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Anotace  

Novostavbu CPTO na exponovaném jižním svahu nad centrem města navrhujeme jako  kompozici 

nízkopodlažních, terasovitě uspořádaných pavilonů, protknutou dvojicí prostorných atrií. Hmoty 

se přimykají k terénu a díky převažující orientaci ve směru vrstevnic přirozeně sestupují po svahu. 

Střechy jsou vegetativní - zelené a tvoří střešní krajinu zahradních i pobytových ploch pocitově 

i fakticky navazující na okolní parkovou zeleň areálu. Zelená atria obohacují nabídku veřejných i 

poloveřejných prostorů. Preferujeme civilní výraz architektury s lidským měřítkem bez zbytečné 

monumentality. Koncept rozložený do plochy pozemku zakládá nový rozměr prostředí kampusu a 

kompenzuje (pokud možno) jeho objemovou i stylovou roztříštěnost.  

Urbanismus 

Původní zástavba areálu nemocnice vykazuje jen omezené urbanistické ambice: jedná se spíše 

o utilitární  naplnění potřebných kapacit. Mohutné hmoty dvou kapacitních deskových objektů 

řazené za sebe možná vyhověly provozu nemocnice, ale v prostředí vil a menších činžovních domů 

se koncept jeví jako sporný.  Samotná hmota Fakulty užitého umění a designu má v prostoru své 

opodstatnění. Tvoří uzávěr i dominantu severní části areálu a je dobře integrovaná do okolí – mimo 

jiné díky vstupnímu nádvoří.  Vložení dalších novostaveb do mezer s nedostatečnými vzájemnými 

odstupy ovšem nestimuluje vznik vitálního veřejného prostoru:  schází přehledná organizace, 

odpovídající nové náplni, i srozumitelný výraz poslání a společenské role areálu.  

Východiskem našeho návrhu jsou nejen prostorové a provozní požadavky pracovišť UJEP, 

formulované v zadání, ale také příspěvek ke kvalitě veřejného prostoru areálu univerzity a překonání 

uvedených dílčích deficitů. Definujeme nový koncept odlišný od dosavadní zástavby areálu.  

Objem novostavby CPTO je rozložen do tří nízkých hmot - třípodlažních protáhlých objemů, které 

se terasovitým způsobem vynořují ze svahu a sledují jeho sklon. Objemy jsou orientovány převážně 

ve směru vrstevnic, mezi nimi jsou pak vložena dvě rozlehlá zelená atria. Ta jednak prosvětlují vnitřní 

prostory, jednak  nabízejí v rámci areálu nový typ zklidněného poloveřejného prostoru. Koncept 

zelených střech a atrií se zahradami uvolňuje a odlehčuje zástavbu, vnáší novou, pozitivní atmosféru 

do výukových a společenských prostor školy, dotváří a obměňuje prostředí kampusu. V 

komunikačním schématu areálu jsou novostavby Rektorátu, Multifunkčního studentského centra a 

Velké auly zárodkem nového centra kampusu. Novostavba CPTO v našem pojetí toto administrativní 

a společenské centrum kampusu spoluvytváří a završuje a přebírá na sebe i podstatnou část jeho 

významu. Synergie a sousedství prostorů děkanátu,  menzy, malé auly, sdílené laboratoře, UMC, 

observatoře, společného podzemního parkingu a zelených střešních teras významně přesahují 

samotnou Přírodovědnou fakultu. Navržená „promenáda“ – centrální komunikační a společenská osa 

nové budovy vychází z uvedeného kontextu a potvrzuje ho: propojuje nástupní a rozptylové plochy 

při hlavních vstupech do budovy a potvrzuje jejich roli v kontextu areálu - artikuluje pěší nástup z jihu 

od autobusové zastávky, na severu pak návaznost na budovy Rektorátu a velkou aulu. 

Těžiště novostavby CPTO se rozložením hmot částečně posouvá od přetíženého středu areálu 

směrem k jižnímu okraji, blíže Klíšské ulici. To mimo jiné umožní i snazší nástup a dosažitelnost 

novostavby pro pěší přicházející z tohoto frekventovaného směru. Zachováváme samozřejmě i 

nástup shora, navazující jak na původní zástavbu, tak na nové budovy Rektorátu a Multifunkčního 



centra a na přístup od ulice Pasteurovy. Hlavní vnitřní komunikační osa a páteř novostavby je spojnicí 

obou nástupů.  

 

Architektura   

Architektonické řešení - především rozvržení, řazení a propojení hlavních objemů v navrženém 

prostorovém schématu nabízí univerzální výukové, kancelářské a společenské prostory s příznivou 

charakteristikou. K dispozici je severní i jižní orientace prostor, případně i osvětlení ze dvou 

protilehlých stran  a výběr z více či méně exponovaných anebo klidových poloh. Prostorová skladba 

podporuje sdružování rozdílně velkých kateder do logických dispozičních celků a nabízí množství 

různorodých a odlišných typů prostředí s různým charakterem. Vícevrstvá prostorová struktura 

umožňuje komunikační propojení z více stran jak v horizontálním, tak ve vertikálním směru. Navržená 

architektura je střídmá a civilní, výrazově, materiálově i konstrukčně jednoduchá a účelná. 

Nízkopodlažní koncept přimknutý k terénu má příznivé lidské měřítko, je otevřený, dobře prostupný 

i přístupný - podporuje otevřenost, prostorovou orientaci a pohodu. Pozitivně ovlivňuje a proměňuje 

atmosféru celého kampusu. Areálu pak mohou dominovat parková zeleň a původní vzrostlé stromy. 

Důležitými výrazovými prvky jsou práce se zelení integrovanou do architektury a zakomponování 

staveb do prostředí areálu. Zelené střechy budou v přiměřeném rozsahu přístupné i z okolních pěších 

komunikací a budou řešeny jako jednotlivé zahrady s bohatou, ale rozdílnou botanickou 

charakteristikou. Pobytové partie zahrad mají sloužit především pro relaxaci a budou vybaveny 

venkovním mobiliářem. Velkorysé masivní dřevěné pergoly, zastřešené „membránou“ 

semitransparentních fotovoltaických panelů, jsou součástí architektonického výrazu. Atraktivní 

budou výhledy do údolí Labe jak ze střešních zahrad, tak i ze samotných objektů. Neméně atraktivní – 

jakkoliv odlišným způsobem - jsou atria, která nabídnou tichou atmosféru blízkou klášterním 

ambitům nebo meditativním zahradám, dotvářenou specifickými rostlinnými druhy i kompozicemi 

a solitéry přírodních materiálů, venkovními plastikami a vodními prvky.  

Částečné zapuštění objektů do svažitého terénu má příznivé dopady i na celkovou energetickou 

bilanci a hospodárnost provozu objektu. Kromě nižšího podílu ochlazovaných ploch se v návrhu 

počítá s eliminací pasivních solárních zisků i s jejich aktivní přeměnou na využitelnou energii.  Stabilní 

teplotní poměry podzemí a aktivní získávání energie – pro vytápění i chlazení objektu – 

prostřednictvím energetických pilot a tepelných čerpadel vytvářejí příznivé předpoklady pro vysokou 

energetickou efektivitu navržených budov. Vnitřní klimatickou stabilitu podporují i podzemní podlaží 

parkingu a ozeleněná atria budovy, v jejím interiéru pak konstrukční prvky s vysokou akumulační 

kapacitou - masivní stropní desky, parapety a těžké akustické příčky.  

 

Provoz, dispozice  

Pavilony novostavby CPTO jsou dvou nebo třípodlažní. Tři hlavní podlouhlé hmoty jsou navrženy jako 

chodbový trojtrakt, oddělující atria jsou na koncích uzavřena příčnými spojovacími křídly.  Nejvýše 

položený pavilon navazuje úrovní vstupu na kótě + 176,80 m.n.m. na patu již realizovaného 

venkovního schodiště mezi budovou Rektorátu a Multifunkčního centra. Toto vstupní podlaží je 



vlastně 4.NP celého objektu a zároveň podlažím nejvyšším - s výjimkou dvoupodlažní nástavby 

a bodovým hmotovým akcentem observatoře. Další dva pavilony jsou směrem dolů posazeny vždy o 

jedno podlaží níže. Spodní vstup od ulice Klíšské je v 1.NP na úrovni +- 0,000 (+165,55 m.n.m.) Zadní 

část 1.NP zahloubená více do svahu je využita pro umístění části parkovací kapacity a prostory TZB, 

strojoven, skladů, zásobování a celkového technického zázemí stavby. Pod objektem se pak nachází 

ještě -1.PP v úrovni -3,300  (+ 162,25 m.n.m.), kde je hlavní podzemní parking. Vjezd do podzemí je 

situován od nejnižší hranice pozemku nejkratší trasou od plánovaného kruhového objezdu.  

Hlavní komunikační a provozní osa spojující oba protilehlé vstupy do objektu tvoří vnitřní krytou 

komunikační páteř – „promenádu“. Ta prochází příčně jednotlivými pavilony a propojuje nivelety 

všech provozních podlaží budovy. V ose je navržen systém schodišť navazujících na sebe jak lineárně 

směrem dolů po spádu pozemku, tak vertikálně propojujících podlaží jednotlivých pavilonů. K 

vertikální komunikaci jsou přiřazeny celkem čtyři výtahy - dva osobní a dva osobonákladní. Další dva 

výtahy obsluhují zásobování a provoz menzy a vedla toho ještě věž s observatoří. Prostorový koncept 

podporuje primárně pěší docházku i mezi podlažími a snižuje nároky na mechanická dopravní 

zařízení. Atria jsou přemostěna. Střechy mostů jsou zároveň venkovními pobytovými terasami, přes 

které je přístup na zelené střechy objektu. Vnitřní šířka prostoru “promenády“ cca 7 m odpovídá 

předpokládaným sociálním,  shromažďovacím a společenským aktivitám v prostoru „páteře“, která 

bude na vhodných místech vybavena jednoduchým a odolným systémovým nebo modulárním 

nábytkem, především sedacím, vhodným do veřejných prostor. Poloha i charakter prostoru mají 

ambici a potenciál být hlavním pěším „bulvárem“ a společenskou tepnou celého kampusu. Z hlavní 

osy pak odbočují jednotlivé chodby pavilonů a kateder CPTO. Sedacími prvky jsou vybavena i 

náměstíčka, oživující delší úseky chodeb: jejich "ambiente" podporuje barevné a materiálové odlišení 

a osvětlení, evokující pronikající sluneční paprsky, a v některých případech také zelení vybavené 

"štěrbiny", zajišťující přístup denního světla. 

Rozmístění provozních a funkčních celků - fakult, jednotlivých kateder a děkanátu - vychází z jejich 

provozních charakteristik a je nejlépe patrné z výkresů půdorysu stavby. Děkanát je umístěn do 

horního pavilonu, co nejblíže středu kampusu - Rektorátu a Multifunkčnímu centru. Z hlavních funkcí 

je zde kromě vedení a administrativy fakulty také menza, přístupná jak z „promenády“, tak zvenčí. 

Menza je zásobovaná přes podzemní prostory. V tomtéž pavilonu je aula s kapacitou 90 posluchačů. 

Hmotovým akcentem pavilonu je dvoupodlažní nástavba s meteorologickou laboratoří a observatoří 

se slunečním dalekohledem na otočné kryté pozorovací plošině. Fakulta životního prostředí je 

umístěna ve středním pavilonu tak, aby tvořila souvislý provozní a dispoziční celek. Jednotlivé katedry 

Přírodovědné Fakulty pokud možno obsazují buď celá patra, nebo jejich ucelené části. Největší 

katedry a zároveň ty, které mají nejvíce nároků na provoz laboratoří, například Katedra Fyziky 

a Katedra Chemie, jsou umístěny do spodních podlaží, co nejblíže k provoznímu a technologickému 

zázemí.  

Výukové prostory obecně - učebny, posluchárny seminární místnosti a laboratoře - jsou přednostně 

situovány na severní stranu pavilonů, na jih pak převažují menší kanceláře a provozní místnosti.   

Pro veškeré zásobování budovy a jejího provozu je vedle zásobovací trasy přes podzemní parking 

k dispozici také záložní zásobovací přístup přímo ze stávající areálové komunikace, přiléhající 

k budově ze západu. 

 



Konstrukce  

Budova je navržena na podélné půdorysné osnově 7,5 m, která je dostatečně univerzální jak pro 

dělení na malé provozní místnosti a kanceláře, tak pro velkoprostorové učebny; současně je efektivní 

pro podzemní parking. Hloubka dispozice traktu je efektivně využita i v případě individuálních 

pracoven pedagogů: jejich relativně mala sirka – od 2,3 m - vyhovuje přirozenému členění na 

pracovní část (u okna) a konzultační a komunikační zónu v hloubce dispozice. Koncová pole mají 

modul šířky 8,75m. Příčné osové rozteče nosných prvků jsou 7,1 + 3,4 + 7,1m. Konstrukční výšky 

podlaží jsou 3,75 m, resp. 3,3 m v případě parkingu. 

Nízkopodlažní koncepce se jeví jako vhodná vzhledem k tomu, že umožňuje relativně lehkou, 

jednoduchou a levnou nosnou konstrukci, Jako nejvhodnější se jeví monolitický případně částečně 

montovaný, železobetonový skelet: v návaznosti na energetickou koncepci budovy (viz dále) je 

monolitická stropní deska navržena s integrovaným systémem pro aktivaci betonového jádra. Skelet 

bude založen na pilotách - vzhledem k malému zatížení s menšími průměry. S ohledem na úroveň 

hladiny spodní vody bezpečně pod základovou spárou objektu se založení na pilotách jeví jako 

úspornější než plošné založení. Budova se obejde bez nákladné základové desky či tzv. bílé nebo 

černé vany, podlahu garáží bude tvořit běžná skladba komunikací - např. zámková dlažba do 

štěrkopískového lože. Odvedení zemní vlhkosti i srážkových vod zajistí systém drenáží. Pro zřízení 

suterénního parkingu bude využita kubatura zasypané spodní stavby původního objektu, kterou je 

nutné každopádně odtěžit. Vlastní následné výkopy tedy budou po odtěžení 5000m3 stavební suti 

minimální.  

 

Materiálové řešení   

UJEP je subjektem, kterému zák. 406/2000 Sb. ukládá povinnost doložit energetickou náročnost 

budovy s téměř nulovou spotřebou energie pro případ žádosti o stavební povolení po 1.1.2016. 

V souladu s parametry budovy s téměř nulovou spotřebou energie bude obvodový plášť navržen tak, 

aby průměrný součinitel prostupu tepla Uem,N,20,R byl na 70% požadovaného Uem,N referenční budovy. 

To představuje přibližné parametry obálky budovy s následujícími hodnotami: 

stěna   Urec,20 < 0,18 (izolace na monolitickém nebo vyzdívaném podkladu) 

střecha  Urec,20 < 0,14 (izolované vegetační souvrství)  

podlaha Urec,20 < 0,14 (nad nevytápěnými garážemi – minerální izolace) 

okna  Urec,20 < 0,84 (systémový plášť s izolačním trojsklem) 

Obvodový plášť pavilonů bude systémový s hliníkovou konstrukcí, rozsah prosklených ploch 

je navržen s ohledem na světelnou pohodu vnitřního prostředí. Nadměrným tepelným ziskům budou 

bránit pasivní i aktivní stínící prvky, tedy předsazené části pevných konstrukcí a také lokálně i 

centrálně ovládané venkovní žaluzie.  Korunní i patrové římsy budou montované z trojrozměrných 

lehkých prefabrikátů na bázi cementového kompozitu vyztuženého skelnými vlákny. Na stejném 

principu, jen v jiné povrchové úpravě bude proveden i 3D tvarovaný vnější předsazený obklad 

nosných sloupů ve fasádě, opatřených odpovídající tepelnou izolací. Střešní plášť bude řešen 

s aktivně provětrávanou dutinou, ochranu před nadměrnými tepelnými zisky od slunečního záření i 



retenci srážkových vod podpoří vegetační souvrství pro intenzivní zeleň. Vnitřní příčky mezi 

jednotlivými užitkovými místnostmi – učebnami, laboratořemi, pracovnami, budou masivní vyzdívané 

s odpovídajícími akustickými vlastnostmi. Pro výstavbu budovy budou využity vesměs materiály 

s minimálními hodnotami uhlíkové stopy a s vysokou mírou recyklovatelnosti. Minimalizace uhlíkové 

stopy bude zohledněna i při volbě optimálních výstavbových a provozních technologií. 

 

Environmentální a energetická koncepce  

Objekt bude řešen jako budova s téměř nulovou spotřebou energie ve smyslu zák. 406/2000 Sb. 

v platném znění. Pro zajištění tepla v zimě stejně jako pro jeho odvod v letním období bude využita 

kombinace více v úvahu přicházejících opatření ke snížení energetické náročnosti. Energeticky 

efektivní obvodový plášť budovy je - spolu s efektivním systémem výměny vzduchu ve vnitřních 

prostorech, zahrnujícím účinné zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu – základem úsporné 

energetické koncepce provozu budovy. Jednotlivé systémy získávání, využití i případného ukládání a 

distribuce tepla a chladu v budově podle potřeb zajištění pohody mikroklimatu, jsou v této fázi 

návrhu předběžnými náměty a principy, jejichž upřesněním, vzájemnou kombinací, případně 

doplněním v navazujícím návrhovém procesu vznikne výsledné optimální řešení. 

Vytápění v zimním období bude řešeno kombinací zdrojů tepla – vnitřních tepelných zisků od osob a 

technologií, rekuperovaných v systému řízeného mechanického větrání, a zemního tepla, 

získávaného prostřednictvím energetických pilot a tepelných čerpadel z podloží budovy. V obecné 

rovině lze uvažovat i o přivádění exteriérového vzduchu do vzduchotechnických jednotek přes zemní 

výměníky. Spotřebu elektrické energie tepelných čerpadel, případně také vzduchotechnických 

zařízení dle vnějších podmínek částečně nebo zcela pokryjí fotovoltaické články. Ty jsou použity ve 

formě semitransparentních skleněných panelů pokrývajících rozsáhlé dřevěné pergoly na střešních 

zahradách. Jako doplňkový zdroj pro překonání špičkových spotřeb bude využit centrální zdroj tepla 

dle specifikace v zadávací dokumentaci. Kombinované přirozené i nucené provětrávání podlaží 

parkingu je dalším příspěvkem k „nearly zero“ energetické koncepci stavby.  

Ve vztahu k energetické bilanci budovy v letním období je třeba připomenout skutečnost, 

že nejteplejší část roku spadá do období akademických prázdnin, kdy je velká část prostor využívána 

jen minimálně, pokud vůbec. Tepelné zisky od osob i technologií jsou nižší, než v běžném provozu. 

Osluněná průčelí budou standardně zastíněna pasivními (římsy, předsazené nosné sloupy) i aktivními 

prvky (centrálně i lokálně ovládané venkovní žaluzie). Pro zajištění pohody mikroklimatu bude dále 

využíván systém řízeného nočního vyvětrání a předchlazení vnitřních prostorů a konstrukcí. Do 

systému rekuperace chladu bude zapojen teplotně stabilní prostor podzemních podlaží – parkingu; 

teplotní stabilita prostoru parkingu bude v zimním i letním období podporována sublimací zemní 

vlhkosti z neizolované skladby podlahy parkingu (viz materiálové řešení). Tepelná čerpadla napojená 

na energetické piloty budou v reverzním chodu prostřednictvím aktivace masivních stropů chladit 

s využitím el. energie z fotovoltaických článků a současně odvádět nadbytečné teplo do podloží, což 

snižuje riziko jeho energetického vyčerpání v následujícím zimním období. Příznivé mikroklima 

vnitřních prostor podpoří intenzivní zeleň a vegetace na střechách a – v tomto ohledu především – 

v atriích budovy. Vegetační souvrství zelených střech zadržují běžné hodnoty srážek, optimalizují 

režim srážkových vod i vzdušné vlhkosti v území a příznivě ovlivňují mikroklima v budově. Nadměrné 



a přívalové srážky lze, pokud to bude vyhodnoceno jako celkově přínosné akumulovat do nádrží a 

využívat v rámci hospodaření s tzv. šedou vodou.  

 

Technologické a technické vybavení  

Napojení objektu na inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, CZT, Elektro) bude řešeno podle zadání 

v zadávacích podmínkách soutěže. 

Vytápění bude, dle výše uvedených zásad, řešeno kombinací tepelného čerpadla, napojeného 

na energetické piloty, efektivní rekuperace vnitřních zisků budovy od osob, technologií a zařízení, 

a centrálního zdroje tepla (parokondenzátní předávací stanice). 

Způsob zajištění pohody mikroklimatu v letním období, včetně využití reverzního chodu zařízení pro 

vytápění v zimním období, je popsán v pasáži o energetické koncepci. Budova bude vybavena 

klimatizací jen v případě konkrétních a specializovaných pracovišť, jejichž provoz klimatizaci nezbytně 

vyžaduje. Budova bude vybavena systémem pro noční předchlazení vnitřních prostor venkovním 

vzduchem. 

Rozvody technických plynů a kapalin budou řešeny standardně podle požadavků zadavatele 

a v souladu se zadávacími podmínkami. Požadavky zadavatele je dáno i ostatní technologické 

vybavení budovy, potřebné pro výuku i vědeckou a výzkumnou činnost UJEP na příslušném úseku. 

Budova bude konečně vybavena standardními zdvižemi pro vertikální dopravu osob i nákladů: 

kapacita, respektive počet zejména osobních výtahů mohu být minimalizovány vzhledem 

k příznivému prostorovému a komunikačnímu uspořádání budovy (viz kapitola Provoz, dispozice). 

 

Koncepce zahradních a krajinářských úprav  

Začlenění objektu do areálu kampusu je v návrhu dosaženo precizním zakomponováním navržených 

pavilónů do terénu; parkový charakter areálu je zachován a podpořen – intenzivní zeleň – střední 

i vysoká - expanduje jako součást veřejného prostoru i na střechy pavilonů.  

Osazení stavby do terénu není jen prostým průnikem hmot, nýbrž interakcí terénu a budov. Terén 

vychází vstříc stavbě a stavba se přizpůsobuje terénu. V bezprostředním okolí stavby je profil 

upravován pomocí zářezů a terasových kamenných či gabionových opěrných zdí. Formuje se tím jak 

přístup denního světla do interiéru, tak samotný vzhled, tvar a kompozice fasád. Výraznou vizuálně-

estetickou roli hraje zvolený princip  například v okolí horního vstupu do objektu, kde pomáhá 

zvládnout výškový rozdíl mezi vodorovnou komunikační a shromažďovací plochou, spojující schodiště 

u Rektorátu se vstupem do navrhované budovy a klesajícím terénem.  

Zastavovací plán novostavby se do značné míry kryje s půdorysnou stopou původních staveb: 

přirozeně tak respektuje a ponechává téměř všechny cenné původní vzrostlé stromy, snad s výjimkou 

dvou nebo tří. Podstatné skupiny a solitérní stromy jsou však zachovány. Na prostorovou kostru 

zachovaných skupin stromů i solitérů pak navazuje nová výsadba se záměrem celkově harmonizovat 



prostředí a zacelit nápadně a nepřirozeně prázdná místa po demolicích staveb. Charakter nových 

zelených ploch na konstrukcích a v atriích byl popsán výše: navržena je výsadba dřevin v přiměřeném 

rozsahu a intenzitě – s přihlédnutím jak benefitům pro uživatele a návštěvníky navržené budovy 

a celého areálu, tak k efektivitě a přiměřené náročnosti údržby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam výkresu grafické části 

1. Širší vztahy 1:500 

2. Předepsaný záběr 

3. Půdorys vstupního podlaží (1NP) 1:200 

4. Půdorys suterénu (1PP) 1:200 

5. Půdorys 2. Podlaží (2NP) 1:200 

6. Půdorys 3. Podlaží (3NP) 1:200 

7. Půdorys 4. Podlaží (4NP) 1:200 

8. Půdorys 5. Podlaží (5NP) 1:200 

9. Půdorys 6.Podlaží (6NP) 1:200 

10. Pohledy 1:200 

11. Řezy 1:200 

12. Charakteristický detail obvodového pláště (Obvodový plášť) 1:100 

13. Axonometrie od jihozápadu 

14. Vizualizace (2x interiér, 2x exteriér) 

15. Architektonicko – konstrukční detail řešení obvodového pláště 1:50 

16. Schémata 



Veřejná architektonická soutěž o návrh 
Centra přírodověných a technických oborů (CPTO)

v areálu kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

A PROVOZNÍ SOUBORY 33 200 000 Kč

(viz 2. list)

B STAVEBNÍ OBJEKTY 335 623 700 Kč

(viz 2. list)

C INVENTÁŘ INVESTIČNÍ POVAHY 69 700 000 Kč

(zahrunje minimálně: laboratorní vybavení a nábytek pevně spojený se stavbou, stavební příprava pro 
napojení AV a výukové techniky, ozvučení atd.)

D OSTATNÍ NÁKLADY DODAVATELE - 3 % z náklad] dle A + B 11 064 711 Kč

(zahrnuje minimálně: dokumentace skutečného provedení, zařízení staveniště, geodetické práce, výpočty a 
měření)

449 588 411 Kč

94 413 566 Kč

544 001 977 Kč

pokyny pro vyplnění tabulky:
1 soutěžící vyplní pouze zeleně podbarvené kolonky
2 všechny ceny se uvádějí bez DPH
3 za vzorce správnosti výpočtu ručí uchazeč

INVESTIČNÍ NÁKLADY BEZ DPH CELKEM

DPH 21 %

INVESTIČNÍ NÁKLADY VČETNĚ DPH CELKEM

(INVESTIČNÍ NÁKLADY)

SOUHRNNÝ PROPOČET NÁKLAD¥ STAVBY



CENA

HLAVA II PROVOZNÍ SOUBORY 33 200 000 Kč                  PARAMETR MNOŽSTVÍ JEDNOTKOVÁ 
CENA bez DPH

(uvést a pojmenovat každý provozní soubor zvlášť; v případě potřeby přidat řádky)
PS 1 VYTÁPĚNÍ - KOTELNA VČ. TEPELNÝCH ČERPADEL A AKTIVOVANÝCH PILOT 11 300 000 Kč                  

PS 2 STROJOVNA VZT 9 600 000 Kč                    

PS 3 VÝTAHY 7 500 000 Kč                    

PS 4 KUCHYŇSKÁ TECHNOLOGIE 4 800 000 Kč                    

PS 5

PS 6

PS 7

PS 8

HLAVA III STAVEBNÍ OBJEKTY 335 623 700 Kč                

(u SO 01 vyčíslit každý objekt zvlášť; v případě potřeby přidat řádky)
m3 OP 60083 4146

m2 PU 12337 20190
(položky musí obsahovat všechny relevantní oddíly Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb)

m3 OP 26746 3101

počet park. míst 260 319000

SO 03 PĚŠÍ MOST 3 600 000 Kč                    kpl 1 3 600 000
SO 04

SO 05

SO 06
SO 07

(další stavební objekty uvést a pojmenovat každý zvlášť dle navrženého řešení; v případě potřeby přidat 
řádky)

SO 01 VLASTNÍ OBJEKT
249 083 700 Kč                

SO 02     PARKOVÁNÍ
82 940 000 Kč                  



Souhrﾐ požadovaﾐých ploch pro PřF, FŽP a FVTM

KaﾐIeláře vedeﾐí fakult┞ 6 0 0 118

KaﾐIeláře vedouIíIh kateder 6 0 0 157

Adﾏiﾐistrativﾐí praIovﾐíIi 
děkaﾐátu

7 0 0 120

KaﾐIeláře vedouIíIh odděleﾐí
4 0 0 103

Adﾏiﾐistrativﾐí praIovﾐíIi 8 0 0 151

TeIhﾐiIi, laboraﾐti a poﾏoIﾐý 
persoﾐál

7 3 50,7 203

Pracovny prof./doc 29 3 50,7 632

PraIovﾐ┞ odborﾐýIh asisteﾐtů, 
lektorů, vědeIkýIh praIovﾐíků 
a doktoraﾐdů

51 17 287,3 1 308

Laboratoře vědeIké 24 14 371,8 1 341

StravovaIí zařízeﾐí, deﾐﾐí 
ﾏístﾐost, kuIh┞ňka, šatﾐa, 
sprcha 

10 3 67,5 967

PoﾏoIﾐé prostor┞ - arIhiv, 
sklad, přípravﾐa

23 3 50,7 898

)asedaIí a seﾏiﾐárﾐí ﾏístﾐosti, 
studovﾐ┞, příručﾐí kﾐihovﾐ┞ 12 1 16,9 509

Celkem Celkem 895,6 6 507

Aul┞, velké učeb. 3 0 0 546

Učebﾐ┞, seﾏiﾐ. 8 0 0 417

SpeIiál. Učeb. 3 1 50,7 293

PC učebﾐ┞ 3 0 0 275

Výukové labor. 30 5 253,5 2 038

Celkem: Celkem:      304,2 3 569

Celková PUč (ﾏ2
) PřF FžP 1 199,8 10 076

3 493

1 057

PloIha užitková Ielkeﾏ        PU 

= PUč + Pk + Ptv               (PU = 

ﾏa┝. ヱ,5 ┝ PUČぶ
14 626

86586

Parkováﾐí ﾏiﾐ. ヲン0 stáﾐí ヲ60 stáﾐí

*ぶ FVTM sdílí s PřF Ielkeﾏ Β speIiálﾐíIh laboratoří o Ielkové ploše ヲ55,Α ﾏ2
.

Dále FVTM a FžP sdílí s PřF výukové prostor┞ ふヱヰ učebeﾐぶ o Ielkové ploše ヱ ヱヱヰ ﾏ2.

Objeﾏový ukazatel 8,59 ﾏン ﾐa ヱﾏヲ Puč včetﾐě garáží
6,61 ﾏン ﾐa ヱﾏヲ Puč bez garáží

Počet ﾏístﾐostí FŽP Požadovaﾐé plochy 
pracovišť v ﾏ2

Plochy ﾐavrhovaﾐé 
uchazečeﾏ ve ヲ. kole 

13 145,4 1 799,7

500,2

109,8

151,8

118,3

101,2

152

151,3

576,7

1 028,8

946,9

878,9

PřF celkeﾏ Výukové prostor┞ ﾏ2

Počet ﾏístﾐostí PřF Požadovaﾐé plochy 
pracovišť v ﾏ2

852,2

5 568,1

204

270

1 777,70

3 195,5

FŽP celkeﾏ Výukové prostor┞ ﾏ2

540

403,8

8 763,6

Obestavěﾐý prostor v ﾏ3

PloIha koﾏuﾐikaIí Pk

PloIha teIhﾐiIkého v┞baveﾐí Ptv
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