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

SIAL architekti a inženýři spol. s.r.o. Liberec
U Besedy 414/8, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec
IČ 183 81 481

Architektura návrhu podle SIALu střízlivě zakládá jasné provozní 
vazby obdélníkového domu s vnitřním veřejným prostorem. Klade 
důraz na maximální flexibilitu půdorysu s pevnými jádry, která 
ponechává prostor pro změny v čase a vývoji oboru i změny v orga-
nizaci fakulty. Jasná orientace budovy se dvěma hlavními a dvěma 
sekundárními jádry pracuje s flexibilním pásem podél fasád domu 
se smíšeným provozem učeben, laboratoří a kanceláří. Zvolený 
půdorysný rastr 8,10 × 8,10 m vychází z osvědčeného ekonomického 
konstrukčního řešení s fasádním rastrem 1,35 m a zároveň vhodného 
modulu pro podzemní parking pod objektem.

Třípodlažní hmota fakulty je dynamizována artikulací fasád, pevná 
dvoupodlažní část fasád s okny záměrně levituje nad transparentním 
parterem.

Provoz CPTO je navržen ve třech nadzemních podlažích, výškový 
rozdíl pozemku vyrovnává dvouúrovňový parking a na jižní straně do 
parku umístěná Fakulta životního prostředí. Rozmístění jednotlivých 
kateder v objektu logicky sleduje umístění katedry chemie a fyziky 
do 3. NP vzhledem k minimalizaci odtahových tras vzduchotechniky 
z laboratoří a obtěžování zápachem, 2. NP zahrnuje provoz kateder 
biologie, geografie, informatiky a matematiky, v 1. NP je navržen sta-
vební program děkanátu s kancelářemi, reprezentačními místnostmi 
i učebnami, najdeme zde i prostory menzy a bufetu, o podlaží níže 
počítá návrh se zásobováním stravovací části včetně skladů. Malá 
aula, servisní prostory a provozy nevyžadující denní osvětlení jsou 
umístěny do centra dispozice. Provoz Fakulty životního prostředí je 
soustředěn do dvoupodlažní vysunuté části na jižní straně v podlažích 
1. PP a 2. PP, osvětlení umožňuje výškový rozdíl 7,5 m na parcele. 
Parkovací a zásobovací podlaží ve dvou úrovních zahrnuje stání pro 
230 vozidel, využit je stávající vjezd ze západu.













TEXTOVÁ ČÁST

„CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ (CPTO) 
VEŘEJNÁ ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM 
– 1. KOLO“



Anotace návrhu
Přírodovědeckou fakultu představujeme jako nízkou kompaktní 
hmotu v š ířkovém rozměru původního konceptu Masarykovy 
nemocnice, podstatné pro nás je nevytváření prostorové bariéry vůči 
městu z jihu. Rozpad výšky objektů Kampusu od severu k jihu 
přispívá k příznivému hmotovému začlenění a zároveň umožní 
vnímání krajinného panoramatu města a řeky Labe. 
Inspirací je i histor ická osovost, původní centrální osovou 
propojovací chodbu pavilonů nahrazuje vnitřní exteriérový prostor 
domu, spojující veřejný prostor fakulty s tekoucím prostorem mezi 
přednáškovými sály, knihovnou a rektorátem, počítáme s jeho 
propojením do parku a zahrady.

Urbanismus
Transformaci areálu Masarykovy nemocnice v ústecké čtvrti Klíše 
v současný univerzitní Kampus zahájila nedlouho po převzetí areálu 
univerzitou v roce 2006 konverze pavilonu B na Fakultu umění a 
designu, v roce 2012 bylo dokončeno multifunkční jádro Kampusu - 
Vědecká knihovna, přednáškové sály a rektorát, v nedávné době 
vznikly konverzí původních pavilonů F1 a F2 prostory Filosofické 
fakulty. Nový objekt Centra přírodovědných a technických oborů 
v jihovýchodním sektoru přispěje k dotvoření hlavní východní části 
areálu.

Realizované objekty Vědecké knihovny, přednáškových sálů a 
rektorátu dávaly urbanistický smysl v době, kdy držely pohromadě 
silnou pozicí pavilonů A a B. Po odstranění pavilonu A tento řád 
vymizel a naším urbanistickým příspěvkem je obnovení tohoto řádu. 
Půdorysný rozměr navrhovaného domu proto respektuje původní 
šířkový rozměr pavilonu A a vrací do území historickou stopu.

Architektura
Architektura střízlivě zakládá jasné provozní vazby obdélníkového 
domu s vnitřním veřejným prostorem. Podstatná je maximální 
flexibilita půdorysu s pevnými jádry, která ponechává prostor pro 
změny v čase a vývoji oboru i změny v organizaci fakulty. Jasná 
orientace se dvěma hlavními a dvěma sekundárními jádry pracuje 
s flexibilním pásem podél fasád domu se smíšeným provozem 
učeben, laboratoří a kanceláří. 
Zvolený půdorysný rastr 8,10x 8,10m vychází z osvědčeného 
ekonomického konstrukčního řešení s fasádním rastrem 1,35m a 
zároveň vhodného modulu pro podzemní parking pod objektem.
Třípodlažní hmotu fakulty dynamizujeme artikulací fasád, pevná 
dvoupodlažní část fasád s okny záměrně levituje nad transparentním 
parterem.

Provoz
Provoz Přírodovědecké fakulty je navržen ve třech nadzemních 
podlažích, výškový rozdíl pozemku vyrovnává dvouúrovňový parking 
a na jižní straně do parku umístěná Fakulta životního prostředí. 
Rozmístění jednotlivých kateder v objektu logicky sleduje umístění 
Katedry chemie a fyziky do 3.NP vzhledem k minimal izaci 
odtahových tras vzduchotechniky z laboratoř í a obtěžování 
zápachem, 2.NP zahrnuje provoz Kateder biologie, geografie, 
informatiky a matematiky, v 1.NP je navržen stavební program 
Děkanátu s kancelářemi, reprezentačními místnostmi i učebnami, 
najdeme zde i prostory menzy a bufetu, o podlaží níže počítá návrh 
se zásobováním stravovací části včetně skladů. Malá aula, servisní 
prostory a provozy nevyžadující denní osvětlení navrhujeme do 
centra dispozice. Provoz Fakulty životního prostředí je soustředěn do 
dvoupodlažní vysunuté části na jižní straně v podlažích 1.PP a 2.PP, 
osvětlení umožňuje výškový rozdíl 7,5m na parcele. Parkovací a 
zásobovací podlaží ve dvou úrovních zahrnuje stání pro 230 vozidel, 
vjezd využívá stávající ze západu. 



Konstrukce
Objekt centra přírodovědných a technických oborů - CPTO má 
nepravidelný pravoúhlý vně jší obrys o vně jších půdorysných 
rozměrech 90,3x100,9m. V podzemních patrech tvoří hlavní půdorys 
garáže o vnějších rozměrech 48,2x100,9m s navazující dvojicí 
obdélníkových půdorysů kopírujících tvar nadzemních pater. 
Nadzemní část objektu je tvořena dvojicí obdélníkových půdorysů o 
rozmě rech 36,1x68,5m, k teré jsou v  j ižní část i p ropo jeny 
dvoupatrovým a v severní části jednopatrovým „krčkem“. Konstrukční 
výška dvojice podzemních pater je 3,45m a nadzemních tří pater 
3,75m. Podzemní část objektu tvoří jeden dilatační celek. Nadzemní 
část je pak rozdilatována na dva celky, kde dilatace probíhá v místě 
připojení krčků k hlavní části tak, aby krčky zůstaly součástí jednoho 
z dilatačních celků.
Hlavní nosná konstrukce objektu je navržena těžká železobetonová 
monolitická s kombinací s lehkou ocelovou konstrukcí dílčích částí 
objektu. Základní modulový rastr objektu je 8,1x8,1m. Základním 
nosným vodorovným prvkem je tenká železobetonová obousměrně 
pnutá deska zesílená v místech sloupů hlavicemi. Nosná konstrukce 
krčků je uvažována lehká ocelová s tenkými železobetonovými 
deskami do trapézových plechů. V místě dilatace budou ocelové 
konstrukce uloženy přes elastomerová lož iska. Vý j imkou ze 
základního rastru je strop nad aulou a kruhové atrium se schodišti. 
Strop nad aulou bude přenesen stěnovými nosníky v posledním patře 
na rozpětí 16,2m. Schodiště kruhového atria budou lehká ocelová na 
rozpětí cca 11m a navazující desky budou zesíleny diagonálními 
předepnutými trámy. Jednopatrový krček bude vynesen přes 
příhradové nosníky výšky celého patra probíhající v těsné blízkosti 
obvodové stěny a tyto nosníky budou uloženy oboustranně přes 
ložiska na podpůrnou železobetonovou konstrukci hlavních objektů. 
Dvoupatrový krček je již v modulových osách podepřen vždy dvojicí 
šikmých sloupů, které podporují vynášecí rošt pro sloupy vyšších 
pater.
Svislé nosné konstrukce jsou běžné – stěny a sloupy, kde obvodové 
stěny podzemních pater navíc vzdorují zemnímu tlaku. Každá 
z dvojice nadzemních objektů má dvojici monolitických jader, která 
zajišťují celkovou vodorovnou tuhost a stabilitu objektů. Vzhledem 
k charakteru podloží, bude celý objekt založen na vrtaných pilotách.

Energetické řešení/ materiály
Úsporný energetický provoz celého objektu je založen na několika 
faktorech, které jsou podstatou stavebně-architektonického řešení. 
V první řadě se jedná o kompaktnost a tvarovou střídmost celého 
objektu s rozumným poměrem prosklených a pevných ploch. 
Energetické ztráty v zimním období budou redukovány zasklením 
s extra čirou sklovinou s minimálními součiniteli prostupu tepla 
(trojsklo/dvojsklo – podle umístění a podle světelné náročnosti 
konkrétních prostorů) a masivní tepelnou izolací rozsáhlého 
střešního pláště, která bude ještě umocněna téměř celoplošným 
vegetačním pokryvem. V místech, která nezajišťují denní osvětlení 
budou zasklené plochy za zasklívací jednotkou (dvojsklo/trojsklo) 
doplněny izolační vrstvou. Minimalizace solárních energetických 
zisků procházejících zasklením v letním období bude zajištěna 
instalací vnějších shrnovacích, motoricky ovládaných inteligentních 
žaluzií, které v kombinaci s motorickým otvíráním vybraných oken 
umožní i noční předchlazování vybraných prostorů. Noční chlad 
bude akumulován do železobetonových stropních desek, které 
nebudou celoplošně zakryty akustickými podhledy. Tepelné zisky 
fasádami budou vedle izolační vrstvy s nízkým součinitelem prostupu 
tepla ještě redukovány i provětrávaným velkoformátovým obkladem 
na bázi sklovláknobetonových desek (tl. 13mm). Tyto, ve hmotě 
probarvené desky, umožní provedení meziokenních pilířků a dalších 
detailů z ohýbaných velkoformátových prvků nahrazujících masivní 



obklad.  Vegetační úpravy a masivní izolace střech budou tvořit velmi 
účinný nárazník proti letním solárním ziskům. Zasklené plochy 
parteru budou proti vysoké letní radiaci navíc ještě chráněny 
předsazenou hmotou vyšš ích podlaž í . Venkovní podhledové 
konstrukce jsou navrženy v  bezespárém provedení na bázi 
vláknocementových desek s tenkovrstvou omítkou. Vybraná část 
střešní plochy při jižním okraji umožňuje jednoduché osazení 
nejúčinnějších variabilních solárních zařízení, které vedle studijního 
či testovacího využití mohou mít i částečný energetický přínos pro 
provoz objektu.  
Celková, stavebně-architektonická koncepce vytváří podmínky pro 
úspornější chování objektu a menší závislosti na technice.

Technika
 Technická zařízení budou spolu s vlastním stavebním objektem 
vytvářet jednotlivá, požadovaná mikroklimata. Zdrojem tepla pro celý 
objekt bude v podzemním podlaží umístěná předávací stanice pára/
voda. Napojení bude provedeno z Pasteurovy ulice. Dobré stínící 
schopnosti objektu umožní ve velké míře využití přirozeného větrání. 
Ve vybraných prostorách podle orientace, obsazenosti osobami a na 
základě technologických a provozních požadavků (např. v sálech, 
laboratořích, servovnách, archívu, garážích apod.) bude nucené 
větrání zajišťované centrálními jednotkami, které budou případně 
doplněny lokálními zařízeními.  Veškerá VZT zařízení budou 
vybavena rekuperací pro dosažení úspor tepelné a chladící energie. 
Vedle systémů ústředního vytápění v zimním období, bude výrazným 
faktorem pro tvorbu mikroklimatu v letním přechodném období 
předchlazování vnitřních konstrukcí nočním, chladnějším vzduchem. 
Automatické otvírání vybraných oken za automaticky spuštěnými 
žaluziemi a případná další redistribuce chladného/teplého vzduchu 
bude řízena inteligentním systémem MaR, který bude uzpůsoben i 
pro další rozumné využití obnovitelných zdrojů energie. Kromě 
jednoduše umístěných solárních kolektorů na střeše (fotovoltaika) 
bude vzhledem k velké ploše objektu a okolního pozemku ještě 
uvažováno i se zemními vrty jako zdrojem energie (teplo/chlad) pro 
tepelné čerpadlo země-voda. Z důvodů celkových úspor energie a 
vnitřních zisků bude umělé a případné sdružené osvětlení zajištěno 
deskovými LED svítidly (typy s dlouhodobou životností) a doplněno 
 automatickou regulací podle intenzity denního osvětlení.  Vzhledem 
k nepropustnému jílovitému podloží a tedy povinnému budování 
retenčních zařízení pro dešťové srážky se navržená zelená střecha, 
s vlastní značnou akumulací těchto srážek prostřednictvím vysokých 
nopů v drenážní vrstvě, stává výrazným faktorem ovlivňujícím nejen 
životní prostředí ale i investiční hospodárnost.  

Krajina/ zeleň
Krajinné úpravy v měkkých liniích budou přechodovým článkem mezi 
domem a stávajícím parkem s množstvím kvalitních vzrostlých 
stromů. Akcentujeme propojení veřejného prostoru domu- vnitřního 
náměstí s navazujícím parkem na jihu, vazbu zesiluje pěší linie od 
stanice autobusu.
Podstatná pro nás je střešní zelená botanická laboratoř na střeše 
domu i vzhledem k tomu, že úroveň střechy nově navrhovaného 
objektu je 5m pod niveletou podlahy posledního podlaží rektorátu. 
Rozměrná střecha nabízí možný příspěvek energetickému konceptu 
umístěním fotovoltaických a solárních panelů v její části.

Seznam výkresů grafické části



1                situace širších vztahů 1:1000
povinný zákres do předepsané fotografie

2                půdorys 1.NP (parter) 1:500
fotografie modelu
koncepční schémata

3                půdorys 3.NP 1:500
půdorys 2.NP 1:500
půdorys 1.PP 1:500

půdorys 2.PP 1:500

5                charakteristické pohledy 1:500
charakteristické řezy 1:500

6                axonometrie
2x vizualizace exteriéru
2x vizualizace interiéru



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 SON

Kanceláře vedení fakulty 6 109,8 0 0 115
Kanceláře vedoucích kateder 6 151,8 0 0 156
Administrativní pracovníci 
děkanátu 7 118,3 0 0 122

Kanceláře vedoucích oddělení 4 101,2 0 0 107

Administrativní pracovníci 
kateder

8 152 0 0 154
Technici, laboranti a pocný 
personál

7 151,3 3 50,7 206
Pracovny prof./doc 29 576,7 3 50,7 630
Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých 

51 1 028,8 17 287,3 1 306
Laboratoře vědecké 24 946,9 14 371,8 1 320

Stravovací zařízení, denní 
místnost, kuchyňka, šatna, 
sprcha 

10 878,9 3 67,5 951

Pomocné prostory - archiv, 
sklad, přípravna 23 852,2 3 50,7 895

Zasedací a seminární 
místnosti, studovny, příruční 
knihovny

12 500,2 1 16,9 519

Celkem 5 568,1 Celkem 895,6 6 481

PřF celkemVýukové prostory m2FŽP celkemVýukové prostory m2

Auly, velké učeb. 3 540 0 0 552

Učebny, semin. 8 403,8 0 0 398

Speciál. Učeb. 3 204 1 50,7 257

PC učebny 3 270 0 0 273

Výukové labor. 30 1 777,70 5 253,5 2 022

Celkem: 3 195,5 Celkem:      304,2 3 502

Celková PUč (m2) PřF 8 763,6 FžP 1 199,8 9 983

Plocha komunikací Pk 4 044

Plocha technického vybavení Ptv 648

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

13 145,4 1 799,7 14 675

Obestavěný prostor v m3  

(bez parkování) 66 534

Parkování min. 230 stání

*) 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.

Poznámka:
Vzhledem k tomu, že v tabulce ploch se nedokládají plochy parkování, je i výpočet obestavěného prostoru  
proveden bez parkování.


	01
	02
	03
	05
	06
	zpráva
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