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Navrhovaná novostavba budovy CPTO navazuje na již dříve prověřené 
prostorové, komunikační a infrastrukturální vazby. Návrh umožňuje 
po dobu životnosti nosné konstrukce stavby měnit jak technologii, 
která zajišťuje vnitřní tepelnou pohodu, tak dispozici vnitřního 
uspořádání. 

Architektonicky se jedná o jednoduchou kompaktní formu osaze-
nou na prosklenou dvoupodlažní podnož. Jižní fasáda obvodového 
pláště je tvořena vakuovými solárními kolektory. Objekt je členěn 
francouzskými okny, která umožňují přirozené osvětlení v co největší 
hloubce dispozice. Rastr okenních otvorů je rovnoměrně užit i na 
ostatních stěnách, které nejsou orientovány k jihu. Akcentován je 
nástup po schodišti ve směru od stanice MHD, směrem k okružní 
křižovatce je navržena parková úprava, která nebude kolidovat 
s dalším případným rozvojem areálu.

Dispozičně je stavba navržena jako standardní konstrukční troj-
trakt kombinovaný s dispozičním pětitraktem a je doplněna třemi 
prosklenými atrii. Tyto „minidvorany“ umožňují užitnou plochu 
navrhnout po celém obvodu budovy a zároveň zajišťují dobrou ori-
entaci a přirozené osvětlení komunikací uvnitř budovy. Obdobný 
princip je navržen i prolomením konstrukce hromadných garáží, 
kde vzniká atrium umožňující kontakt se zelení i v prostoru 2. NP.

Souznění přírody a techniky je představováno na vnějším „kabátu 
budovy“. Aplikací nových technologií (vakuované vzduchové solární 
panely, fotovoltaické panely, tepelná čerpadla) a zeleně v okolí budovy 
i na střešní terase jakožto vodního prvku na střeše podzemních garáží 
představuje symbiózu techniky, obnovitelných zdrojů a přírody. 
Stěnový vakuový kolektor řízeně distribuuje teplo do tepelných 
čerpadel na střešní terase, nebo ho akumuluje do podzemních vrtů. 
Navržený systém pak eliminuje nároky na spotřebu energie potřebné 
zejména pro chlazení objektu.
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Sekndární využití tepelného čerpadla

Nevyužité teplo z fasádních kolektorů a odpadní 
teplo odsáté z místností může být využito dále 
prostřednictvím tepelného čerpadla. To z něj využije 
jeho tepelnou energii a dále umožní její využití pro 
ohřev teplé vody a vytápění v místnostech. Energii 
pro tepelné čerpadlo dodává fotovoltaická elektrárna 
na střeše budovy.

Nasátý venkovní vzduch, který nebude využit pro 
větrání místností může být dále využit prostřednic-
tvím tepelného čerpadla. To z něj využije jeho 
energii a dále umožní její využití pro ochlazování 
vzduchu v místnostech. Energii pro telené čerpadlo 
dodává fotovoltaická elektrárna na střeše budovy.
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prostřednictvím tepelného čerpadla. To z něj využije 
jeho tepelnou energii a dále umožní její využití pro 
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Systémový režim A:

Výchozí podmínky: studený venkovní vzduch 
a slunné počasí

Princip:
Chladný čerstvý venkovní vzduch je nasáván 
do systému, kde je doohříván přes fasádní 
kolektory. V případě zataženého počasí je k 
ohřívání vzduchu využito tepelné čerpadlo. V 
místnostech je tak čestvý a přitom teplý 
vzduch. Při zvýšeném množství CO2 v 
místnosti je odpadní vzduch odsáván z 
místností. 

Nevyužité odpadní teplo a nevyužitý teplý 
vzduch z fasádních kolektorů je dále využíván 
přes tepelné čerpadlo pro ohřev TUV nebo
vyvápění.

Fotovoltaická elektrárna dodává energii pro 
pohon tepelného čerpadla. 

Systémový režim B:

Výchozí podmínky: Vlažný venkovní 
vzduch a oblačno

Princip:
Vlažný čerstvý venkovní vzduch je 
nasáván do systému, kde je doohříván 
přes fasádní kolektory.V prípadě 
zataženého počasí je k ohřívání vzduchu 
využito tepelné čerpadlo. V místnostech je 
tak čestvý a přitom teplý vzduch. Při 
zvýšeném množství CO2 ve vzduchu je 
odpadní vzduch odsáván a odváděn z 
místností.

Nevyužité odpadní teplo a teplo z 
fasádních kolektorů je následně využito
přes tepelné čerpadlo pro ohřev TUV 
případně topení.

Fotovoltaická elektrárna dodává energii 
pro pohon tepelného čerpadla. 

Systémový režim C:

Výchozí podmínky: velmi studený venkovní 
vzduch a slunné počasí

Princip:
Chladný čerstvý venkovní vzduch je 
nasáván do systému, zde je neprve 
předehřán ve výměníku zemním 
kolektorem. Předehřátý čerstvý vzduch pak 
dále koluje systémem do tepelného 
čerpadla a fasádních kolektorů které ho 
doohřejí na požadovanou teplotu a 
dodávají do místností. V místnostech ze 
zvýšeným CO2 je vzduch odsáván ze 
systému. V případě velké oblačnosti je 
vzduch dohříván za pomocit tepelného 
čerpadla.

Nevyužité odpadní teplo a teplo z 
fasádních kolektorů je následně přes 
tepelné čerpadlo využito pro ohřev TUV 
případně topení.

Fotovoltaická elektrárna dodává energii 
pro pohon tepelného čerpadla. 

Systémový režim D:

Výchozí podmínky: Teplé venkovní a slunné 
počasí

Princip:
Teplý čerstvý venkovní vzduch je nasáván do 
systému, zde je neprve ochlazen ve výmění-
ku zemním kolektorem. Ochlazený čerstvý 
vzduch pak dále koluje systémem a je dodá-
ván do místností. Zbylý vzduch putuje přes 
fasádních kolektory a následně je spolu s od-
padním vzduchem odváděn ze systému. V 
místnostech ze zvýšeným CO2 je vzduch od-
sáván ze systému.

Nevyužitý čerstvý ochlazený venkovní 
vzduch je následně přes tepelné čerpadlo 
následně dále ochlazován a následně je 
ochlazený vzduch dále dodáván do 
místností.

Fotovoltaická elektrárna dodává energii pro 
pohon tepelného čerpadla. 

REŽIM 1
SOLÁRNÍ TOPENÍ CIRKULAČNÍ
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REŽIM 4
VĚTRÁNÍ S DOHŘEVEM TEPELNÝM ČERPADLEM

CO2

O2

ZIMA

Režim 1 Solární topení cirkulační:

Vužitelnost totoho režimu se předpokládá nejvíce v zimních 
měsících a za slunečného počasí. Studený vzduch v místnosti 
cirkuluje přes fasádní vzduchové kolektory přes které se ohřívá. 
Vhodné pokud místnost není zrovna využívána. Studený vzduch v 
místnoti tak cirkuluje přes fasádní kolektory a je ohříván na 
požadovanou teplotu

Režim 4 Větrání s dohřevem tepelným čerpadlem:

V případě vysoké oblačnosti a tedy nemožnosti využití vzduchových 
fasádních kolektorů a zároveň při využívání místnosti větším 
počtem osob a růstu podílu CO2 ve vzduchu je do místnosti dodá-
ván čerstvý vzduch z venkovního prostředí. Tento vzduch ohříván na 
požadovanou teplotu pomocí tepelných čerpadel umístěných na 
střeše budovy. Dnešní moderní technologie umožňují využití tepel-
ných čerpadel i při velmi nízkých teplotách.

Venkovní vzduch může být v případě potřeby ještě předehříván 
pomocí zemního kolektoru.

Režim 6 Samotné topení

V zimních měsících, kdy nebude možné využít fasadní kolektory, v 
místnosti bude cirkulovat vzduch, který se bude ohřívat díky 
tepelnému čerpadlu. V místnosti se tak díky cirkulaci velmi rychle 
ohřeje vzduch i v zimních měsících.
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REŽIM 5
VĚTRÁNÍ S CHLAZENÍM PASIVNÍM
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Režim 3 Topení s tepelným čerpadlem s podporou slunce:

V zimních měsících v případě zvýšené oblačnosti, klesá účinnost 
vzduchových fasádních kolektorů. Vzduch začne cirkulovat místností 
a je ohříván nejprve přes fasádní kolektory a následně přes tepelné 
čerpadlo. Místost je tak vytopena na požadovanou teplotu i při 
zataženém zimním počasí.

Režim 5 Větrání s chlazením pasivním

V případě letních měsíců a zvýšené oblačnosti v místnosti stoupá 
teplota a při využívání místnosti větším počtem osob také stoupá 
úroveň CO2 ve vzduchu. Systém do místnosti dodává venkovní 
vzduch, jehož teplota je nižší než teplota vzduchu v místnosti. Do-
chází tak k pasivnímu chlazení. V místnosti je čerstvý venkovní 
vzduch se stejnou příjemnou venkovní teplotou.

Venkovní vzduch může být v případě potřeby nejprve ochlazen 
pomocí zemního kolektoru.

REŽIM 7
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Režim 2 Vetrání se solárním doohřevem:

Tento režim navazuje na režím 1 a také předpokládá využití zejmé-
na v zimních měsících. V případě využívání v místnosti a výskytu 
většího počtu osob stoupne úroveň CO2 ve vzduchu 
v místnosti. Tento použitý vzduch je následně odsáván a do 
místnosti je přiváděn čerstvý vzduch z venkovního prostředí, který 
je ohříván přes fasádní vzduchové kolektory. V místnosti je tak 
čersvý venkovní vzduch ohřátý na požadovanou teplotu.

Venkovní vzduch může být v případě potřeby ještě předehříván 
pomocí zemního kolektoru.

Režim 7 Vetrání s chlazením aktivním tepelným čerpadlem

V letních měsících při vysokých venkovních teplotách a nízké 
oblačnosti v místnostech stoupá teplota a při využívání místnosti 
větším počtem osob také stoupá úroveň CO2 ve vzduchu. Systém 
tak do místnosti přivádí čerstvý venkovní vzduch a odsává vzduch s 
vyšším obsahem CO2.  Čerstvý vzduch z venčí je ochlázován díky 
tepelným čerpadlům umístěným na střeše budovy. V místosti je tak 
i při parných letních dnech čerstvý a teplotně příjemný vzduch.

Venkovní vzduch může být v případě potřeby nejprve ochlazen 
pomocí zemního kolektoru.
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+   PROVOZNÍ SCHÉMATA: ENERGETICKÁ KONCEPCE BUDOVY

SCHÉMA JEDNOTLIVÝCH REŽIMŮ: ŘEZ MÍSTNOSTÍ – JIŽNÍ TRAKT

+   PŮDORYS 1.NP – PARTER / 1:500
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+   PŮDORYS 5. A 7.NP / 1:500

+   PŮDORYS 4. A 6.NP / 1:500

+   STŘECHA / 1:500
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+   POHLEDY / 1:500
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+   VIZUALIZACE

FASÁDNÍ VZDUCHOVÉ KOLEKTORY



+   VIZUALIZACE

+   AXONOMETRIE OD JIHOZÁPADU



TEXTOVÁ ČÁST

7 CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ (CPTO)

VEŘEJNÁ ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM – 1. KOLO



 

  

Navrhovaná novostavba budovy CPTO – Centra přírodovědných a technických 
oborů v KAMPUSU UJEP navazuje na již dříve prověřené prostorové, komunikační a 
infrastrukturální vazby.  

Hlavním cílem návrhu je najít takovou optimální vazbu mezi přírodovědnými a 
technickými obory, která by se promítla do architektonické formy objektu. Ten musí být 
po dobu své životnosti dispozičně flexibilní a zároveň energeticky minimálně náročný. 
Návrh umožňuje po dobu životnosti nosné konstrukce stavby měnit jak technologii, 
která zajišťuje vnitřní tepelnou pohodu, tak dispozici vnitřního uspořádání. 

Architektonický koncept: jednoduchá kompaktní forma objektu je osazena na 
prosklenou dvoupodlažní podnož, která uvolňuje parter. Hlavním motivem obvodového 
pláště jsou vakuové solární kolektory, umístěné na jižní fasádě. Fasáda tak funguje jako 
kolektor v různých režimech, navržených podle aktuálního stavu počasí (viz schémata  
na výkresu č.2). Objekt je členěn francouzskými okny, která umožňují přirozené 
osvětlení v co největší hloubce dispozice. Rastr okenních otvorů je rovnoměrně užit i na 
ostatních stěnách, které nejsou orientovány k jihu. Akcentován je nástup po schodišti ve 
směru od stanice MHD, směrem k okružní křižovatce je navržena parková úprava, která 
nebude kolidovat s dalším případným rozvojem areálu. 

Dispoziční řešení: standardní řešení konstrukčního trojtaktu, kombinovaného 
s dispozičním pětitraktem je doplněno třemi prosklenými atrii. Tyto „minidvorany“ 
umožňují užitnou plochu navrhnout po celém obvodu budovy a zároveň zajišťují dobrou 
orientaci a přirozené osvětlení komunikací uvnitř budovy. Obdobný princip je navržen i 
prolomením konstrukce hromadných garáží, kde vzniká atrium, umožňující kontakt se 
zelení i v prostoru 2.N.P. 

Koexistenční koncept: souznění přírody a techniky je představováno na vnějším 
„kabátu budovy“. Aplikací nových technologií (vakuované vzduchové solární panely, 
fotovoltaické panely, tepelná čerpadla) a zeleně v okolí budovy i na střešní terase 
jakožto vodního prvku na střeše podzemních garáží představuje symbiózu techniky, 
obnovitelných zdrojů a přírody. Stěnový vakuový kolektor řízeně distribuuje teplo do 
tepelných čerpadel na střešní terase, nebo ho akumuluje do podzemních vrtů. Navržený 
systém pak eliminuje nároky na spotřebu energie, potřebné zejména pro chlazení 
objektu. Systémový režim budovy reaguje na čtyři externí stavy. Vytápění s řízeným 
větráním pak umožňuje sedm základních provozních režimů, které jsou automaticky 
vyhodnoceny centrální řídící jednotkou s ohledem na minimalizaci energií na vstupu. 
Napojení na klasickou technickou infrastrukturu, zajišťující tepelnou pohodu, bude díky 
navržené technologii především ve formě záložního zdroje. 

   

 



Souhrn požadovaných ploch pro PřF, FŽP a FVTM

Kanceláře vedení fakulty 6 0 0 110

Kanceláře vedoucích kateder 6 0 0 160

Administrativní pracovníci 

děkanátu
7 0 0 120

Kanceláře vedoucích oddělení
4 0 0 105

Administrativní pracovníci 8 0 0 152

Technici, laboranti a pocný 7 3 50,7 205

Pracovny prof./doc 29 3 50,7 630

Pracovny odborných asistentů, 51 17 287,3 1 320

Laboratoře vědecké 24 14 371,8 1 320

Stravovací zařízení, denní 

místnost, kuchyňka, šatna, 

sprcha 

10 3 67,5 950

Pomocné prostory - archiv, 

sklad, přípravna
23 3 50,7 905

Zasedací a seminární místnosti, 

studovny, příruční knihovny 12 1 16,9 530

Celkem Celkem 895,6 6 507

Auly, velké učeb. 3 0 0 600

Učebny, semin. 8 0 0 410

Speciál. Učeb. 3 1 50,7 260

PC učebny 3 0 0 280

Výukové labor. 30 5 253,5 2 030

Celkem: Celkem:      304,2 3 580

Celková PUč (m2) PřF FžP 1 199,8 10 087

2 930

1 025

Plocha užitková celkem        PU 

= PUč + Pk + Ptv               (PU = 

max. 1,5 x PUČ)

14 042

67 052

Parkování min. 230 stání 22 468

*) 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.

Počet místností FŽP 
Požadované plochy 

pracovišť v m
2

Plochy navrhované 

uchazečem v 1. kole 

13 145,4 1 799,7

500,2

109,8

151,8

118,3

101,2

152

151,3

576,7

1 028,8

946,9

878,9

PřF celkem Výukové prostory m
2

Počet místností PřF
Požadované plochy 

pracovišť v m
2

852,2

5 568,1

204

FŽP celkem Výukové prostory m
2

540

403,8

270

1 777,70

3 195,5

Obestavěný prostor parkovištěv m3

8 763,6

Obestavěný prostor v m3

Plocha komunikací Pk

Plocha technického vybavení Ptv
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