prostor větrán rekuperační jednotkou se zpětným ziskem tepla v podobě 
rotačního výměníku se směšovací komorou. Pro letní období bude systém provozován 
kombinovaně, kdy přes den bude systém nastaven jako přetlakový (předchlazený odpadní 
vzduch bude ze zóny učeben přetlačován do prostoru atria a bude následně odváděn přes 
otevíratelné otvory v jeho stropě). Pro večerní a noční režim pak bude využito přirozeného 
větrání a komínového efektu. Tímto způsobem lze budovu přes noc zdarma nachladit. 

V rámci samotného systému řízeného větrání všech zón jsou využity výhody zvoleného 
stavebního řešení dvou fasád, kdy vnější část je opatřena uzavíratelnými žaluziemi, aby bylo 
možno maximálním způsobem využít výhod tohoto systému - viz následující období: 

Zimní období - systém dvojité fasády umožňuje v rámci nuceného větrání využít radiační teplo 
akumulované do povrchu druhého pláště pro předehřev čerstvého vzduchu; systém je řešen tak, 
že v dolní a horní úrovni fasády jsou zhotoveny větrací uzavíratelné mřížky, jimiž je možné dle 
potřeby přisávat venkovní vzduch. Ten je pak veden v rámci mezery mezi plášti a omýváním 
nahřáté plochy druhého pláště předehříván. Z tohoto důvodu je ideální zvolit černou barvu pro 
její vysokou jímací schopnost. Teplotní rozdíl takto nasávaného vzduchu je oproti venkovnímu 
přibližně deset stupňů, což je s ohledem na energetickou bilanci objektu významná úspora.  



Letní režim - provozovaný systém nuceného větrání umožňuje přetlakové provětrání především 
jižní a západní fasády odpadním předchlazeným vzduchem, čímž je možné ochlazovat povrch 
vnitřní fasády a tím snížit tepelnou zátěž objektu prostupem bez navýšení energetických nároků.  

Topení - objekt je napojen na centrální zdroj tepla v podobě předávací stanice - vytápění je 
zajištěno kombinací teplovodního systému a chlazení (flexibilní centrální klimatizace), jež bude   
v zimním období provozováno jako tepelné čerpadlo typu vzduch - vzduch. 

Chladící systém objektu - pro pokrytí tepelných zisků bude zvolen systém přímého chlazení         
s maximální variabilitou a minimálními pořizovacími a prostorovými nároky, kdy v jednotlivých 
vybraných prostorech budou instalovány chladící - splitové - kazetové a nástěnné jednotky. Další 
výhodou tohoto systému je, že ho bude možné provozovat zcela nezávisle s ohledem na 
orientaci budovy. 

Fotovoltaika - s ohledem na velikost střešní plochy a použité systémy větrání a chlazení je 
navržena instalace fotovoltaického systému, jenž by pokrýval především výkon pro chlazení         
v letním období, případně by sloužil pro předehřev teplé užitkové vody.  

Materiálové řešení 

V exteriéru se vizuálně jedná o kontrast světlé betonové konstrukce diagonálního roštu                 
s tmavým podkladem vlastní obvodové fasády, která je asymetricky perforovaná okenními otvory 
podle individuálních potřeb jednotlivých prostorů. Přesněji se jedná o dvojitou fasádu, jejíž 
komplexní výraz utváří jednak předsazené sklo, jednak přiznaná izolace černé barvy v prostoru 
sendviče. Celkový dojem je barevně spíše neutrální, návrh pracuje s momentem překvapení        
z řešení vnitřního prostoru a směřuje k estetizaci projekce všedního interiérového dění do 
fasády, zejména pak za spoluúčinnosti světel.  

Materiál navazujícího urbánního prostoru odpovídá již zavedené formě typické pro současné 
úpravy v kampusu; jedná se o dlažební kostku, která je však aplikována rozdílným způsobem       
- diagonální pokládkou. Vymezení účelu dané částí zpevněné plochy je řešeno vložením kontury.    

Materiály použité v interiéru lze rozdělit do dvou skupin: estetické a primárně funkční. Druhé 
jmenované jsou navrženy všude tam, kde je výtvarná složka ovlivněna požadavky provozů jako 
odolnost, omyvatelnost povrchu, případně další vyžadované specifické vlastnosti (např. 
laboratoře). Veřejné prostory obrácené do atria jsou materiálově expresivnější, protože zde 
kolážovitě působí jednotlivá patra tematicky zaměřených fakult. Interiér je rovněž koncipován na 
základě os, výhledů a územních návazností, místy viditelné venkovní prostředí zde hraje 
významnou roli.    

5) Popis zásad návrhu technologického a technického vybavení 

Technické místnosti jsou umístěny v segmentu suterénního podlaží. Ve stejné úrovni se nalézají   
i specifické laboratoře, maximální omezení vibrací je řešeno kompletní dilatací sekce. Návrh 



kromě standardních technologií řeší následující problémy spojené s provozem laboratoří: 
zatížení ovzduší škodlivými emisemi, ochranu vod před znečištěním a nakládání s vzniklým 
odpadem. 

V  chemických laboratořích budou vznikat emise škodlivin (většina z  nich v  digestořích). 
Laboratoře s  předpokladem vzniku škodlivých emisí včetně digestoří budou podtlakově 
odsávány samostatným rozvodem vzduchotechniky a odvětrány nad střechu objektu. 

Dešťové vody ze střechy a zpevněných ploch budou odváděny do kanalizace skrze retenční 
nádrž tak, aby byl co nejvíce regulován odtok srážkových vod a zadržená voda se dala použít 
k  závlaze zelených ploch. Odpadní vody s obsahem chemikálií vznikající z provozu laboratoří 
budou vylévány do laboratorních dřezů napojených na chemickou kanalizaci a odváděny do 
krokové čistírny chemických odpadních vod. 

Běžné odpady budou tříděny a skladovány v centrálním skladu odpadů přístupném ze západní 
strany fasády. Odpady s obsahem hořlavin a jedů a infekční odpady budou ukládány v místě 
vzniku samostatně do speciálních kontejnerů a shromažďovány ve skladu nebezpečných 
odpadů. 

Pozn.: Sklad technických plynů určených pro provoz laboratoří bude dodatečně umístěn mimo 
objekt, zabezpečen a zpřístupněn nákladní automobilovou dopravou. 

6) Popis koncepce souvisejících krajinářských úprav v rozsahu řešeného území 

Jestliže lze vycházet z obecně platné teorie, že je žádoucí vhodnými kompozičními přístupy 
minimalizovat zastavěnou plochu a nevytvářet jednolité (pocitově) agresivní monobloky, je 
předem jasné, že území podobné řešenému bude zahrnovat nemalé množství parkových úprav. 
V blízkosti univerzitního areálu se nachází dvojice městských sadů, záměrem návrhu tudíž bylo 
komponovat prostor tak, aby v jižní části nevznikla plocha primárně definovatelná jako další 
městský park. Osazení objektu a vytvoření jižní esplanády je provedeno mimo jiné za účelem 
vytvarování pásu vegetace navazujícího na východní stávající řešení. Pás zde funguje jako 
bordura univerzitního území. Východní zatravněný svah (vytvořený překrytím horní sekce 
parkování) je orientovaný dovnitř areálu a má odlišnou funkci - slouží jako hlavní shromaždiště    
a relaxační prostor (návaznost na menzu). Tato část území je ponechána bez výraznějších 
vegetačních dominant, lokální výhledová osa je jasně určená; funkci akcentu přebírá členitý 
kopcovitý horizont, který je zvýrazněný odcloněním nádraží a jižního průmyslového centra 
přizvedlým lemem konstrukce zastřešení.  
   
Navrhované pěší komunikace lze rozdělit do dvou kategorií: přístupové (racionální osové 
spojnice významných bodů se vstupem) a propojovací (organičtější charakter s kontinuální 
návazností na stabilizované části území).    

7) Tabulka bilancí 



Souhrn požadovaných ploch pro PřF, FŽP a FVTM

Počet místností PřF Požadované plochy 
pracovišť v m2 Počet místností FŽP Požadované plochy 

pracovišť v m2
Plochy navrhované 

uchazečem v 1. kole 
SONKanceláře vedení fakulty 6 109,8 0 0 137

Kanceláře vedoucích kateder 6 151,8 0 0 178
Administrativní pracovníci 
děkanátu 7 118,3 0 0 131

Kanceláře vedoucích oddělení
4 101,2 0 0 100

Administrativní pracovníci 
kateder

8 152 0 0 172
Technici, laboranti a pomocný 
personál

7 151,3 3 50,7 221
Pracovny prof./doc 29 576,7 3 50,7 770
Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých 

51 1 028,8 17 287,3 1 236
Laboratoře vědecké 24 946,9 14 371,8 1 358

Stravovací zařízení, denní 
místnost, kuchyňka, šatna, 
sprcha 

10 878,9 3 67,5 1 058

Pomocné prostory - archiv, 
sklad, přípravna 23 852,2 3 50,7 948

Zasedací a seminární 
místnosti, studovny, příruční 
knihovny

12 500,2 1 16,9 590

Celkem 5 568,1 Celkem 895,6 6 899

PřF celkem Výukové prostory m2 FŽP celkem Výukové prostory m2

Auly, velké učeb. 3 540 0 0 477

Učebny, semin. 8 403,8 0 0 445

Speciál. Učeb. 3 204 1 50,7 275

PC učebny 3 270 0 0 267

Výukové labor. 30 1 777,70 5 253,5 2 017

Celkem: 3 195,5 Celkem:      304,2 3 481

Celková PUč (m2) PřF 8 763,6 FžP 1 199,8 10 380

Plocha komunikací Pk 6 150

Plocha technického vybavení Ptv 185

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

13 145,4 1 799,7 16 715

Obestavěný prostor podzemních podl. v m3 59800

Obestavěný prostor nadzemních podlaží 81100

Obestavěný prostor nadzem. podl. bez atria 71400

Obestavěný prostor CELKEM 140900

Parkování min. 230 stání 233 stání / z toho 12 pro invalidy

*) FVTM sdílí s PřF celkem 8 speciálních laboratoří o celkové ploše 255,7 m2.

Dále FVTM a FžP sdílí s PřF výukové prostory (10 učeben) o celkové ploše 1 110 m2.



8) Seznam výkresů všech částí soutěžního návrhu 
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1  Situace a širší vztahy 
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3  Půdorysy, schémata 2 
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7  Zpáteční adresa 
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