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Půdorysným základem návrhu VPÚ Deco Praha a. s. je široké pravo-
úhlé O: jediný objekt s jednoduchým obrysem, minimálním obvodem 
přirozeně osvětlených fasád zajišťujícím nekompromisní naplnění 
stavebního programu a objemem nekonkurujícím existujícím stav-
bám. Šířka „óčka“ byla stanovena podle rozměru největší dosavadní 
budovy a de facto odpovídá i délce před časem zbořeného objektu, na 
jehož místě bude vystavěn nový. Hloubku objektu pak určila premisa, 
že monoblok na severní straně, nad úrovní terénu před stávajícími 
přednáškovými sály, bude mít pouze 4 nadzemní podlaží, aby přes 
něj bylo z dnešních budov i nadále vidět na jižní horizont města, 
nejpůvabnější konfiguraci lokality – České středohoří a vyhlášenou 
místní atrakci a pozoruhodnost, zámek Větruši.

Po usazení základního kubusu se hledal optimální způsob jeho 
vnitřního rozčlenění na menší části, aby se naplnily představy 
o logickém uspořádání funkčních a provozních celků (jednotlivé 
katedry, vedení, přednáškové sály, stravování atd.) a přehledných 
komunikačních trasách jak vnitřních, tak ve vazbě na bezprostřední 
i širší okolí. Zároveň se tím získávaly další fasády s denním osvětlením.

Výřez v severojižním směru rozdělil budovu na dva lichoběžníky 
a + b, zajišťující preferovaný výhled přes údolí Labe i z vnitřních 
fasád a umožňující vstup do vnitrobloku ze severu, od stávajících 
přednáškových hal, a o jednu úroveň níž z jihu, od stanice MHD 
v ulici Klíšská. 

Přes severojižní nároží CPTO bylo vloženo druhé Véčko ve směru 
prodloužení přístupové cesty, které z bloku b odděluje ještě třetí část 
c. Že je vstup na nároží 1. patra považován za hlavní, je akcentováno 
výrazným ustoupením fasády přes dvě podlaží, které zároveň nahra-
zuje markýzu nebo jiný kryt vstupního předprostoru. Druhé V se 
s prvním protíná v těžišti primárního kubusu. V průsečíku tras je 
navrženo centrální komunikační jádro s triplexem panoramatických 
výtahů a ústředním otevřeným schodištěm propojující všechna 
podlaží. K vnějším rohům tělesa stavby je od jádra v zásadě stejně 
daleko a chodby ve 2. až 4. patře vytvářejí víceméně písmeno H, v němž 
propojení bočních linií tvoří můstky před výtahy a schodištěm ve 
vertikálním jádru.

Vjezd do parkingu s 231 stáními je tunelem ústícím ve 2. suterénu 
a navazujícím na odbočující komunikaci z plánovaného kruhového 
objezdu na křížení ulic Londýnská a Klíšská.
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Anotace 

Koncept kampusu vychází z uspořádání bývalé Masarykovy nemocnice. Hmotově budova 
CPTO doplňuje stávající budovy a nové multifunkční centrum, respektuje původní linii 
jednotlivých pavilónů svažující se od severu k jihu areálu a nestaví se k nim jako bariéra, 
naopak s nimi tvoří jeden celek – nový kampus UJEP. Ten v zástavbě města vytváří 
plnohodnotný celek, s jasně vymezenými hranicemi, ovšem umožňující prostupnost skrz své 
území. Původní pavilónová zástavba je u CPTO nahrazena jednou kompaktní hmotou, 
odlehčenou průřezem otevřeným do údolí města, skýtajícím výhled na působivé panorama 
Ústí.  
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Průvodní zpráva návrhu stavby 

UJEP - úvod 

Encyklopedie UNIVERSUM (latinsky vesmír), 

Universita – vysoká škola s nejdelší tradicí, slučující funkce vzdělávací s vědecko –  
 badatelskými.  

Kampus – areál vysoké školy tvořený budovami učeben, knihoven, laboratoří, menz, kolejí, 
   kulturními a sportovními zařízeními 

Jan Evangelista – očitý svědek vzkříšeného Krista, apoštol povolaný zvěstovat spasení,  
učedník Ježíšův, pisatel jednoho ze čtyř evangelií - orel. 

 
J. E.Purkyně (1787 – 1869) přírodovědec, filosof a buditel, formuloval buněčnou teorii, založil 

 první fyziologický ústav na světě ve Vratislavi (1837) a druhý v Praze (1851), 
 syn  Karel (1834 – 1868) malíř, významný průkopník českého realismu. 

 
Umírněnost koncepce návrhu 

Jednoduchost komunikačního schématu 

Efektivita provozu 

Příjemné prostředí 

Urbanistické řešení, začlenění stavby do struktury území univerzitního areálu 

Kampus University Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem se nachází na místě 
původního areálu Masarykovy nemocnice. Ten prošel ve 30. letech 19. století rozsáhlou 
přestavbou na nemocnici pavilónového typu. Ve své době se jednalo o velice moderní 
nemocnici s architekturou německého stylu. Soubor svým situováním vysoko nad údolím 
Labe, tzv. „na očích“, měl velký urbanistický význam pro Ústí.  

V dnešním areálu UJEP panuje určitý chaos, jak v zastavovacím schématu, tak vzhledu 
jednotlivých budov a domků. Zbylým objektům původní nemocnice (některé pavilony byly 
zbourané a dřívější pevný urbanistický řád se vytratil), které jsou dnes pro fakulty využívané, 
příliš neprospěly ad hoc  přístavby, nástavby a rekonstrukce rozlišného architektonického 
tvarosloví se směsicí různorodých materiálů. Ani později vystavěné doplňky, opět odlišné 
formy, nepřispěly k potřebné charakteristické jednotnosti vysokoškolského komplexu. 
Aby nebyl dojem nahodilosti posilován a z kampusu se přidáváním dalších stavení nestala 
jen jakási edukační vesnička, byl při návrhu nové dostavby rezolutně zamítnut princip 
samostatných pavilonů, a naopak zvolen systém „vše v jednom“, tj. kompaktní monoblok.  

 „NÁVRH PODLE ABECEDY“  

Půdorysným základem je široké pravoúhlé O. Jediný objekt s jednoduchým obrysem, 
minimálním obvodem přirozeně osvětlených fasád zajišťujícím nekompromisní naplnění 
stavebního programu a objemem nekonkurujícím existujícím stavbám. 
Šířka „óčka“ byla stanovena podle rozměru největší dosavadní budovy a de facto odpovídá i 
délce před časem zbořeného objektu, na jehož místě bude vystavěn nový. 
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Hloubku objektu pak určila premisa, že monoblok na severní straně, nad úrovní terénu před 
stávajícími přednáškovými sály, bude mít pouze 4 nadzemní podlaží, aby přes něj bylo 
z dnešních budov i nadále vidět na jižní horizont města, nejpůvabnější konfiguraci lokality – 
České středohoří a vyhlášenou místní atrakci a pozoruhodnost, zámek Větruši. 
Protože celý univerzitní kampus je situován na relativně prudkém svahu, je zřejmé, že mezi 
severním a jižním okrajem domu je značný výškový rozdíl, zhruba 5metrů, tj. přibližně 
1podlaží s větší světlou výškou. 

Návrh tak respektuje původní uspořádání areálu, vychází z něj a stává se jeho 
plnohodnotnou součástí a dohromady tvořící jeden celek – nový kampus UJEP. 

Od spodního líce budovy ke komunikacím na jižní hranici pozemku zbývá ještě pás 
s proměnnou šířkou 40 až 80 metrů. Široký pruh s náhlým terénním zlomem umožňuje 
usadit přírodo vědeckou fakultu do přírody . Pás vysoké zeleně uchrání objekt před hlukem a 
prachem z dopravy, ale přitom nebude bránit výhledu na již popsanou scenerii (více viz 
Koncepce souvisejících krajinářských úprav). 
 Zde si autoři dovolují vyslovit doporučení, aby investiční záměr zahrnoval i přemístění 
plynové regulační stanice, protože její současné umístění a provedení jakékoli úpravy jižního 
předpolí enormně degradují. 

Provozn ě dispozi ční řešení  

Po usazení základního kubusu se hledal optimální způsob jeho vnitřního rozčlenění na 
menší části, aby se naplnily představy o logickém uspořádání funkčních a provozních celků 
(jednotlivé katedry, vedení, přednáškové sály, stravování atd.) a přehledných komunikačních 
trasách jak vnitřních, tak ve vazbě na bezprostřední i širší okolí. Zároveň se tím získávaly 
další fasády s denním osvětlením.  
Ve vnitřním prostředí budovy převládá její funkčnost a přehlednost jednotlivých místností. 
Důležitá pro nás byla snadná orientace v budově – jeden hlavní společný prostor, na který 
navazují výukové učebny, laboratoře, pracovny apod. 

První V výřez v severojižním směru rozdělil budovu na dva lichoběžníky a + b, zajišťující 
preferovaný výhled přes údolí Labe i z vnitřních fasád a umožňující vstup do vnitrobloku ze 
severu, od stávajících přednáškových hal a o jednu úroveň níž z jihu, od stanice městské 
hromadné dopravy v ulici Klíšská. Avšak oba, jistě nezbytné, vchody jsou poněkud „za 
bukem“ očekávaného hlavního pěšího proudu Thomayerovou ulicí od městských 
Mánesových sadů. V jejím čele však stojí budova, nejspíš ústředí dřívější nemocnice, která 
se dnes obchází zprava nepříliš důstojnou průrvou kolem vrátnice. Kdyby byla stejná 
štěrbina využívaná i pro příchod do chystané novostavby, pak by to opět bylo chození „za 
roh“. Proto je navržena nová diagonální hlavní přístupová cesta z levé strany zmíněné 
budovy, směřující na severovýchodní nároží CPTO (Centrum přírodovědných a technických 
oborů). Přes něj bylo vloženo druhé Véčko ve směru prodloužení přístupové cesty, které 

z bloku b odděluje ještě třetí část c. Že je vstup na nároží 1.patra považován za hlavní, je 
akcentováno výrazným ustoupením fasády přes dvě podlaží, které zároveň nahrazuje 
markýzu nebo jiný kryt vstupního předprostoru. 

Druhé V se s prvním protíná v těžišti primárního kubusu. Na půdorysu jsou k vysledování 
koridory do písmene Y či ležatého T, se třemi vstupy z různých stran. V průsečíku tras je 
navrženo centrální komunikační jádro s triplexem panoramatických výtahů a ústředním 
otevřeným schodištěm propojující všechna podlaží. K vnějším rohům tělesa stavby je od 
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jádra v zásadě stejně daleko a chodby ve 2. až 4.patře vytvářejí víceméně písmeno H, 
v němž propojení bočních linií tvoří můstky před výtahy a schodištěm ve vertikálním jádru. 
K podélným chodbám přiléhá na jejich koncích čtveřice chráněných schodišť ústících na 
terén, zaručujících bezpečnou evakuaci v případě požárního nebezpečí. Tři prostupují až do 
podzemních garáží v 1. a 2. suterénu. 

Vjezd do parkingu (231 stání) je tunelem ústícím ve 2. suterénu a navazujícím na odbočující 
komunikaci z plánovaného kruhového objezdu na křížení ulic Londýnská a Klíšská. 

Komunikační schéma doplňuje ve 2. až 4. patře spojovací můstek u jižního průčelí, který 

jednak umožňuje přechod mezi hlavními bloky a - b bez nutnosti vracet se až k centrálnímu 
jádru a jednak poskytne jedinečný výhled na krajinné a městské panorama (Vy se zase 
kocháte, pane doktore). 

Koridor mezi východním vstupem v 1. patře a středovou halou je překryt v úrovni podlahy 
3.patra prosklenou střechou, čímž vzniká pasáž s celoobjektovou recepcí, z níž jsou 
přístupné dvě menší přednáškové haly, kavárna, ediční středisko a studijní oddělení. Pasáž 
je půdorysně rozdělena na tři pásy, krajní jsou určeny k pohybu lidí, v prostředním jsou 
pevná rabata s bujnou zelení a odpočivné sezení. 
Pasáž ústí do středové haly. Přes zádveří je z ní možné vyjít do severní části volné, 

nezakryté severojižní proluky mezi bloky a – c, nebo nastoupit do výtahů, nebo sejít po 
bohatě dimenzovaném jednoramenném schodišti o podlaží níž, na úroveň označovanou 
přízemí, jehož hlavní náplní je menza s kuchyní, studovna, velké učebny a v neosvětlené 
části u severního líce technické zázemí – strojovny pro zajištění kvality vnitřního prostředí a 
provozu objektu. V přízemí je třetí zádveří, kterým se vstupuje do budovy z jižní strany od 
ulic Londýnská či Klíššká. 

Zůstane-li návštěvník v 1. patře a přejde kolem výtahu do sekce a, tak přímo proti hale je 
vstup do velké dvoupodlažní auly, umístěné v příčném vnitřním křídle. Vcházet do ní proto 
lze i z respiria u západní fasády 2. patra. Cílem integrace přednáškového sálu dovnitř 
objektu bylo zamezení vzniku výhřezu či přílepku k exaktní hmotě kvádru. K oběma dalším 
bočním stranám auly jsou přisazena otevřená atria procházející budovou až na úroveň 
podlahy přízemí. Přivádějí světlo jak do hlavních provozních místností, tak do podružných 
v nižších podlažích i do chodeb, aby nikde v celém domě nebyly temné uličky a zákoutí. Aby 

světla bylo opravdu dost, není nad aulou už žádné patro, byť po vnějším obvodu bloku a 
jsou patra čtyři. Protože ze 3. a 4. bude na střechu přednáškové haly vidět, bude provedená 
jako „zelená“ s extenzivní výsadbou.  

Atrium přes všechna nadzemní podlaží je i v bloku b, to je však nad úrovní střechy překryté 
celoskleněným světlíkem, je tedy součástí vnitřního prostoru. Ze tří stran jsou do něj jako 
pavlače otevřené ochozy kolem učeben a laboratoří, ze čtvrté přiléhají sekundárně osvětlené 
učebny. Místnosti v přízemí mají světlo oboustranné, jak z vnějšího obvodového pláště, tak 
z vnitřního atria. 
Dna atrií umožňují výsadbu živých rostlin, umístění dekorativních vodních ploch, zenových 
zahrad apod. 

Místnost pro astrologická pozorování je v posledním podlaží u jižní fasády, aby po odsunutí 
střechy byl k dispozici maximální zorný úhel. V případě potřeby bude dalekohled vyzdvižen 
hydraulickou plošinou do patřičné výše. V sousedství hvězdárny je otevřené schodiště 
vedoucí až na střechu. 
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Pro příjezd k zásobovacímu zálivu, zapuštěnému oproti líci západní fasády, je využívaná 
stávající, údajně málo frekventovaná komunikace vedoucí do podzemí skupiny nedávno 
vystavěných kostek přednáškových sálů. Bezprostředně u vykládacího místa je nákladní 
výtah, jehož šachetní dveře ve všech vyšších podlažích ústí do chodby. 

Samozřejmostí je stoprocentní uživatelnost osobami se sníženou schopností pohybu a 
orientace. 

Architektonické a materiálové řešení   

Architektonické řešení je neoddělitelné od urbanistického a vychází z něj. Racionální útvar, 
téměř čtvercového půdorysu, na němž je uplatňovaná modulace v násobcích 25cm, na 
severní straně čtyřpodlažní, na jižní pětipodlažní, je po výšce pravidelně rastrován 
střídajícími se pásy neprůhledných parapetů a okenních nadpraží, obložených tmavými 
metalickými, výrazně horizontálními, kazetami a skleněných ploch oken s opakující se 
sestavou - po dvou pevně zasklených rámech šířky následuje díl s otvíravým a sklopným 
oknem pro větrání. Hliníkové rámy mají shodnou barevnost s kazetami. Mezi pásy oken je 
tepelná izolace parapetů překryta dvěma pruhy kazet. Kazety jsou předsazeny před lícem 
oken a ukrývají venkovní stínící žaluzie včetně mechanismu jejich ovládání. Nad okny 
posledního podlaží jsou kazety tři, aby atika překryla s dostatečnou rezervou souvrství 
střešního pláště. Spodní dvě kazety jsou stejného odstínu jako ostatní kovové prvky 
fasádních průčelí, třetí pak má zlatožlutou barvu a tvoří jakousi „korunu“ stavby. Plechem 
téže barevnosti je obložen sloup u východního vstupu, který, vzhledem k ustoupení fasády 
nároží a zasunutí zádveří více za průmět obrysu 3. a 4. patra, prochází volně přes dvě 
podlaží venkovním prostorem.  
 Principiální cílená neokázalost a strohost tvarosloví je narušena trojím vybočením ze 
stereotypního opakování: 
 První nejvýraznější je způsobené, v úvodu popisovaným, proříznutím hmoty nadzemních 
podlaží a vytvořením dvou lichoběžníkových kvádrů s prolukou rozšiřující se od severu k jihu. 

Vnitřní stěna bloku a je navíc šikmá, jednak aby do místností podél proluky vnikalo více 
denního světla, jednak pro zatraktivnění vnitroblokových prostor a obzvlášť pro proporčně 
vyváženou kompozici jižního, pohledově nejvíce exponovaného průčelí, tvořícího optickou 
podnož celého komplexu UJEP. Dvě asymetrické plochy, s jednostranně se k nebi 
rozevírající mezerou, jsou propojeny levitujícím, veskrze proskleným můstkem. 
Druhá poloha zahrnuje zvýraznění vstupů, komunikačních spojení a dispozičních anomálií 
(např, respiria na západní fasádě se zakrytými lodžiemi pro kuřáky) hladkými skleněnými 
plochami se sklem namodralého probarvení, odlišného od čirého zasklení ostatních partií. 
Nejmírnější, možná bez detailního zkoumání nepostřehnutelnou rozverností, je drobný posun 
okenního rytmu v některých patrech, takže ne všude jsou otvíravé větrací díly přesně pod 
sebou. 

Z výše uvedeného vyplývá, že na obvodových fasádách jsou použity pouze dva materiály – 
sklo (ve dvou odstínech) a kov. 

Interiér veřejných prostor je založen na tvarové střídmosti, velkoplošných dlažbách, 
prostorové vzdušnosti, světelné pohodě a uplatnění přírodních prvků -  zeleně, kamenných 
valounů, dřeva a vody v akváriích, mělkých bazénech a decentních fontánách. 
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Architektonické a materiálové řešení budovy CPTO tak vychází z jednoduchých čistých 
prvků, linií, nepoutá na sebe přehnanou pozornost, ale zároveň neztrácí na důstojnosti, 
kterou by měla budova tohoto typu mít. 

Konstruk ční řešení 

Prvotní je zvolit optimální způsob založení. Vzhledem ke konfiguraci terénu, hladině spodní 
vody a půdorysu objektu přicházejí v úvahu dvě obvyklé možnosti – buď na desce, nebo na 
pilotách, eventuálně kombinace obojího. Ani předběžný geologický průzkum, který byl 
přílohou zadávacích podmínek soutěže, v tomto směru žádné doporučení nedává a 
rozhodne až statický výpočet a skutečnost zdali základovou spáru budou tvořit navážky 
stavebního rumu, které nyní na pozemku jsou, nebo úroveň spodní stavby bude níž a 
navážky budou přemístěny jinam. 
Každopádně jsou podzemní části stavby navrženy tak, aby svým ustupováním kopírovaly 
svah a výkopy s násypy byly vyvážené.  
Je reálný předpoklad, že spodní stavbu bude možné provádět ve svahovaném výkopu, 
záporová stěna bude uplatněna asi jen na západní straně, podél zásobovací komunikace do 
podzemí současných budov. Pokud by po dobu realizace spodní stavby nebylo potřebné 
komunikaci používat, pak by ekonomicky výhodnější bylo i zde udělat svah a po vybudování 
konstrukcí do potřebné výšky ji obnovit. 
Výhoda spodní stavby ve výkopu je ve snadném a kontrolovatelném provádění svislých 
hydroizolací. 

Základem svislých a vodorovných konstrukcí vlastní stavby bude bezprůvlakový monolitický 
skelet, s výjimkou v 1. suterénu, kde v některých partiích průvlaky umožní upravit modulaci 
sloupů v nadzemních podlažích. Tomu je přizpůsobena světlá výška, které bude zároveň 
využito pro potrubní rozvody a spády podvěšené kanalizace. 
 Stabilitu zajistí několik monolitických stěn. Stropy budou převážně do systémového bednění, 
částečně na profilované plechy, dilatace bude po obvodě centrální haly, parapety budou 
vyzdívané nebo monolitické nebo prefabrikované. 
Konstrukce pod prosklené střechy jsou ocelové – příhradové nosníky a prostorové 
příhradové desky. Nosné prvky můstku budou rovněž ocelové, zavěšené na superkonstrukci 

z atik bloků a a b, které lávky spojují. 
Zastropení auly bude monolitické s viditelnými žebry. 

Energetická koncepce  

Systémy pro zajištění kvality vnitřního prostředí a provozu objektu budou navrženy na 
základě nejnovějších trendů v oblasti technických zařízení budov, s rozumnou podporou 
netradičních zdrojů energií, budou respektovat příslušné energetické zákony a budou 
navrženy na nákladově optimální úrovni, kterou stanovuje příslušná legislativa. Hodnocení 
energetické náročnosti budovy bude minimálně na úrovni „velmi úsporná“. Předpokládá se 
(například u vzduchotechniky) zpětné získávání tepla. 

Zásady návrhu technologického a technického vybaven í  

Budova bude vybavena veškerou, v administrativních a školských stavbách běžnou 
technologií, zde ještě navíc specifika provozu laboratoří a chemických učeben – plyn, 
stlačený vzduch, digestoře, laboratorní kanalizace, kontaminovaný odpad. 

Většina strojoven technických zařízení je umístěna v severní čtvrtině přízemí, jež je v této 
části již podzemím bez oken. Zároveň je využívaná vyšší světlá výška podlaží, pro strojovny, 
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obzvláště vzduchotechniky, dieselagregát, výhodná, ne-li potřebná. Mimo tuto zónu budou 
pouze venkovní zdroje chladu – buď za protihlukovou zástěnou na střeše, nebo, a to bychom 
preferovali, v terénní nice proti zásobovacímu zálivu, kde by byly nejméně viditelné. 
Rozhodne akustická studie. 

Samostatnou oblastí budou technologie pro zajištění podmínek a požadavků 
vyplývajících z projektu Požárně bezpečnostního řešení – odtah tepla a kouře a případná 
samohasící zařízení. 

 Vytápění  

Princip vytápění je založen na předpokladu napojení objektu na centrální zdroj tepla. 
V severovýchodním nároží přízemí bude zřízena výměníková stanice (úpravna parametrů), 
kde bude transformováno dodávané teplo (parní rozvod) na teplovodní úroveň. 

         Z místa napojení vyznačeného v situaci (šachta teplovodu určená teplárenskou 
společností) bude teplovod veden trasou s předpokládanými třemi lomy až do řešeného 
objektu, kde bude procházet přímo do navrhované místnosti výměníkové stanice. Provedení 
a případné další šachty na trase budou na základě požadavku teplárenské společnosti. 

Zdroj tepla bude zajišťovat topnou vodu pro potřeby vytápění, vzduchotechniky a 
centrálního ohřevu TV. Systém vytápění bude uzavřený, dvoutrubkový s nuceným oběhem 
topné vody. Topná voda bude rozdělena do příslušných topných okruhů. Systém bude 
hydronicky vyvážen. Provoz bude zajištěn automaticky přes systém MaR.  Měření spotřeby 
tepla bude ve výměníkové stanici. Požadavky kladené na vnitřní prostředí budou zajištěny 
v návaznosti na koncepci zařízení vzduchotechniky: pro prostory typu učebny, laboratoře 
apod. - fancoily, otopná tělesa, pro prostory typu auly - zajistí výhradně vzduchotechnika a 
pro běžné prostory - otopná tělesa. Pro velkoprostorové místnosti typu vstupní haly se 
předpokládá velkoplošné vytápění (podlahové). Každý prostor bude mít koncový prvek pro 
doregulaci tepelné pohody v místnosti. 

Chlazení 

Koncepce chlazení vychází z požadavků vzduchotechniky (vzduchotechnika buď řeší 
požadavky na odvod tepelné zátěže svým zařízením, nebo definuje požadavky na chlad 
z centrálního rozvodu chladu). Zdroj chladu centrální. Strojovna chlazení v přízemí objektu, 
kde budou umístěny vnitřní jednotky a odkud bude proveden rozvod chlazené vody 
k jednotlivým spotřebičům. Vnější jednotky - viz záhlaví kapitoly. Chlazená voda bude 
dodávána pro výměníky tepla ve vzduchotechnických jednotkách a pro koncové 
vzduchotechnické prvky (fancoily). Systém bude hydronicky vyvážen. Provoz řízen 
automaticky přes MaR.  Měření spotřeby tepla bude na primární straně paliva. 

Vzduchotechnika a klimatizace 

Vzduchotechnika řeší větrání a vytváření požadovaného mikroklimatu v prostorách 
objektu CPTO, s ohledem na jejich účel a využití. 

Podzemní hromadné garáže budou větrány venkovním neupraveným vzduchem, přívod i 
odvod nuceným způsobem pomocí ventilátorů – výfuk nad střechu objektu. 

Prostory kuchyně a menzy budou větrány sestavnými jednotkami, vybavenými 
rekuperačními deskovými výměníky ZZT, právě tak komunikační prostory a hygienická 
zařízení, výfuk opět nad střechu objektu. 

 Prostory učeben, laboratoře, auly a kanceláře budou větrány sestavnými jednotkami, 
vybavenými rotačními výměníky ZZT s přenosem vlhkosti. Rozvody budou vybaveny 
regulátory variabilního průtoku vzduchu, řízenými dle skutečné potřeby čerstvého vzduchu 
ve větraných prostorech.  

Chlazení místností kanceláří, laboratoří a učeben bude řešeno pomocí cirkulačních 
jednotek fan-coil. Chlazení v aulách bude řešeno pomocí sestavných jednotek s oběhem 
cirkulačního vzduchu (čerstvý vzduch jen dle hygienického minima). Technologické 
cirkulační chlazení (serverovny) bude řešeno pomocí systémů s přímým výparem chladiva 
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s možností chladit i v zimním období. Vlhčení vzduchu v zimním období bude v případě 
potřeby prováděno pomocí elektrických parních zvlhčovačů. 

Řízení systému VZT je řešeno centrálním systémem MaR. 

Elektro - silnoproud 

Nový objekt CPTO bude připojen z hladiny nízkého napětí z areálové trafostanice, 
situované v budově multifunkčního centra. Přípojka NN bude vedena buď ze stávající 
přípojkové skříně SD022 (č.12), nebo je možno část kabelů propojující trafostanici a SD022 
zkrátit a zatáhnout přímo do hlavní rozvodny objektu CPTO, přičemž zbylé nedotčené kabely 
zajistí zachování napájení skříně SD022. V případě potřeby bude možno kabelové propojení 
NN mezi trafostanicí a hlavní rozvodnou CPTO posílit. Výkonová rezerva ve stávající 
trafostanici je dostatečná. 

Z hlavní rozvodny budou napájeny podružné rozváděče, instalovány budou minimálně 
dva v každém patře. 

V objektu CPTO je počítáno se záložním napájením z dieselagregátu, pro potřebu 
nepřerušeného napájení IT technologie i se zdrojem UPS. Hlavní rozvodna, rozvodna 
záložního zdroje DA a rozvodna UPS budou situovány v suterénu objektu v rámci 
technického zázemí. 

 
Zdravotní technika 

Vnitřní kanalizace objektu bude řešena jako oddílná – dešťová ze střech, splašková 
z hygienického vybavení, laboratorní z chemických učeben. Jelikož se nejedná o výrobní 
provoz, předpokládá se zajištění kvality odpadní vody z laboratoří provozním řádem a 
sběrem škodlivin do nádob – na splaškovou bude laboratorní kanalizace napojena přes 
kontrolní šachtu. Úkapová voda z vozidel v garážích bude sváděna do jímek k odvozu, 
případně bude do splaškové kanalizace napojena přes odlučovač ropných látek. Pro 
gastroprovoz menzy se předpokládá odlučovač tuků.  

Vnitřní kanalizace bude gravitační s vedením svodných potrubí pod stropem garáží. 
Přečerpávání odpadních vod bude nutné pouze v technologických místnostech suterénů. 
Odpadní potrubí budou odvětrána nad střechu. Vzhledem k rozsahu objektu bude zřízeno 
více přípojek.  

Vnitřní vodovod objektu bude řešen jako oddílný – požární a spotřební – s rozdělení za 
vodoměrovou sestavou v objektu. V prostoru za sestavou budou osazeny úpravny vody – 
výroba změkčené a demineralizované vody pro vybavení laboratoří. V případě potřeby zde 
bude osazena i posilovací stanice. Teplá voda bude připravována centrálně v předávací 
stanici. Pro požární zabezpečení budou osazeny hydrantové systémy s tvarově stálou hadicí 
DN25 v místech dle požadavku PBŘ – vzhledem k rozsahu objektu se předpokládají min.4 
hydranty v každém podlaží.  

Hlavní rozvody budou vedeny pod stropem přízemí. Rozvod spotřební vody bude řešen 
jako větevný systém, rozvod teplé vody bude doplněn nucenou cirkulací a regulačními 
ventily. Rozvod demineralizované vody bude řešen okruhově.  

Zásobování vodou – venkovní vodovod 

V ulicích kolem areálu, v němž je navrhovaná stavba Centra přírodovědných a 
technických oborů se nacházejí stávající veřejné vodovodní řady, různého materiálu a 
dimenzí, které jsou v majetku SVS a.s. Teplice a provozuje je SčVK, a.s. Teplice, závod Ústí 
nad Labem.  

V blízkosti nově navrhované stavby CPTO vede stávající areálový rozvod, vybudovaný 
v souvislosti se stavbou MFC a UK, který je napojen přes hlavní vodoměrnou šachtu 
z veřejného vodovodního řadu, vedoucího v ulici České Mládeže a nouzově přes další 
vodoměrnou šachtu z veřejného vodovodního řadu v ulici Londýnská. 
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Zásobování pitnou vodou nově navrhované stavby Centra přírodovědných a technických 
oborů bude zajištěno jednou vodovodní přípojkou napojenou z výše uvedeného areálového 
rozvodu, (řad V2 PEHD 160 mm). 

Uvnitř objektu v jeho severní části, hned za obvodovou zdí bude osazena vodoměrná 
sestava, která bude součástí ZTI objektu. 

Jižně od navrhované stavby vede stávající areálový vodovod, jehož trasu bude třeba 
upravit. V místech pobytových schodů bude provedena situační úprava – přeložka části 
vodovodu; a podél jižní fasády v délce cca 30 m výšková úprava (nově povede vodovod nad 
vjezdem do garáží). 

Odkanalizování – venkovní kanalizace 

V řešeném území v okolí navrhované stavby Centra přírodovědných a technických oborů 
areálu kampusu University J. E. Purkyně je oddílná kanalizační síť. 

Areál spadá do povodí stoky G a odlehčovací komory OK01UL. Požadavkem 
provozovatele a vlastníka veřejné kanalizace (SVS a.s. Teplice, provozuje SČVK, a.s. 
Teplice, závod Ústí nad Labem) je respektovat závěry Generelu kanalizace města Ústí nad 
Labem, podle kterých není v současné době problém s kapacitou stoky, ani s funkcí 
odlehčovací komory. Nebyla tedy navržena žádná opatření na např. zkapacitnění stoky a 
úprava OK. 

Splaškové i dešťové vody z nově navrhované stavby budou odváděny do stávajících 
areálových kanalizačních stok. 

Odvedení splaškových vod z  CPTO se předpokládá čtyřmi kanalizačními přípojkami, do 
poblíž vedoucích dvou stávajících areálových splaškových kanalizačních stok, které jsou 
napojeny do veřejné kanalizační stoky v ulici Klíšská. 

Kanalizace dešťová zajišťuje odvod dešťové vody ze střechy objektu a ze všech okolních 
venkovních zpevněných ploch, navržených v rámci stavby do stávajících areálových 
dešťových kanalizačních stok, které odvádějí dešťové (srážkové) vody přes stávající retenční 
nádrže. Z objektu je vzhledem k jeho rozsahu navrženo sedm dešťových kanalizačních 
přípojek. 

Jižně od navrhované stavby, v místech pobytových schodů a vjezdu do garáží vede 
stávající areálová splašková a dešťová kanalizace. Hloubky jejich uložení nejsou známé, ale 
pravděpodobně bude třeba řešit jejich částečné přeložení (viz situace). 

Koncepce souvisejících krajiná řských úprav 

Celý areál je parkově upraven, ze západní k jižní straně ho vymezuje a uzavírá zelený 
pás, pevnou hranici východní strany komplexu tvoří Pasteurova ulice s protější blokovou 
zástavbou.   

Koncepce krajinářských úprav související s navrhovanou novostavbou spočívá 
především v plynulém připojení nových partií k doposud užívaným a odborně udržovaným 
částem, aby ve výsledku vytvořily jednolitý celek, který si udrží charakter vysokoškolského 
kampusu, ale nadále zůstane přístupný veřejnosti. 

Výrazným prvkem areálu se stává zmíněný zelený pás kopírující jižní svah, který směřuje 
ze severozápadní k jižní části areálu. Pás tvoří listnaté stromy s výše nasazenou korunou a 
většího vzrůstu, např. lípy, jasany, javory, apod. Pás lemuje pěšina propojující kampus přes 
Mánesovy sady s centrem Ústí a v opačném směru navazující na turistické stezky 
Střížovického vrchu. Cesta slouží nejen studentům, ale má charakter veřejné parkové cesty 
doplněné o lavičky a drobný mobiliář. Na jihu se cesta zvedá nad úroveň rušnější Klíšské a 
Londýnské ulice a zároveň je opticky a částečně akusticky odcloněna pásem stromů. Ve 
svahu pod cestou se tak může schovat vjezd do podzemních garáží. 

Terénní úpravy před jižním průčelím novostavby využívají svažitosti terénu. CPTO je 
s parkovou částí propojeno posedovými/pobytovými schody rozevírajícími se ve směru 
výhledu do údolí, v návaznosti na profil proluky mezi bloky a – b. Kaskády slouží především 
k relaxaci.  V teplejších měsících je zde možnost využití venkovní terasy menzy.  
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Hlavní vstup do CPTO na severovýchodním nároží je z Pasteurovy ulice přístupný novou 
cestou lemovanou stromořadím javorů. Před vstupem je větší zpevněná plocha s venkovním 
posezením a možností občerstvení se v nově navržené kavárně. 

Důležitá je údržba zeleně, která by ovšem měla být co nejméně náročná. Proto jsou 
navrženy především volné zatravněné plochy se stromovými solitéry. Pouze pobytové 
schody a záhony v navazujícím průchodu k zádveří na jižní straně přízemí CPTO, jsou 
částečně osazeny okrasnými travinami a nízkými keři vyžadujícími pravidelnější péči. 

 
Hospodárnost a ekonomická p řiměřenost 

Celkové stavební náklady budovy CPTO respektují požadované ekonomické možnosti 
vyhlašovatele, předpokládá se tedy, že budou nižší než 453 884 297,50 Kč bez DPH.  
Zároveň také návrh počítá s efektivním nakládáním s energií, údržbou a správou budovy. 

V návrhu jsou použity konstrukce, materiály a technologie s ohledem na optimalizaci 
provozních nákladů po dobu životního cyklu s využitím alternativních zdrojů energie (solární 
panely, termálně aktivní základové sloupy – energetické piloty). 

 
 

  



TABULKA BILANCÍ

Souhrn požadovaných ploch pro P řF, FŽP a FVTM

Počet 
místností

Plochy 

Kanceláře vedení fakulty 6 109,8 0 0 6 111,6
Kanceláře vedoucích kateder

6 151,8 0 0 7 205,0

Administrativní pracovníci 
děkanátu

7 118,3 0 0 8 139,8

Kanceláře vedoucích 
oddělení

4 101,2 0 0 4 103,3

Administrativní pracovníci 
kateder

8 152 0 0 8 155,7

Technici, laboranti a 
pomocný personál

7 151,3 3 50,7 11 306,9

Pracovny prof./doc 29 576,7 3 50,7 38 731,5
Pracovny odborných 
asistentů, lektorů, vědeckých 
pracovníků a doktorandů

51 1 028,8 17 287,3 62 1 210,3

Laboratoře vědecké 24 946,9 14 371,8 31 1 137,2
Stravovací zařízení, denní 
místnost, kuchyňka, šatna, 
sprcha 

10 878,9 3 67,5 21 1 010,6

Pomocné prostory - archiv, 
sklad, přípravna

23 852,2 3 50,7 950,6 30,0

Zasedací a seminární 
místnosti, studovny, příruční 
knihovny

12 500,2 1 16,9 13 572,8

Celkem 5 568,1 Celkem 895,6 5 714,7

Auly, velké učeb. 3 540 0 0 3 479,7
Učebny, semin. 8 403,8 0 0 9 435,7
Speciál. Učeb. 3 204 1 50,7 3 234,1
PC učebny 3 270 0 0 4 375,4
Výukové labor. 30 1 777,70 5 253,5 38 2 063,2

Celkem: 3 195,5 Celkem:      304,2 3 588,1

Celková PU č (m2) PřF 8 763,6 FžP 1 199,8 9 302,8

4 893,8

1 159,7

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

15 356,3

103 975,0
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:

FŽP celkem
Výukové 

prostory m2

Jednotlivé místnosti byly navrženy dle podrobné tabulky místností dělené dle kateder (P08_Stavebni_program_rev150305.xls ), 
který byl součástí zadání resp. složky Dodatečné informace_3 . Počet a velikosti jednotlivých místností se shodují se zadaným 
stavebním programem s minimálními odchylkami v plochách místností. Podrobná tabulka  místností je součástí textové 
části.Názvy a kódy navržených místností se shodují s názvy a kódy požadovaných místností jednotlivých kateder.

Počet 
místností FŽP 

Požadované 
plochy 

pracoviš ť v 
m2

13 145,4 1 799,7

PřF celkem
Výukové 

prostory m2

Počet 
místností P řF

Požadované 
plochy 

pracoviš ť v 
m2

navrhované uchaze čem v 1. 
kole SON

231 stání (z toho 8 invalidních)
Obestavěný prostor v m3

Plocha komunikací Pk

Plocha technického vybavení Ptv



Číslo Název Podlaží Plocha Funk ční využití

TS2-1 Odlučovač ropných látek 2.Suterén 18,3 m² Technické prostory

TS2-2 VZT Strojovna 2.Suterén 37,8 m² Technické prostory

TS1-1 Technická chodba 1.Suterén 142,2 m² Technické prostory

TS1-2 VZT Strojovna 1.Suterén 37,8 m² Technické prostory

TS1-3 Odlučovač tuků 1.Suterén 11,1 m² Technické prostory

A-1 Atrium Přízemí 53,2 m² Atria

A-2 Atrium - Zenová zahrada Přízemí 105,4 m² Atria

DEK-16 Učebna malá 30 míst Přízemí 60,5 m² Učebny, semináře

DEK-17 Učebna malá 30 míst Přízemí 60,5 m² Učebny, semináře

DEK-18 Učebna malá 30 míst Přízemí 68,2 m² Učebny, semináře

DEK-19 Učebna malá 30 míst Přízemí 57,2 m² Učebny, semináře

DEK-20 Učebna malá 30 míst Přízemí 60,1 m² Učebny, semináře

DEK-24 Studovna pro studenty Přízemí 90,2 m² Speciální učebny

DEK-26 Halový sklad pro dlouhodobé ukládání Přízemí 175,7 m² Pomocné prostory - archiv, sklad, 
přípravna apod.

DEK-31 Archiv fakulty - spisovna Přízemí 151,9 m² Pomocné prostory - archiv, sklad, 
přípravna apod.

DEK-32a Menza Přízemí 351,7 m² Bufet a stravovací zařízení (VŠ 
menza), denní místnost, 
kuchyňka, šatna, sprcha

DEK-32b Kuchyň Přízemí 224,4 m² Bufet a stravovací zařízení (VŠ 
menza), denní místnost, 
kuchyňka, šatna, sprcha

FZP-27 Šatna studentů Přízemí 35,7 m² Bufet a stravovací zařízení (VŠ 
menza), denní místnost, 
kuchyňka, šatna, sprcha

FZP-48 Sklad laboratorního skla Přízemí 16,7 m² Pomocné prostory - archiv, sklad, 
přípravna apod.

FZP-49 Sklad chemikálií Přízemí 16,7 m² Pomocné prostory - archiv, sklad, 
přípravna apod.

FZP-50 Sklad přístrojů Přízemí 16,7 m² Pomocné prostory - archiv, sklad, 
přípravna apod.

KCH-17 chemická posluchárna Přízemí 72,4 m² Učebny, semináře

KCH-33 Váhovna Přízemí 38,7 m² Pomocné prostory - archiv, sklad, 
přípravna apod.

KCH-34 Sklad pro vysoce toxické „T+“ a toxické 
„T“ látky a pro žíraviny

Přízemí 20,8 m² Pomocné prostory - archiv, sklad, 
přípravna apod.

KCH-35 Sklad větší pro ostatní látky, sklo a další 
materiál

Přízemí 16,7 m² Pomocné prostory - archiv, sklad, 
přípravna apod.

KFY-39 Počítačová výuková laboratoř (Linux) Přízemí 90,7 m² Výukové laboratoře

KFY-40 Počítačová výuková laboratoř (Windows) Přízemí 59,5 m² Výukové laboratoře

KFY-53 Dílna pro přípravu mechanických částí 
experimentálních aparatur

Přízemí 25,1 m² Pomocné prostory - archiv, sklad, 
přípravna apod.

KFY-54 Sklad - přístroje, zařízení Přízemí 33,6 m² Pomocné prostory - archiv, sklad, 
přípravna apod.

KGEO-20 CEVRAMOK Přízemí 99,3 m² Laboratoře věděcké

KI-18 PC učebna Přízemí 90,2 m² PC učebny

KI-19 PC učebna Přízemí 96,1 m² PC učebny

KI-20 PC učebna + studovna Přízemí 96,1 m² PC učebny

Tabulka místností  UJEP - CPTO
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Číslo Název Podlaží Plocha Funk ční využití

KI-21 Laboratoř pro výuku počítačových sítí a 
infrastruktury

Přízemí 55,5 m² Výukové laboratoře

KI-26 Server Přízemí 50,2 m² Pomocné prostory - archiv, sklad, 
přípravna apod.

O-01a WC Přízemí 58,3 m² Sociální zařízení

O-01b Úklid Přízemí 18,9 m² Pomocné prostory - archiv, sklad, 
přípravna apod.

O-02a WC Přízemí 27,1 m² Sociální zařízení

O-02b WC Přízemí 28,4 m² Sociální zařízení

O-02c Úklid Přízemí 11,3 m² Pomocné prostory - archiv, sklad, 
přípravna apod.

TPR-1 Strojovna VZT Přízemí 102,3 m² Technické prostory

TPR-2 Strojovna chlazení Přízemí 123,1 m² Technické prostory

TPR-3 Hlavní rozvodna Přízemí 71,7 m² Technické prostory

TPR-4 Rozvodna záložního zdroje + UPS Přízemí 63,6 m² Technické prostory

TPR-5 Vodoměr a úprava vody Přízemí 18,2 m² Technické prostory

TPR-6 Parokondenzátní předávací stanice tepla Přízemí 108,6 m² Technici, laboranti a pomocný 
personál

TPR-7 Měření plynu Přízemí 10,1 m² Technické prostory

TPR-8 Rozvodna el. Přízemí 13,9 m² Technické prostory

DEK-12 Studijní oddělení I 1.Patro 17,8 m² Administrativní pracovníci 
děkanátu

DEK-13 Studijní oddělení II 1.Patro 17,4 m² Administrativní pracovníci 
děkanátu

DEK-14 Studijní oddělení III 1.Patro 17,4 m² Administrativní pracovníci 
děkanátu

DEK-21 Učebna velká 60 míst 1.Patro 120,6 m² Auly, velké učebny

DEK-22 Učebna velká 60 míst 1.Patro 120,8 m² Auly, velké učebny

DEK-28a Vrátnice+podatelna 1.Patro 12,7 m² Pomocné prostory - archiv, sklad, 
přípravna apod.

DEK-28b Zázemí vrátnice 1.Patro 12,5 m² Pomocné prostory - archiv, sklad, 
přípravna apod.

DEK-29 Ediční středisko 1.Patro 25,1 m² Pomocné prostory - archiv, sklad, 
přípravna apod.

DEK-32c kavárna/bufet 1.Patro 98,2 m² Bufet a stravovací zařízení (VŠ 
menza), denní místnost, 
kuchyňka, šatna, sprcha

DEK-32d kuchyň bufet 1.Patro 52,4 m² Bufet a stravovací zařízení (VŠ 
menza), denní místnost, 
kuchyňka, šatna, sprcha

DEK-32e sklad bufet 1.Patro 14,0 m² Bufet a stravovací zařízení (VŠ 
menza), denní místnost, 
kuchyňka, šatna, sprcha

DEK-35 Správa objektu 1.Patro 25,1 m² Technici, laboranti a pomocný 
personál

KCH-1 Kancelář - vedoucí katedry 1.Patro 30,9 m² Kanceláře vedoucích kateder

KCH-2 Sekretariát 1.Patro 17,1 m² Administrativní pracovníci kateder

KCH-3 Kancelář 1.Patro 18,0 m² Pracovny profesorů/docentů

KCH-4 Kancelář 1.Patro 18,0 m² Pracovny profesorů/docentů

KCH-5 Kancelář 1.Patro 18,0 m² Pracovny profesorů/docentů

KCH-6 Kancelář 1.Patro 18,0 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů
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Číslo Název Podlaží Plocha Funk ční využití

KCH-7 Kancelář 1.Patro 18,0 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

KCH-8 Kancelář 1.Patro 18,0 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

KCH-9 Kancelář 1.Patro 17,0 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

KCH-10 Kancelář 1.Patro 18,0 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

KCH-11 Kancelář 1.Patro 17,3 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

KCH-12 Kancelář - laborantky 1.Patro 17,3 m² Technici, laboranti a pomocný 
personál

KCH-13 Kancelář - hostující profesor 1.Patro 17,0 m² Pracovny profesorů/docentů

KCH-14 Kanc.-doktoranti 1.Patro 23,2 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

KCH-15 Kanc.-doktoranti 1.Patro 21,7 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

KCH-16 Kancelář - sborovna 1.Patro 17,9 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

KCH-18 PC chemická pracovna 1.Patro 34,5 m² Laboratoře věděcké

KCH-19 laboratoř pro atomovou spektroskopii 1.Patro 39,7 m² Laboratoře věděcké

KCH-20 laboratoř pro infračervenou spektroskopii 1.Patro 39,7 m² Laboratoře věděcké

KCH-21 Laboratoř pro analytickou a 
instrumentální chemii, HPLC,GC

1.Patro 45,3 m² Kanceláře vedoucích kateder

KCH-22 Laboratoř pro fyzikálně chemické metody 1.Patro 37,9 m² Laboratoře věděcké

KCH-23 laboratoř pro chemické syntézy 1.Patro 45,1 m² Laboratoře věděcké

KCH-24 Laboratoř pro práci s toxickámi a vysoce 
toxickýmiu látkami

1.Patro 47,6 m² Laboratoře věděcké

KCH-25 Labopratoř pro anorganické preparace 1.Patro 47,6 m² Laboratoře věděcké

KCH-26 Učebna chemie pro 10 až 12 lidí, která by 
sloužila pro konkrétní přípravu budoucích 
učitelů chemie

1.Patro 25,0 m² Učebny, semináře

KCH-27 Laboratoř přípravy vzorků 1.Patro 48,6 m² Laboratoře věděcké

KCH-28 Laboratoř 1: pro praktickou výuku 
fyzikální chemie a instrumentální analýzy

1.Patro 65,1 m² Výukové laboratoře

KCH-29 Laboratoř 2: pro praktickou výuku 
preparativní anorganické chemie a 
laboratorní techniky

1.Patro 96,1 m² Výukové laboratoře

KCH-32 Laboratoř diplomantů a bakalářů 1.Patro 59,0 m² Výukové laboratoře

KCH-36 Kuchyňka 1.Patro 11,7 m² Bufet a stravovací zařízení (VŠ 
menza), denní místnost, 
kuchyňka, šatna, sprcha

KCH-37 Sprcha 1.Patro 23,5 m² Bufet a stravovací zařízení (VŠ 
menza), denní místnost, 
kuchyňka, šatna, sprcha

KCH-38 Schůzovní a seminární mástnost 1.Patro 47,4 m² Zasedací a seminární místnost, 
studovny, příruční knihovny
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Číslo Název Podlaží Plocha Funk ční využití

KFY-24 Kancelář techniků 1.Patro 17,1 m² Technici, laboranti a pomocný 
personál

KFY-36 Laboratorní praktikum atomové a jaderné 
fyziky

1.Patro 50,6 m² Výukové laboratoře

KFY-37 Laboratorní praktikum elektroniky 1.Patro 46,9 m² Výukové laboratoře

KFY-38 Laboratoř didaktiky fyziky a přírodních 
věd

1.Patro 74,4 m² Výukové laboratoře

KFY-56 Sklad - didaktické pomůcky 1.Patro 41,1 m² Pomocné prostory - archiv, sklad, 
přípravna apod.

KFY-57d Sprchy 1.Patro 17,1 m² Bufet a stravovací zařízení (VŠ 
menza), denní místnost, 
kuchyňka, šatna, sprcha

KFY-59 Přípravna 1.Patro 35,3 m² Pomocné prostory - archiv, sklad, 
přípravna apod.

O-11 WC 1.Patro 33,7 m² Sociální zařízení

O-12 WC 1.Patro 29,1 m² Sociální zařízení

O-13 WC 1.Patro 36,9 m² Sociální zařízení

T1-1 Rozvodna el. 1.Patro 15,7 m² Technické prostory

T1-2 Rozvodna el. 1.Patro 11,1 m² Technické prostory

DEK-15 Aula malá 90 míst 2.Patro 238,3 m² Auly, velké učebny

DEK-23 Počítačová laboratoř 2.Patro 93,0 m² PC učebny

DEK-25 Multifunkční učebna 2.Patro 92,0 m² Speciální učebny

FZP-31 Ekotox.+mikrobiol. 2.Patro 57,4 m² Laboratoře věděcké

FZP-36 Laboratoř diplomantů 2.Patro 49,6 m² Výukové laboratoře

FZP-38 Laboratoř doc., prof, OA 2.Patro 50,7 m² Laboratoře věděcké

KBI-1 Kancelář - vedoucí katedry 2.Patro 25,2 m² Kanceláře vedoucích kateder

KBI-2 Sekretariát 2.Patro 16,2 m² Administrativní pracovníci kateder

KBI-3 Kancelář 2.Patro 18,0 m² Pracovny profesorů/docentů

KBI-4 Kancelář 2.Patro 18,0 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

KBI-5 Kancelář 2.Patro 18,0 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

KBI-6 Kancelář 2.Patro 18,0 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

KBI-7 Kancelář techniků 2.Patro 18,0 m² Technici, laboranti a pomocný 
personál

KBI-8 Kancelář pro doktorandy 2.Patro 18,0 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

KBI-9 Kancelář - sborovna 2.Patro 16,2 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

KBI-10 Kancelář - hostující profesor 2.Patro 18,1 m² Pracovny profesorů/docentů

KBI-11 Výuková laboratoř velká 2.Patro 76,8 m² Výukové laboratoře

KBI-12 Laboratoř pro výuku fluorescenční 
mikroskopie

2.Patro 22,3 m² Výukové laboratoře

KBI-13 Laboratoř výuky mikroskopie atomárních 
sil pro biologické aplikace

2.Patro 30,2 m² Výukové laboratoře

KBI-14 Očkovna/kultivační místnost 2.Patro 38,7 m² Výukové laboratoře

KBI-15 Laboratoř pro výuku mikrofluidních 
systémů

2.Patro 100,5 m² Výukové laboratoře
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Číslo Název Podlaží Plocha Funk ční využití

KBI-17 Laboratoř nanobiotechnologie 2.Patro 59,4 m² Laboratoře věděcké

KBI-18 Sklad laboratorního skla a materiálu 2.Patro 18,0 m² Pomocné prostory - archiv, sklad, 
přípravna apod.

KBI-19 Sprcha 2.Patro 15,4 m² Bufet a stravovací zařízení (VŠ 
menza), denní místnost, 
kuchyňka, šatna, sprcha

KBI-20 Kuchyňka 2.Patro 10,8 m² Bufet a stravovací zařízení (VŠ 
menza), denní místnost, 
kuchyňka, šatna, sprcha

KBI-21 Zasedací místnost 2.Patro 33,3 m² Zasedací a seminární místnost, 
studovny, příruční knihovny

KCH-30 Laboratoř 3: pro praktickou výuku 
preparativní organické chemie a 
biochemie

2.Patro 61,8 m² Výukové laboratoře

KCH-31 Laboratoř 4: pro praktickou výuku 
chemické  analýzy, didaktiky chemie

2.Patro 67,5 m² Výukové laboratoře

KFY-25 Kancelář techniků 2.Patro 15,9 m² Technici, laboranti a pomocný 
personál

KFY-27 Kancelář pro doktorandy 2.Patro 17,3 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

KFY-28 Kancelář pro doktorandy 2.Patro 17,1 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

KFY-29 Kancelář pro doktorandy 2.Patro 17,1 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

KFY-30 Místnost pro zkoušení a malá učebny pro 
doktorandy

2.Patro 15,9 m² Učebny, semináře

KFY-31 Místnost pro zkoušení a malá učebny pro 
doktorandy

2.Patro 15,9 m² Učebny, semináře

KFY-34 Laboratorní praktikum elektřiny a 
magnetizmu

2.Patro 18,0 m² Výukové laboratoře

KFY-35 Laboratorní praktikum optika 2.Patro 69,9 m² Výukové laboratoře

KFY-42 Laboratorní povrchových analýz XPS 2.Patro 23,1 m² Výukové laboratoře

KFY-43 Laboratoř hloubkových a povrchových 
analýz SIMS

2.Patro 23,1 m² Laboratoře věděcké

KFY-45 Laboratoř plasmochemicky asistované  
depozice

2.Patro 23,1 m² Laboratoře věděcké

KFY-46 Výuková laboratoř pro  fyziku plazmových 
procesů

2.Patro 28,5 m² Výukové laboratoře

KFY-49 Laboratoř výuky povrchových interakcí 
pevných látek

2.Patro 46,8 m² Výukové laboratoře

KFY-52 Přípravna vzorků 2.Patro 14,5 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

KFY-57c Sprchy 2.Patro 17,1 m² Bufet a stravovací zařízení (VŠ 
menza), denní místnost, 
kuchyňka, šatna, sprcha

KI-22 Laboratoř pro výuku počítačových 
technologií a machatroniky

2.Patro 52,7 m² Výukové laboratoře

KMA-1 Kancelář - vedoucí katedry 2.Patro 26,0 m² Kanceláře vedoucích kateder

KMA-2 Sekretariát 2.Patro 18,0 m² Administrativní pracovníci kateder

KMA-3 Kancelář - prof. 2.Patro 18,3 m² Pracovny profesorů/docentů

KMA-4 Kancelář - prof. 2.Patro 18,3 m² Pracovny profesorů/docentů

KMA-5 Kancelář - prof. 2.Patro 17,3 m² Pracovny profesorů/docentů
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KMA-6 Kancelář-doc. 2.Patro 18,3 m² Pracovny profesorů/docentů

KMA-7 Kancelář-doc. 2.Patro 18,3 m² Pracovny profesorů/docentů

KMA-8 Kancelář 2.Patro 18,2 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

KMA-15 Kancelář-hostující profesor 2.Patro 16,5 m² Pracovny profesorů/docentů

KMA-19 Počítačová laboratoř pro výuku 2.Patro 62,9 m² Výukové laboratoře

KMA-20 Počítačová laboratoř - doktorandi 2.Patro 17,1 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

KMA-21 Kuchyňka 2.Patro 11,1 m² Bufet a stravovací zařízení (VŠ 
menza), denní místnost, 
kuchyňka, šatna, sprcha

KMA-22 Studovna+knihovna+zasedačka 2.Patro 48,9 m² Zasedací a seminární místnost, 
studovny, příruční knihovny

KMA-23 Sklad 2.Patro 15,6 m² Pomocné prostory - archiv, sklad, 
přípravna apod.

O-21 WC 2.Patro 30,2 m² Sociální zařízení

O-22 WC 2.Patro 29,1 m² Sociální zařízení

T2-1 Rozvodna el. 2.Patro 15,7 m² Technické prostory

T2-2 Rozvodna el. 2.Patro 11,1 m² Technické prostory

FZP-1 Kancelář-prof.,doc.,OA 3.Patro 16,8 m² Pracovny profesorů/docentů

FZP-2 Kancelář-prof.,doc.,OA 3.Patro 16,8 m² Pracovny profesorů/docentů

FZP-3 Kancelář-prof.,doc.,OA 3.Patro 16,8 m² Pracovny profesorů/docentů

FZP-4 Kancelář-prof.,doc.,OA 3.Patro 16,8 m² Pracovny profesorů/docentů

FZP-5 Kancelář-prof.,doc.,OA 3.Patro 16,8 m² Pracovny profesorů/docentů

FZP-6 Kancelář-prof.,doc.,OA 3.Patro 16,8 m² Pracovny profesorů/docentů

FZP-7 Kancelář-prof.,doc.,OA 3.Patro 16,8 m² Pracovny profesorů/docentů

FZP-8 Kancelář-prof.,doc.,OA 3.Patro 16,8 m² Pracovny profesorů/docentů

FZP-9 Kancelář-prof.,doc.,OA 3.Patro 16,8 m² Pracovny profesorů/docentů

FZP-10 Kancelář - prof., doc. 3.Patro 16,2 m² Administrativní pracovníci 
děkanátu

FZP-11 Kancelář laborantů 3.Patro 16,2 m² Technici, laboranti a pomocný 
personál

FZP-12 Kancelář laborantů 3.Patro 16,2 m² Technici, laboranti a pomocný 
personál

FZP-13 Kancelář laborantů 3.Patro 15,0 m² Technici, laboranti a pomocný 
personál

FZP-14 Doktoranti - pracovny 3.Patro 16,2 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

FZP-15 Doktoranti - pracovny 3.Patro 16,2 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

FZP-16 Doktoranti - pracovny 3.Patro 16,7 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

FZP-17 Doktoranti - pracovny 3.Patro 16,7 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

FZP-18 Doktoranti - pracovny 3.Patro 16,7 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů
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FZP-19 Doktoranti - pracovny 3.Patro 16,7 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

FZP-20 Doktoranti - pracovny 3.Patro 16,7 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

FZP-21 Doktoranti - pracovny 3.Patro 16,7 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

FZP-22 Doktoranti - pracovny 3.Patro 16,7 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

FZP-23 Doktoranti - pracovny 3.Patro 16,7 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

FZP-24 Příruční knihovna 3.Patro 30,2 m² Zasedací a seminární místnost, 
studovny, příruční knihovny

FZP-25 studovna - učebna PS 3.Patro 51,9 m² Speciální učebny

FZP-26 Kuchyňka 3.Patro 10,8 m² Bufet a stravovací zařízení (VŠ 
menza), denní místnost, 
kuchyňka, šatna, sprcha

FZP-28 Sprcha 3.Patro 14,6 m² Bufet a stravovací zařízení (VŠ 
menza), denní místnost, 
kuchyňka, šatna, sprcha

FZP-29 Env. analýzy 3.Patro 50,1 m² Výukové laboratoře

FZP-30 Sanační metody 3.Patro 61,8 m² Výukové laboratoře

FZP-32 Odpady 3.Patro 50,1 m² Výukové laboratoře

FZP-33 Laboratoř diplomantů 3.Patro 46,0 m² Výukové laboratoře

FZP-34 Laboratoř diplomantů 3.Patro 46,0 m² Výukové laboratoře

FZP-35 Laboratoř diplomantů 3.Patro 50,1 m² Výukové laboratoře

FZP-37 Laboratoř diplomantů 3.Patro 47,6 m² Výukové laboratoře

FZP-39 Laboratoř doc., prof, OA 3.Patro 19,5 m² Laboratoře věděcké

FZP-40 Laboratoř doc., prof, OA 3.Patro 19,5 m² Laboratoře věděcké

FZP-41 Laboratoř doc., prof, OA 3.Patro 19,5 m² Laboratoře věděcké

FZP-42 Laboratoř doc., prof, OA 3.Patro 22,5 m² Laboratoře věděcké

FZP-43 Laboratoř doc., prof, OA 3.Patro 50,1 m² Laboratoře věděcké

FZP-44 Laboratoř doc., prof, OA 3.Patro 16,7 m² Laboratoře věděcké

FZP-45 Laboratoř doc., prof, OA 3.Patro 16,7 m² Laboratoře věděcké

FZP-46 Laboratoř doc., prof, OA 3.Patro 16,4 m² Laboratoře věděcké

FZP-47 Laboratoř doc., prof, OA 3.Patro 20,2 m² Laboratoře věděcké

KFY-15 Kancelář - docenti 3.Patro 25,2 m² Pracovny profesorů/docentů

KFY-16 Kancelář - docenti 3.Patro 25,2 m² Pracovny profesorů/docentů

KFY-17 Kancelář - docenti 3.Patro 24,9 m² Pracovny profesorů/docentů

KFY-18 Kancelář 3.Patro 16,8 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

KFY-19 Kancelář 3.Patro 16,8 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

KFY-20 Kancelář 3.Patro 16,8 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

KFY-21 Kancelář 3.Patro 16,8 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů
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KFY-22 Kancelář 3.Patro 15,7 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

KFY-33 Laboratorní praktikum mechaniky a 
termiky

3.Patro 47,0 m² Výukové laboratoře

KFY-44 Laboratoř rentgenové difrakce 3.Patro 50,4 m² Laboratoře věděcké

KFY-47 Laboratoř přípravy nano a mikro struktur 3.Patro 22,0 m² Laboratoře věděcké

KFY-55 Sklad - laboratorní sklo, materiál 3.Patro 19,7 m² Pomocné prostory - archiv, sklad, 
přípravna apod.

KFY-57b Sprchy 3.Patro 17,1 m² Bufet a stravovací zařízení (VŠ 
menza), denní místnost, 
kuchyňka, šatna, sprcha

KI-1 Kancelář - vedoucí katedry 3.Patro 26,3 m² Kanceláře vedoucích kateder

KI-2 Sekretariát 3.Patro 26,8 m² Administrativní pracovníci kateder

KI-3 Kanc. - docenti 3.Patro 18,9 m² Pracovny profesorů/docentů

KI-4 Kanc. - docenti 3.Patro 18,9 m² Pracovny profesorů/docentů

KI-5 Kanc. - docenti 3.Patro 18,9 m² Pracovny profesorů/docentů

KI-6 Kancelář 3.Patro 18,0 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

KI-7 Kancelář 3.Patro 18,0 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

KI-8 Kancelář 3.Patro 18,0 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

KI-9 Kancelář 3.Patro 18,0 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

KI-10 Kancelář 3.Patro 18,0 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

KI-11 Kancelář 3.Patro 18,0 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

KI-12 Kancelář 3.Patro 18,0 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

KI-13 Kanc.-externisté 3.Patro 18,0 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

KI-14 Kanc.-externisté 3.Patro 25,3 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

KI-15 Kanc.-doktoranti 3.Patro 26,4 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

KI-16 Kanc.-technici 3.Patro 27,3 m² Technici, laboranti a pomocný 
personál

KI-17 Zkoušení a konzultace 3.Patro 26,8 m² Zasedací a seminární místnost, 
studovny, příruční knihovny

KI-23 Kuchyňka 3.Patro 15,8 m² Bufet a stravovací zařízení (VŠ 
menza), denní místnost, 
kuchyňka, šatna, sprcha

KI-24 Sklad 3.Patro 15,6 m² Pomocné prostory - archiv, sklad, 
přípravna apod.
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KI-25 Zasedací místnost 3.Patro 55,1 m² Zasedací a seminární místnost, 
studovny, příruční knihovny

KMA-9 Kancelář 3.Patro 18,6 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

KMA-10 Kancelář 3.Patro 19,0 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

KMA-11 Kancelář 3.Patro 20,1 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

KMA-12 Kancelář 3.Patro 18,0 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

KMA-13 Kancelář 3.Patro 18,0 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

KMA-14 Kancelář 3.Patro 27,9 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

KMA-16 Kancelář pro doktorandy 3.Patro 25,8 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

KMA-17 Kancelář pro doktorandy 3.Patro 25,8 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

KMA-18 Kancelář pro doktorandy 3.Patro 25,8 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

O-31 WC 3.Patro 31,0 m² Sociální zařízení

O-32 WC 3.Patro 29,1 m² Sociální zařízení

T3-1 Rozvodna el. 3.Patro 15,7 m² Technické prostory

T3-2 Rozvodna el. 3.Patro 11,1 m² Technické prostory

DEK-1 Kancelář - děkan 4.Patro 26,0 m² Kancelář vedení fakulty

DEK-2 Kanceláře - tajemník 4.Patro 18,0 m² Kancelář vedení fakulty

DEK-3 Děkanát I-sekretariát 4.Patro 18,0 m² Administrativní pracovníci 
děkanátu

DEK-4 Děkanát II-Odd.VaV 4.Patro 18,0 m² Administrativní pracovníci 
děkanátu

DEK-5 Děkanát III-PR 4.Patro 18,0 m² Administrativní pracovníci 
děkanátu

DEK-6 Děkanát IV-lektorky 4.Patro 17,1 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

DEK-7 Děkanát V-proj.manaž. 4.Patro 17,1 m² Administrativní pracovníci 
děkanátu

DEK-8 Kancelář - proděkan 4.Patro 16,9 m² Kancelář vedení fakulty

DEK-9 Kancelář - proděkan 4.Patro 16,9 m² Kancelář vedení fakulty

DEK-10 Kancelář - proděkan 4.Patro 16,9 m² Kancelář vedení fakulty

DEK-11 Kancelář - proděkan 4.Patro 16,9 m² Kancelář vedení fakulty

DEK-27 Kuchyňka 4.Patro 16,1 m² Bufet a stravovací zařízení (VŠ 
menza), denní místnost, 
kuchyňka, šatna, sprcha

DEK-30 Pokladna a trezorová místnost 4.Patro 15,7 m² Pomocné prostory - archiv, sklad, 
přípravna apod.
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DEK-33 Reprezentativní zasedací místnost 4.Patro 94,5 m² Zasedací a seminární místnost, 
studovny, příruční knihovny

DEK-34 Zasedací místnost 4.Patro 51,6 m² Zasedací a seminární místnost, 
studovny, příruční knihovny

KFY-1 Kancelář - vedoucí katedry 4.Patro 25,5 m² Kanceláře vedoucích kateder

KFY-2 Kancelář - vedoucí oddělení 4.Patro 25,5 m² Kanceláře vedoucích oddělení

KFY-3 Kancelář - vedoucí oddělení 4.Patro 25,5 m² Kanceláře vedoucích oddělení

KFY-4 Sekretariát 4.Patro 17,1 m² Administrativní pracovníci kateder

KFY-5 Administrativa katedry (tajemník) 4.Patro 17,7 m² Administrativní pracovníci kateder

KFY-6 Administrativa vedoucích oddělení 4.Patro 17,7 m² Administrativní pracovníci kateder

KFY-7 Kancelář - profesor 4.Patro 16,5 m² Pracovny profesorů/docentů

KFY-8 Kancelář - profesor 4.Patro 16,5 m² Pracovny profesorů/docentů

KFY-9 Kancelář - profesor 4.Patro 16,5 m² Pracovny profesorů/docentů

KFY-10 Kancelář - profesor 4.Patro 16,5 m² Pracovny profesorů/docentů

KFY-11 Kancelář - profesor 4.Patro 16,9 m² Pracovny profesorů/docentů

KFY-12 Kancelář - docenti 4.Patro 25,2 m² Pracovny profesorů/docentů

KFY-13 Kancelář - docenti 4.Patro 25,2 m² Pracovny profesorů/docentů

KFY-14 Kancelář - docenti 4.Patro 25,2 m² Pracovny profesorů/docentů

KFY-23 Kancelář 4.Patro 18,0 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

KFY-32 Zasedací místnost a knihovna, státnice a 
obhajoby

4.Patro 49,9 m² Zasedací a seminární místnost, 
studovny, příruční knihovny

KFY-41 Pozorovací plošina s odsuvnou střechou 4.Patro 40,6 m² Laboratoře věděcké

KFY-41b Místnost pro odkládání pomůcek z 
pozorovací plošiny

4.Patro 9,5 m² Pomocné prostory - archiv, sklad, 
přípravna apod.

KFY-48 Výuková laboratoř nanotechnologií 4.Patro 49,8 m² Výukové laboratoře

KFY-50 Laboratoř zkoumání mechanických 
vlastností materiálů

4.Patro 26,7 m² Laboratoře věděcké

KFY-51 Laboratoř aplikovaného výzkumu 4.Patro 31,0 m² Laboratoře věděcké

KFY-57a Sprchy 4.Patro 17,1 m² Bufet a stravovací zařízení (VŠ 
menza), denní místnost, 
kuchyňka, šatna, sprcha

KFY-58 Kuchyňka 4.Patro 19,2 m² Bufet a stravovací zařízení (VŠ 
menza), denní místnost, 
kuchyňka, šatna, sprcha

KGEO-1 Kancelář - vedoucí katedry 4.Patro 25,8 m² Kanceláře vedoucích kateder

KGEO-2 Kancelář - vedoucí oddělení 4.Patro 27,1 m² Kanceláře vedoucích oddělení

KGEO-3 Kancelář - vedoucí oddělení 4.Patro 25,2 m² Kanceláře vedoucích oddělení

KGEO-4 Sekretariát 4.Patro 25,2 m² Administrativní pracovníci kateder

KGEO-5 Kancelář - prof., doc. 4.Patro 25,2 m² Pracovny profesorů/docentů

KGEO-6 Kancelář - prof., doc. 4.Patro 25,2 m² Pracovny profesorů/docentů

KGEO-7 Kancelář - prof., doc. 4.Patro 25,2 m² Pracovny profesorů/docentů

KGEO-8 Kancelář 4.Patro 27,1 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

KGEO-9 Kancelář 4.Patro 27,1 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů
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KGEO-10 Kancelář 4.Patro 27,1 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

KGEO-11 Kancelář 4.Patro 27,1 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

KGEO-12 Kancelář - externisti 4.Patro 27,1 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

KGEO-13 Kancelář - technici PC a DPZ 4.Patro 30,2 m² Technici, laboranti a pomocný 
personál

KGEO-14 Kancelář-PVS 4.Patro 37,5 m² Pracovny odborných asistentů, 
lektorů, vědeckých pracovníků a 
doktorandů

KGEO-15 Zasedací místnost pro potřeby státnic, 
obhajob

4.Patro 50,7 m² Zasedací a seminární místnost, 
studovny, příruční knihovny

KGEO-16 Laboratoř FG 4.Patro 53,1 m² Výukové laboratoře

KGEO-17 Laboratoř SG 4.Patro 51,0 m² Výukové laboratoře

KGEO-18 Laboratoř GIS 4.Patro 62,1 m² Výukové laboratoře

KGEO-19 Laboratoř kartografie 4.Patro 50,8 m² Výukové laboratoře

KGEO-21 Laboratoř krajinných syntéz 4.Patro 50,8 m² Výukové laboratoře

KGEO-22 MeteoLab 4.Patro 46,7 m² Laboratoře věděcké

KGEO-23 MeteoLab - zpracování dat 4.Patro 14,2 m² Laboratoře věděcké

KGEO-24 Kabinet CR 4.Patro 50,8 m² Laboratoře věděcké

KGEO-25 Místnost pro videokonferenci 4.Patro 33,9 m² Zasedací a seminární místnost, 
studovny, příruční knihovny

KGEO-26 Sklad 4.Patro 19,6 m² Pomocné prostory - archiv, sklad, 
přípravna apod.

KGEO-27 Sklad DPZ 4.Patro 16,8 m² Pomocné prostory - archiv, sklad, 
přípravna apod.

KGEO-28 Sklad FG 4.Patro 16,8 m² Pomocné prostory - archiv, sklad, 
přípravna apod.

KGEO-29 Sklad - sekretariát 4.Patro 25,2 m² Pomocné prostory - archiv, sklad, 
přípravna apod.

KGEO-30 Kuchyňka 4.Patro 17,0 m² Bufet a stravovací zařízení (VŠ 
menza), denní místnost, 
kuchyňka, šatna, sprcha

KGEO-31 Serverovna 4.Patro 18,9 m² Pomocné prostory - archiv, sklad, 
přípravna apod.

KGEO-33 Studovna 4.Patro 25,2 m² Zasedací a seminární místnost, 
studovny, příruční knihovny

KGEO-34 Geologická sbírka Studovna geologie 4.Patro 25,2 m² Zasedací a seminární místnost, 
studovny, příruční knihovny

O-41 WC 4.Patro 40,2 m² Sociální zařízení

O-42 WC 4.Patro 29,1 m² Sociální zařízení

T4-1 Rozvodna el. 4.Patro 15,7 m² Technické prostory

T4-2 Rozvodna el. 4.Patro 11,1 m² Technické prostory
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