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Základními principy návrhu atelieru Ting bylo začlenit nový objekt
primárně do struktury kampusu a ideově jej spojit s nejbližšími
budovami, nestavět bariéru, ale spíše umocnit vizuální a faktickou prostupnost univerzitního areálu a podpořit ideu centrálního
náměstíčka.
Návrh počítá s vytvořením polozapuštěné platformy garáží, která
navazuje na stávající náměstíčko a nabízí jeho prodloužení. Na této
platformě stojí dvě hmoty nadzemních budov natočené směrem po
svahu. Nové objekty CPTO navazují na stávající objekty jak výškově, tak
šířkou fasády. Směrem k parku se tyto poměry transformují a dvojice
budov se obrací k městu novým průčelím. Budovy jsou atriové: atrium
zde plní funkci hlavního komunikačního a společenského prostoru
a je využito jako termoregulační prvek.
Fasáda je hladká s výraznými zapuštěnými okny s kovovým, popřípadě keramickým obkladem. Průčelí obou budov jsou lehce zakřivená,
což umožňuje zajímavější pohled do údolí s napojením na primární
osu komplexu a zachováním průhledu celým areálem.
Mezi dvojicí nových budov vzniká piazzetta, prodlužující stávající
náměstí. Prostor bude vydlážděn a doplněn mobiliářem. Na jihu je
spojen s navrhovaným parkem schody, které jsou ve východní části
navrženy jako sedací, připomínající posluchárnu. Nabízí i možnost
konání mimořádných přednášek nebo studentských akcí.
Na jihu území je navržen park, který tvoří měkkou zelenou hranici
mezi okolní městskou zástavbou a areálem univerzity. Park by měl
sloužit jako přechodová část od okolní struktury a jako relaxační
část pro potřeby univerzity. Stávající stromy by měly být většinou
zachovány a doplněny o stromy druhově příbuzné. Ideou parku je
ponechat ho co nejjednodušší, pouze stromy a trávník, doplněné
o lavičky a mobiliář. Cestičky jsou navrhovány jako štěrkové.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA
CPTO

Řešené centrum se nachází na jižním okraji vznikajícího kampusu nejblíže středu města.
Okolí kampusu je tvořeno převážně činžovními domy z přelomu století a na jihu
rozsáhlým brownfieldem.
Soubor budov Univerzity Jana Evangelisty Purkyně je charakterizován kubickými tvary a
modernější zástavbou.
Je zde patrná jiná urbánní struktura lišící se od okolí.
Budovy školy se směrem ze svahu rozmělňují a klesají spolu s terénem.
Nejblíže našemu území jsou budovy rektorátu a auly, které zjevně počítají s výstavbou
nového objektu a jsou směřovány na malé náměstíčko před řešeným pozemkem.
Demolicí staré budovy na řešeném pozemku se otevřel zajímavý výhled směrem do údolí
a kopce protějšího břehu řeky.
Většina studentů bude k nové budově směřovat od severozápadu od kolejí a od severu od
knihovny.
Naše základní principy byla:
1) začlenit nový objekt primárně do struktury kampusu a ideově jej spojit s nejbližšími
budovami
2) nestavět bariéru, ale spíše umocnit vizuální a faktickou prostupnost univerzitního
areálu
3) podpořit ideu centrálního náměstíčka.
Náš návrh počítá s vytvořením polozapuštěné platformy garáží, která navazuje na
stávající náměstíčko a nabízí jeho prodloužení. Na této platformě stojí dvě hmoty
nadzemních budov natočené směrem po svahu.
Nové objekty navazují na stávající objekty jak výškově, tak šířkou fasády. Směrem k
parku se tyto poměry transformují a dvojice budov se obrací k městu novým průčelím.
Fasády obou budov jsou lehce zakřivené, což nám umožňuje zajímavější pohled do údolí
s napojením na primární osu komplexu a zachováním průhledu celým areálem.
Na jihu území je navržen park, který tvoří měkkou zelenou hranici mezi okolní městskou
zástavbou a areálem univerzity.
Mezi dvojicí nových budov vzniká piazzetta, prodlužující stávající náměstí. Prostor bude
vydlážděn a doplněn mobiliářem.
Na jihu je spojen s navrhovaným parkem schody, které jsou ve východní části navrženy
jako sedací, připomínající posluchárnu. Nabízí i možnost konání mimořádných přednášek
nebo studentských akcí.
Přilehlý park by měl sloužit jako přechodová část od okolní struktury a jako relaxační
část pro potřeby univerzity. Stávající stromy by měly být většinou zachovány a doplněny
o stromy druhově příbuzné.
Idea parku je ponechat ho co nejjednodušší, pouze stromy a trávník, doplněné o lavičky
a mobiliář.
Cestičky jsou navrhované jako štěrkové.
Obě navrhované budovy nabízí cca 1000 m2 podlažní plochy jednoho patra.
Z centrálního prostoru náměstí jsou koncipovány hlavní vstupy do budov.
Budovy jsou atriové. Atrium zde plní funkci hlavního komunikačního a společenského
prostoru a je využito jako termoregulační prvek.
Snažili jsme se o zamezení „chodbovitosti“, ke které bývá pro tento typ objektů typická.
Vsazení atria do centrálního prostoru odlehčuje a uvolňuje celý prostor.
Fasáda je navrhována jako hladká s výraznými zapuštěnými okny s kovovým, popřípadě
keramickým obkladem.

Koncept typového patra počítá s umístěním většiny technických jader, komunikací a
toalet do středového jádra a ponechání obvodu pro kanceláře a učebny.
Jádro počítá také s umístěním kuchyňky s návazností na volný oddechový prostor tak,
aby bylo umožněno neformální potkávání se studentů, pracovníků a vedení školy.
Konstrukční grid je navrhován 7.1 x 8.4 m s rastrem pro kanceláře a učebny 1,25 m a
hloubkou 6.5 m s SDK. čČástečně prosklené příčky směrem do atria s ideou udržení
vizuálního kontaktu se společnými prostorami. Kanceláře se dají v případě potřeby
koncipovat jako open office. Konstrukční výška patra je 3.95m.
Parkovací stání jsou umístěna v 1 a 2 PP se samostatným vjezdem a výjezdem do ulice
Mendělejevova. 10 parkovacích stání je umístěno na povrchu v blízkosti ulice
Pasteurova.

