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Navržené řešení Atelieru AVN vychází především z urbanistických
souvislostí, přičemž součástí návrhu je vytvoření centrálního prostoru
kampusu – náměstí. Vizuální kontakt s městem a okolní krajinou je
v návaznosti na historickou „stopu“ původní spojovací chodby řešen
rozdělením objektu na dva bloky spojené vstupní a společenskou
halou. Bloky jsou vzájemně posunuty tak, aby v předprostoru CPTO
a rektorátu vznikl centrální prostor – náměstí kampusu. Orientace
nového objektu CPTO prodlužuje pomyslnou osu kampusu, a navazuje
tak na širší souvislosti a strukturu města.
Výrazným architektonickým článkem jsou ovladatelné stínící prvky
– vertikální dřevěné slunolamy, zajišťující neustálou proměnnost
všech fasád. Střecha haly bude zazeleněná, rovněž tak „zadní“ stěna
auly, a zeleň tak přeroste až do arboreta v jižní části pozemku.
Z hlediska dopravní obsluhy je využito předpokládané zásobovací
komunikace s tím, že je zcela záměrně odděleno zásobování objektu
od podzemního parkování. S ohledem na relativně prudce klesající
terén je podzemní zásobování posunuto o 1 půlpatro a částečně
dvoupodlažní, další 1 možné podlaží je prostorovou rezervou v případě
potřeby dalšího půlpatra stání. Podzemní parkoviště je průjezdné.
Kapacita podzemního parkování je doplněna stáními na střeše parkoviště, což představuje ekonomické využití této plochy.
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Navržené řešení vychází především z urbanistických
souvislostí, součástí návrhu je vytvoření centrálního prostoru
Kampusu – náměstí. Vizuální kontakt s městem a okolní
krajinou je v návaznosti na historickou „stopu“ spojovací
chodby řešen rozdělením objektu na dva bloky spojené
vstupní a společenskou halou. Výrazným architektonickým
článkem jsou ovladatelné stínící prvky – vertikální dřevěné
slunolamy, zajišťující neustálou proměnnost všech fasád.
Střecha haly bude zazeleněná, rovněž tak „zadní“ stěna auly
a zeleň tak přeroste až do arboreta v jižní části pozemku.
Parkování je dělené – část podzemní a nadzemní.
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Anotace
Navržené řešení vychází především z urbanistických souvislostí, součástí návrhu je vytvoření
centrálního prostoru Kampusu – náměstí. Vizuální kontakt s městem a okolní krajinou je v návaznosti
na historickou „stopu“ spojovací chodby řešen rozdělením objektu na dva bloky spojené vstupní a
společenskou halou. Výrazným architektonickým článkem jsou ovladatelné stínící prvky – vertikální
dřevěné slunolamy, zajišťující neustálou proměnnost všech fasád. Střecha haly bude zazeleněná,
rovněž tak „zadní“ stěna auly a zeleň tak přeroste až do arboreta v jižní části pozemku. Parkování je
dělené – část podzemní a nadzemní.

1. Zdůvodnění zvoleného urbanistického řešení, začlenění stavby do struktury
území univerzitního areálu

Kampus ústecké univerzity využívá jako své sídlo prostory a plochy bývalé ústecké nemocnice.
Při transformaci nemocnice na objekty vysokých škol se, dle našeho názoru, dopustili autoři
urbanistické koncepce celé řady chyb, jejichž důsledky vyústili do prostoru území určeného pro
výstavbu Přírodovědecké fakulty resp. CPTO. Novější část nemocnice byla „navlečena“ na krytou
(též skloněnou) spojovací chodbu, která tak propojovala všechna oddělení (vyjma historických
pavilonů tuberkulózy a infekce). Tato chodba byla tudíž místem ostatních doprovodných aktivit –
prodejen a dalších funkcí společných celému areálu. Výstavbou rektorátu, aul a dostavbou
univerzitní knihovny se úplně změnila původní struktura. Dnešní stav je takový, že došlo k úpravám,
kdy se se ztrátou těžiště a řazením velmi objemově blízkých objektů naprosto vytratila paměť,
v prostorové tvorbě se nehledaly historické souvislosti. Kampus nemá těžiště – hlavní plochu nebo
„chodbu“, do níž by se soustředil život univerzity. Dodržení historické stopy i objemu zbořeného
pavilonu „A“ se v těchto souvislostech také jeví až monumentální.
Z těchto důvodů jsme hledali úplně jiné řešení, takové, které by doplnilo chybějící funkce,
využilo alespoň částečně historických souvislostí a bylo objemově přátelštější. Objekt jsme rozdělili
do dvou domů spojených halou. Jsou vzájemně posunuty tak, aby v předprostoru CPTO a rektorátu
vznikl centrální prostor – náměstí Kampusu. Prostor mezi objekty by měl být náhradou, citací
historické chodby a je záměrně směrován do hlavního schodiště při rektorátu. Přesun objektu FZS
by byl pro uzavření náměstí a důstojnějšího prostoru pro jeho výstavbu vhodný, ale není
podmínkou (prostorové uzavření prostoru by v případě nutnosti šlo řešit i jinými prostředky).
Orientace nového objektu prodlužuje pomyslnou osu Kampusu a navazuje tak na širší souvislosti a
strukturu města.
Z hlediska dopravní obsluhy je využito předpokládané zásobovací komunikace (pravděpodobně
bude potřeba rozšířit) s tím, že jsme zcela záměrně oddělili zásobování objektu od podzemního
parkování. S ohledem na relativně prudce klesající terén je podzemní zásobování posunuto o 1
půlpatro a částečně dvoupodlažní, další 1 možné podlaží je prostorovou rezervou v případě potřeby
dalšího půlpatra stání. Podzemní parkoviště je průjezdné. Kapacita podzemního parkování je
doplněna stáními na střeše parkoviště, což považujeme za rozumné a ekonomické využití této
plochy.

2. Zdůvodnění komplexního architektonického řešení
Architektonické řešení objektů navazuje na urbanistický koncept. Do objektů bychom rádi
použili i s ohledem na charakter fakulty přírodní prvky – materiálově by měl být kombinací
pohledových betonů, dřeva a zeleně na střechách. Na obě hlavní hmoty jednotlivých kateder
navrhujeme vertikální stavitelné slunolamy s promítnutím horizontálního členění jednotlivých pater.
Slunolamy na obvodu obou hlavních domů vycházejí z orientace objektů, kdy delší fasády jsou

přímo osluněné. V případě místností typu vertikálních komunikací, sociálních zařízení apod. jsou
slunolamy pevné. Přízemní vstupní hala bude mít zelenou střechu (je pohledová z jednotlivých
kanceláří). Osvětlena bude z proskleného vstupu a horním přisvětlením ve střeše, čímž se opticky
zvýší. Totéž osvětlení bude v malé aule, která je součástí této vstupní haly. Vstupní hala je
průchozí, zadní vstup umožňuje přístup od zastávky MHD a z centra města (předpokládáme
omezení přístupu osob EZS).
V interiéru fakulty budou přiznány jednotlivé technické instalace tak, aby byly snadno přístupné
a umožňovaly snadné připojení, údržbu a obměnu přístrojů v jednotlivých laboratořích, ale i
ostatních místnostech, znamená to vyšší nároky na kultivovanost a kvalitu materiálů a provedení.

3. Popis koncepce provozně dispozičního, konstrukčního, energetického a
materiálového řešení objektu CPTO

Řešení provozně dispoziční :
v dispozičním řešení jsme sledovali tato kritéria:
-

Vytvoření kapacitní vstupní haly na níž naváží prostory sloužící největšímu počtu posluchačů –
aula, velké učebny, studijní oddělení, studovny, centrální šatny, menza,…
Katedry tvoří jeden celek tzn. že jsou v jednom dispozičním bloku (i více patrech)
Katedry s náročnými laboratořemi jsou v jednom objektu
Učebny sloužící všem katedrám jsou v nejnižších podlažích (učebny při děkanátu)
Výjimečné prostory budou umístěny dle přání uživatele (zpravidla 1.PP, nebo střecha)
Patrový parking umožní nezávislý výstup (a vstup) – mimo objekt fakulty a je průjezdný,
zásobování objektu bude samostatné a nezávislé.

Tyto základní teze jsme si stanovili před započetím prací a jsou provedeny v návrhu. Jediným
pracovištěm, které je výrazněji dislokované v rámci celého domu je děkanát. V něm jsou pak
sdružena pracoviště a učebny sloužící celé fakultě. Samotné vedení fakulty je uzavřeným celkem
v nejvyšším patře budovy P1. Dispozičně je každé patro rozděleno na dvě části s různou šířkou
střední chodby, což umožňuje do jižní části umístit plošné větší laboratoře, v severní části naopak
vzniká prostor pro sezení a shromažďování studentů.
Vstupní hala bude nejen místem komunikačním, ale významným společensko-kulturním prostorem
celé univerzity.
Řešení konstrukční :
– nosnou konstrukci předpokládáme železobetonovou monolitickou, systém kombinovaný – podélný
stěnový trojtrakt, vnější obvodový skelet. Monolitické konstrukce budou řešeny jako pohledový
beton, předpokládáme tepelně izolační sendvič. V podélném směru je modulový systém 6m,
v příčném směru jsou použity dva modulové systémy s různou šířkou střední chodby.

Řešení energetické :
– z hlediska tepelně technického je požadováno zařazení do kat. B, tzn. zvýšený objem tepelně
izolačních vrstev, lepší zasklení a samozřejmě regulace vytápění v závislosti na tepelných ziscích,
členěná dle světových stran. Na střechách předpokládáme rozmístění (i zkoumání a ověřování)
obnovitelných a netradičních zdrojů el. energie a tepla (např. solární panely) a jejich využití
v objektu. Vytápění bude dálkové, výměníková stanice je umístěna v 1.PP (spol. s VZT, el., RaM
apod.), topení klasické s maloobjemovými radiátory. Ohřev TUV bude lokální v bojlerech – rozvod
TUV po objektu není ekonomický. Větrání především okny, VZT bude v místech, kde ji vyžaduje
technologie laboratoří a dále, kde je vyžadována hygienou prostředí (suterény, chodby, velké
sklady,….)
Řešení materiálové :
- nosné konstrukce budou železobetonové, obvodové – nosný tepelně izolační sendvič, tak, aby se
na obou površích uplatnil pohledový beton. Slunolamy budou dřevěné – ovládání uvnitř místnosti.
Okna hliníková – tepelně izolační trojsklo – otevíravá (většinou). Dveře dřevěné – prosklené,
odhlučněné, cílem je řádně prosvětlit chodby. Podlahy – přírodní linoleum, podhledy v minimálním
rozsahu, hladké, plné.

4. Popis koncepce souvisejících krajinářských úprav v rozsahu řešeného
území
Koncepce sadových úprav má dvě roviny – jednak úpravy centrální zpevněné plochy a dále
úpravy a řešení dnes volných ploch k ul. Klíšské a Mendělejevově. Centrální plocha bude mít celou
řadu využití – především je to shromažďovací prostor, dále může jistě mít velkou škálu kulturních,
společenských ale i reprezentačních funkcí. Proto je nezbytné, aby výrazně převažovala zpevněná
plocha nad zelení. Plocha by měla být vybavena variabilním sezením, případně mobilní tribunou se
zastřešením (plachty), dokonce se domníváme, že by zde mohla být umístěna socha Jana
Evangelisty Purkyně. Neuvažujeme s vodními prvky a vybavením náročným na údržbu.
Volné plochy jižně od objektů fakulty navazují na stávající park pod objektem Filozofické fakulty
a vytváří tak poměrně rozsáhlý pás zeleně až k ulici Klíšské. Logické jsou parkové úpravy a dle
našeho názoru by bylo vhodné řešit celý tento prostor jako arboretum a přiřadit mu tak ještě
vzdělávací a naučný rozměr. Arboretum lze doplnit i drobnými „skleníky“ s ukázkami flóry jiných
zeměpisných pásem, ale to už dle našeho názoru překračuje zadání soutěže. Zeleň arboreta
navazuje i na samotné objekty, kdy přechází porostlou zadní stěnou auly na zelenou střechu
vstupní haly. Arboretum i zelená střecha můžou mít přímý vztah ke katedře biologie a dalším
částem fakulty.

Příloha č. 2

Seznam výkresů
01
02
03
04
05
06

Panel č.1 – Situace širších vztahů 1:1000; zákres do fotografie
Panel č.2 – Půdorys 1.NP 1:500; koncepce
Panel č.3 – Půdorysy jednotlivých podlaží 1:500
Panel č.4 – Půdorysy jednotlivých podlaží 1:500
Panel č.5 – Pohledy, Řezy 1:500
Panel č.6 – Axonometrie; perspektivní zobrazení

07

Textová část

08

Obálka „Autor“

09

Obálka „Zpáteční adresa“

