rektorát
administrativa

přednáškové sály

aula 400

pěší zóna - pobytová plocha pro multifunkční centrum a nástup do CPTO

vjezd
do pěší zóny pro zásobování a obsluhu

příchod do budovy

pěší zóna před rektorátem

postranní vstup, exit

požární schodiště

vstup děkan reprezentační

stojany na kola

západní páteřní chodník campusu

postranní vstup, exit

zásobování menzy většími vozidly
(jinak zásobování přes 1.PP)

předzahrádka menzy

krytý podzemní průjezd
do parkováni 1.PP a 2.PP

zahrada - společný prostor univerzity
doporučený koncept pro zástavbu východní části území

vjezdový portál

Inkubátor

vjezd
do parkováni 1.PP a 2.PP
vč. zásobování

shromažďovací prostor
pro společenské akce

ploch
a
poby
tová

pobytový trávník

tarta
n

pobytový trávník
fontána
rezervoár
dešťové vody

hlavní vstup

spodní vstup (sekundérní)

světelný sloup CPTO

Kli
šsk

nov
á

spodní náměstí campusu

áu
l.

doporučený koncept pro zástavbu východní části území

RW
zas
E
tá
Un v k a b
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u
rzit s
a

východní páteřní chodník campusu
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instalační šachta VZT

KCH-37

KCH-30

KCH-28

laboratoř 3 praktická výuka
anorganické chemie a
laboratorní techniky

laboratoř 1 praktická výuka
fyzikální chemie a
instrumentální analýzy

KCH-27

KCH-25

KCH-24

KCH-23

KCH-21

KCH-18

KCH-19

KCH-3

laboratoř pro
práci s toxickými látkami

laboratoř pro
chemické syntézy

laboratoř pro
analytickou a
instrumentální chemii

PC chemická pracovna

laboratoř pro
atomovou
spektroskopii

kancelář

laboratoř přípravy vzorků

laboratoř pro
anorganické preparace

instalační šachta VZT

WC

místnost pro hygienu

KCH-33

KCH-20

váhovna

laboratoř pro
infračervenou
spektroskopii

KCH-29
pomůcky

laboratoř praktická výuka 2.
anorganická chemie

KCH-17
chemická posluchárna
uspořádána stupňovitě

WC

respirium
horní osvětlení

WC

respirium
horní osvětlení

FŽP-44

FŽP-6

laboratoř pedagog

kancelář pedagog

FŽP-45

FŽP-7

laboratoř pedagog

kancelář pedagog

KCH-36
kuchyńka

KCH-31

KCH-1
vedoucí katedry

laboratoř praktická výuka 4.
chemická analýza

KCH-2

KCH-26

KCH-16

KCH-4

KCH-5

KCH-6

KCH-7

KCH-8

KCH-10

KCH-11

KCH-12

KCH-12

KCH-14

KCH-15

KCH-9

KCH-22

sekretariát

učebna budoucích
pedagogů chemie
10 lidí

kancelář
sborovna

kancelář

kancelář

kancelář

kancelář

kancelář

kancelář

kancelář

kancelář
laborantky

kancelář
hostující
profesor

kancelář
doktorandi

kancelář
doktorandi

kancelář

laboratoř pro
fyzikálně-chemické
metody

studijní kout WIFI
horní osvětlení

KCH-32

studijní kout WIFI
prostor pro teamové konzultace
horní osvětlení

FŽP-46

FŽP-8

laboratoř pedagog

kancelář pedagog

FŽP-26

FŽP-47

FŽP-9

kuchyňka

laboratoř pedagog

kancelář pedagog

KCH-38

laboratoř diplomantů a
bakalářů

schůzovní a seminární místnost

KCH-34

KCH-35

sklad toxických látek

sklad skla

KFY-18

FŽP-37

FŽP-10

laboratoř pedagog

kancelář pedagog

FŽP-25

kancelář

studovna
učebna
PS

FŽP-31

KFY-35
laboratorní praktikum optika
3x temná komora

předsíň - zatemnění

100% zatemnění

laboratoř ekotox + mikrobilogie

KFY-19

sklad skla

kancelář

FŽP-48

KFY-20

FŽP-24

kancelář

knihovna příruční

FŽP-32

FŽP-28

laboratoř odpady
hygiena

KFY-21

FŽP-50

kancelář

sklad přístrojů

KFY-22
laboratorní praktikum
mechaniky a termiky

FŽP-13

kancelář

KFY-33

kancelář laborantů

FŽP-34
KFY-57
hygiena

KFY-23

FŽP-12

kancelář

laboratoř diplomantů

respirium
horní osvětlení

kancelář laborantů

KFY-7

FŽP-11

kancelář profesor

KFY-34
laboratorní praktikum
elektřiny a magnetizmu

kancelář laborantů

FŽP-35

studijní kout WIFI
horní osvětlení

KFY-8

WC
studenti
M

FŽP-23

kancelář profesor

pracovna doktorandi

KFY-9

FŽP-22

kancelář profesor

pracovna doktorandi

KFY-36
laboratorní praktikum
atomové a jaderné fyziky

WC
studenti
Ž

KFY-57
hygiena

KFY-10

FŽP-36
laboratoř diplomantů

FŽP-21

kancelář profesor

pracovna doktorandi

KFY-10

FŽP-20

kancelář profesor

pracovna doktorandi

KFY-37
laboratorní praktikum
elektroniky

laboratoř diplomantů

FŽP-37

šatna

WC

KFY-52

laboratoř diplomantů

FŽP-27

FŽP-19

přípravna vzorků

pracovna doktorandi

KFY-53
FŽP-18

dílna

KFY-38

pracovna doktorandi

studijní kout WIFI
horní osvětlení

FŽP-49

laboratoř didaktiky
fyziky a přírodních věd

KFY-23

sklad
chemikálií

FŽP-17

kancelář

pracovna doktorandi

KFY-24

FŽP-16

FŽP-39

FŽP-1

pracovna doktorandi

laboratoř pedagog

kancelář pedagog

kancelář - technik

KFY-49

FŽP-33
laboratoř diplomantů

WC

laboratoř výuky
povrchových interakcí

KFY-30
malá místnost pro
zkoušení a doktorandy

FŽP-15

FŽP-40

FŽP-2

pracovna doktorandi

laboratoř pedagog

kancelář pedagog

KFY-31
malá místnost pro
zkoušení a doktorandy

FŽP-14

FŽP-41

FŽP-3

pracovna doktorandi

laboratoř pedagog

kancelář pedagog

KFY-44
laboratoř rentgenové
difrakce

KFY-58

WC

kuchyńka

kuchyńka

studijní kout WIFI
horní osvětlení
studijní kout WIFI
horní osvětlení

KFY- 41
kopule - na střeše

KFY-27

KFY-28

KFY-29

KFY-26

KFY-12

KFY-13

KFY-14

KFY-15

KFY-16

KFY-17

KFY-6

KFY-5

KFY-4

KFY-3

KFY-2

KFY-1

kancelář pro
doktorandy

kancelář pro
doktorandy

kancelář pro
doktorandy

kancelář
hostující
profesor

kancelář
docent

kancelář
docent

kancelář
docent

kancelář
docent

kancelář
docent

kancelář
docent

administrativa

tajemník

sekretariát

kancelář
vedoucí
katedry

kancelář
vedoucí
katedry

kancelář
vedoucí
katedry

KGEO- 22
meteolab

přístupové schodiště
přístupové schodiště
instalační šachta

instalační šachta VZT

sklad přístroje

laboratoř
přípravy nano
a mikro
struktur

laboratoř
pro výuku
plazmových
procesů

KFY-45
laboratoř
plasmochemicky
asistované
expozice

KFY-43
laboratoř
povrchových
analýz

laboratoř
povrchových
analýz

FŽP-42

FŽP-29

KFY-42

hlavní hala
studijní kout WIFI
horní osvětlení

DEK-15

KFY-56

KFY-38

aula malá 90 míst
dvoupodlažní (stupně dolů do 1NP)

sklad pomůcek

laboratoř didaktiky
fyziky a přírodních
věd

laboratoř enviromentální analýzy

FŽP-30
laboratoř sanační metody

FŽP-4

KFY-54

laboratoř
zkoumání
mechanických
vlastností
materiálů

KFY-46

kancelář pedagog

zasedačka a knihovna

KFY- 40
PC výuková laboratoř Windows

laboratoř
aplikovaného
výzkumu

KFY-47

FŽP-5

PC výuková laboratoř LINUX

KFY- 32

KFY-50

výtahy

KFY- 39

KFY-51

laboratoř pedagog

otevřené
schodiště

sklad sklo

FŽP-43

KFY-55

laboratoř pedagog

WC

WC

kancelář pedagog

WC

Půdorys 2.NP M 1: 200
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příchod do budovy

pěší zóna před rektorátem
zásobování menzy většími vozidly
(jinak zásobování přes 1.PP)

zásobování
sklad
šatna
nákladní výtah do 1.PP

DEK-34
malá zasedačka

požární schodiště

vstup děkan reprezentační

PC laboratoř

postranní vstup, exit

postranní vstup, exit

instalační šachta VZT

KMA-19

WC

DEK-32

vstup
bufet

menza
univerzitní kavárna

KMA-1

příprava
gastroprovoz

vedoucí katedry

sklad

děkan

DEK-3
děkanát I- sekretariát

KMA-2

café bar

sekretariát

sklad

stojany na kola

KMA-23

nádobí

DEK-27

sklad

KMA-16
kancelář
pro doktorandy

DEK-2

kuchyňka

tajemník

KMA-21
kuchyňka

WC personál Ž

předzahrádka menzy

knihovna
zasedačka

DEK-6
děkanát IV- lektorky

KMA-3
kancelář
profesor

KMA-4

shromažďovací prostor
pro společenské akce

KMA-23

kancelář
profesor

sklad

KMA-5

DEK-5
děkanát III- PR

DEK-7

děkanát - příruční sklad, archiv

studovna

kancelář
pro doktorandy

schodiště do 1.PP

schodiště do 1.PP

KMA-22

KMA-16

WC personál M

KMA-16
kancelář
pro doktorandy

DEK-4
děkanát II- oddělení věda/výzkum

projektový manažer

DEK-8
kancelář proděkan

DEK-9

KMA-21

kancelář
profesor

kancelář proděkan

kuchyňka

DEK-10

KMA-6

kancelář proděkan

KMA-7

zahrada - společný prostor univerzity

kancelář
docent

vnitřní chodba - studijní prostor

KMA-8
kancelář

KMA-9
kancelář

fontána
rezervoár
dešťové vody

pobytový trávník

kancelář

KMA-11

správce

studijní oddělení

WC M

DEK-13

WC Ž

studijní oddělení

locha

WC M

DEK-35

DEK-12

pobytový trávník

KMA-10

DEK-11
kancelář proděkan

tarta
n

krytý podzemní průjezd
do parkováni 1.PP a 2.PP

vnitřní chodba - studijní prostor

kancelář
docent

WC Ž

DEK-14
studijní oddělení

poby
t

ová
p

kancelář

KMA-12

doporučený koncept pro zástavbu východní části území

západní páteřní chodník campusu

KMA-20
PC laboratoř doktorandi

DEK-1

DEK-30
pokladna

kancelář

KMA-13
kancelář

ediční středisko + kopírování

KMA-14
kancelář

KMA-15

katedra matematiky

DEK-29

DEK-33

kancelář
hostující profesor

venkovní loubí

DEK-20
učebna malá 30 míst

reprezentativní zasedací
místnost děkanátu

hlavní vstup
DEK-19
DEK-16

učebna malá 30 míst

učebna 30 míst malá

vstupní hala

instalační šachta VZT

instalační šachta VZT

otevřené
schodiště

DEK-24
studovna pro studenty

DEK-23
PC laboratoř

DEK-18
učebna malá 30 míst

DEK-17
učebna malá 30 míst

výtahy

DEK-22
učebna velká 60 míst

DEK-28

DEK-15

KFY-59

vrátnice
podatelna

aula malá 90 míst
dvoupodlažní (stupně nahoru do 2NP)

přípravna KFY

sklad
didaktických
pomůcek

DEK-25

DEK-21

učebna 30 míst multifunkční

učebna 60 míst velká

spodní vstup (sekundérní)

k io
čás sková
teč
ně regula
zap čn
u š t í s ta
ěná nic
en
R
WE
ov á
zas
táv
Un k a bu
ive
rzit s
a

světelný sloup CPTO
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Půdorys 1.NP - přízemí
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napojení na
stávající
zásobovací
vjezd k rektorátu

neutralizační
stanice

instalační
šachta

zásobování menzy

úpravna vody
(demineralizace)

DEK-35
šachta VZT

tlaková stanice
kapalný dusík
kyslík
2 rezervy

údržba
dílna

nákladní výtah
únikové schodiště

únikové schodiště

stavební objekt SO2

DEK-31

parking zaměstanaců - 36 stání

vjezdová vrata

vjezd zásobování
a parking zaměstnaců

exterier

výměníková stanice
vytápění

archiv spisovna

zásobování (vozidla do v. 3,0 m)
DEK-26

prázdné
tlakové
lahve

odpad
chemický

sklad chemických plynů

průchod do provozního zázemí

průjezd
pod terénem
zásobování a parking

výbušná stěna

halový sklad

odpad
tříděný

KI-26
centrální server - cluster

skříňky

KI-16

KBI-17

kancelář technici

laboratoř nanobiotechnolgie

světlík do zahrady

respirium WIFI
studijní prostor

KBI-16

KI-17
konzultace
zkoušení

KBI-18

přípravna vzorků
pro výuku

sklad
laboratorního
materiálu

KI-15
respirium - studijní prostor
katedra biologie

doktorandi

KBI-4
kancelář

KBI-12

KI-14

WC a šatny Ž
studenti

laboratoř
fluor.
mikroskopie

doktorandi

prostor pro kořeny stromů
KI-20

KBI-5

PC učebna

kancelář

prostor pro kořeny stromů
WC a šatny Ž
studenti

KI-13
externisté

KBI-11

WC pedagogové Ž

výuková laboratoř

KI-12

krytý podzemní průjezd
do parkováni 1.PP a 2.PP

KI-21

WC pedagogové M

kancelář

PC laboratoř - výuka

KI-11
kancelář

KBI-19

KI-22

šatna se sprchou
pro personál

WC

KBI-14

PC laboratoř - výuka

filtr

kancelář

šatna
odpočinková
místnost

KBI-10
kancelář
hostující profesor

KI-9

světlík do zahrady

přetlakový
vstup

očkovna
kultivační
místnost

KI-10

fontána
rezervoár
dešťové vody

kancelář

KI-19
KI-8

PC učebna

země uprostřed fakulty

kancelář

KBI-20
kuchyňka

KBI-15

KI-7

laboratoř pro výuku
mikrofluidních
systémů

kancelář

KBI-21

KI-6

zasedací
místnost

kancelář

jádro

prostor pro kořeny stromů
kancelář
vedoucí katedry

světlík do zahrady

KBI-1
KBI-13
laboratoř
výuky
mikroskopie

KBI-2

KI-18

KI-5

PC učebna

docent

prostor pro kořeny stromů
KI-4

sekretariát

docent

KI-23

KI-18

kancelář

kuchyňka

sklad

KBI-9
sborovna

KBI-6

světlík do zahrady

KBI-3

KI-3
docent

kancelář

KI-2
sekretariát

kancelář
techniků

geologická
sbírka

KBI-8

respirium WIFI
studijní prostor

světlík do zahrady

skříňky

KBI-7

společný studijní prostor - respirium, WIFI, šatní skříňky

KI-1
kancelář
vedoucí katedry

kancelář
pro
doktorandy

světlík do zahrady

světlík do zahrady

světlík do zahrady

KI-25

zatemnění

zasedačka
WC studenti
M

KGEO-20
KGEO-34

KGEO-27

KGEO-28

sklad
DPZ

CEVRAMOK

sklad
FG

WC studenti
Ž

KGEO-31

KGEO-25

KGEO-26

videokonference
10 míst

server

sklad

KGEO-29

KGEO-30

sklad
sekretariátu

kuchyňka

KGEO-15
zasedací místnost pro zkoušky

instalační šachta
VZT

šachta VZT

KI-13
kancelář
externisté

geologická
sbírka

KGEO-18

KGEO-33
studovna

KGEO-13
technici

KGEO-24
kabinet CR

KGEO-21
laboratoř krajinných syntéz

KGEO-19

KGEO-17

KGEO-16

laboratoř kartografie

laboratoř SG

laboratoř FG

KGEO-8
vstupní hala
výtahy

laboratoř GIS

kancelář

KGEO-9
kancelář

KGEO-1
kancelář
vedoucí

KGEO-2
kancelář
vedoucí

KGEO-4

KGEO-3

KGEO-5

KGEO-6

KGEO-7

sekretariát

kancelář
vedoucí

kancelář
prof.
doc.

kancelář
prof.
doc.

kancelář
prof.
doc.

KGEO-10
kancelář

KGEO-11

KGEO-12

KGEO-14

kancelář

kancelář
externisti

kancelář
PVS

východní chodník campusu

západní chodník campusu

studovna geologie
geologická
sbírka

1.PP snížené přízemí

spodní vstup (sekundérní)

světelný sloup CPTO

RW
aut
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Půdorys 1.PP - snížené
přízemí M 1: 200
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tál
P a 2.PP
krytý podzemní průjezd
do parkováni 1.PP a 2.PP

vjezdová vrata do 2.PP

krytý podzemní průjezd
do parkováni 1.PP a k rektorátu

fontána
rezervoár
dešťové vody

země uprostřed fakulty

stavební objekt SO2
parking 190 míst
5500 m2

RW
aut
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á
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Půdorys 2.PP - parking
M 1: 200
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pohled jižní 1/200

pohled severní 1/200

pohled západní 1/200

pohled východní 1/200
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řez podélný 1/200

řez příčný 1/200

řez - detail obvodového pláště 1/100

řez - detail obvodového pláště 1/100

72
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páteřní
chodník
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doporučený regulativ dalšího
rozvoje kampusu
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pěší zóna s omezeným
vjezdem pro HZS, zásobování

vjezd parkoviště
/ zásobování
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Lon

Klišská

k
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n
dý

v budoucnu
kruhový objezd

axonometrie od JZ

vnější výraz stavby - stavba z vnějšku je především horizontální, klidná, vrůstající do terénu. Cihelný plášť i pásová okna přiznávají technologickou funkci i asociaci na industriálního ducha regionu

pěší zóna campusu - mezi budovou CPTO, aulami a rektorátem vznikne frekventovaný prostor, který se částečně přelévá i do zahrady CPTO. Schodiště u rektorátu může sloužit jako přirozené hlediště pro akce univerzity.

pohled z menzy - pochozí plochy zahrady jsou navrženy z barevného tartanu, který je měkký pro chůzi i sezení, dobře vsakuje dešťovou vodu a snadno se čistí a jeho technologie umožňuje moderní a svěží barevnost korepondující s funkcí budovy

zahrada - středem budovy je příroda, ticho a klid. Tím je technologická náplň stavby. Archetyp loubí obdobně jako u kláštera přináší prostory pro přemýšlení a setkávání.
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ext. vegetece
substrát
drenážní vrstva
hydroizolace
bednění z trapézového plechu + beton
lehká ocelová konstrukce krovu
větraná mezera - dvouplášťová střecha = teplotní nárazník
pojistná hydroizolace
tepelná izolace 250mm
žlb. stropní deska 200mm

TECHNOLOGICKÝ PÁS
rošt střidaný s FV panely a kolektory na ohřev vody
dešťová voda svedana
do podzemního rezervoaru v prostoru zahrady

cihlová fasáda 115mm
větraná mezera 40mm
pojistná hydroizolace
zvuková izolace 80mm
ocelová kostrukce krovu
technologický prostor, částečně otevřený

větraná dvouplášťová střecha

venkovní
prostor
zdroje chladu
vzt stroje

11%

ventilátory
digestoří
tlumiče
SVĚTLÍK

dvojité "kastlové" okno
s možností meziokenníhho přípandě vnějšího stínění
(ideální ochrana proti přehřívání i tepelným ztrátám)

PRACOVNA

SVĚTLÍK

LABORATOŘ
CHODBA

dvojité "kastlové" okno
s možností meziokenníhho přípandě vnějšího stínění
(ideální ochrana proti přehřívání i tepelným ztrátám)

kontaktní zateplovací systém,
bílý nátěr 205mm
žlb. stěna 300mm
instalační parapetní kryt

UČEBNA

akupodhled
VNITŘNÍ OCHOZ

sloupy pohl. beton 250mm

–
–
–

cihlová fasáda 115mm
větraná mezera 40mm
pojistná hydroizolace
tepelná izolace 200mm
žlb.stěna 300mm

–
–
–

zahrada na terénu
podpoří stabilní klima v objektu
LOUBÍ

CHODBA

dešťová voda ze střechy shromážděna v podzemním rezervoáru

LABORATOŘ

"marnoleum"
mazanina 100mm vš. instalací
kročejová izolace 40mm
stropní ŽB deska 200mm

snížené přízemí

PU stěrka
hlazená ŽB deska 250mm
hydroizolace
podkladní beton
podsyp

řez - konstrukční detail obvodového pláště 1/50
- způsob zajištění denního osvětlení

Systém zásobování - instalační jádra

dešťová voda jímána v rezervoáru a
druhotně použita jako “šedá” užitková
voda pro splachování a závlahu
dvojtá “kastlová” okna s meziokenním
stíněním = ideální řešení pro přirozené
větrání i v noci a ochranu proti tepelným
ziskům v létě a ztrátám v zimě

fotovoltaické panely (elektřina)
solární kolektory (ohřev vody)

Funkční náplň budovy je hybridní. Z tohoto důvodu navrhujeme kombinaci vertikálního a horizontálního systému zásobování. Laboratoře navrhujeme beze zbytku
navrhujeme vybavené umělým větráním a klimatizací.
Větrací systém - pro celou budovu včetně laboratorních bloků navrhujeme systém horizontálního zásobování. Větrací systém je veden v souběhu s kabelovými a
trubními trasami dalších profesí. V rozích budovy jsou kapacitní sběrné multimediální šachty, ústící do centrálních strojoven. Mezi sběrnými šachtami jsou vodorovné rozvody potrubím pod stropem každého podlaží, půdorysně v místech možného lokálního snížení světlé výšky místnosti (tj. z hlediska komunální hygieny v
hloubkách traktu mimo přirozené osvětlení, tj. mimo pracovní zónu). Těmito místy jsou zadní části hlubokých místností a střední trakty dispozice.
Odtahy digestoří a mobilní odsavače par musejí být z povahy věci řešeny pro každou digestoř zvlášť. Z toho vyplývá, že při daných půdorysných a svislých vzdálenostech je výhodný vertikální decentralizovaný systém menších jader s jednotlivými ventilátory na střeše. Decentralizovaná jádra budou využita i pro souběžné
vedení odpadů splaškové a technologické kanalizace.
překrývá.

těžký obvodový plášť
- akumulace tepla / chladu

řez lokálním jádrem
zdroj chladu

noční předchlazení
masivní hmoty

vrv
přirozené větrání
příčné provětrání
přirozené větrání

nízká proporce oken
(nízké teplotní zisky)

přirozené větrání

přirozené větrání

příčné provětrání

hlavní množství větraných
laboratorních technologií
(digestoře , topná hnízda,
větrané skříně na chem.látky)
KŽP

U

věnec pracoven

66KS

pracoviště

vrv

v přízemí kde se shromažďuje nejvíce studentů
je zvolen dvojtrakt, dispozice umožňující nejlepší
příčné větrání

menší množství větraných
laboratorních technologií
(digestoře , topná hnízda,
větrané skříně na chem.látky)
KBI
přirozené větrání

D

vodní rezervoár

vrv

D
U

9KS

pracoviště
zemní výměník tepla

neutralizační stanice

Stavba je navržena na přirozených stavitelských principech využívajících teplotní
stabilitu masivních materiálů a doplňkové technologie jsou použity spíše ve výukových
souvislostech - studenti se mohou zapojit do sledování a měření energetické efektivity.

tepelně stabilní prostředí
v polozapuštěném patře 1.PP

jádro pro vedení rozvodů
zemní výměník cca 500mb potrubí, v létě chlazení v zimě
topení, využití hluboké části terénu s dosypanou zeminou
(potrubí lze volně položit - odpadá nákladné vrtání)

větráno přirozeně

odvětrání digestoří - každá zvláštní portubí
nerez ocel průměru 150-250mm

větráno hybridně

hranice přirozeně osvětlené části

větráno nuceně

systém chlazení a topení VRV
- situováno u okna pro rovnoměrnější teplotu v místnosti
odpady z laboratoří

schema - energetická koncepce
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c h o d n í k y

parkování motocyklů
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T h o m a y e r o v a
možný rozvoj
campusu

vstup
od města

BU

S

zastávka
Univerzita

vstup
od města
S o l v a y o v a

L o n d ý n s k á

provozní schéma z pohledu celého areálu

ilustrace možnosti shromažďování

univerzitní setkání

fakultní setkání - promoce

Pro ztvárnění obrazu univerzitní budovy jsme hledali ARCHETYP UNIVERZITNÍHO PROSTORU. Tím je pro nás anglická kolej (např. St. Johns
Colledge v Cambridgi), jejímž archetypem je travnatá plocha nádvoří, na
níž se odehrává děj univerzity, rámovaná kolejními budovami, loubím a
břečťanem. Archetyp univerzitního nádvoří vychází z klášterního rajského dvora, v jehož centru symbolicky bývá kašna a ambit poskytuje
klid pro přemýšlení a soustředění. V obou případech je nejdůležitější
prostor zahrady uprostřed, nikoliv pohled na soliterní objekt zvenčí.
CIHELNÁ FASÁDA v našem návrhu odráží tradici průmyslové architektury v Sudetech. V Ústí nad Labem je krásná referenční cihelná stavba
tzv. “mrakodrap”. Cihelná budova CPTO plná laboratoří a technologického výzkumu bude také tak trochu továrnou. Zvenčí by cihelná fasáda
budovy měla znázorňovat odolnost vůči ovzduší průmyslového města.

inspirace - campus a místní kontext
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01) Anotace návrhu – 2. kolo soutěže
Anotace z 1. kola platí. Koncept 1. kola byl zpřesněn. Racionalizace návrhu v technicko - provozně –
dispozičně – ekonomické oblasti, nutnost umělého mikroklimatu pracovišť a ekonomické aspekty zadání
určují tendenci k technologickému charakteru vnitřního prostředí budovy. Společný poetický prostor
zahrady v centru dění tím víc nabývá na významu.
02) Zdůvodnění zvoleného urbanistického řešení, začlenění stavby do struktury území
univerzitního areálu
Univerzitní okrsek není v kontextu m sta čitelný, neboť vznikl transformací a dostavbami p vodních
budov nemocnice, které byly založeny pro jiný účel a nikdy nebyly koncipovány jako kampus. Jsme
v situaci ex post. Vývojem dosp l stav v ci do situace, kdy stojíme p ed poslední stavbou ve st edním
pásu areálu, která v sob nese nad ji na záchranu. ůrchitektura fakulty CTPO tak musí nést veškeré
b ím a sama sebou vytvo it obraz Kampusu. Duch Univerzity by m l být inspirován následujícími
atributy:
Kampus = koncentrace a soustředěnost
Hlavní předností kampusu je soustředění výuky, studia, relaxace i bydlení a oddělení od městského
ruchu, což podporuje soustředění na studium a vědecké bádání. To mimo jiné evokuje zklidněný,
mimosvětský a kontemplativní charakter prostředí klášterů.
ůkademická p da = svoboda ducha
Místo, kde jde především o svobodu vědeckého bádání a svobodu vyučování, právo konat akademické
obřady. Prostředí, kde je dogma nahrazeno disputací.
S tím souvisí Duch Univerzity = invokace jedinečnosti každého člověka
Nelze nemyslet na esenci školy, její počátek, její zrození, jak ho vyjádřil Kahn slovy o moudrém muži
pod stromem, který nevěděl, že je učitel... , a z toho vyplývající podřízený vztah uniformního vůči
individuálnímu.
Navržená stavba nemá být stavbou ve vlastním slova smyslu, jako spíše prostředím.
Budova nemá ambice být hv zdnou architekturou, hmotov je spíše nízkou podnoží ostatním budovám.
Návrh má ambici být dobrým konceptem, stabilizujícím univerzitní blok. Společn s novými stavbami
rektorátu a p ednáškových místností by budova CPTO m la ve svahu vytvo it rovinu – pomyslný st ed
univerzity.
Stávající kampus nemá jasné regulativy: pro osazení budovy CPTO je proto nutné z r zných náznak
jasn definovat vnit ní uliční sítˇ kampusu – protáhnout chodníky po obou stranách st edního pásu
budov. Ve východní části kampusu se nachází lichob žníkový pás pozemk kde doporučujeme také
založit regulativ uliční sít pro budoucí koordinaci výstavby.
V jižní části kampusu u plánovaného kruhového objezdu by m l vzniknout m stský prostor, nástupní
plocha do campusu od centra.
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03) Zdůvodnění zvoleného komplexního architektonického řešení;
Tvar budovy je prostý, ekonomický a funkční, ve standardu p im eném ve ejné školské stavb . Budova
svým objemem p esn odpovídá zadanému stavebnímu program, kdy celkový objem hlavního
stavebního objektu činí p ibližn 61,5 tis m3. Technický a uživatelský standard se tak s ohledem na
investiční náklady pohybuje v ádu 7tis Kč / m3. Navržená stavba je účelná, bez zbytečných volných
prostor konstrukčn a tvarov jednoduchá.
Stavební schránka budovy je pod ízena vizi prost edí kampusu, kterou je humanismus. Humánnost je
architektonicky vyjád itelná utvá ením inspirativních prostor . Budova školy je proto navržena jako
v nec učeben obtočený kolem zahrady, jejíž prost edí p ináší fakult i kampusu atmosféru zklidn ní.
Stavba je zvenčí navržena jako pevná, odolná, až industriáln lapidární. Zevnit je otev ená a intimní.
Na nic si nehraje, pásová okna jsou vyjád ením prosté účelnosti. T žký cihelný plášť je v Ústí tradičním
materiálem již z doby první republiky Ěviz. expresivní administrativní budova chemických závod z 20.
let 20. stoletíě, a současn je zárukou že budova odolá nep íznivému ovzduší a bez náklad na údržbu
vydrží minimáln 100 let.
Vnit ní prost edí dvora – zahrady je architektonicky inspirováno kláštery. Tento model je posunut dále
do 21. století p edevším ve v tší otev enosti – p ízemí má tvar spíše písmene U, aby se zahrada lépe
spojila s dalšími prostory campusu. Kolem celého obvodu atria je vytvo eno loubí pro komfortní pohyb
b hem nep ízn počasí. Sm rem ke st edu kampusu je na p ízemí umíst na menza, která tvo í pojítko se
zbytkem areálu.
04) Popis koncepce provozně dispozičního, konstrukčního, energetického a materiálového řešení
objektu CPTO
Provozn dispoziční koncepce
Budova je čty podlažní, p ičemž suterén tvo í garáž. Provoz kateder se tedy odehrává ve t ech úrovních
– podst ešním podlaží, p ízemním podlaží a sníženém p ízemí.
Budova má dva ve ejné vstupy. Vstup od campusu je n úrovni p ízemí z prostoru zahrady, vstup od
m sta je na úrovni sníženého p ízemí z p edprostoru mezi budovou CPTO a kruhovou k ižovatkou.
Podružné vstupy jsou na úrovni p ízemí p es d kanát a katedru matematiky.
Vertikální propojení všech pater tvo í čty i úniková schodišt s výtahy. Vertikální propojení kateder na
sníženém p ízemí a ve 2.NP s respirii u zahrady zajišťují t i spojovací schodišt .
Budova má horizontální provozní uspo ádání. Od úrovn zahrady s respirii a s výukovými prostory se
studenti budou pohybovat pouze o jedno podlaží nahoru a jedno podlaží dol . Hlavní pohyb student je
vodorovný, s tím souvisí v tší četnost setkávání a vzájemné komunikace. Univerzitní stavby založené
na vertikální komunikaci výtahy sociáln nefungují. Vodorovné uspo ádání provoz minimalizuje svislý
pohyb uživatel , technická jádra, komunikační jádra a usnadňuje eventuelní dispoziční zm ny. Nízká
výška budovy minimalizuje chv ní z hlediska užívání laborato í.
Dispozičn se trakty m ní dle povahy každého podlaží a provozu od dvou do čty traktového p íčného
uspo ádání. Na p ízemí je v části bloku kapacitních učeben použit dvojtrakt, kdy je trakt kuloárových
p edprostor učeben propojen se zahradou. Bloky kateder ve 2.NP jsou uspo ádámy čty traktov
v člen ní na pracovny orientované do zahrady, st ední chodbu, trakt hygienického p íslušenství a trakt
laborato í nebo učeben. Katedry ve sníženém p ízemí jsou uspo ádány p evážn trojtraktov , kdy
k vn jší fasád p iléhá trakt pracoven učeben a laborato í vyžadujících p irozené osv tlení, následuje
st ední chodba a trakt technických místností bez nárok na p irozené osv tlení.
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Díky horizontální skladb pater je také velmi jednoduché požárn bezpečnostní ešení – úniky jsou
možné budˇ p ímo na terén nebo pouze po seb hnutí schodišt o jedno podlaží.
Ve 2.PP jsou navrženy pouze parkovací plochy a strojovny. V tomto podzemním podlaží bude z ízeno
um lé osv tlení, rozd lené na dva okruhy: aě základní minimální orientační osv tlení, umožňující
snímání prostoru kamerami a bě provozní osv tlení, spínané na čidla po úsecích tak, aby svítila vždy jen
část v níž se pohybuje vozidlo nebo chodec. Osv tlení garáže bude v souladu se soudovým trendem
vybaveno LED zdroji, jejichž spot eba energie je velmi nízká a mají delší životnost, nežli zá ivky.
Podlaží označené jako 1.PP je z principu umíst ní budovy do topografické situace sníženým p ízemím.
Trakt sm rem do svahu je využit pro podzemní garáže, zásobování a technické místnosti.
Trakt nad úrovní svahu je využit pro umíst ní katedry Geografie.
Boční trakty s prom nnou výškou p ilehlého terénu jsou využity pro umíst ní kateder, které z principu
svých specializací nárokují ve stavebním programu stabilizaci mikroklimatu a zásobovací vazby, katedry
vyžadující určitou provozní odloučenost z d vodu sterilního a nebezpečného prost edí ĚBiologieě a
katedry systémov chrán né v či oslňujícímu sv tlu a tepelným zisk m ĚInformatikaě.
Organizace místností uvnit kateder je navržena tak, že katedry ve sníženém p ízemí 1.PP (biologie,
geologie, informatikaě mají u vn jších fasád místnosti vyžadující p ímé denní sv tlo a mohou být i
p irozen v tratelné Ěpracovny, n které laborato eě.
Na vnit ní stranu dispozice jsou situovány místnosti technického, hygienického zázemí, sklady,
zasedačky, specializované laborato e vyžadující zatemn ní a nucené v trání.
N kolik počítačových učeben katedry informatiky, vyžadující nep ímé osv tlení nebo severní okna jsou
umíst ny na vnit ní stranu dispozice, kde kontakt s denním sv tlem a možnost p irozeného prov trání
zprost edkovávají anglické dvorky. Obdobn jsou prosv tleny i vnit ní chodby a zasedačky.
Pro určité provozy je koncepce situování v prostoru bez vn jších vliv základem pro funkčnost provozu.
Správné rozvržení a stavebn technická p íprava vytvá ejí mikroklimaticky stabilní globální pozadí pro
úsp šné aplikace techniky vnit ního prost edí a návazných laboratorních technologií. Jedná se
p edevším o místnosti, pro které jsou zásadní stabilní mikroklimatické podmínky, kdy krom vyloučení
výkyv je považována rovnom rnost rozložení fyzikálních hodnot v prostoru. Kup íkladu jde o
rovnom rné rozložení teploty a vlhkosti s čímž souvisí s mírou aerace a tedy i s mírou a rovnom rností
tepelných zát ží místnosti. Pro vybrané laborato e jsou dále požadovány specifika jako je vysoké
zatížení podlah pro umíst ní t žkých a rozm rných za ízení, vyloučení chv ní, vyloučení sv tla, sterilní
prost edí, pln nucené v trání, úprava vzduchu. V neposlední ad je nutné p ihlížet i k provozním
napojením a vzdálenostem k zásob plyn , skladovému hospodá ství, montážní cesty, p ímým únik m
na volný terén.
2.NP -Katedry s laboratorními provozy se standardními požadavky z hlediska vnit ního prost edí jsou
soust ed né do nejvyššího – 2. nadzemního podlaží, tak, aby jejich zóna byla stranou silného tranzitního
provozu na p ízemí budovy a aby byly minimalizovány délky jader, zejména délky nerezových potrubí
jednotliv odtahovaných digesto í. Ke stabilizaci vnit ního prost edí provoz tohoto patra je navržena
ochrana proti teplotním zisk m z vn jšího prost edí prov trávanou dvouplášťovou st echou s p stebným
souvrstvím extenzivní zelen a dále – tak jako v celé budov - kombinace t žkého obvodového plášt
fasády, plochy prosklení obvodového plášt 30%, p edokenní ochrany, a použitím vnit ních tepeln
akumulačních materiál jako je beton.
Tyto provozy obsahují ve velké mí e vnit ní trakty, které lze díky podst ešnímu situování p irozen
v trat a osv tlovat st ešními sv tlíky.
Provozní vjezdy, zásobování
Hlavní podzemní parking je navržen utilitárn pod celou stavbou dokola. Dopravní p ipojení objektu
CPTO je vy ešeno pomocí již existující p ípojné komunikace, ústící na ulici Klišskou. Zásobování
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objektu CPTO menšími vozidly do v. 3m a délky do 6 m bude ešeno p es garáž v 1.PP. Zásobování
Ěobčasnéě v tšími vozidly bude ešeno z p ší zóny mezi CPTO a rektorátem. Na tuto plochu bude
umožn n i vjezd sanitním vozidl m a vozidl m HZS.
KONSTRUKČNÍ KONCEPCE
Konstrukčn je stavba navržena jako jednoduchý p íčný trojtakt z železobetonového skeletu 6x6m v
kombinaci s obvodovým st novým systémem s t žkým obvodovým plášt m z betonu tl 250 mm o dvou
nadzemních, sníženém p ízemí a jednom podzemním podlaží. Konstrukční výšky jsou 4,3m p ízemí,
2,8m suterén a 3,Řm b žná patra. P edpokládané založení objektu je na pilotách.
Obvodový plášť je navržen jako vn jší a vnit ní :
Vn jší fasády jsou opat eny zateplením minerální vatou tl 200mm vzduchovou dutinou tl 50mm a
obkladem z vysoce pálených lícových cihel tl 125mm. Pom r prosklení je 30%. Okenní otvory jsou
s integrovaným p edokenním stínícím za ízením, které brání p eh ívání místností.
Vnit ní fasády 2.NP jsou omítané, z kontaktního zateplovacího systému z minerálních rohoží tl. 200mm.
Parter a fasádu menzy tvo í loubí z kruhových betonových sloup konstrukčního skeletu v kombinaci
s ustoupeným lehkým obvodovým plášt m konstrukce sloupkového fasádního systému. Lehké obvodové
plášt tvo í tepeln izolační trojsklo se součinitelem prostupu tepla k=0,7 W/m2K. Strop loubí tvo í
p edokenní pasivní ochranu proti tepelným zisk m. Jižní fasáda menzy je proti tepelným zisk m
chrán na p edokenním stín ním.
St echa
Na základ zkušeností z realizací obdobného charakteru je známo, že na rozdíl od vým ny vzduchu
v laborato ích znamená odsávání digesto í velké množství st ešních ventilátor Ětzv. šnek ě s tlumiči,
které pak spolu s p ívodními potrubími zaplní celou st ešní krajinu. Zároveň
je pro v trání chemických laborato í specifické samostatné napojování digesto í Ěpodle velikosti
digesto e DN150 – DN250ě chemicky odolným – mnohdy nerez ocelovým potrubím. P i prostupu
hydroizolací st ešního plášt vznikají stovky potenciálních havarijních míst, kudy m že zatékat a u ady
obdobných objekt tudy i zatéká.
Proto je navržena dvouplášťová st echa, jejíž horní šikmá Ěhydroizolačníě rovina není prostupy
perforována, ale pouze je p ekrývá. Výdechy z ventilátor jsou sm ovány nad otev ený technologický
prostor, kam budou umíst ny vn jší části vzduchotechnických stroj a venkovní jednotky chladu. Tento
technologický pás je umíst n do nejvyšší části pultové st echy a bude zakryt pouze prodyšnou stínící
m íží z pororoštu, v části tohoto koridoru budou rozmíst ny fotovoltaické panely. St ešní krajina tak
z stane uchrán na vizuáln od shluk VZT za ízení, a zároveň tak bude utlumen hluk od strojních
za ízení.
ENERGETICKÁ KONCEPCE
Pro dosažení energeticky úsporného ešení jsou navržena následující zásady a opat ení:
Minimalizace stavebního objemu.
Tepeln jímavé vnit ní materiály.
T žký obvodový plášť.
P edokenní stín ní.
Dvojitá st echa.
Rezervoár dešťové vody.
Max 30% okenních ploch.
Místnosti pracoven jsou p irozen v trané.
Místnosti laborato í, poslucháren a společné prostory mají hybridní v trání.
Okna jsou vybavena detekcí otev ení pro regulaci vytáp ní a chlazení.
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Aktivní konvenční systémy:
Omezení ztrát tepla v tráním - rekuperace deskovými rekuperátory, která šet í min. 50% energie.
Využívání zbytkového tepla z výroby chladu, technických z ízení, serveroven Ěosazování vým ník ě.
Regulace systému pro snižování výkon v mimoprovozních dobách. Využití horkovodu pro výrobu tepla
pro VZT vým níkovou stanicí HV – V.
Alternativní zdroje:
Fotovoltaické panely jsou umíst ny na technologický pás na st eše budovy.
Stavba bude využívat dešťovou vodu z rezervoáru uprost ed zahrady pro splachování WC a užitkové
účely.
Tepelné čerpadlo, geotermální vým ník v prostoru zahrady.
MůTERIÁLOVÁ KONCEPCE
Vn jší obvodová st na je opat ena dvojitou fasádou z lícových cihel. Vnit ní fasáda Ědo atriaě je tvo ena
kombinací prosklených ploch v p ízemí a t žkého obvodového plášt se sklen ným obkladem a v tranou
izolační dutinou. Povrchy komunikací jsou p evážn z betonu. Na st eše je vysazena extenzivní zeleň.
Zelené st echy minimalizují návaly p i odtoku dešťové vody, prodlužují životnost hydroizolace st echy
a zlepšují tepeln izolační parametry st ešní konstrukce a tepelnou stabilitu budovy. Krom t chto
technických vlastností mají vliv na zlepšení mikroklimatu, zachytávání prachu a nečistot z ovzduší, na
zajišt ní ochrany proti sání v tru na st echách a také na zvýšení požární odolnosti. Díky dobrému
pohlcování hluku ve vegetaci se snižuje hladina hluku v zástavb .

05) popis zásad návrhu technologického a technického vybavení
Systém zásobování - instalační jádra
Funkční náplň budovy je hybridní. Z tohoto d vodu navrhujeme kombinaci vertikálního a horizontálního
systému zásobování. Laborato e navrhujeme beze zbytku navrhujeme vybavené um lým v tráním a
klimatizací.
V trací systém - pro celou budovu včetn laboratorních blok navrhujeme systém horizontálního
zásobování. V trací systém je veden v soub hu s kabelovými a trubními trasami dalších profesí.
V rozích budovy jsou kapacitní sb rné multimediální šachty, ústící do centrálních strojoven. Mezi
sb rnými šachtami jsou vodorovné rozvody potrubím pod stropem každého podlaží, p dorysn
v místech možného lokálního snížení sv tlé výšky místnosti Ětj. z hlediska komunální hygieny
v hloubkách traktu mimo p irozené osv tlení, tj. mimo pracovní zónuě. T mito místy jsou zadní části
hlubokých místností a st ední trakty dispozice.
Odtahy digesto í a mobilní odsavače par musejí být z povahy v ci ešeny pro každou digesto zvlášť.
Z toho vyplývá, že p i daných p dorysných a svislých vzdálenostech je výhodný vertikální
decentralizovaný systém menších jader s jednotlivými ventilátory na st eše. Decentralizovaná jádra
budou využita i pro soub žné vedení odpad splaškové a technologické kanalizace.
Centrální rozvody technických plyn jsou uvažovány pro b žné technické plyny Ěkyslík, dusík, argon),
dv rezervní v tve a dále je uvažován centrální rozvod stlačeného vzduchu a vakua. Stanice zásobník
technických plyn je p i vjezdu do garáží, ve vn jším prostoru. Součástí za ízení jsou tlaková stanice.
Kompresorovna a vakuovna. Délky rozvod technických plyn jsou vzhledm kpozici katedry biologie
nulové, vzhledem ke pozici katedry chemie je vzdálenost 7m.
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VZDUCHOTECHNIKA
Vzduchotechnika a klimatizace eší v trání jednotlivých prostor objektu Ěv sekčním rozd lení na
učebny, laborato e , chodby, kancelá e, garáž a skladyě, klimatizaci vybraných pracovišť a požární
v trání chrán ných únikových cest. Vzduchotechnické jednotky budou zajišťovat filtraci, oh ev nebo
chlazení Ěchladící komora s p ímým výparníkemě, rekuperaci a p ípadn sm šování p ivád ného
vzduchu. Zdrojem chladu pro každou vzduchotechnickou jednotku budou samostatné vzduchem
chlazené kondenzační jednotky pracující s ekologickým chladivem R407C.Zdrojem tepla pro
vzduchotechniku bude topná voda o p edpokládaném teplotním spádu 80/60, která se bude p ipravovat
v jednotlivých sekčních tlakov závislých p edávacích stanicích. Odtud bude vedena k jednotlivým
vzduchotechnickým jednotkám s vodními oh ívači Ěs osazenými sm šovacími uzly a ob hovými
čerpadlyě. Digesto e, mobilní odsavače , sk ín s chemikáliemi a s technickými plyny budou napojeny
na odsávací ventilátory umíst né na st eše objektu. Podle druhu odsávané vzdušiny budou potrubí a
ventilátory vyrobeny z nerez ocelového plechu nebo speciálního plastu a v provedení dle stupn
nebezpečí výbuchu jako výbušné nebo nevýbušné. Pro klimatizaci je navržen VRV systém v provedení
s tepelnými čerpadly a VRV systém s p enosem tepla, který umožňuje chladit a topit současn vnit ní
jednotky napojené na jednu venkovní jednotku. Pro serverovny a místnosti s požadavkem na chlazení
Ěpro které není výhodný systém VRV z d vod velké vzájemné vzdálenostiě jsou navrženy splitové
jednotky skládající se z podstropní jednotky Flexi a samostatné vn jší jednotky. Všechny venkovní
jednotky budou umíst ny na st eše objektu, jak je popsáno v p edešlé kapitole.

ÚST EDNÍ VYTÁP NÍ
Zdroj tepla - objektová p edávací stanice Ě opsě- horká voda-voda
Tlakov nezávislá kompaktní PS HV-V je napojena na horkovod, který je zaúst n do p edávací stanice,
která je umíst na v 2.PP. V nejvyšším bod napojení OPS bude osazeno na horkovodu odvzdušn ní.
Centrální ultrazvukový m ič tepla bude osazen p ed napojením OPS, který dodá dodavatel tepla.
OPS je navržena jako kompaktní, kde se bude p ipravovat ,, ostrá“ voda o teplotním spádu Ř0/50°C.
Objekt je rozd len na čty i dilatační celky. V každém celku bude osazena tlakov závislá p edávací
stanice, která bude napojena na ,, ostrou“ vodu Ř0/50°C z OPS.
Z OPS bude potrubí vedeno do jednotlivých p edávacích stanic podél obvodové st ny v 2.PP a
v jednotlivých sekcích bude p íčn p echázet ve výšce min. 2100mm od spodní hrany tepelné izolace
nad podlahou a zaúsťovat do kombinovaných rozd lovač a sb rač v jednotlivých TZPS1-4.
Otopná soustava
Otopná soustava je koncipována jako dvoutrubková s nuceným ob hem topné vody o teplotním spádu
70/55ºC. Na v tvi ÚT bude osazeno cirkulační čerpadlo, sm šovací ventil, který bude p ipravovat
ekvitermn ízenou topnou vodu a další p íslušné armatury, které jsou patrny ze schémat podružných
p edácích stanic. Potrubní rozvod je z kombi rozd lovače veden horizontáln pod stropem na záv sech
v 2.PP k jednotlivým stoupačkám. Ze stoupaček je napojen horizontální rozvod v jednotlivých patrech k
otopným t les m. P ipojovací potrubí bude vedeno potrubí pod instalačním kanálem el. Rozvod pod
parapety oken.
Otopný systém bude provozován po celou provozní dobu budovy v rozsahu cca 700- 2130h, jen laborato e
a místnosti, které nebudou mít nároky na nep etržitý denní provoz budou vytáp ny v závislosti na
obsazenosti jednotlivých učeben, což je dáno rozvrhem v jednotlivých semestrech.
Mimo provozní dobu budovy bude vytáp ní provozováno v útlumovém režimu v závislosti na tepeln
technických vlastnostech budovy. Provozní doba ÚT bude up esn na na základ zkušebního provozu a
počátečního provozu v zimních m sících, kdy bude nastavena regulace dle zjišt ných skutečností.
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Vytáp ní t chto místností bude ízeno sekčními ventily, které budou osazeny termoelektrickými
pohony, které budou mít p íslušné adresy pro nastavení režimu vytáp ní v místnosti nebo osazením
termoelektrické hlavice na otopném t lese. Teplota v místnosti bude ízena v závislosti na prostorové
teplot , prostorovým čidlem teploty viz. projekt M+R.
Vzduchotechnika
Topné v tve pro okruh vzduchotechniky budou vysazeny z kombi rozd lovač v jednotlivých TZPS1-4,
odkud budou horizontální rozvody vedeny pod stropem v 2.PP k šachtám vedoucím na st echu, kde jsou
osazena vzduchotechnická za ízení a k VZT za ízení v 2.PP a teplovzdušným clonám osazených v 1.NP.
Okruh vzduchotechniky bude pracovat s neregulovanou topnou vodou o teplotním spádu Ř0/60 ºC.
Rozvod k jednotlivým vzduchotechnickým jednotkám bude veden k VZT jednotkám. Pokud bude
vedeni i po st eše, potrubí musí být opat eno a zabezpečeno tepelnou izolací, která bude oplechována,
aby nemohlo dojít k zamrznutí. Na jednotkách budou osazeny sm šovací uzly s vlastním ob hovým
čerpadlem a vlastní autonomní regulací, která je dodávkou vzduchotechniky.
M ENÍ ů REGULůCE
P edm tem této specifikace rozsahu profese je m ení a regulace výtáp ní a klimatizace daných prostor
budovy CPTO UJEP v Ústí nad Labem. Návrh rozsahu ešených okruh je veden s cílem dosažení pln
automatického provozu vytáp ní a klimatizace, a to p edevším:
Vytáp ní :
hlavní horkovodní vým níková stanice
podružné PS
regulace teploty topných v tví
p íprava teplé užitkové vody
p íprava vody pro VZT jednotky
poruchové stavy
zaplavení prostoru PS
p etopení TUV
minimální havarijní tlak systému
p etopení prostoru stanice
Vzduchotechnika :
popis regulace VZT za ízení obecn
aut. ovládání jednotlivých VZT za ízení
hlídání poruchových stav :
zanesení filtr VZT za ízení
chod ventilátor VZT za ízení
protimrazová ochrana VZT za ízení
porucha chladícího za ízení
Klimatizace:
- ovládání a napájení chladícího systému budovy ĚSplit + VRV systemě
Digesto e
- ovládání otáček digesto í a mobilních odsavač
Regulace radiátor jednotlivých místností
- ovládání radiátor a konvektor
Centrální dispečink
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SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE
P edm tem této specifikace rozsahu profese silnoproudé elektroinstalklace budovy CPTO UJEP v Ústí
nad Labem.
Hlavní p ívod a rozvody, rozvad če:
Pro napájení objektu je navržena nová velkoodb ratelská trafostanice.
V 2.PP je umíst na hlavní rozvodna NN. V ní jsou umíst ny :
Rozvád č NN – RH hlavní rozvad č NN, do kterého jsou provedeny p ívody z transformátor a
ze kterého jsou napojeny podružné rozvad če v jednotlivých podlažích a pro jednotlivé
technologické celky.
Rozvad č NN – Dů hlavní rozvad č NN pro odb ry, které budou zálohovány z dieselagregátu.
Rozvad če napojené z dieselagregátu zajišťují p i výpadku napájení ze sít NN vybrané
odb ry na záložní napájení.
Rozvad č kompenzační
Rozvad č centrálního napájení nouzového osv tlení.
Hlavní kabelové trasy:
Z rozvody se provede hlavní kabelová trasa . V jednotlivých v instalačních jádrech kde jsou
umíst ny rozvád če se provedehlavní stoupací vedení do 2NP.Veškeré prostupy mezi požárními
úseky nutno chránit protipožární ucpávkou.
Zásuvková instalace:
Veškeré rozvody pro zásuvkové obvody 230 V budou vodiči CYKY 3Cx2,5mm2. Obvody pro zásuvky
3x400V budou dimenzovány podle požadovaného proudového zatížení.
Uložení zásuvkových obvod bude provedeno vývody z jednotlivých jader se provede v jádru v lišt a
dále pod okny ve žlabu pod parapetem.
V kancelá ích a laborato ích budou rozvody vedeny v kabelových žlabech umíst ných na st n pod
parapety, p ípadn pak v p íčkách.
Ve vybraných místnostech v podlahových kanálech vč umíst ní podlahových hnízd.
V chemických laborato ích budou krom zásuvkových obvod provedeny v souladu s ČSN 33 2000-7707 obvody pro p ipojení počítač na uzemn ní. Rozvody budou vodiči CY , pro p ipojení budou
použity speciální zásuvky ze zdravotnického programu výrobce.
Vyh ívání okap a vpustí :
Pro zajišt ní funkčnosti dešťových svod v zimním období jsou navrženy topné kabely pro vyh ívání
okap na st eše nad 2.NP a dešťové vpusti s elektrickým vyh íváním.
Napojení pisoáru a umyvadel na senzory.
Pro hygienická za ízení se provedou vývody 230V pro napojení senzorových baterií a pisoár .
Ovládání žaluzii.
Jedná o dopln ní el. žaluzie na jednotlivých oknech s motory budou 230V,150W. Na jeden okruh lze
napojit 6ks žaluzii. Umíst ní ovládače bude v místnosti katedry z prostoru katedry.
Technologické rozvody:
Laborato e :
Instalace pro laborato e budou provedeny podle požadavku projektu laboratorní techniky a podle
požadavk uživatel .
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Vývody pro digesto e, pro pracovní stoly a pro jednotlivé p ístroje Ěpodle projektu technologie
laborato íě, které jsou umíst ny v prostoru bude provedeno v trubkách v podlaze s volným koncem 3,5
m.
V části laborato í jsou navrženy podružné rozvad če, které umožní odpojení celé laborato e
bezpečnostním tlačítkem. Stejn tak i laborato e, které jsou požadovány napojit na náhradní zdroj má
podružné rozvad če.
V místech plyn je nutné zásuvku místit min Ř0cm od zdroje.
ůntistatické podlahy v laborato ích budou provedeny speciální podlahovou krytinou s p edepsanou
vodivostí. Pro uzemn ní budou v rozích místnosti instalovány krabice se svorkovnicí, které se p ipojí na
ochrannou sb rnu Pů nejbližšího patrového rozvad če. Pro vodivé spojení podlahové krytiny budou
použity Cu pásky 20x0,5 mm délky 1 m.
Pokud budou v komplexech laborato í bude provedeny faradayovy klece, budou provedeny drát nou
sva ovanou sítí Ědrát 6 mm, oka 100x100 mm zajistí stavbaě, která bude vodiv propojena vč . stropu a
podlahy. Vodiče se na m ížovou síť u podlahy propojí/ pevné propojení nap . letování/ svedou do
uzemňovacích krabic / 4ks/ a p ipojí na P ípojnici v nejbližším patrovém rozvad či.
Laborato e optiky budou propojeny trubkou HDPE 40/32 pro dodatečné uložení optického vlákna.

Vzduchotechnika a chlazení :
Pro v trání a klimatizaci objektu jsou navrženy VZT jednotky Ěn které s chlazením p ivád ného
vzduchuě. VZT za ízení jsou umíst na na st eše a 2.PP.
Silové napojení je ešeno v profesi M+R.
V rámci rozvodu elektro se provede jen požadovaný p ívod pro rozvád če umíst né v rozvodn v 2PP..
Hlavní napájení bude z rozvodny z HR umíst né v 2PP. Zálohované napájení se provede z RPZ
umíst né v prostorách rozvodny.
Požární vzduchotechnika :
ešeno stejn jako VZT.
Výtahy :
Pro napájení výtah / mimo evakuačních/ budou p ivedeny kabely do nejnižší stanice a p es výtahovou
šachtici vyvedeny do nejvyššího podlaží a budou ukončeny 4m volným vývodem. Čty i výtahy budou
napojeny bez zálohování, čty i Ěoznačené jako evakuačníě budou napojeny z náhradního zdroje. Pro tyto
výtahy budou použity kabely s požadovanou požární odolností.
Horní pat e výtahu se provede nasv tlení horní plošiny zá ivkovým svítidla 2x36W vč. ovládání.
Napojení se provede z patrového rozvád če .
Ostatní technologické za ízení :
Technologické vývody pro ostatní technologická za ízení budou ešena podle požadavk projektant
t chto částí. Sem pat í :
technologie stabilního hasícího za ízení
technologie bufetu
technologie p edávacích stanic
technologie neutralizačních stanic
technologie vodního prvku
technologie pro závlahy
Napojení slaboproudých za ízení :
Pro slaboproudá za ízení budou ešeny následující vývody :
napojení rozvad č pro servery
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rozvád če pro jednotlivé vývody
napojení kamer CCTV
napojení expandér EZS
napojení digitálních hlasových majáčk
napojení zámk p ístupového systému
za ízení ůV techniky budou v místnostech

Ochrana p ed nebezpečným dotykovým nap tím:
Základní ochrana bude samočinným odpojením od zdroje, ochrana bude doplňujícím pospojování.
V umyvárnách bude provedeno ochranné pospojování.
Elektroinstalace v prostoru sociálních za ízeních bude napojena z proudového chrániče se
jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem do 30mů.
V chemických laborato ích bude provedena zvýšená ochrana proti unikajícím proud m.
Ve všech prostorách, kde budou instalace provedeny v ocelových žlabech bude provedeno p ipojení
t chto konstrukcí na ochrannou p ípojnici v nejbližším podružném rozvad či.
V určených prostorách laborato í bude provedena instalace pro antistaticky vodivé podlahy.
Ochrana proti p ep tí:
Pro ochranu proti p ep tí je zvolen systém kaskádové ochrany, t ístupňová ochrana. V rozvad čích
v hlavní rozvodn budou instalovány svodiče bleskového proudu t ídy B s p enosovou schopností min.
60 ků a p ed azenou tavnou pojistkou. V podružných rozvad čích budou osazeny p ep ťové ochrany
t ídy C Ědruhý stupeňě s min. propustností 5-20 ků p i definitivní rázové vln Ř kV/20 mikrosekund.
Podkritická vzdálenost bude um le prodloužena omezovací impedancí Ě7 mikroHenryě. T etí stupeň
p ep ťové ochrany- t ídy D bude součástí zásuvek NN. Jedná se o varistorovou p ep ťovou ochranu
kombinovanou se síťovým filtrem se signalizací poruchy. Tato ochrana bude u zásuvek pro napájení
datových a telekomunikačních p ístroj . P ep ťovou ochranou t ídy D se signalizací poruchy budou
opat eny zásuvky určené pro napájení výpočetní techniky.
Náhradní napájení :
Pro napájení vybraných d ležitých obvod je navržena instalace náhradního zdroje dieselagregátu.

ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE
Kanalizace
Vnit ní kanalizace bude navazovat na venkovní jednotnou kanalizaci . Venkovní kanalizace bude vedena
podél obou stran objektu.
Zvlášť budou v objektu svád ny odpadní vody od za izovacích p edm t , zvlášť budou svád ny dešťové
vody ze st echy objektu. Mimo to budou samostatn svád ny také odpadní vody s obsahem chemických
látek od výlevek laboratorních stol v laborato ích.Zázemí bufetu bude vybaveno odlučovačem tuk .
Pro svedení splaškových vod od za izovacích p edm t ,umíst ných v hygienických za ízeních, budou
provedeny kanalizační odpady s napojením p ipojovacích potrubí.
10

P ípadn budou provedena zav šená potrubí, vždy v pat e pod daným hygienickým za ízením. Zav šená
kanalizace v hygienických za ízeních bude kryta podhledy.
Kanalizační odpady u t chto za ízení budou vedeny p evážn v instalačních šachtách Ěspolu se
stoupačkami vody, ú.t. a vzduchotechnikyě, v menší mí e v p íčkách, ve zdivu.
V 2pp budou pak odpady navazovat na kanalizační svody zav šené pod stropem nebo po st n šachet.
Svody budou vyvedeny p ed objekt, kde budou navazovat na kanalizační p ípojky.
Mimo hygienická za ízení jsou v objektu navrženy umývadla v jednotlivých t ídách, pracovištích,
laborato ích, kancelá ích. Pro odvod odpadních vod od t chto za izovacích p edm t jsou navrženy
odpady, které budou vedeny jednak v instalačních šachtách Ěspolu s kanalizačními odpady pro odvod
odpadních vod s obsahem chemikálií, se stoupačkami vody a potrubím vzduchotechnikyě a také v
p íčkách jednotlivých místností Ěspolu se stoupačkami studené vodyě.
Na odpady budou napojeny za izovací p edm ty pomocí p ipojovacích potrubí, částečn také pomocí
zav šené kanalizace v jednotlivých patrech. Zav šená kanalizace bude kryta podhledy. Zav šená
kanalizace bude vedena v p edepsaném spádu, t sn pod stropem, nad ostatními rozvody vedenými
v podhledech Ěvzduchotechnika, rozvody vody, plynu a technických plyn ě
Na tyto odpady budou napojeny také odvody kondenzátu od klimatizačních jednotek, umíst ných
v n kterých laborato ích a pracovnách. Odvod od klimatizačních jednotek bude proveden potrubím
z hostalenu. Potrubí bude vedeno v podhledech, nebo v p íčkách ve zdivu sm rem k jednotlivým
odpad m. Napojení na kanalizační odpad bude provedeno p es vtok se zápachovou klapkou.
Pro odvod odpadních vod od výlevek laboratorních stol v laborato ích je navržena samostatná
kanalizace neb s p edpokládá že v odpadních vodách m že být obsažen velmi z ed ný roztok Ěpod
0,5%ě alkalických hydroxid Ěnap . Hydroxidu sodnéhoě a silných minerálních kyselin Ěnap . Kyseliny
sírovéě. Dále zde m že být obsažen velmi z ed ný roztok ethanolu či propanolu Ěpod 1% roztokě.
Kanalizace pro odvod odpadních vod z obsahem chemických látek je vedena v soub hu s kanalizací pro
odvod odpadních vod.
Po pr chodu odpad p es strop nad 2pp budou jednotlivé odpady pomocí zav šených svod p ivedeny
k obvodovému zdivu. Pomocí hlavních kanalizačních svod budou vedeny podél obvodové zdi k
místnostem neutralizace. Po pr chodu p es neutralizační stanice, budou odpadní vody p ečerpávany
pomocí čerpadel, které budou součástí stanic. Budou napojeny na kanalizační svody a vyvedeny p ed
objekt.
V 2pp jsou také navrženy p edávací stanice ú.t Ěcelkem p t p edávacích stanic, ve dvou bude
zajišťována také p íprava teplé vodyě. Pro možnost vypušt ní systém a¨také pro odvod p epadových
vod od pojistných za ízení jsou navrženy sb rné šachty 500/500/600. V šachtách budou umíst na kalová
čerpadla. P ečerpávané odpadní vody budou napojeny na zav šené kanalizační svody pod stropem
v 1pp. Stejná sb rná šachta s kalovým čerpadlem je navržena také v drtírn a v odpadovém hospodá ství.
Pro odvod dešťových vod od anglických dvork jsou navrženy dv dvorní vpusti s napojením na vnit ní
kanalizaci. Na napojení budou osazeny automatické zp tné armatury proti vzduté vod s klapkou
z nerezové oceli s revizním čistícím krytem a p ídavným ručním zajišt ním klapky.
Pro vnit ní kanalizaci je navrženo také v trací potrubí - odpady budou vyvedeny nad st echu, kde budou
ukončeny odv trávacími hlavicemi. Systém odv trání bude dopln n umíst ním p ivzdušňovacích
ventil .
Pro možnost pročišt ní vnit ní kanalizace budou na kanalizačních odpadech v 2pp, p ed vývody
z objekt , osazeny čistící kusy.
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Prostupy potrubí mezi jednotlivými požárními úseky jak svisle, tak vodorovn musí být provedeny
v protipožárním provedení.
Dešťové vody ze st ech objektu budou svád ny pomocí dešťové kanalizace. Ze st echy nad 2np budou
dešťové vody svád ny do žlab a pak prost ednictvím venkovních dešťových odpad pak svedeny na
terasu po stranách objektu.
Rozvod vody
Pro objekt je navržen p ívod vody dn 150. Spot eba vody pro objekt bude m ena ve vodom rné šacht
p ed objektem. Objekt bude napojen dv mi p ípojkami vody, napojenými na p ívod vody.
P ípojky budou zabezpečovat p ívod vody ke všem výtokovým armaturám všech za izovacích p edm t ,
výtokovým armaturám laboratorních stol a dalších za ízení laborato í a také k výtokovým armaturám a
za ízením bufetu. P ívody vody budou sloužit také pro pot eby vnit ního požárního rozvodu vody.
P ípojky vody budou zaúst ny do vým níkových stanic v 2pp. Za vstupem p ívod do objektu budou
osazeny vodom rné sestavy . V sestavách je také v obou p ípadech navržen vodom r s dálkovým
odečtem dat a filtr pro studenou vodu se zp tným proplachem.
Od vodom rných sestav je navržen hlavní rozvod vody. Hlavní rozvod studené vody Ěspolu s hlavními
rozvody teplé vody a cirkulace) bude veden v chodb v 2pp. V soub hu s rozvody vody bude vedeno
potrubí vzduchotechniky, rozvod zemního plynu a také rozvody technických plyn . Rozvody budou
chrán ny podhledy.
Od hlavních rozvod budou napojeny p es uzáv ry jednotlivé stoupačky vody. Stoupačky budou vedeny
částečn v instalačních šachtách Ěspolu s potrubím vzduchotechnikyě nebo v p íčkách ve zdivu.
Stoupačky v instalačních šachtách budou vedeny pro napojení hygienických za ízení a pro napojení
laborato í.
V p íčkách budou p evážn vedeny pouze stoupačky studené vody .
Ze stoupaček vody vedených v instalačních šachtách budou napojeny výtokové armatury laboratorních
stol , dalších za ízení, bezpečnostní sprchy u laborato í.
Mimo uzáv r p i napojení laboratorních stol , budou osazeny také skupinové uzáv ry . Ty budou
osazeny v p íslušných podlažích v instalačních šachtách. P ístup bude umožn n osazením dví ek.
Rozvody vody pro laborato e budou vedeny vždy pod stropem nižšího podlaží spolu potrubím
vzduchotechniky, rozvodem zemního plynu a také rozvodem technických plyn .
Teplá voda bude pro objekt p ipravována ve dvou vým níkových stanicích v samostatných místnostech.
V obou p ípadech je navržen rychlooh ev pomocí deskového vým níku, dopln ný o akumulaci
v zásobníku tuv. Pro dobíjení akumulace tuv je navržen samostatný cirkulační okruh. Pro ochranu
rozvod teplé vody a cirkulace a také vým níku proti zanášení vodním kamenem , bude na p ívodu
studené vody k vým níku osazena fyzikální úpravna vody.
Pro cirkulaci tuv je navrženo u obou vým níkových stanic cirkulační čerpadlo s pat ičnými armaturami.
Rozvod teplé vody a také cirkulace bude veden v soub hu s rozvodem studené vody.
Hlavní rozvody vody budou vedeny pod stropem 2pp na nosnících uchycených záv sy do strop .
Z hlavního rozvodu budou napojeny jednotlivé výtokové armatury u skupin za izovacích p edm t .
S ohledem na členitý rozvod teplé vody a tím také rozvod cirkulace, budou na jednotlivých v tvích pro
možnost vyregulování systému cirkulace osazeny termostatické regulační ventily.
Na vnit ní rozvod vody budou napojeny také vývody vody na st echu pro možnost očisty konponent
vzduchotechniky.Všechny tyto p ívody jsou navrženy tak, aby v zimním období byla možnost odstavení
p ívod a také možnost vypušt ní.
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V zahrad je navržen vodní prvek. Technologie pro vodní prvek bude umíst na v samostatné místnosti
v terénu. Za ízení ve strojovn bude sloužit pro napoušt ní, doplňování a úpravu vody v prvku.
Zároveň bude umožňovat také vypoušt ní vody ze za ízení. Za ízení bude sestaveno z akumulační
nádrže, elektrorozvad če se spínacími hodinami, ponorného čerpadla nautilus, filtru mechanických
nečistot, zm kčovací stanice“, automatického regulátoru dopoušt ní, senzoru pro snímání hladiny,
solenoidového ventilu.
V souladu s požadavky čsn „zásobování požární vodou“ je pro objekt navržen vnit ní požární rozvod
vody. V objektu budou osazeny hadicové systémy typu d. V každém podlaží budou osazeny hydrantové
sk ín s tvarov stálou hadicí a výst ikovou hubicí.
Mimo vnit ní požární rozvod vody bude v objektu z ízeno také požární potrubí s výtokem na každém
podlaží Ěsuchovodě. V jednotlivých podlažích bude pak osazen vždy jeden výtokový ventil s tlakovou
hrdlovou spojkou.
Prostupy potrubí mezi jednotlivými požárními úseky jak svisle, tak vodorovn musí být provedeny
v protipožárním provedení.

ROZVODY TECHNICKÝCH PLYN , VůKUOVÁ STůNICE, KOMPRESOROVÁ STůNICE
P edm tem je rozvod laboratorních plyn , stlačeného vzduchu a podtlaku, centrální rozvody
laboratorního dusíku, kyslíku a argonu, stlačeného vzduchu a podtlaku a místní rozvody z tlakových
lahví laboratorních plyn umíst ných v jednotlivých místnostech laborato í.
Zdroje
Kompresorová stanice
Zabezpečuje dodávku stlačeného vzduchu 0.6MPa.
Technologické vybavení: kompresor s tlakovou nádobou, sušič vzduchu, redukční ventily a filtry
Místnost kompresorovny je v traná vzduchotechnikou.
Pojistný ventil na potrubí stlačeného vzduchu bude nastavený na 0,7 MPa.
Vakuová stanice
Zabezpečuje zdroj vakua
Technologické vybavení: výv vy, vstupní filtry, zásobníky vakua, tlumič hluku a odvodn ní na
odtahovém potrubí
Výv vy jsou z d vodu ot es a hluku uloženy na silentblocích.
Novodurové potrubí odtahu výv v spojováno lepením.
.
Odpa ovací stanice dusíku, kyslíku a argonu
Odpa ovací stanice jsou umíst na na boku budovy ve vn jším prost edí a jsou p ístupny pro cisternové
vozy s p edm tnými látkami v tekutém stavu. Z odpa ovací stanice budou látky odebírány v tekutém
stavu do dewarových nádob a v plynném stavu do centrálních rozvod o tlaku 0,4 MPa.
Rozvody
Rozvod vakua a stlačeného vzduchu
Rozvody jsou z m d ných trubek spojovaných pájením natvrdo. V místech spot eby jsou kulové
kohouty ½“.
Rozvod technických plyn dusíku, kyslíku, argonu
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Rozvod 0,4 MPa pro čistotu plynu 6.0 včetn je z nerezových bezešvých trubek. Potrubí je sva ováno
orbitáln . V místech spot eby budou odb rové panely s redukcí tlaku. Rozvod je také zaveden
k nást nným redukčním panel m chlorovodíku a amoniaku pro proplachy potrubí.
Samostatné tlakové láhve s laboratorními plyny
Budou umíst ny v jednotlivých místnostech laborato ích a budou zdrojem plynu pro jednotlivé p ístroje.
P edpokládá se použití hélia,acetylenu,chlorovodíku,amoniaku kyslíku, oxidu dusíku, vodíku, neonu a
tekutého dusíku. Tlakové láhve s plyny, které jsou z hlediska zdravotního a bezpečnostního rizikové,
jsou umíst ny v odv traných zamykatelných sk íních pro tlakové láhve. Odv trání je vedeno mimo
budovu. Každá tlaková láhev /50 l/20MPa nebo 40 l/15 MPa/ bude spojena s nást nným redukčním
panelem vysokotlakovou spirálou. Výstupní tlak bude nastaven na 1 MPa. Pojistný ventil bude nastaven
na otvírací p etlak 1,2 MPa. Odfuk od pojistného ventilu bude,v p ípad sk íní,veden do odv trání t chto
sk íní. Tlakové láhve amoniaku a chlorovodíku budou umíst ny v samostatných sk íních pro dv láheve
s nuceným v tráním na st echu budovy. Redukční nást nné panely pro chlorovodík a amoniak budou p i
vým n tlak.láhve propláchnuty dusíkem a tím se stane vým na tlakové láhve bezpečná a obsluha
nemusí mít dýchací p ístroj. Z redukčních panel bude proveden rozvod k míst m odb ru nerezovou
trubkou 8x1. V místnostech, kde se bude používat chlorovodík a amoniak, budou umíst ny detektory
úniku t chto plyn a v p ípad havarijní situace úniku bude p ívodní potrubí automaticky
elektromagnetickým ventilem uzav eno. Taktéž sk ín s tlakovými lahvemi chlorovodíku a amoniaku
budou obsahovat detektory úniku. Vyhodnocení stav jednotlivých detektor bude ve dvou 4.
kanálových monitorovacích plynových jednotkách. Na boku budovy v 1.PP je u vjezdu do garáže
umíst n sklad tlakových lahví.

06) popis koncepce souvisejících krajinářských úprav v rozsahu řešeného území
Stávající kampus univerzity, vzniklý p estavbou nemocnice, sestává z nat snaných ádkových budov ve
svahu a nemá žádný centrální pobytový prostor. Nová budova by m la dát kampusu st ed. V pomyslném
st edu p írodov deckých obor je zahrada - symbol p írody. Tento prostor, umožňuje spočinutí, je
odd lený od m stského provozu a nabízí soust ed nost, ticho, záv t í, vizuální a prostorové odclon ní,
možnost nerušeného smyslového vnímání toho, na co v b žném život ve m st není čas – nap íklad
nálad denních a ročních období. Prost edí zahrady je spojeno s kontextem krajiny severních Čech. Nízká
výška budovy umožňuje výhled na kontury horizontu vzdálených hor.
Zahrada je založena na rostlém terénu, dlouhodobou vizí je dominantnost vzrostlých strom . Prstenec
t la budovy by m l stromy obemknout a chránit v pozici obdobné vztahu kv tináče v či rostlin .
V metaforickém vyjád ení jde o vyjád ení , že cílem v dy je chránit život.
Krajiná ské úpravy mezi jednotlivými budovami by m ly spojovat a sjednocovat charakter univerzitního
kampusu.
Prostor mezi navrženou budovou CPTO, rektorátem, sály a aulou by m l být pobytovou plochou
navrhujeme osadit stromo adím.
P edpolí navržené budovy CPTO sm ující sm rem k centru m sta navrhujeme z části jako zpevn nou
plochu. Nezpevn né plochy p evážn vyplňuje sečený trávník s voln sázenými listnatými stromy.
Podélné p ší komunikace nap íč areálem lemující soubor budov by bylo vhodné podpo it stromo adím.
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