Pohyby chodců
Zásobování
Pohyby automobilů

Situace 1:500

Zákres do předepsané fotografie
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Centr um p ř ír od ov ěd ný ch a te ch n ick ých oborů (C PTO)
v e ř ejná a r chitektonická s outěž UJEP v Ústí n ad Labe m - 2.k olo

Půdorys +2
KATEDRA BIOLOGIE
KBI 1 kancelář / vedoucí katedry 25,6
KBI 2 sekretariát 12,3
KBI 3 kancelář 18,8
KBI 4 kancelář 18,8
KBI 5 kancelář 18,8
KBI 6 kancelář 18,8
KBI 7 kancelář techniků 18,8
KBI 8 kancelář pro doktorandy 18,8
KBI 9 kancelář / sborovna 18,8
KBI 10 kancelář / hostující profesor 18,8
KBI 11 Výuková laboratoř velká 85,6
KBI 12 Laboratoř pro výuku fluorescenční mikroskopie 30,9
KBI 13 Laboratoř výuky mikroskopie atomárních sil pro
biologické aplikace 35,5
KBI 14 Očkovna/kultivační místnost 52,2
KBI 15 Laboratoř pro výuku mikrofluidních systémů 105,1
KBI 16 Přípravna vzorků IA / velká přípravna 42,0
KBI 17 Laboratoř nanobiotechnologie 63,1
KBI 18 Sklad laboratorního skla a materiálu 18,8
KBI 19 šatny, sprchy, soc.zázemí 48,0
KBI 20 kuchyňka 13,5
KBI 21 sdružená zasedačka s KCH38 39,6
KATEDRA MATEMATIKY
KM 3 kancelář / prof. 12,4
KM 4 kancelář / prof. 12,4
KM 5 kancelář / prof. 12,4
KM 6 kancelář / prof. 18,8
KM 7 kancelář / prof. 18,8
KM 8-14 kancelář 78,7
KM 15 kancelář / hostující profesor 12,4
KM 16 kancelář pro doktorandy 25,1
KM 17,18 kancelář pro doktorandy sdružená 38,2
KM 19 počítačová laboratoř pro výuku 62,0
KM 20 počítačová laboratoř doktorandi 26,4
KM 21 kuchyňka 7,2
KM 23 sklad 13,5

KBI 20
KBI 20
KBI 19

KBI 19
KBI 5

KBI 3

KBI 8

KB 18

KBI 4

KBI 7

KBI 6

KBI 10

KBI 9

KBI 1

KBI 2

KBI 15

KBI 17

KBI 14

KBI 16

KBI 11

DĚKANÁT
DEK 1 kancelář / děkan 22,9
DEK 2 kancelář / tajemník 16,2
DEK 3 děkanát I / sekretariát 13,4
DEK 4 děkanát II / Odd.VaV 15,7
DEK 5 děkanát III / PR 13,8
DEK 6 děkanát IV / lektorky 13,4
DEK 7 děkanát V / proj.manažer 23,4
DEK 8 kancelář / proděkan 13,8
DEK 9 kancelář / proděkan 15,7
DEK 10 kancelář / proděkan 13,4
DEK 15 aula malá 90 míst 271,6
DEK 16 učebna malá 51,6
DEK 17 učebna malá 49,8
DEK 18 učebna malá 50,7
DEK 19 učebna malá 87,1
DEK 20+DEK 34 učebna / multifunkční prostor 86,9
DEK 21 učebna velká 60 míst 126,7
DEK 22 učebna velká 60 míst 126,7
DEK 33 reprezantativní zasedací místnot děkanátu 86,9

DEK 33

DEK 27

KBI 12

KATEDRA FYZIKY
KF 41 kopule s pozorovací plošinou a ovládací centrum pro
dalekohledy 30,8
KF 59 přípravna pomůcek 39,9

DEK 20
DEK 34

KBI 21
KCH 38

KBI 13

DEK 2

DEK 3

DEK 16
DEK 1

DEK 8

DEK 9

DEK 10
DEK 17
DEK 4

DEK 5

DEK 6

DEK 18

DEK 7

DEK 21

KM 21
DEK 19

KM 16

KM 15

KM 7

KM 6

KM 5

KM 4

KM 3

KM 23

KM 20

KM 19

KF 41
DEK 22
DEK 15

KM 17-18

KM 8 -14

KF 59
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Centr um p ř ír od ov ěd ný ch a te ch n ick ých oborů (C PTO)
v e ř ejná a r chitektonická s outěž UJEP v Ústí n ad Labe m - 2.k olo

Půdorys +1
KATEDRA CHEMIE
KCH 1 kancelář / vedoucí katedry 25,6
KCH 2 sekretariát 12,3
KCH 3 kancelář 18,8
KCH 4 kancelář 18,8
KCH 5 kancelář 18,8
KCH 6 kancelář 18,8
KCH 7 kancelář 18,8
KCH 8 kancelář 18,8
KCH 9 kancelář 18,8
KCH 12 kancelář / laborantky 18,8
KCH 13 kancelář / hostující profesor 18,8
KCH 14,15 kancelář doktorandi 39,6
KCH 16 kancelář / sborovna 18,9
KCH 26 učebna chemie 39,2
KCH 28 laboratoř 1: fyzikální chemie a instrumentální analýzy
63,2
KCH 29 laboratoř 2: preparativní anorganické chemie a
laboratorní techniky 106,9
KCH 30 laboratoř 3: preparativní organické chemie a
biochemie 63,2
KCH 31 laboratoř 4: chemické analýzy, didaktiky chemie 63,2
KCH 32 laboratoř diplomantů a bakalářů 63,2
KCH 36 kuchyňka 13,5
KCH 37 místnost pro hygienu vč.soc.zázemí 48,0

KCH 36
KCH 36

KATEDRA GEOFRAFIE
KGEO 1 kancelář / vedoucí katedry 25,6
KGEO 2 kancelář / vedoucí oddělení 18,9
KGEO 4 sekretariát 12,3
KGEO 5 kancelář doc. 18,9
KGEO 6,7 kancelář prof. 38,6
KGEO 8 kancelář 25,6
KGEO 9 kancelář 38,6
KGEO 10 kancelář 38,6
KGEO 11 kancelář 20,0
KGEO 14 kancelář PVS 41,9
KGEO 17 laboratoř SG 52,2
KGEO 18 laboratoř GIS 63,2
KGEO 21 laboratoř krajinných syntéz 63,2
KGEO 22 MeteoLab 52,2
KGEO 23 MeteoLab / pracování dat 12,5
KGEO 24 kabinet ČR 63,1
KGEO 26 sklad 18,4
KGEO 29 sklad / sekretariát 19,8
KGEO 30 kuchyňka 13,5
KGEO 32 studovna 19,8
KGEO 33 geologická sbírka 19,8

KCH 37
KCH 37
KCH12

KCH 9

KCH 8

KCH 7

KCH 6

KCH 5

KCH 4

KCH 3

KCH 13

KCH 16

KCH 1

KCH 2

KCH 14
KCH 15

KCH 26
KCH 32

KCH 31

KCH 29

KCH 30

KCH 28

DEK 32

KATEDRA FYZIKY
KF 1 kancelář / vedoucí katedry 25,6
KF 2 kancelář / vedoucí oddělení 25,6
KF 3 kancelář / vedoucí oddělení 25,6
KF 4 sekretariát 15,5
KF 5 administrativa katedry / tajemník 15,5
KF 6 administrativa vedoucích oddělení 12,3
KF 27,28 kancelář pro doktorandy 38,6
KF 29 kancelář pro doktorandy 38,6
KF 30 malá učebna pro doktorandy 19,3
KF 31 malá učebna pro doktorandy 19,6
KF 58 kuchyňka 7,2

DEK 12
DEK 13
DEK 14

DEK 11

KATEDRA MATEMATIKY
KM 1 kancelář - vedoucí katedry 25,6
KM 2 sekretariát 12,3

DEK 24
KG 30

DĚKANÁT
DEK 11 kancelář / proděkan studijní 14,7
DEK 12,13,14 studijní oddělení 43,8
DEK 23 počítačová laboratoř 71,2
DEK 24 studovna pro studenty 126,4
DEK 25 multifunkční učebna 94,3
DEK 32 kavárna 38,2
DEK 32 stravovací zařízení / VŠ menza / sklady, zázemí
zaměstnanců, přípravny, kuchyň, výdej, nádobí 492,6

KGEO 10

KGEO 9

KGEO 8

KG 23

KGEO 6 - 7

KGEO 5

KGEO 2

KGEO 1

KG 4

DEK 23
KGEO 26

KGEO 29

KGEO 33
KG 11

KGEO 14

KGEO 24

KGEO 22

KGEO 17

KGEO 21

KGEO 32

DEK 25

KGEO 18

KF 58

KF 27
KF 28

KF 29

KM 1

KM 2

KF 31

KF 30
KF 3

KF 6

KF 2

KF 5

KF 1

KF 4

DEK 32
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Centr um p ř ír od ov ěd ný ch a te ch n ick ých oborů (C PTO)
v e ř ejná a r chitektonická s outěž UJEP v Ústí n ad Labe m - 2.k olo

Půdorys -1
KATEDRA CHEMIE
KCH 10 kancelář 30,0
KCH 11 kancelář 30,0
KCH 17 chemická posluchárna s elevací 102,9
KCH 18 PC chemická pracovna 38,6
KCH 19 laboratoř pro atomovou spektroskopii 38,6
KCH 20 laboratoř pro infračervenou spektroskopii 43,5
KCH 21 laboratoř pro analytickou a instrumentální chemii 43,5
KCH 22 laboratoř pro fyzikálně chemické metody 38,6
KCH 23 laboratoř pro chemické syntézy 52,6
KCH 24 laboratoř pro práci s toxickými a vysoce toxickými
látkami 38,6
KCH 25 laboratoř pro anorganické preparace 52,2
KCH 27 přípravna vzorků 52,6
KCH 33 váhovna 39,2
KCH 34 sklad pro vysoce toxické „t+“ a toxické „t“ látky a pro
žíraviny 18,9
KCH 35 sklad větší pro ostatní látky, sklo a další materiál 18,9
KCH 36 kuchyňka 7,2
KCH 37 místnost pro hygienu vč.soc zázemí 25,7
KATEDRA GEOGRAFIE
KGEO 3 kancelář - vedoucí oddělení 20,6
KGEO 12 kancelář / externisti 20,1
KGEO 13 kancelář / technici PC a DPZ 20,6
KGEO 15 zasedací místnost pro potřeby státnic / obhajob 30,9
KGEO 16 laboratoř FG 63,7
KGEO 19 laboratoř kartografie 63,7
KGEO 20 CEVRAMOK 98,5
KGEO 25 místnost pro videokonferenci 23,2
KGEO 27 sklad DPZ 19,3
KGEO 28 sklad FG 19,3
KGEO 30 kuchyňka 6,0
KGEO 31 serverovna 19,0

KGEO 30
KCH 36
KCH 37

KG 28

KG 27

KGEO 16

KGEO 19

KCH 37
KCH 35

KCH 34

KCH 22

KCH 24

KCH 19

KCH 18

KGEO 15
KGEO 20

KATEDRA INFORMATIKY
KI 1 kancelář / vedoucí katedry 25,6
KI 2 sekretariát 12,3
KI 3 kancelář / docenti 18,8
KI 4 kancelář / docenti 18,8
KI 5 kancelář / docenti 18,8
KI 6 kancelář 18,8
KI 7 kancelář 18,8
KI 8 kancelář 18,8
KI 9 kancelář 18,8
KI 10 kancelář 18,8
KI 11 kancelář 18,8
KI 12 kancelář 18,8
KI 13 kancelář / externisté 21,2
KI 14 kancelář / externisté 26,5
KI 15 kancelář / doktorandi 26,5
KI 16 kancelář / technici 21,2
KI 17 místnost pro zkoušení a konzultace 19,8
KI 18 PC učebna 85,6
KI 19 PC učebna 106,9
KI 20 PC učebna 85,6
KI 21 laboratoř pro výuku počítačových sítí a infrastruktury
42,0
KI 22 laboratoř pro výuku počítačových technologií a
mechatroniky 42,0
KI 23 kuchyňka 13,5
KI 24 sklad 18,4
KI 25 zasedací místnost 39,6
KI 26 společná serverovna KFY a KI /centrální server CI 44,5

KCH 33
KCH 27

KCH 23

KCH 21

KCH 20

KCH 10

KCH 11

KCH 25

KCH 17

KGEO 31

KGEO 25

KGEO 3

KGEO 12

KI 26

KGEO 13

KI 16
KI 23

DĚKANÁT
DEK28 vrátnice, podatelna 11,8
DEK29 ediční středisko a kopírování+OMP 21,6
DEK30 pokladna a trezorová místnost 14,2
DEK32 zásobování a sklady menzy 174,0
DEK35 správa objektu 28,3

KI 23

KI 12

KATEDRA FYZIKY
KF 7 kancelář / profesor 18,8
KF 8 kancelář / profesor 18,8
KF 9 kancelář / profesor 18,8
KF 10 kancelář / profesor 18,8
KF 11 kancelář / profesor 18,8
KF 12 kancelář / docenti 18,8
KF 13 kancelář / docenti 18,8
KF 14 kancelář / docenti 18,8
KF 15 kancelář / docenti 18,8
KF 16 kancelář / docenti 18,8
KF 17 kancelář / docenti 18,8
KF 18,19,20 kancelář 38,6
KF 21,22,23 kancelář 38,6
KF 24 kancelář / technik 18,8
KF 25 kancelář / technik 18,8
KF 26 kancelář / hostující profesor 18,8
KF 32 studovna / knihovna / zasedačka sdružená s KM22 35,7
KF 33 laboratorní praktikum mechaniky a termiky 53,4
KF 34 laboratorní praktikum elektřiny a magnetizmu 53,4
KF 35 laboratorní praktikum optika 63,2
KF 36 laboratorní praktikum atomové a jaderné fyziky 63,2
KF 37 laboratorní praktikum elektroniky 63,2
KF 38 laboratoř didaktiky fyziky a přírodních věd 63,2
KF 39 počítačová výuková laboratoř (Linux) 103,0
KF 40 počítačová výuková laboratoř (Windows) 52,3
KF 46 výuková laboratoř pro fyziku plazmových procesů 40,5
KF 48 výuková laboratoř nanotechnologií 63,2
KF 52 přípravna vzorků 24,5
KF 54 sklad / přístroje, zařízení 27,2
KF 57 sprchy / včetně soc.zázemí 48,0
KF 58 kuchyňka 13,5

KI 24

KI 11

KI 10

KI 9

KI 8

KI 7

KI 6

KI 5

KI 4

KI 3

KI 1

KI 25
KI 22

KI 19

KI 21

KI 13

DEK 30

KI 14

DEK 29

KI 15

KI 2

KI 17
KI 20

DEK 35

DEK 28

KI 18

KF 57
KF 58
KF 57
KF 23

KF 22

KF 21

KF 20

KF 19

KF 18

KF 25

KF 24

KF 26

KF 17

KF 16

KF 15

KF 14

KF 13

KF 12

KF 11

KF 10

KF 9

KF 8

KF 7

KF 52
KF 39
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KF 40

KF 48

KF 46
KM 22
KF 32

KF 38

KF 37

KF 34

KF 33

KF 36

KF 35

Centr um p ř ír od ov ěd ný ch a te ch n ick ých oborů (C PTO)
v e ř ejná a r chitektonická s outěž UJEP v Ústí n ad Labe m - 2.k olo

DEK 32

Půdorys -2
DĚKANÁT
DEK 26 halový sklad pro dlouhodobé ukládání 180,5
DEK 31 archiv fakulty / spisovna 143,4
DEK 36 technologie / energocentrum 94,4
DEK 37 technologie /strojovna chlazení 37,9
DEK 38 technologie /předávací stanice 48,1
DEK 39 technologie / strojovna VZT budova východ / lapol /
kondenzátor 174,0
PARKING 106 parkovacích míst / 42 parkovacích stání na
terénu
FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
FŽP 1 kanc.prof.,doc.,OA 18,8
FŽP 2 kanc.prof.,doc.,OA 18,8
FŽP 3 kanc.prof.,doc.,OA 18,8
FŽP 4 kanc.prof.,doc.,OA 18,8
FŽP 5 kanc.prof.,doc.,OA 18,8
FŽP 6 kanc.prof.,doc.,OA 18,8
FŽP 7 kancelář laborantů 38,6
FŽP 8 kanc.prof.,doc.,OA 18,8
FŽP 9 kanc.prof.,doc.,OA 18,8
FŽP 10 kanc.prof.,doc.,OA 18,8
FŽP 11 kanc.prof.,doc.,OA 18,8
FŽP 12 doktorandi / pracovny 38,6
FŽP 13 doktorandi / pracovny 38,6
FŽP 14 doktorandi / pracovny 38,6
FŽP 15 učebna PS 39,8
FŽP 16 laboratoře env. analýzy 63,2
FŽP 17 laboratoře sanační metody 42,7
FŽP 18 laboratoře ekotox. / mikrobiologie 63,1
FŽP 19 laboratoře odpady 42,2
FŽP 20 laboratoře prof. / doc. / OA 102,7
FŽP 21 laboratoře diplomantů 63,2
FŽP 22 laboratoře diplomantů 34,0
FŽP 23 laboratoře prof. / doc. / OA 63,1
FŽP 24 laboratoře diplomantů 42,2
FŽP 25 laboratoře diplomantů 62,5
FŽP 26 sklad skla a přístrojů 12,1
FŽP 27 sklad chemikálií 12,1
FŽP 28 šatny studentů decentralizované 16,5
FŽP 29 kuchyňka 13,5
FŽP 30 příruční knihovna 16,5

DEK 26

DEK 31

DEK 38

DEK 36

DEK 37

ZP 29
ZP 28

ZP 12

ZP 11

ZP 25

ZP 30

ZP 26
ZP 24

ZP 10

ZP 9

ZP 8

ZP 7

ZP 6

ZP 5

ZP 4

ZP 3

ZP 2

ZP 1

ZP 27

ZP 23

ZP 15
ZP 22

ZP 21

ZP 20

ZP 19

ZP 18

ZP 28

ZP 13

ZP 28

ZP 14

ZP 17

ZP 16

Půdorys -3
KATEDRA FYZIKY /
ÚSTECKÉ MATERIÁLOVÉ CENTRUM
KF 42 Laboratoř povrchových analýz XPS 28,1
KF 43 Laboratoř hloubkových a povrchových analýz SIMS /
včetně přípravny/ 28,1
KF 44 Laboratoř rentgenové difrakce 33,9
KF 45 Laboratoř plasmochemicky asistované depozice 35,7
KF 47 Laboratoř přípravy nano a mikro struktur 28,1
KF 49 Laboratoř výuky povrchových interakcí pevných látek
52,2
KF 50 Laboratoř zkoumání mechanických vlastností materiálů
28,1
KF 51 Laboratoř aplikovaného výzkumu 31,3
KF 53 Dílna pro přípravu mechanických částí experimentálních
aparatur /s špinavou sekcí 14,4
KF54 sklad / přístroje, zařízení 27,2
KF55 sklad / laboratorní sklo, materiál 15,0
KF56 sklad / didaktické pomůcky 33,9

DEK 40

DĚKANÁT
DEK 40 rezerva 208,4
PARKING 78 parkovacích míst / možnost připojení na východní
obslužnou komunikaci

KF 51

KF 44

KF 56

KF 55

KF 54

KF 54

KF 53

KF 49
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KF 45

KF 47

KF 50

KF 43

KF 42

Centr um p ř ír od ov ěd ný ch a te ch n ick ých oborů (C PTO)
v e ř ejná a r chitektonická s outěž UJEP v Ústí n ad Labe m - 2.k olo

DEK 39

Západní pohled

Řezopohled E

Řezopohled F

Východní pohled

Jižní pohled

Severní pohled
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Centr um p ř ír od ov ěd ný ch a te ch n ick ých oborů (C PTO)
v e ř ejná a r chitektonická s outěž UJEP v Ústí n ad Labe m - 2.k olo

Řez G

ŘezD

Řez B

Řez A

Charakteristický řez C 1:100
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Charakteristický pohled / materiály a barevnost 1:100

Centr um p ř ír od ov ěd ný ch a te ch n ick ých oborů (C PTO)
v e ř ejná a r chitektonická s outěž UJEP v Ústí n ad Labe m - 2.k olo

Axonometrie od jihozápadu
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Exteriér z jihovýchodu

Interiér poloveřejného prostoru / nástup na vodopád od severu

Exteriér / nástup na vodopád zdola

Interiér tepny Techcom foyer

Centr um p ř ír od ov ěd ný ch a te ch n ick ých oborů (C PTO)
v e ř ejná a r chitektonická s outěž UJEP v Ústí n ad Labe m - 2.k olo

Železobetonový věnec
Tepelná izolace - minerální desky 240 lepené k podkladu
Kotva s přerušeným tepelným mostem
Lepící stěrka se síťovinou + penetrace podkladu

Povrchová úprava - hrubá textura
Zateplení nadpraží - fenolická pěna
Zasklení izolační trojsklo (ref. výrobek Schüco
FW 75 HI)

Parapet
Parozábrana
Zateplení parapetu - fenolická pěna
Nosný U úhelník - přivrutován do ŽB parapetu

Talířová hmoždinka
Tepelná izolace - minerální desky 240 lepené k podkladu
Železobetonový parapet

Detail severní fasády

Zasklení izolačním trojsklem systémové fasády
(ref. výrobek Schüco FW 50 SG + SI)

Povrchová úprava - plyuretanová stěrka
Systémový příčník (ref. výrobek Schüco FW 50 SG + SI)

300

Podlahové vytápění
Ocelová vynášecí konzola LOP
Šroubový spoj - kotvení konzoly do ŽB desky

Nosná ocelová pásovina tl. 30 mm kotvena pomocí vrutů do ŽB desky

600

Přivrutování roštu k pásovině
Železobetonová deska
Nosný ocelový závěs
Železobetonový průvlak 300/900
Ocelový lisovaný pororošt
1800

Vložení fotovoltackých prvků v rámci
fasády

900

Systémový sloupek (ref. výrobek Schüco FW 50 SG + SI)
v rastru 1.350mm

Ocelový lisovaný pororošt kotvený
pomocí příchytek k nosné pásovině
Nosná ocelová pásovina tl. 20 mm

Detail jižní fasády

Charakteristický architektonicko konstrukční detail obvodového pláště M1:50
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Centr um p ř ír od ov ěd ný ch a te ch n ick ých oborů (C PTO)
v e ř ejná a r chitektonická s outěž UJEP v Ústí n ad Labe m - 2.k olo

Schéma vytápění / chlazení / vzduchotechnika v typickém řezu

Schéma produkce a disptibuce tepla a chladu

Koncepce VZT pro vybrané prostory
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Schéma distribuce slaboproudu

Schéma trasování technologií budovy / typické patro
Schéma distribuce silnoproudu

Noční nadhled od východu
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Centr um p ř ír od ov ěd ný ch a te ch n ick ých oborů (C PTO)
v e ř ejná a r chitektonická s outěž UJEP v Ústí n ad Labe m - 2.k olo

Textová část
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Centrum přírodovědných a technických oborů
(CPTO)
Veřejná architektonická soutěž UJEP v Ústí nad
Labem – 2.kolo

TEXTOVÁ ČÁST

ANOTACE NÁVRHU
Vysoká škola jako zásadní městotvorný element krajského města. Důsledně generovaná z místních
specifik, programu, funkce, po jejich směru, po logice, do neopakovatelnosti, jedinečnosti – předpoklady
pro motivační prostředí, předpoklady pro vnější respekt.
Funkce školy , vědy, výzkumu, kulturní a společenské vazby se propisují do urbanistické struktury
města, do řešení parteru, do symbiotické komunikace s celým městem.
Velkorysá urbanistická forma je akcentována na hranách lineárních hmot – architektonických
vrstevnic (koncentrát komunikace, techniky, technologie, interiérových a exteriérových socializačních
prostor) – předpoklady motivace, předpoklady pro komunikaci a význam se širšími přesahy mimo lokální
vazby (metropolitní, …., kontinentální, vesmírné,….). Symbol.
Zpětná vazba na tradici a historii formování území. Zpětná vazba na význam vysoké školy,
vědy a výzkumu – vytvoření univerzitního prostředí, kde je architektura jeho integrovanou součástí.
Dobrodružství vzdělání, vědy a výzkumu záleží na každé souvislosti, tedy i na správně nastavené,
generované architektuře otevřené dopředu, nelimitující vývoj svými (obecnými) současnými ambicemi.

POSUN NÁVRHU VE 2.KOLE / REAKCE NA DOPORUČENÍ POROTY
Shrnutí
Princip, výraz, prostorová urbanistická forma architektury musí být uhlídány v určených
ekonomických limitech na stavbu a na provoz. To si autoři návrhu uvědomují.
Řešení je v racionální vnitřní organizaci jednotlivých částí – pavilonů. Práce na dispozičním řešení
z prvního kola skončila výsledkem 10072 m2 zadaných užitných ploch, tedy s odchylkou +109 m2 od
zadání. V druhém kole po optimalizaci 9772 m2, tedy s odchylkou -191 m2 od zadání. Tzn. víceméně
přesné nastavení bez ploch a objemů navíc.
Řešením je rozdělení jednotlivých pavilonů na objemem malé části, které koncentrují technologie
a vybavení, jsou náročnější na materiály a na hlavní objemy prostorově kvalitní, ale velmi racionální s
racionálními povrchy, s racionálními náklady na stavbu.
Řešením je tedy nastavení základních standardů v kontrastu mezi „hi-tech“ a „raw“ v obou v užité
kvalitě jak pro pracovní prostředí tak pro svěží atmosféru školy.
Řešení pro efektivní a hospodárný provoz jsou navržené technologie a potenciál energetického
konceptu.
Posun v návrhu
Urbanismus zůstal kromě malých detailů řešení okolí v nezměněné podobě.
Architektonicky došlo k remodelaci hlavy / věže budovy JIH, která je oddělena krčkem od spodní
lineární hmoty prvních dvou podlaží nad terénem. Věž má z jihu bezdetailovou plnou plochu fasády,
otevírá se strukturálním prosklením na sever, komunikuje tak se stávající částí kampusu. Střecha je
prolomena světlíkem a pochozí částí - “bazénem” sluneční laboratoře. Otočení malé auly v konzole
děkanátu si vyžádalo posun ve střešní krajině této lokální dominanty. Stanovili jsme materiálový standard
budovy.
Optimalizací investičních nákladů došlo k odstranění převýšené části garáží v úrovni -3 z návrhu,
parkovací místa byla nahrazena navýšením kapacity parkovacích stání na terénu. Ověřením požadavků
jednotlivých technologií a nastavením technologického konceptu (decentralizace) budovy byly zmenšeny
technické místnosti v objektu. Ověření kubatury objektu ve vztahu k investičním nákladům na stavbu byl
impuls pro racionalizaci konstrukční výšky a šířky pobytových koridorů.
Konstrukčně byla statickým modelem prověřena velkorysá část budovy s konzolou. Ta byla
svou délkou redukována a podpořena další žiletkou, které tvoří pár v logickém pokračování geometrie
železobetonového rastru. Statika byla vybalancována ke tvarovému souladu celé struktury.
Provozně a dispozičně byl návrh podroben dílčím šarádám tak, aby byly splněny požadované
návaznosti a požadavky na plochy jednotlivých místností a souboru, jejich potřeby denního světla
a dalších speciálních podmínek. Ověřili jsme univerzálnost modulové dispozice a možnost její
přestavitelnosti v čase na základě budoucího vývoje školy a její vnitřní struktury.
Koncept technologického a energetického řešení byl prohlouben, ověřen schématy a odhady
bilancí a principy trasování. Ověřili jsme reálnost míry udržitelnosti budovy a produkce zelené energie ve
vztahu k limitu investičních nákladů. Byla rámcově spočtena energetická náročnost budovy s výsledkem
B - úsporná budova.

Nákladnost projektu ve vztahu k rozsahu a objemu návrhu (viz příloha č.1)
návrh efektivně organizuje složitý program vysoké školy na základě jejích požadavků a podmínek
soutěže
propočet kubatury byl zpracován na základě 3d modelu budovy
v 2.kole redukce m2 i m3
definice standardů materiálů a vybavení v závislosti na jednotkových cenách souborů
Podrobnější provozní řešení oblasti laboratoří s učebnami (viz příloha č.2)
proncip tepna – céva – vlásečnice
Techcom foyer a jeho výdobytky (předávání informací, pobytový, relaxační a socializační prostor,
výhledy, napojení na město a region
univerzálnost / modulovost řešení / rytmizace
osvětlení vícezdrojové (denní přímé, denní odražené, denní druhotné, umělé, sdružené) princip
otevřenosti a možnosti individuálního zastínění a izolace jednotlivých prostorů
Detailní popis řešení odtahů z laboratoří chemie a fakulty životního prostředí (viz sekce VZT této zprávy)
izolované větrání laboratorními zákryty či digestořemi
přívod vzduchu z exteriéru či objektovou vzduchotechnikou
odtah chemie nad střechu objektu sever / odtah životního prostředí nad věž objektu jih
v dispozici bude pro vertikální potrubí využito meziprostoru příček mezi nosnými sloupy a
dále objektových šachet
Vyhodnocení efektivity a hospodárnosti celkového navrženého řešení (viz příloha č.3)
návrh vychází z urbanistického konceptu (nejvyšší parametr)
plocha obálky budovy vychází z požadavků na osvětlení prostorů
vnitřní organizace kateder využívá maximum ploch pro pobyt, eliminuje temné chodby a koridory
při zachování druhotné osvětlenosti středního traktu laboratoří, které mají požadavek na speciální
prostředí
redukce nákladů na stínění, vytápění a chlazení
využití pasivních opatření pro snížení energetické náročnosti (orientace objektů ke světovým
stranám, orientace a rozsah prosklených ploch, přirozené stínění vzrostlou listnatou zelení v létě
a naopak solární zisky v zimě....)
optimalizovaný žb skelet
rozvody technologií v technologických žlabech přiznaně pod stropem a v prostoru zdvojené
podlahy
využití zelené energie z fasádních fotovoltaických článků pro okamžitou spotřebu
využití solárního ohřevu TUV
možnost solární elektrárny na střeše děkanátu
decentralizace vzduchotechniky
noční chlazení budovy neupraveným vzduchem z exteriéru v letních extrémech
rekuperace
součinitel prostupu tepla / PENB kategorie B (úsporná budova)
automatická regulace
minimální náklady na požárně bezpečnostní řešení objektu (budovy do 12m výšky nad vstupem do

-

objektů, požární úseky – CHUC, bez požadavků na stabilní hasící zařízení – sprinklery,
minimalizace OTK, minimalizace požárně odolného skla a konstrukcí)
použité konstrukce a materiály (princip řešení povrchů v interiéru i exteriéru, absence podhledů….)
minimalizace sadových úprav – koncept přirozeného rozvoje a podpory stávající zeleně

Provozní schéma celého areálu (viz situace s legendou na panelu č.1 grafické části a příloha č.4 této
zprávy)
lidé v exteriéru : nástup do kampusu “vodopádem” propustnost, přehlednost, pobytovost
lidé v budovách : čipový systém řízení pohybu lidí a materiálu
automobily : primárně z obslužné komunikace ze západu, alternativně lze uvažovat o napojení
úrovně -3 garáží na východní areálovou komunikaci v kontaktu se zásobovacím dvorem menzy
(rovnoměrné rozložení dopravní zátěže v dotčeném území)
zásobování menzy: nezávislé, na terénu
zásobování kateder a děkanátu : z obou úrovní parkingu, všechny budovy disponují nákladním
výtahem
Shromažďování většího počtu osob (viz příloha č.4)
V rámci malého urbanismu objektu návrh nabízí několit typů objektů a jejich meziprostorů, které disponují
různou mírou důležitosti, rozlohou, atmosférou a mírou intimity.
veřejný prostor : “vodopád” , park
poloveřejný prostor : terasa budovy jih s mostem, krytý exteriér děkanátu u kavárny
interiér : budova děkanátu (malá aula, přednáškové místnosti, menza
Scénáře : vodopád jako amfiteátr pro představení, terasa jako multifunkční plocha (např. zahájení
akademického roku, k tomu v kontrastu intimní prostor kavárny pro malá sympozia, nebo neformální
výuka či relax v trávě ve stínu vzrostlých dřevin.

URBANISTICKÝ /ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT (DOPLNĚNÝ TEXT Z 1.KOLA)
Vysoká škola jako podstatný městotvorný prvek. Funkce vysoké školy, vědy, výzkumu, a jejich
role se odráží ve městě, v urbanismu, v zástavbové struktuře města. Proto velkorysá urbanistická forma
vepsaná do urbanismu, proto forma odrážející funkci.
Návrh vrací systém a logiku území, navazuje na tradici a historii formování území, architekturu
posledních let v místě bere také do hry (zapojuje).
Širší vazby, lokální vazby
Ve velkém urbanismu lineární hmoty, architektonizované vrstevnice, drží svah, systém, signalizují
instituci, jsou jedním z těžišť zástavby celého města. Technologie současné (technicky, morálně) jsou
propsané do jižních fasád a hran systému, podporují koncept.
Lokální urbanismus, lokální vnímání architektury, je směřováno na propojení technických
stavebních prvků (konzoly), vnitřních technologických, komunikačních, socializačních prostor (foyery za
technologickými fasádami) a ploch střešních teras. Jádra (laboratoře, výukové prostory, kanceláře, …)
jsou schovány, chráněny, uvnitř systému.
Dispoziční, komunikační řešení
Vnější vazby jsou vztaženy, připnuty k “technologickým” foyerům (z areálu školy, z hlavní
komunikace, z nové areálové ulice - zářezu do svahu, z parkingu). Foyery fungují jako komunikačněkomunitní prostory, široké pasáže, ze kterých jsou tenčími vlásečnicemi přístupná jednotlivá výuková a
vědecká pracoviště.
Jednotlivé části
Vodopád
hlavní exteriérový komunikační a komunitní prostor, zářez v terénu mezi jednotlivými objekty (betonové
rampy, přednášky, představení, filmy, aréna, imatrikulace, …), tvoří pevné spojení hmotově a funkčně
diverzifikovaných hmot jednotlivých pracovišť, hlavní napojení stávajícího areálu
Techcom foyer
hlavní vnitřní sociálně komunitní a komunikační prostor s výhledy do města a krajiny v dotyku se
současnými technologiemi (metropolitní, krajinné, vesmírné vazby, energie, vědecká magie)
Konzola z konzoly
velkorysý konstrukční prvek, vzdušné spojení dvou kolmých hmot tvořící hranici a intimitu při nástupu do
areálu od hlavní ulice, brána do kampusu
Visuté terasy
tvoří hrany, výhledy, prezentace školy a prezentace města a krajiny navzájem
Vstupní body
pěší komunikační napojení vodopádem od hlavní ulice z centra, od MHD, ubytovacích zařízení funguje
pro celý kampus, rozdělené zásobování (od východu) a individuální automobilové dopravy do garáží (od

západu) rozprostírá dopravní zátěž v území rovnoměrně, možnost průjezdnosti garáží s napojení na obě
strany
Speciální místa
konce podzemních prostor přisvětlené zařízlou fasádou
venkovní lávka kolmá na vrstevnice, vetknutá do hmoty s konzolou, tvoří krytý poloveřejný prostor,
využitelný pro kavárnu, vedoucí na terasu nejjižnější hmoty, z níž je přístupná její vyvýšená část
výukové prostory bez kontaktu s okolím, s horním osvětlením, soustředění
halové prostory menzy a auly okupují konzolu
reprezentativní prostory děkanátu na sever, z nadhledu komunikují se zbytkem kampusu
Koncept krajinářských úprav
Celek návrhu je krajina, architektonizovaný svah. V meziprostorech hmot podporuje a rozvíjí stávající stav
zeleně charakteristické pro lokalitu. Kvalitní vzrostlé dřeviny jsou zachovány dle dendrologického průzkumu,
doplněny novými, příbuznými v čase. Všechny plochy na rostlém terénu a na střechách podzemních garáží
jsou zatravněny. K hlavní silnici se vylévají v kompaktní plochu – louku.
Materiálové a barevné řešení
Klademe důraz na kontrast hi-tec prosklení a přiznaných technologických tras a souborů se
surovostí plných ploch – v interiéru i exteriéru. Použité přírodní materiály (beton, sklo, kov, dřevo) bez
povrchových úprav pravdivě ukazují svou strukturu a vlastnosti. Inteligentní jižní prosklené fasády odráží
prolnutí technologií s ekologií.
Předpokládáme další výzkum a vývoj vnější povrchové struktury plných stěn a barevnosti či
nebarevnosti nátěrů pohledového betonu v interiéru tam, kde je to potřeba (hygienická zázemí, kuchyňky,
příp. ostatní prostory.
V rámci dalšího textu prezentujeme referenční výrobky pro představu o standardu a pocitu z
budovy. Konkrétní výběr však představuje více zkoumání s důrazem na lokální suroviny, zdroje a výrobky (viz
příloha č.3 - odstavec dotýkající se vlivu stavby na životní prostředí této zprávy).
Interiér
Pro potvrzení funkce dispozičních vazeb a interiéru jako celku byly v rámci 2.kola vybaveny dispozice
interiéry. Pro potvrzení. V hlavních výkresech je však schematický interiér - mobiliář vypnut, protože není
předmětem soutěže, protože není a nemůže být zpracován na stejné úrovni jako stavba (i vzhledem k
zadání), protože by například jeho nezávisle zpracovaný layout (třeba i jinými autory) mohl vnést další
vrstvu, další vklad do celkové kvality.
Grafická část návrhu obsahuje pouze zadané prvky interiéru pevně spojené se stavbou (malá aula,
stupňovitá přednášková místnost katedry chemie, gastro provoz menzy, princip dělení kanceláří, recepční
pulty, výplně otvorů, hygienické zázemí, kuchyňky, knihovny, kavárna). Zmenšené výkresy se schematickým
interiérem jsou součástí zprávy demonstrující možné uspořádání a provoz v oblasti laboratoří (viz příloha
č.2 této zprávy).

PROVOZ A DISPOZICE (DOPLNĚNÝ TEXT Z 1.KOLA)
CPTO je provozně rozdělen do 4 objektů propojených v úrovni suterénů. Tři rovnoběžné hmoty
využívají katedry, kolmá hmota sdružuje jejich vedení, servis a společné výukové prostory.
Rozděleny jsou logicky podle příbuznosti a propojenosti dle požadavků jednotlivých kateder.
Budova JIH / nejníže položená hmota s terasou
-3 Ústecké materiálové centrum a garáže – přisvětlený suterén
-2 Fakulta životního prostředí – vstupní podlaží
-1 Katedra fyziky
+1 Vedení katedry matematiky a fyziky, věda – redukované patro s terasou
+2 Katedra matematiky a sluneční laboratoř Katedry fyziky
Budova STŘED / střední hmota kateder
-2 Garáže – suterén
-1 Katedra informatiky – vstupní podlaží
+1 Katedra geografie
Budova SEVER / nejvýše položená hmota
-2 Garáže – suterén
-1 Katedra chemie a část katedry Katedry geografie (vyžadující zatemnění či umístění v suterénu)
+1 Katedra chemie – vstupní podlaží
+2 Katedra biologie
Budova VÝCHOD / kolmá hmota děkanátu s konzolou
-2 Technologie a společné sklady - suterén
-1 Servisní vstup (vrátnice, podatelna, spisovna, zásobovací dvůr menzy)
+1 Studovny, kavárna, studijní oddělení, menza – s nástupem v úrovni stávajícího multifunkčního centra v
centru kampusu, s přístupem z lávku a v kontaktu s terasou
+2 Společné učebny, reprezentační prostory děkanátu administrativa a vedení s výhledem do labské
kotliny
Střecha děkanátu
Technologie, obnovitelné zdroje
Více viz situace (panel č.1 grafické části) a shromažďování osob v areálu (příloha č.4 této zprávy)

STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ PRINCIPY
Konstrukční systém
Nosná konstrukce je navržena s ohledem na architektonicko-dispoziční řešení, funkční náplň,
ekonomiku celé stavby, statické požadavky a výrobní technologii jako železobetonový monolitický skelet.
V suterénní části bude tvořen obvodovými železobetonovými stěnami tl. 300 mm a vnitřními sloupy
300/900 mm. Stropní desky podzemních podlaží budou bezprůvlakové železobetonové monolitické,
doplněné hlavicemi v místech sloupů.
Nadzemní část objektů 1, 2, 3 bude konstrukčně železobetonový skelet doplněný příčnými
trámy 300/900 mm. Konstrukčně se jedná o jednotrakt s překonzolovanými kraji (rastr 3.11, 10.2, 3.11
m). Sloupy skeletu velikosti 300/750 mm jsou uspořádané převážně v modulu 8,1 m. Železobetonový
monolitický skelet, v pozicích navazujících na sloupy podzemních podlaží, bude ztužen výtahovými a
schodišťovými jádry. Základní tl. desky vychází 270 mm, místy bude zesílená až na 300 mm.
U objektu 4 bude v místě konzolové části vybíhající nad terén uvažováno s prostorovým
působením nosné fasády. Konzola bude vynesena kombinací dvou podélných nosných prvků –
železobetonové stěny přes dvě patra a příhradového železobetonového nosníku také přes dvě patra.
Spodní deska tl. cca 1m bude navržena jako předepnutá. Ostatní stropní desky budou tl. 300 mm a budou
doplněny železobetonovými trámy 300/900 mm. Stropní desky budou v místech zvětšených průhybů
navrženy jako předepnuté. Konstrukce nadzemní části je doplněná sloupy o velikosti 300/750 mm a
stěnami tl. 300 mm.
S ohledem na značné lokální síly z vrchní stavby je možné předběžně uvažovat se založením
objektu na hlubinných základech – velkoprůměrových pilotách 900-1200mm. Varianta plošného založení
je podmínečně možná jen při celoplošné dostatečné únosnosti podloží v podobě polo-skalních hornin v
zářezech svažitého terénu.
Objekty bude nutné po délce dilatovat. Optimální délka dilatačního celku po 55 - 70 m.
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Statický model typického patra
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Diagram průhybů typického patra
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Statický model objektu s konzolou

Diagram průhybů typického patra

Obvodový plášť
Nosné žb stěny s uvažovanou kotvenou tvrdou tepelnou izolací minerální desky / fenolická pěna /
dřevocementové izolace. Viz detail obvodového pláště jižní fasády (panel č.9 grafické části)
Lehký obvodový plášť
Lehký obvodový plášť je tvořen rastrem systémových sloupků a příčníků Schüco FW 50 SG + SI
se strukturálním zasklením izolačním trojsklem (vnitřní vrstvené, vnější tepelně tvrzené, extračiré sklo
- Ug=0,6 W/m2K). Základní rastr 1350x3900/2400/1500 mm. V rámci části zasklení dle výkresů jsou
vloženy fotovoltaické prvky fasády systému Schüco ProSol+ s vlastním designem. Viz detail obvodového
pláště jižní fasády (panel č.9 grafické části).
Vstup do budovy:
- rastrová fasáda s vnějšími lištami, vsazené dvoukřídlé automatické posuvné dveře
- zasklení izolačním dvojsklem (sklo bezpečnostní).
- rozměr 8,1 x 2,7 m
- referenční systém Schüco FW 50+HI, dveře referenční standard Dorma / Geze.
V dalším stupni by došlo na prověření výhodnosti použití fasádního systému z ocelových profilů Janisol.
Dělící konstrukce
Dělicí prosklené příčky jsou navrženy v profilaci Schüco :
- rastrová fasáda se strukturální tmelenou spárou
- zasklení jednoduchým bezpečnostním sklem
- základní rastr 1350x2400/1500
- referenční systém Schüco FW 50+SG
- vsazené dveře s elektrozámkem pro kontrolu vstupu.
Ostatní příčky jsou demontovatelné, masivní dřevěná rámová konstrukce pro dřevovláknité /
cementovláknité desky.
Výplně otvorů
Pro okna je použit systém Schüco AWS 75 HI se zasklením izolačním trojsklem s 50% otevíravých
polí, rastr 675 x 3000 / 2400 / 900.
Vnitřní dveře mezi komunikačními lávkami a laboratořemi jsou navrženy v profilaci Schüco FW 50+
SG. Požární předěly do CHÚC jsou ze systému Schüco AWS/ADS 80 FR60 rozměru 3000x3600mm. Oboje
s elektrozámkem a čipovým systémem pro kontrolu vstupu.
U dveří v dělících příčkách jsou použity bezfalcové hliníkové / ocelové systémové zárubně.
Podhledy
V hlavních místnostech nejsou použity podhledy, veškerá vedení jsou přiznaná, vedená po
povrchu a v technologických kanálech. Na chodbě je použit pro zakrytí páteřních rozvodů podhled z PZN
lisovaného pororoštu tl. 30mm, velikost ok 60/60. V hygienickém zázemí rovněž pororoštové podhledy.
Podlahy
Podlahy komunikací jsou těžké, broušený beton či polyuretanová stěrka. Zdvojené podlahy jsou pokryty
finální vrstvou povlakové krytiny (referenční standard Nora).

TECHNOLOGIE
Příprava a distribuce tepla a chladu
Zdroj tepla
Teplo bude v objektu sloužit pro vytápění, pro úpravu přiváděného čerstvého vzduchu a pro
přípravu TUV. Objekt bude napojen přípojkou na CZT. Zdrojem tepla bude dle místních podmínek předávací
stanice pára/voda umístěná v úrovni 2.pp objektu děkanátu. Předpokládaný výkon stanice bude činit cca
650kW. Z předávací stanice bude otopná voda distribuována topnými okruhy do jednotlivých objektů ke
spotřebičům tepla. Oběh vody budou zabezpečovat čerpadla s plynulou regulací otáček.
Příprava TUV bude centrální v rámci předávací stanice. Předehřev TUV bude zabezpečen odpadním
teplem z provozu chladících jednotek a zároveň bude využito i soustavy solárních panelů na střeše
objektu děkanátu.
V této fázi uvažujeme s těmito topnými okruhy, které budou navíc členěny podle jednotlivých
objektů:
- okruh VZT
- okruh otopných těles
- okruh podlahového topení
Distribuce tepla bude zajištěna kombinací několika systémů. Předpokládáme použití
konvektorových těles (u prosklených fasád), deskových otopných těles (v místech s parapety),
teplovzdušného vytápění a FCU.
Distribuci tepla uvažujeme pro jednoltivé prostory následující:
- administrativa: otopná tělesa, konvektory
- učebny: otopná tělesa, konvektory
- menza: vzt+otopná tělesa
- komunikační lávka: podlahové topení
- hyg.zázemí: otopná tělesa
Všechny systémy budou vybaveny automatickou regulací, která zajistí maximálně úsporný provoz
vytápění.
Zdroj chladu
Produkce chladu mimo prostory s požadavkem na celoroční chlazení (např.serverovny)
bude řešena centrálně za pomocí chladících strojů umístěných v technické místnosti v úrovni 2.pp
objektu děkanátu. Suché chladiče/kondenzátory budou osazeny v úrovni 1.pp vně objektu děkanátu v
zásobovacím prostoru. Předpokládaný chladící výkon systému je cca 500kW . V rámci úspory energie
bude zvážena možnost využití tzv. freecoolingu pro chlazení v přechodném období a v době příznivých
venkovních teplot a dále bude na základě konečného řešení zvážena možnost využití odpadního tepla z
provozu chlazení pro předehřev teplé vody.
Chlazení serveroven bude zajištěno nezávislým chladícím systémem - split systém.

V této fázi uvažujeme s těmito chladícími okruhy, které budou navíc členěny podle jednotlivých objektů:
- okruh VZT
- okruh FCU případně chladících trámů
Distribuce chladící vody ze strojovny chlazení bude zabezpečena za pomoci oběhových čerpadel s
plynulou regulací průtoku vody.
Distribuci chladu uvažujeme pro jednotlivé prostory následující:
- administrativa: FCU nebo chladící trámy
- učebny: FCU
- menza: VZT+FCU
- auly,posluchárny: VZT+FCU
Všechny systémy budou vybaveny automatickou regulací, která zajistí maximálně úsporný provoz
chlazení.

Schéma trasování technologií v typickém řezu

Schéma produkce a distribuce tepla a chladu

Vzduchotechnika
V objektu je uvažováno s mechanickým větráním. Jednotlivé objekty (mimo děkanát) budou
větrány za pomocí přívodně-odvodních rekuperačních jednotek osazených v přístavcích na střechách
jednotlivých objektů. Toto řešení umožní redukci vzt rozvodů a menší prostorové nároky na strojovny
VZT. Větrání objektu děkanátu bude zabezpečeno ze strojovny VZT situované do úrovně 2.pp
prostřednictvím přívodně-odvodních rekuperačních jednotek. VZT jednotky budou v rámci některých
prostor (jídelna) zabezpečovat i dotápění a dochlazování. V ostatních prostorách budou zabezpečovat
pouze hygienickou výměnu vzduchu, předehřev a ochlazení vzduchu na teplotu vnitřního prostoru, filtraci
a zpětné získávání tepla. VZT jednotky a ventilátory budou vybaveny frekvenčními měniči pro plynulou
regulaci průtoku vzduchu.
Samotné vnitřní prostory budou provětrávány příčně vzt systémem, kdy na jedné straně bude
vzduch přiváděn potrubním systémem a na druhé straně bude vzduch potrubním systémem odváděn. V
rámci jednotlivých prostor bude regulací průtoku vzduchu zabezpečen dle druhu provozu buď přetlak,
rovnotlak, nebo podtlak. Množství vzduchu v prostorech s nárazovou a nepravidelnou obsazeností
(učebny, posluchárny…) budou regulována dle aktuální obsazenosti za pomocí proměnných regulátorů
průtoků vzduchu.
Prostory jako garáže, kuchyně, hyg.zázemí a technologické prostory budou odvětrány nuceně dle
požadavků ČSN či podmínek technolog. provozů. VZT jednotky a ventilátory budou v těchto prostorech
zajišťovat podtlak, umístění zařízení se předpokládá v rámci těchto provozních celků.
V prostorách laboratoří bude kromě objektového větrání zajištěno i odvětrání za pomocí
laboratorních zákrytů či digestoří. Dle požadavku bude v laboratořích zabezpečen buď přetlak, anebo
podtlak. Náhrada za odvedený vzduchu bude buď přirozeně podtlakem z venkovního prostoru přes
fasádní mřížky, anebo navýšením množství přiváděného čerstvého vzduchu z objektové vzduchotechniky.
Výdechy odpadního vzduchu budou provedeny nad střechu objektů.
Nyní je uvažováno s těmito vzt zařízeními:
- větrání učeben, laboratoří a kabinetů
- větrání administrativy
- větrání jídelny a kuchyně
- odvětrání hyg.zázemí
- odvětrání garáží
- odvětrání techn.prostorů (rozvodny, strojovny, lapol atd.)
- požární větrání CHUC
Všechny systémy budou vybaveny automatickou regulací, která zajistí především následující funkce:
- časový program
- plynulá regulace otáček
- ohřev a ochlazení přiváděného vzduchu dle teploty prostoru, anebo na konst.hodnotu
kontrola zanesení filtrů
- signalizace poruchy
- noční předchlazení neupraveným vzduchem
- protimrazová ochrana

Schéma systému VZT

Zdravotechnické instalace
Kanalizace
Dešťová a splašková kanalizace bude v objektu řešena odděleně.
Dešťové vody budou ze střech sváděny gravitačně do akumulačního zásobníku dešťových vod.
Tato voda bude využita pro závlahový systém areálu. Přebytečná voda bude přepadem odváděna buď do
vsakovací nádrže, anebo přípojkou do veřejné kanalizace.
Splaškové vody budou odváděny gravitačně přes přípojku do veřejné kanalizace. Odpadní vody z
kuchyně před odvedením do kanalizační přípojky budou zbaveny tuku v odlučovači tuku. V rámci studie
bude prověřena možnost zpětného využití šedých vod.
Vodovod
Zásobování objektu vodou bude přípojkou z veřejného vodovodu. Případné zavlažování bude
řešeno ze zásobníků dešťové vody.
Voda pro technologické a laboratorní účely bude upravována (změkčení, demineralizace atd.) dle
požadavků jednotlivých provozů.
Rozvod vody po objektu bude z plastových trubek, které budou opatřeny tepelnou izolací.
Vzhledem k centrální přípravě TV povede společně s potrubím studené vody k jednotlivým
spotřebičům i cirkulační potrubí a potrubí s teplou vodou.
Příprava TV bude centrální v rámci předávací stanice, předehřev vody navrhujeme řešit
prostřednictvím systému s kolektory umístěnými na střeše objektu. Při vhodném hydraulickém zapojení
lze uvažovat i se získávání tepla pro předehřev vody z odpadního tepla od chlazení.

Silnoproud
Objekt bude napojen na hladině VN pomocí kabelové přípojky dle požadavků místního správce sítě.
Uvnitř objektu bude zřízena nová velkoodběratelská trafostanice včetně rozvoden VN (správce sítě a
odběratel) a dvou transformátorových kobek s trasformátory o maximální velikosti do 1000kVA (osazeno
bude 2x 630kVA). Předpokládaný instalovaný příkon je cca 1400kW a soudobý příkon je odhadnut na cca
800kW, bližší údaje v tabulce energetické bilance.
V objektu bude zřízena hlavní rozvodna s hlavním rozvaděčem, který se bude skládat z části
hlavního rozvaděče pro T1 a T2, kompenzace, rozvaděče pro záskok a rozvaděče pro zálohované napájení.
Z hlavní rozvodny bude výkon rozveden pomocí hlavních kabelových a přípojnicových rozvodů pro
distribuci elektrické energie do jednotlivých patrových a technologických rozvaděčů. Z lokálních rozvoden
budou napájena veškerá zařízení v příslušné části objektu a kabely přivedena el. energie do požadovaných
míst - jedná se o zásuvky, osvětlení, napájení zařízení technologických zařízení budov a technologií
dodaných uživatelem objektu.
V rámci fasádního systému budou instalovány pásy s semitransparentními fotovoltaickými moduly
o celkovém instalovaném výkonu cca 80kWp. Tato zelená energie bude v objektu ihned spotřebována.
Nepředpokládá se zpětná dodávka elektrické energie do distribuční sítě ČEZ, instalace fotovoltaiky
bude v souladu s připojovacími podmínkami distributora elektrické energie. Je umožněno umístění
fotovoltaických panelů i na střechu objektu 4, umíštění fotovoltaických panelů by bylo umožněno pouze v
případě možnosti prodeje el. energie do sítě.
Záložní zdroj elektrické energie bude zejména sloužit pro napájení požárně bezpečnostních
zařízení (požární větrání chráněných unikových cest, odvětrání tepla a kouře, evakuační výtahy,
evakuační rozhlas a EPS) , ale i pro napájení vybraných okruhů běžných zařízení v případě výpadku
elektrické sítě (serverovny, chlazení servrů, vybraná PC a technologická zařízení, slaboproudé technologie,
audiovideotechnika, televizní technika). Předpokládá se dieselový motorgenerátor – cca 400 kVA, lokální
či centrální UPS. Pro napájení všech požárně bezpečnostních zařízení musí být zřízen samostatný
rozvaděč umístěný v samostatném požárním úseku, tento rozvaděč bude napájen ze dvou nezávislých
zdrojů elektrické energie (síť a DA).
Osvětlení - intenzita osvětlení v jednotlivých místnostech musí splňovat požadavky platných
norem a hygienických předpisů, nouzové osvětlení dle požadavků požárně bezpečnostního řešení a
platných norem. V části laboratorních prostor a učeben bude osvětlení sdružené. Součástí osvětlení bude
také areálové osvětlení a případně nasvícení fasád objektu. Ovládání osvětlení bude lokální, v případě
společných prostor a poslucháren bude navrženo automatické inteligentní řízení se vzdáleným ovládáním
z recepce nebo centrálního velína. Předpokládá se využití technologie DALI a standardu inteligentní
elektroinstalace KNX.
Ve standardu KNX lze komfortně a úsporně řídit provoz všech technologií instalovaných v
jednotlivých místnostech - osvětlení, žaluzie, topení a chlazení. Rovněž může být do systému KNX
integrován přístupový systém a bezpečnostní slaboproudé technologie. Systém KNX bude datově
spolupracovat se systémem měření a regulace a oba systémy umožní vzdálenou správu objektu. Měření
a regulace bude ovládat, řídit a sledovat veškeré zdroje topení a chlazení a hlavní vzduchotechnické
jednotky.
V jednotlivých místnostech budou dle požadavku investora rozmístěny zásuvky. Umístění zásuvek
a elektrických spotřebičů bude provedeno v souladu s technickými normami. V určených prostorách
bude provedeno pospojování vodičem Cu 6mm2 a propojí se jím všechny vodivé části vč. kovového rámu

dveří, kovových potrubí. Ostatní technologické vývody [např. rozvaděče MaR, dveře, samočinné odvětrací
zařízení (ovládáno EPS), požární ventilátory (ovládáno EPS), výtahy, ohřev TUV, zařízení VZT, zařízení
slaboproudu, atd.] budou připojeny samostatnými vývody z příslušných rozvaděčů. Elektroinstalace bude
provedena kabely CYKY uloženými v podlaze, pod omítkou, případně v sádrokartonových příčkách a pod
podhledy. Uložení kabelů bude provedeno v souladu s platnými normami. V suterénech a technických
místnostech budou kabely uloženy v žlabech, trubkách v provedení isntalace na povrchu.
Objekt bude vybaven ochranou před bleskem a proti přepětí dle platných norem (mřížová jímací
soustava, svody a uzemnění) s využitím provařeného armování monolitických konstrukcí. Hlavní ochranná
přípojnice HOP bude v hlavní rozvodně NN s připojením na uzemnění objektu. V jednotlivých patrových a
technologických rozvaděčích budou pomocné přípojnice pro pospojení a vyrovnání potenciálu. V objektu
bude rovněž řešena elektromagnetická kompatibilita (EMC) a v rozvaděčích budou osazeny koordinované
přepěťové ochrany všech tří stupňů.

Schéma distribuce silnoproudu
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SCHEMA ROZVODģ ELEKTRICKÉ ENERGIE

UJEP ÚSTÍ NAD LABEM

Slaboproud
Návrh kabeláže všech systémů bude vycházet z platných ČSN norem a prováděcích předpisů.
Veškeré slaboproudé instalace budou splňovat požadavky příslušných norem, platných OTP,
technologických, bezpečnostních, hygienických a požárních předpisům.
Předpokládané slaboproudé systémy:
Elektrická požární signalizace EPS
Dle požadavku PBŘ bude objekt vybaven automatickým adresným systémem protipožární ochrany
EPS. Zařízení EPS je navrženo jako dvoustupňová elektrická požární signalizace. Vzhledem k trvalé 24h.
obsluze ve velíně bude posouzen návrh připojení obslužného panelu požární ochrany (OPPO), klíčového
trezoru požární ochrany (KTPO) a připojení na HZS. Ústředna EPS bude umístěna v samostatné místnosti
u recepce, příp. ve velíně. EPS může být integrována do grafické nástavby objektu společně se systémem
EZS, ACS a CCTV.
V objektu budou rozmístěny automatické hlásiče optické, kombinované (optické+teplotní),
hlásiče vhodně určené do speciálních prostor dle technologií výuky a tlačítkové hlásiče. Únikové cesty
(t.j.u vstupů do chráněných únikových cest) budou vybaveny tlačítkovými (manuálními) hlásiči požáru.
Ve všech požadovaných prostorech dle PBŘ (technické místnosti, v šachtách výtahů a schodiště) jsou
instalovány hlásiče signalizující možnost vzniku požáru nebo již vzniklý požár. Lineární tepelné čidlo –
systém s teplotním kabelem LTK bude instalován v prostoru garáží na jednotlivé větve dle požárních
úseků.
EPS monitoruje a při potvrzeném požárním poplachu budou impulsem EPS uvedena do chodu
zařízení definované dle PBŘ: V případě požáru EPS bude přímo poskytovat signál např. pro vyhlášení
poplachu pomocí evakuačního rozhlasu, aktivace větrání CHÚC, SOZ, vypnutí provozních vzduchotechnik,
uzavření sekčních dveří, rolet, signál do výtahů, uvolnění zámků ACS, otevření dveří pro SOZ, EPS
monitoruje signály z rozv. SHZ.
Evakuační rozhlas - ER
Zvukový řídící systém (ústředna) (DLE ČSN EN 54-16 + NAPÁJENÍ - EN54-04) bude sestávat z
řídícího centra, výkonových zesilovačů – včetně záložních, příslušných ovládacích modulů, umístění
v prostoru velína či serverovny. Plní především funkci požárního rozhlasu ve smyslu ČSN EN 60849 –
Předpisy pro nouzové zvukové systémy. S ohledem na PBŘ je třeba zajistit aby výstražná signalizace byla
dostatečně srozumitelná při vzniku kritické požární události ve všech prostorech s účastí osob. Systém
je určen pro distribuci přednastavených evakuačních hlášení v případě požáru a dalších varovných a
provozních hlášení v dotčených částech objektu-kateder.
Ze zvukového řídícího centra bude proveden rozvod samostatných rozhlasových zón, zajišťujících
směrování signálu samostatně do jednotlivých zón reproduktorů odpovídajících požárním zónám. Ve
všech prostorech bude systém umožňovat nucený poslech.
Ústředna bude vybavena k automatickému spouštění předem nahraných nouzových a evakuačních
hlášení, bude zadán ručně. Evakuaci lze řídit i ručně včetně živých hlášení. Stanice hlasatele s klávesnicí
(mikrofonní pultík) pro evakuační a provozní hlášení bude umístěna v recepci.
Evakuační rozhlas (reproduktory - DLE EN54-24) budou rozmístěny ve všech prostorech, kde
se předpokládá delší doba pobytu osob - společné prostory, chodby, zázemí, apod. V jednotlivých
vytypovaných prostorech objektu budou osazeny - dle stavebního řešení stropní reproduktory v

provedení do podhledu, nástěnné skříňkové reproduktory či zvukové projektory v garáži.
Telefonní rozvody - Datová síť SKS
Propojení datových a telefonních rozvodů CPTO bude provedeno z centrální serverovny v
multifunkčním centru pomocí optické sítě. Budova CPTO bude mít vlastní serverovnu. Slaboproudé
rozvody budou provedeny optickými kabely, které budou v objektu CPTO zataženy do technické místnosti,
kde bude umístěn rozvaděč strukturované kabeláže a pobočková telefonní ústředna.
Napojovacím bodem pro zafouknutí optických vláken je šachta KK5.
V serverovně bude umístěn hlavní rozvaděč objektu MDF, ze kterého budou napojeny jednotlivé
podružné datové rozvaděče IDF rozmístěné po objektech-katedrách. Pro horizontální rozvody se použijí
kabely typu F/UTP Cat.6, třídy E s kroucenými páry. Horizontální rozvody jsou řešeny ve hvězdicovité
topologii se středem a budou na straně uživatele ukončeny v zásuvkách 2xRJ45.
Bude instalován komunikační systém realizovaný IP pobočkovou telefonní ústřednou s potřebnou
kapacitou (umístění v dat. rozvaděči v serverovně), zajišťující komunikaci. Bude instalován bezdrátový
rozvod LAN (WIFI) pro pokrytí definovaných míst - veškeré prostory kateder - laboratoře, chodby,
přednáškové sály apod.
Dveře, kde budou umístěny vstupní IP komunikační jednotky, budou vybaveny elektrickými
(elektromechanickými) zámky. Systém vstupních jednotek bude kombinován s přístupovým kartovým
systémem.
Rozvody STA
Antény pro příjem pozemských a satelitních vysílačů budou osazeny do kotevní konstrukce
umístěné na střeše objektu. Anténní sestava se bude skládat z parabolické antény pro příjem satelitních
programů, TV antény pro pásmo IV/V a kruhové antény pro příjem rozhlasu FM II.
Signál bude sveden do serverovny, kde bude přes IPTV steamery převáděn do LAN, kde bude dle
požadavků distribuován.
Elektronický zabezpečovací systém (EZS) + Kartový systém - ACS – Přístupový systém
Kompletní zabezpečovací, identifikační a přístupový systém musí být výsledkem zpracování
všech podrobných požadavků uživatele a organizačních opatření, spojených s provozem v objektu.
Navržený systém bude integrovaný systém EZS, ACS a CCTV, který nabízí moderní kombinovaný systém
zabezpečení, kontroly vstupu a kamerového systému v jednom.
V objektu je uvažováno se zabezpečením prostor v době nepřítomnosti zaměstnanců v
jednotlivých částech objektu-kateder. Systém EZS bude v době přítomnosti zaměstnanců zajišťovat
ochranu pro vybrané technické místnosti, ochranu osob nebo předmětů.
Pro způsob zabezpečení se předpokládá plášťová ochrana - magnetické kontakty na veškerých
vstupech či otevíraných oknech do objektu, kontrola ploch, přízemní části fasády do v=cca 4m, nouzové
tlačítko v recepci. Pro nouzovou signalizaci z místností WC pro invalidy bude instalováno signalizační
zařízení (táhlová tlačítka) s hlášením do recepce, odkud bude organizovaná event. pomoc.
Chráněné prostory budou rozděleny na bezpečnostní zóny s diferencovaným rozsahem detekce
narušení - podsystémy vytvořené prostřednictvím softwarového rozdělení. Jednotlivé prostory budou
chráněny prostorově vnitřními infradetektory s antimaskingem a audiodetektory pro foliované prosklené
okna a dveře, veškeré vstupy budou zajištěny magnetickými snímači (kontakty). Ovládání bude prováděno
z klávesnic umístěných uvnitř střežených prostorů a z prostoru recepce. Budou použity detektory s

certifikací-min. stupeň 2, NBÚ D. Technologii je možné ovládat např. po identifikaci kartou z přehledových
LED tabel, každé tlačítko na table je možné libovolně naprogramovat. Podobný způsob ovládání je
dostupný i přímo na čtečkách u dveří v podobě tlačítek ZAP a VYP, příp. kodové klávesnice.
Ústředna bude umístěna v chráněném prostoru objektové serverovny - bude propojena na
telefonní linku, na GSM komunikátor, příp. bude instalován přenos na PCO.
Systém ACS slouží především pro řízení přístupu do vybraných oblastí prostřednictvím blokace
jednotlivých přístupových míst a jejich uvolnění na základě identifikace pomocí identifikačního media
(karty) s příslušným oprávněním.
Ke kontrole vstupu do prostor objektu (pláště a vnitřních prostor kateder) bude navrhnut systém
s řídicími jednotkami a bezkontaktními čtečkami. Server bude umístěn v objektové serverovně - lze mimo
ACS využívat i nadstavbou pro integraci EZS + CCTV. V recepci bude umístěno pracoviště pro správu,
přípravu a výdej průkazů/karet a tiskárnou pro plastové karty. Systém elektronické kontroly vstupu bude
propojen se systémem domovního telefonu (IP vrátníků).
Přístupový systém může být dle požadavků doplněn o modul evidence návštěv, docházky, příp. o
stravovací systém do jídelny, bufetu.
ACS systém s bezkontaktními čtečkami bude navržen na vstupech do vnitřních prostor objektu,
do parkingu u závor a do uživatelských sekcí v různých částech objektu. Bude řešeno i s ohledem na
PBŘ. Zaměstnanci, studenti a další oprávněné osoby budou vybaveni bezkontaktními kartami, které
budou naprogramovány na oprávnění vstupu pouze do určitých prostor, oprávnění je možno omezit i
na určité hodiny a dny. Zámky budou použity tak, aby bylo vyhověno všem provozním a bezpečnostním
požadavkům, zejména s ohledem na požární bezpečnost.
CCTV – uzavřený televizní okruh
Pro vizuální kontrolu střežených prostor bude použit systém uzavřeného kamerového okruhu.
Střeženými prostory budou venkovní prostory u vstupů, vstupní prostory, prostor recepce, prostor
parkingu, chodby v nadzemních patrech na strategických uzlech komunikačních cest.Budou použity IP
barevné kamery (min.1,3MP) s možností IR přísvitu.
Systém bude monitorován na PC v místnosti recepce. Komponenty systému budou (dig. záznam,
záloha) umístěné v serverovně. CCTV bude integrováno do grafické nástavby objektu společně se
systémem EZS, ACS.
Venkovní kamery budou snímat nepřetržitý záznam, ostatní kamery budou aktivovány pohybem
před objektivem kamery. Systém bude umožňovat nastavení citlivosti pro automatické spuštění snímání
kamer, dobu snímání a jiné funkce (nastavení záznamu snímání doby „před spuštěním“ apod.) Triplexní
digitální záznamové zařízení s automatickou aktivací bude umožňovat monitorování, nahrávání a ovládání
celého systému v reálném čase. Digitální záznam bude umožňovat archivaci na různých nosičích dat,
možnost ovládání a sledování po síti.
Systém bude zálohován z vlastního záložního zdroje UPS.
Jednotný čas
Hlavní hodiny jsou určeny pro řízení linky podružných hodin polarizovanými impulsy o napětí 24V
nebo 12V. Podružné analogové ručkové hodiny (jednostranné i oboustranné) budou umístěny na chodbách
v každém podlaží a dle požadavků i např.v učebnách, laboratořích, přednáškových sálech, apod.

AVT technika
Audiovideotechnika, televizní technika, zařízení pro scénické osvětlení a podobná technologická
zařízení jsou uvažována v projektu a budou součástí dodáv ky generálního dodavatele.
Koncepce vybavení víceúčelového konferenčního sálu-auly audiovizuálním systémem bude navržena
pro předpokládaný víceúčelový provoz. Ten bude sestávat především ze školících a konferenčních akcí.
Bude řešeno plošné decentrální ozvučení sálu, víceúčelové mobilní ozvučení, velkoplošnou videoprojekci a
bezdrátové řízení uvedených systémů. Sál je možno ozvučit reprodukovanou hudbou, mluveným slovem i
doprovodným zvukovým signálem k DV projekci. Systém bude připraven i na možnost tlumočení externě
pronajatou technikou. Projektor promítá obraz na elektricky ovládanou projekční plochu. Plátno bude
elektricky zatahovací – zavěšené na konstrukci stěny.
Jednotlivé přednáškové sály budou řešeny obdobně, ale v meším rozsahu.

Schéma distribuce slaboproudu
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Požárně bezpečnostní řešení
Jednotlivé objekty mají různou požární výšku, respektive různý počet nadzemních podlaží ve
vztahu k PO, kde jako 1.NP je uvažováno podlaží, ve kterém je vstup do objektu ze kterého se uvažuje
vedení požárního zásahu.
Požárně technická charakteristika:
Objekt katedry chemie a biologie: 2x PP a 2x NP, požární výška objektu h = 4,5 m
Objekt katedry geologie a informatiky: 2x PP a 2x NP, požární výška objektu h = 4,5 m
Děkanát: 2x PP a 2x NP, požární výška objektu h = 4,5 m
Objekt katedry životního prostředí a fyziky 1x PP a 4x NP, požární výška objektu h = 12,6 m
Konstrukční systém objektu: nehořlavý
Objekt budou řešeny dle ČSN 73 0802
Řešení jednotlivých prostorů:
Objekty budou členěny do požárních úseků dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804 u garáží.
Samostatné PÚ budou tvořit:
Každá místnost nebo skupina místností TZB
Místnost požárního zabezpečení stavby – USP, místnost s ústřednou EPS apod.
Garáže, které budou vybaveny systémem SOZ, pak počet stání v jednom PÚ je 182 – každé podlaží
bude tvořit samostatný PÚ.
Každé patro či trakt laboratoří včetně kanceláří, pomocných místností, komunikační lávky .
Prostory menzy a další stravovací prostory v děkanátu (max. velikost prostoru pro stravo-vání je
280 m2 / 1,4 = 200 osob – nejedná se o shromažďovací prostor)
Prostor auly v děkanátu – prostor je uvažován s připevněnými sedadly a max. 90 projektovanými
osobami tzn. 99 osob dle ČSN 73 0818
Chráněné únikové cesty, které jsou v současném návrhu uvažovány jako CHÚC typu B s
přetlakovou ventilací
Výtahy, šachty
SPB budou od II.SPB do V.SPB u laboratoří a II.SPB – III.SPB u prostorů kancelářského
charakteru v ostatních PÚ není předpoklad většího zatřídění nežli do III.SPB, kromě skladů, kde se dá
uvažovat s max. VI.SPB.
Žádný z prostorů není nutno řešit jako shromažďovací prostor dle ČSN 73 0831,případné ukládání
hořlavých kapalin bude řešeno dle ČSN 65 0201.
Zajištění úniku osob:
Únik osob je zajištěn převážně pomocí NÚC ústících do CHÚC B, případně ve vstupních podlažích
do objektů na volné prostranství. V objektu bude instalován systém EPS a tím pádem je možno prodloužit
délky NÚC. Jedné NÚC může být užito při dodržení počtu osob dle tab. 17 ČSN 73 0802, což je dodrženo i
největšího prostoru s jednou NÚC, tzn. z auly. U ostatních z prostorů, kde se vyskytuje větší počet osob
(menza, bufet) budou zajištěny vždy dva směry úniku. Navazující chodba na aulu bude provedeno buď
jako součást CHÚC B, případně jako PÚ bez pož. rizika.

U katedry ŽP a fyziky je v úrovni 3 a 4 NP dosažitelná jediná NÚC ústící do jediné CHÚC B. I v
tomto případně je však pro posuzovanou část objektu možno konstatovat, že jediná NÚC vyhovuje.
Z PÚ garáží jsou k dispozici dvě nechráněné únikové cesty, které ústí do CHÚC typu B.
Řešení odstupových vzdáleností:
Proluky mezi jednotlivými objekty jsou cca 17 m. Každé podlaží bude tvořit jeden pož. úsek, lze
uvažovat s odstupovou vzdáleností cca 13 m – což je vyhovující. V ostatních případech se navíc dá
uvažovat s požárně otevřenými plochami pouze od oken, tzn. že bude max. 50% požárně otevřených
ploch Ve fasádách jednotlivých PÚ a pak odstupové vzdálenosti budou taktéž max. cca 13 m.
Popis umístěných požárně bezpečnostních zařízení:
EPS: celý objekt bude vybaven systémem EPS. Signál bude sveden do prostoru stálé služby,
případně pokud tato nebude zřízena tak bude signál sveden na pult HZS.
SOZ: systém SOZ je uvažován v prostoru s více jak 150 osobami tzn. v menze (u žádného dalšího
prostoru se s tímto obsazením osobami neuvažuje). Pakliže bude zajištěn parametr odvětrání více jak
0,035 pomocí okenních a dveřních otvorů ve fasádě a doba evakuace bude menší nežli doba zakouření,
nebyl by nutno v tomto případě systém SOZ nutný.
Kromě toho systém SOZ bude uvažován v podzemních hromadných garážích (2xPP), který bude
taktéž bude řešen jako havarijní větrání. Vzhledem ke stavebnímu členění objektu je uvažováno požární
odvětrání nuceným způsobem – odtahovým potrubím s napojením na požární ventilátory.
Akustické vyhlášení poplachu: v objektu je uvažováno s instalací domácího (popřípadě
evakuačního) rozhlasu, který bude ovládán z prostoru, kde bude evakauce organizována – recepce.
Diesel agregát, UPS: systém UPS budou umístěny v samostatných PÚ a budou zálohovat veškerá
požárně bezpečnostní zařízení (VZT pro odvětrání CHÚC B). Evakuační rozhlas i systém EPS bude vybaven
autonomním náhradním zdrojem EE.
Recepce – ohlašovna požáru: je předpokládáno její zřízení. Z recepce bude ovládán systém EPS a
evakuační (domácí) rozhlas.
Nouzové osvětlení: v objektu bude instalováno nouzové osvětlení odpovídající požadavkům ČSN.

PŘÍLOHA Č.1
Nákladnost projektu ve vztahu k rozsahu a objemu návrhu
Propočet nákladů objektu na jednotkovou cenu za m3 ve variantách :
1. Celkové náklady
Celková cena všech objektů včetně vnějších 453.494.827 Kč bez DPH / kubatura 89.386 m3 = jednotková
cena 5.073 Kč/m3
Celková cena všech objektů kromě vnějších 453.494.827 Kč bez DPH / kubatura 82.788 m3 = jednotková
cena 5.478 Kč/m3
2. Celkové náklady staveb
Cena objektů (kromě vnějších) 432.851.357 Kč bez DPH / kubatura 82.788 m3 = jednotková cena 5.228
Kč/m3
Z výše uvedených kalkulací jednoznačně vyplývá, že se jednotková cena za m3 bude rámcově pohybovat
okolo 5.300 Kč. To je v relaci se směrnicí MŠMT pro školské budovy. Dokládáme obhajitelnou cenu
navrženého objektu.
V předepsané tabulce investičních nákladů objektu jsou náklady za m3 přepočteny pouze na kalkulaci
stavebních objektů, pez provozních souborů, což neodpovídá praxi a zmíněné směrnici MŠMT.

Výkaz obestavČného prostoru
Typ OP
budovy
garáže
jižní prosklená þást budov
venkovní þásti

OP [m³]
55 060,45
19 891,47
7 837,13
6 598,50

Výkaz topografie
ÚroveĖ spodní hrany
úroveĖ 164,60
úroveĖ 167,10
úroveĖ 167,40
úroveĖ 167,70
úroveĖ 168,20
úroveĖ 168,50
úroveĖ 168,50
úroveĖ 168,50
úroveĖ 169,70
úroveĖ 171,20
úroveĖ 173,00
úroveĖ 175,50
celkem

Tabulka kubatury

Násyp [m³]
0
0
0
276,89
0
0
0
0
0
0
0
76,11
353

Výkop [m³]
7 755,67
464,74
819,28
273,11
656,64
1 437,78
8 506,34
3 435,73
247,66
512,09
131,56
0
24 240,60

Poznámka

schodištČ

schodištČ
schodištČ
schodištČ

Snímek 3d modelu kubatury od jihozápadu

Snímek 3d modelu kubatury od severozápadu

PŘÍLOHA Č.2

KI 5

KI 4

KI 21

KI 3

VLÁSEČNICE

KI 1

KI 18

KI 2

Podrobnější provozní řešení oblasti laboratoří s učebnami

kancelář

Komunikační schéma typické dispozice kateder

laboratoř

KI 22

KI 9

KI 8

KI 7

KI 6

TEPNA

KI 19

ŽÍLA

koridor / Techcom foyer

Ověření vybavení objektu mobiliářem
KBI 20
KBI 20
KBI 19

KBI 19
KBI 5

KBI 3

KBI 8

KB 18

KBI 4

KBI 7

KBI 6

KBI 10

KBI 9

KBI 1

KBI 2

DEK 20
DEK 34

KBI 21
KCH 38

KBI 13
KBI 17

KBI 15

KBI 14

KBI 16

KBI 11

DEK 33

DEK 27

KBI 12

DEK 2

DEK 3

DEK 16
DEK 1

DEK 8

DEK 9

DEK 10
DEK 17
DEK 4

DEK 5

DEK 6

DEK 18

DEK 7

DEK 21

KM 21
DEK 19

KM 16

KM 15

KM 7

KM 6

KM 5

KM 4

KM 3

KM 23

KM 19

KM 20

KF 41
DEK 22
DEK 15

KM 8 -14

KM 17-18

KF 59

+2

KCH 36
KCH 36
KCH 37
KCH 37
KCH12

KCH 9

KCH 8

KCH 7

KCH 6

KCH 5

KCH 4

KCH 3

KCH 13

KCH 16

KCH 1

KCH 2

KCH 14
KCH 15

KCH 26
KCH 32

KCH 31

KCH 29

KCH 30

KCH 28

DEK 32

DEK 12
DEK 13
DEK 14

DEK 11

DEK 24
KG 30

KGEO 10

KGEO 9

KGEO 14

KGEO 24

KGEO 8

KG 23

KGEO 6 - 7

KGEO 5

KGEO 2

KGEO 1

KG 4

DEK 23
KGEO 26

KGEO 29

KGEO 33
KG 11

KGEO 22

KGEO 17

KGEO 21

KGEO 32

DEK 25

KGEO 18

KF 58

KF 29

KF 27
KF 28

KM 1

KM 2

KF 5

KF 1

KF 4

KF 31

KF 30
KF 3

KF 6

KF 2

DEK 32

+1

KGEO 30
KCH 36
KCH 37

KG 28

KG 27

KGEO 16

KGEO 19

KCH 37
KCH 35

KCH 34

KCH 24

KCH 22

KCH 19

KCH 18

KCH 27

KCH 23

KCH 21

KCH 20

KCH 25

KCH 10

KCH 11

KGEO 15
KGEO 20
KCH 33
KCH 17

KGEO 31

KGEO 25

KGEO 3

KGEO 12

KI 26

KGEO 13

KI 16
KI 23
KI 23

KI 12

KI 24

KI 11

KI 10

KI 9

KI 8

KI 7

KI 6

KI 5

KI 4

KI 3

KI 1

KI 25
KI 22

KI 19

KI 21

KI 13

DEK 30

KI 14

DEK 29

KI 15

KI 2

KI 17
KI 20

DEK 35

DEK 28

KI 18

KF 57
KF 58
KF 57
KF 23

KF 22

KF 21

KF 20

KF 19

KF 18

KF 25

KF 24

KF 26

KF 17

KF 16

KF 15

KF 14

KF 13

KF 12

KF 11

KF 10

KF 9

KF 8

KF 7

KF 52
KF 39

KF 40

KF 46
KM 22
KF 32

KF 48

KF 38

KF 37

KF 34

KF 33

KF 36

DEK 32

KF 35

-1

DEK 26

DEK 31

DEK 38

DEK 36

DEK 37

ZP 29
ZP 28

ZP 12

ZP 24

ZP 23

ZP 11

-2

ZP 30

ZP 26
ZP 25

ZP 10

ZP 9

ZP 8

ZP 7

ZP 6

ZP 5

ZP 4

ZP 3

ZP 2

ZP 1

ZP 27

ZP 15
ZP 22

ZP 21

ZP 20

ZP 19

ZP 18

ZP 28

ZP 13

ZP 28

ZP 14

ZP 17

ZP 16

DEK 39

Denní osvětlení
Laboratorní prostory budou osvětleny prostřednictvím jižní prosklené fasády s horizontálními
pásy čirého zasklení (trojsklo) o výšce 2,4 m, vymezenými fotovoltaickými prvky na fasádě. Laboratoře
budou odsazeny od fasády o cca 3,0 m. Mezi laboratoří a vnější fasádou bude komunikační koridor se
sníženým podhledem z poloroštu pro vedení instalací. Dolní úroveň sníženého podhledu bude 2,4 m
nad podlahou. Laboratoře budou od komunikačního koridoru odděleny skleněnou příčkou s matným
(neprůhledným) zasklením. Mezi laboratořemi a přilehlými kancelářemi při severní fasádě je skleněná
příčka s čirým zasklením.
Kancelářské prostory jsou situovány při severní fasádě a jsou osvětleny pásovými okny (trojsklo) o
výšce 2,4m.
Trvalá pracoviště patří do třídy zrakové činnosti IV., tomu odpovídá minimální hodnota činitele
denní osvětlenosti minimálně 1,5%.
Byl proveden orientační výpočet denní osvětlenosti, který byl počítán pro 3 body rovnoměrně
rozmístěné v půdoryse na vodorovné srovnávací rovině ve výšce 0.85 m nad podlahou a 1m od zdí.
Základní podmínky výpočtu byla rovnoměrně zatažená obloha 5 000lx + gradovaný jas. Odrazivost terénu
Ro 0.1. Znečištění zasklení je uvažováno z vnější strany 0.9 a z vnitřní strany 0.95. Odrazivost stropů
byla uvažována: podlahy 0.3, stěn 0.5 a stropů 0.7.
Uvažované prostupy světla zasklením:
Vnější fasáda – trojsklo – 70%
Vnitřní skleněná příčka mezi laboratoří a komun. koridorem – matné sklo – 86%
Vnitřní skleněná příčka mezi laboratoří a kanceláří – čiré sklo – 91%
Níže na obrázku je značen rozsah vyhovujícího denního osvětlení (červená křivka - izofota 1,5%)
vybraných laboratoří a kanceláří vyznačení bodů pro určení osvětleností v lx :

Posouzení denního osvětlení v sekci laboratoře / kanceláře

Tabulka osvětlenosti ve vybraných bodech v závislosti na vnějších podmínkách
Bod
1
2
3
4
5
6
7
8
9

činitel denní osvětlenosti
1,52
1,16
1,33
1,51
1,09
1,07
6,53
2,17
1,52

Venkovní osvětlenost
5 000 lx
30 000 lx
76
456
58
348
67
402
76
456
55
330
54
324
327
1962
109
654
76
456

60 000 lx
912
696
804
912
660
648
3924
1308
912

Venkovní osvětlenost:
5000 lx – odpovídá tmavé zatažené obloze
30000 lx – odpovídá světlé zatažené obloze
60000 lx – odpovídá jasné obloze
Z výše uvedených výsledků je zřejmé, že denní osvětlení vyhovující požadavkům ČSN 73 0580-4
je v případě kanceláří v celém jejich půdoryse, v případě laboratoří v prostoru u komunikačního koridoru.
U laboratoří však není nutné splňovat činitel denního osvětlení, pokud se nejedná o trvalé pracoviště. V
tomto případě je nutné umístit toto pracovniště do prostoru zvýrazněného červenou křivkou.
Při využití sdruženého osvětlení bude denní složka sdruženého osvětlení vyhovující v celém
půdoryse laboratoří i kanceláří.

Schéma osvětlení / stíněníí v typickém řezu

PŘÍLOHA Č.3
Vyhodnocení efektivity a hospodárnosti celkového navrženého řešení
Návrh je řešen jako nekompaktní hmota vycházející z místa prostředí vysoké školy s ohledem na
požadavky jednotlivých kateder vysoké školy. Jedná se o návrh 4 budov s nízkou hmotou. 3 budovy jsou
řešeny s orientací sever jih, která je ideální orientací pro pasivní domy. Rovněž je uvažováno s výsadbou
zeleně tak, aby v létě byly prostory stíněny a v zimě naopak docházelo k tepelným ziskům objektu.
S ohledem na rozdělení hmot objektů vysoké školy je možné využít i dělení technologií na menší
celky, které lze umístit v rámci budovy. Jedná se například o vzduchotechnické zařízení, které je umístěno
v rámci prostoru každé budovy buď na střeše objektů, nebo v jiném venkovním prostoru. Naopak např.
rozvody topení budou rozvedeny z jedné místnosti sloužící pro celý objekt.
V rámci jižních celoprosklených fasád s trojskly je umístěna v rámci této fasády fotovoltaika,
která kromě využití zachycení sluneční energie zároveň pomáhá snížit tepelné zisky prosklené části
budovy. Elektrická energie vyrobená z fotovoltaických panelů je okamžitě spotřebovávána v rámci potřeb
objektů. Jedná se o celkový instalovaný výkon cca 80kWp. Na střeše děkanátu je uvažováno s umístěním
solárních panelů, které se budou využívat pro předehřev teplé užitkové vody. Případnou variantou v
případě prodeje energie do sítě může být i umístění fotovoltaických panelů na střechu děkanátu buď
v kombinaci se solárními panely, či místo nich. Konkrétní návrh by byl řešen v dalších fází projektu po
stanovení případné výkupní ceny od distributora el. energie.
V rámci jednotlivých vzduchotechnických jednotek je uvažováno s rekuperací odpadního vzduchu,
čímž dochází ke snížení spotřeby energie potřebné k větrání vzduchu.
Průvzdušnost obálky budovy souvisí s provedením detailů a použití jednotlivých stavebních
materiálů. Železobetonová monolitické konstrukce značně snižuje nebezpečí zvýšené průvzdušnosti
obálky budovy. Zároveň případné problémové místa z hlediska průvzdušnosti obálky budovy budou
vyřešeny v rámci provádění projekčních prací i následné výstavbě areálu.
Z hlediska součinitele prostupu tepla obálky budovy je uvažováno s výším standardem návrhu
konstrukcí. V rámci soutěže jsou předpokládány tyto součinitele prostupu tepla obalových konstrukcí:
Normativní hodnoty (navržené hodnoty / požadované / doporučené)
Skladba konstrukce UN,20 [W/m2.K] Urec,20 [W/m2.K] U navržené [W/m2.K]
Stěna vnější
0,3
0,25 0,14
Prosklená stěna
1,5
1,2
0,95
Stěna přilehlá k zemině
0,45 0,3
0,18
Stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru
0,6
0,4
0,25
střecha plochá
0,24 0,16 0,14
střecha plochá - prosklená
1,4
1,1
0,95
podlaha přilehlá k zemině
0,45 0,3
0,18
Strop s podlahou nad venkovním prostorem
0,24 0,16 0,14
Průměrný součinitel prostupu tepla předběžně vychází z hlediska zatřídění dle průkazu
energetického náročnosti budovy do skupiny B - úsporná budova. Zatřídění součinitele prostupu tepla
bylo stanoveno na základě porovnání s referenční budovou. S ohledem na využití výše uvedených

technologií (rekuperace, fotovoltaika, solární panely) je předpokládáno celkové zatřídění budovy rovněž
do kategorie B (úsporná budova). Průkaz energetické náročnosti budovy lze však relevantně posoudit až s
konkrétními návrhy jednotlivých technologií, konstrukcí a potřeb energií.
Omezení negativního vlivu stavby na životní prostředí
Návrh je v tomto smyslu limitován danými investičními náklady. Byly proto navrženy pouze ty
aktivní prvky návrhu budovy (technologie), které jsou rozpočtem dosažitelné. Fotovoltaika v prosklení
posouvá investora do kategorie solární elektrárny, tedy distributora el.energie, zvyšuje hodnotu budovy,
aktivní účast na ochraně klimatu, lépe využívá použitelné světelné spektrum, tedy větší účinnost,
nahrazuje venkovní prvky stínění, zároveň během dne pro světlo propustné, moduly výkonné i při svislé
instalaci, nižší kolísavost výkonu panelů v závislosti na provozní teplotě, , snížení CO2 z dopravy, ochrana
životního prostředí a klimatu..... Střecha děkanátu je v návrhu připravena na instalaci fotovoltaických
panelů (potenciál odprodeje přebytku do distribuční sítě či spotřeba v rámci areálu celého kampusu).
V dalším kroku by následovalo prověření možnosti dosáhnout na “zelenější” standard budovy ve
smyslu snížení spotřeby zdrojů a s tím spojeného dopadu na životní prostředí :
- výběrem výrobků, které účinně využívají zdroje a energii
- výběrem materiálů dostupných v místě (potenciál průmyslového města Ústí nad Labem a celé přilehlé
pánve beton, sklo, dřevo, ocel) a tím redukci dopravy na staveniště
- recyklací materiálů (nabízí se souvislost s demolicí suterénů bývalé nemocnice)
- snížením spotřeby energií
- snížením hladiny emisí skleníkových plynů z budovy
- snížením nákladů na životní cyklus budovy
Takové nastavení standardu budovy by zřejmě znamenalo vyšší pořizovací náklady, které by ale
mohly být financovány z jiných zdrojů. Druhotným přínosem je certifikace, vyšší hodnota budovy, nižší
náklady na provoz a údržbu, pomalejší odpisy, pozitivní sociální dopad (lepší zdraví a efektivita). Je to
spekulace, byla ale součástí našich úvah a diskusí při tvorbě a rozvinutí projektu.

PŘÍLOHA Č.4
Shromažďování většího počtu osob v areálu

Princip obsluhy a využití venkovních prostor

PŘÍLOHA Č.5
Tabulka propočtu investičních nákladů

SOUHRNNÝ PROPOýET NÁKLADģ STAVBY
(INVESTIýNÍ NÁKLADY)

VeĜejná architektonická soutČž o návrh
Centra pĜírodovČných a technických oborĤ (CPTO)
v areálu kampusu Univerzity J. E. PurkynČ v Ústí nad Labem

A

PROVOZNÍ SOUBORY

58 227 610 Kþ

(viz 2. list)

B

STAVEBNÍ OBJEKTY

372 718 970 Kþ

(viz 2. list)

C

INVENTÁě INVESTIýNÍ POVAHY

9 619 850 Kþ

(zahrunje minimálnČ: laboratorní vybavení a nábytek pevnČ spojený se stavbou, stavební pĜíprava pro
napojení AV a výukové techniky, ozvuþení atd.)

D

OSTATNÍ NÁKLADY DODAVATELE - 3 % z nákladĤ dle A + B

12 928 397 Kþ

(zahrnuje minimálnČ: dokumentace skuteþného provedení, zaĜízení staveništČ, geodetické práce, výpoþty a
mČĜení)

INVESTIýNÍ NÁKLADY BEZ DPH CELKEM
DPH 21 %
INVESTIýNÍ NÁKLADY VýETNċ DPH CELKEM

pokyny pro vyplnČní tabulky:
1 soutČžící vyplní pouze zelenČ podbarvené kolonky
2 všechny ceny se uvádČjí bez DPH
3 za vzorce správnosti výpoþtu ruþí uchazeþ

453 494 827 Kþ
95 233 914 Kþ
548 728 741 Kþ

CENA
HLAVA II

PS 1
PS 2
PS 3
PS 4
PS 5
PS 6
PS 7
PS 8
PS 9
PS 10
PS 11
PS 12
PS 13
PS 14
PS 15
PS 16
PS 17
PS 18
PS 19
PS 20
PS 21
PS 22
PS 23
PS 24
PS 25

HLAVA III

PROVOZNÍ SOUBORY

58 227 610 Kþ

(uvést a pojmenovat každý provozní soubor zvlášĢ; v pĜípadČ potĜeby pĜidat Ĝádky)
VÝMċNÍKOVÁ STANICE
TRAFOSTANICE
ROZVODNA NN
DIESEL AGREGÁT
NÁHRADNÍ ZDROJ/UPS
ELEKTRONICKÝ ZABEZPEýOVACÍ SYSTÉM (EZS)
ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SYSTÉMY
TECHNICKÁ MÍSTNOST SLABOPROUDÝCH ZAěÍZENÍ
STROJOVNY VZT
STROJOVNY CHLAZENÍ
TECHNICKÁ MÍSTNOST S VODOVODNÍ SOUSTAVOU
GASTRO PROVOZ
VÝTAHY
LAPOLY
VNċJŠÍ ORIENTAýNÍ SYSTÉM
TECHNOLOGIE SPECIÁLNÍCH PLYNģ
TECHNOLOGIE PěEDNÁŠKOVÝCH SÁLģ
TECHNOLOGIE LABORATOěÍ
SKLADY VYSOCE TOXICKÝCH A TOXICKÝCH LÁTEK
ODPADOVÉ HOSPODÁěSTVÍ

MNOŽSTVÍ

JEDNOTKOVÁ
CENA bez DPH

m3 OP
m2 PU

62897,58

4743

m3 OP

19891,47

2702

2 675 630 Kþ
2 345 700 Kþ
1 085 600 Kþ
1 650 700 Kþ
975 000 Kþ
654 200 Kþ
2 175 200 Kþ
550 000 Kþ
4 873 500 Kþ
3 780 530 Kþ
875 420 Kþ
4 515 900 Kþ
7 650 000 Kþ
662 580 Kþ
600 000 Kþ
2 825 600 Kþ
2 575 600 Kþ
2 845 750 Kþ
1 120 800 Kþ
460 000 Kþ
4 675 900 Kþ
3 685 500 Kþ
9 619 850 Kþ
2 152 900 Kþ
2 815 600 Kþ

FOTOVOLTANICKÉ A FOTOTERMICKÉ OBJEKTY
INFORMAýNÍ SYSTÉMY
INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ (VESTAVċNÉ)
TECHNOLOGIE CENTRÁLNÍHO DISPEýINKU
AKUSTICKÁ OPATěENÍ

STAVEBNÍ OBJEKTY

PARAMETR

372 718 970 Kþ

(u SO 01 vyþíslit každý objekt zvlášĢ; v pĜípadČ potĜeby pĜidat Ĝádky)
SO 01
SO 01.01
SO 01.02
SO 01.03
SO 01.04
SO 01.05
SO 01.06
SO 01.07
SO 01.08
SO 01.09
SO 01.10

SO 02
SO 02.01
SO 02.02
SO 02.03
SO 02.04
SO 02.05
SO 02.06
SO 02.07
SO 02.08

SO 03
SO 04
SO 05
SO 06
SO 07
SO 08

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

VLASTNÍ OBJEKT
ZEMNÍ PRÁCE , VÝKOPY
ZAPAŽENÍ STAVEBNÍ JÁMY
KONSTRUKýNÍ ýÁST
STAVEBNċ ARCHITETKONICKÁ ýÁST OBJEKTU
ZDRAVOTNċ TECHNICKÉ INSTALACE OBJEKTU
ROZVODY TEPLA A CHLADU OBJEKTU
VZDUCHOTECHNICKÉ ROVZODY OBJEKTU
SILNOPROUDÉ ROZVODY PROJEKTU
SLABOPROUDÉ ROZVDOY OBJEKTU + MAR
POŽÁRNċ BEZPEýNOSTNÍ ěEŠENÍ (HASÍCÍ PěÍSTROJE, OTK, apod.)
(položky musí obsahovat všechny relevantní oddíly Oborového tĜídníku stavebních konstrukcí a prací
staveb)

298 318 780 Kþ
2 033 210 Kþ
2 315 670 Kþ
49 675 000 Kþ
146 716 510 Kþ
10 904 250 Kþ
16 763 250 Kþ
29 783 250 Kþ
26 528 250 Kþ
9 530 640 Kþ
4 068 750 Kþ

PARKOVÁNÍ
ZEMNÍ PRÁCE, VÝKOPY
ZAPAŽENÍ STAVEBNÍ JÁMY
KONSTRUKýNÍ ýÁST
STAVEBNċ ARCHITETKONICKÁ ýÁST OBJEKTU
VZDUCHOTECHNICKÉ ROVZODY OBJEKTU/OTK
SILNOPROUDÉ ROZVODY PROJEKTU
SLABOPROUDÉ ROZVDOY OBJEKTU + MAR
POŽÁRNċ BEZPEýNOSTNÍ ěEŠENÍ (HASÍCÍ PěÍSTROJE, OTK, apod.)

PěÍPRAVA ÚZEMÍ (PROVIZORNÍ NAPOJENÍ STAVENIŠTċ NA INŽENÝRSKÉ SÍTċ,
KÁCENÍ ZELENċ, DEMOLICE)
KOMUNIKACE, ZPEVNċNÉ PLOCHY, CHODNÍKY
PěÍPOJKY A VNċJŠÍ INŽENÝRSKÉ SÍTċ
TERÉNÍ ÚPRAVY + SADOVÉ ÚPRAVY
VEěEJNÉ/VNċJŠÍ OSVċTLENÍ
DROBNÁ ARCHITEKTURA
(další stavební objekty uvést a pojmenovat každý zvlášĢ dle navrženého Ĝešení; v pĜípadČ potĜeby pĜidat
Ĝádky)

pokyny pro vyplnČní tabulky:
uchazeþ vyplní pouze zelenČ podbarvené kolonky
všechny ceny se uvádČjí bez DPH
uchazeþ jmenovitČ vyplní pĜedpokládaný seznam jednotlivých provozních souborĤ a stavebních objektĤ dle navrženého Ĝešení
uchazeþ vyplní pĜedpokládané ceny jednotlivých PS a SO do sloupce CENY a souþet cen všech provozních souborĤ a stavebních objektĤ
uchazeþ uvede u každého PS a SO charakteristický parametr (napĜ. m2, m, kpl) a doplní jej do sloupce "parametr"
do sloupce "MNOŽSTVÍ" vyplní soutČžící pĜedpokládanou hodnotu
do sloupce "JEDNOTKOVÁ CENA bez DPH" vyplní soutČžící u každého PS a SO hodnotu, která je podílem celkové ceny a množství
u SO 01 vlastní objekt a SO 02 parking jsou pĜedepsány vždy dva závazné parametry, množství vyplní uchazeþ
PU - plocha užitková celkem - dle tab.bilancí pĜílohy þ. 2 soutČžních podmínek 1. kola SON
OP - obestavČný prostor

53 756 720 Kþ
5 306 890 Kþ
6 998 250 Kþ
12 830 000 Kþ
21 450 000 Kþ
2 730 100 Kþ
2 137 800 Kþ
1 430 280 Kþ
873 400 Kþ

874 170 Kþ
5 720 300 Kþ
9 423 000 Kþ
1 890 400 Kþ
1 235 600 Kþ
1 500 000 Kþ

PŘÍLOHA Č.6
Tabulka bilancí

SouhrnpožadovanýchplochproPƎF,FŽPaFVTM

6
6

Požadovanéplochy
2
pracovišƛvm
109,8
151,8

7

118,3

0

0

110

4

101,2

0

0

91

8
7
29
51
24

152
151,3
576,7
1028,8
946,9

0
3
3
17
14

0
50,7
50,7
287,3
371,8

105
185
713
1199
1350

10

878,9

3

67,5

985

23

852,2

3

50,7

836

12

500,2

1

16,9

399

895,6

6222

PoēetmístnostíPƎF
KanceláƎevedenífakulty
KanceláƎevedoucíchkateder
Administrativnípracovníci
dĢkanátu
KanceláƎevedoucíchoddĢlení
Administrativnípracovníci
Technici,laborantiapocný
Pracovnyprof./doc
Pracovnyodbornýchasistentƽ,
LaboratoƎevĢdecké
StravovacízaƎízení,denní
místnost,kuchyŸka,šatna,
sprcha
PomocnéprostoryͲarchiv,
sklad,pƎípravna
Zasedacíaseminárnímístnosti,
studovny,pƎíruēníknihovny

5568,1

Celkem

Auly,velkéuēeb.
Uēebny,semin.
Speciál.Uēeb.
PCuēebny
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