












KONSTRUKČNÍ SYSTÉM
Objekt je sedmipodlažní se třemi podzemními 
podlažími.
Konstrukční systém objektu je železobetonový 
skelet s obvodovým stěnovým systémem a ztužu-
jícími jádry. Osový rozpon je max. 8,4 x 8,4 m.

SVISLÉ KONSTRUKCE
Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny stěnami, 
jádry a sloupy. 
Obvodové a jádrové železobetonové stěny tl. 
300 mm. Součástí obvodových stěn je kontaktní 
zateplení a cortenový obklad. SLoupy jsou 500 
x 500 mm se skrytými hlavicemi - max. osový 
rozměr pole je 8, 4 m. V suterénu jsou hlavice 
sloupů přiznané. Příčky jsou z porobetonu tl. 100 
a 150 mm.

VODOROVNÉ KUNSTRUKCE
Vodorovoné konstrukce jsou tvořeny železobe-
tonovými deskami, které jsou obousměrně pnuté 
a v některých místech vykonzolované. Stropní 
desky jsou pro daný rozpon tl. 300 mm. 

ZÁKLADY
Objekt je založen na betonových patkách a žele-
zobetonových pasech. V místech změny podlaží 
bude základ řešen odskoky.

SCHODIŠTĚ A RAMPY

V objektu se nachází 7 samostatných schodišť a 
pojízdné rampy. Veškerá schodiště v objektu jsou 
železobetonová. Požární shcodiště jsou součástí 
ztužujících jader. Ostatní schodiště jsou sa-
monosná tvořená 2x zalomenou deskou. Rampy 
osazené v suterénu o půl podlaží jsou pojízdní a 
součástí parkovacích podlaží.

STŘECHA
Střecha je převážně plochá řešená jako žele-
zobetonová deska s atikami. Střecha v části s pi-
lovými světlíky bude řešena betonovými deskami.

DILATAČNÍ SPÁRA
Objekt je rozdělej jednou dilatační soárou 
umístěnou v ose největšího výškového zlomu. 
Osa pole 10-11.  Dilatace je z důvodu rozdílného 
sedání.

OCELOVÁ KONSTRUKCE
Předsazená ocelá perforovaná stěna je nesena 
ocelovými rámy s věšadly kotvenými do žele-
zobetonové konstrukce objektu. 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA
MÍSTO
Zadaná parcela se nachází v jádru studentského 
kampusu v těsné blízkosti nového auditoria (Hör-
saalzentrum) a stavební fakulty (Bayer Bau). Za-
dané místo je v současnosti z části zastavěné 

drobnou laboratoří, avšak výrazně zde převažuje 
vzrostlá zeleň. Parcela určená pro prostory ško-
ly je obdélníkového tvaru, kde jedna strana je 
několikanásobně větší. Vzniká tím velmi dlouhý 
a úzký pozemek vymezený již stávajícími objekty 
kampusu. Pozemek je východní hranou v kontak-
tu s náměstíčkem a hlavní pěší (cyklo) trasou 
studentů. Západní část je na rozdíl od východní 
klidnější orientovaná do studentského parku. 

OBJEKT
Školu architektury chápu jako jakýsi nástroj. 
Nástroj, jenž by měl inspirovat, předat, co ne-
jvíce informací začínajícím studentům, upevňovat 
znalosti a vypouštět nové architekty do světa. 

Místo pro návrh objektu, jak již bylo zmíněno 
je úzké a podlouhlé. Vyskytuje se zde velké 
množství vzrostlé zeleně a nachází se zde menší 
objekt. Pro vytvoření nové školy architektury, 
bylo nutno tento objekt odstranit a pracovat s 
prázdným místem. 

Délka pozemku byla ještě více podpořená vyt-
vořením páteře stroje architektury napříč celým 
tímto pozemkem. Páteř slouží jako hlavní komu-
nikace celým objektem. Na ni jsou vhodně umístěné 
hmoty, skrývající v sobě zadané funkce. Každá 
funkce má svůj tvar, velikost, tvář, orientaci 
a polohu, která vychází z požadavků provozu. 

Hmoty, jenž obalují vzniklou páteř, jsou na sebe 
funkčně navázány a vytváří v exteriéru funkční 
prostory a průhledy.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
Hlavní vstup je orientován na západ čelem k ulici 
Bergstraße, kde je koncentrován největší pohyb 
studentů. Celý prostor vnímám jako významný/
reprezentativní, proto je zde objem školy o 2 
podlaží vyšší. V objemu jsou umístěny veškeré 
kanceláře a ve vrchním podlaží vedení školy. Na 
páteři je osazené vyrovnávací schodiště, které 
reaguje na terénní rozdíl pozemku. V zakopané 
půlce podlaží se nacházejí archivy, které přímo 
navazují na zásobování umístěné v jižní části 
parcely. V severní části je osazený největší pěti 
podlažní objem - ateliéry. Severní prosklení a 
vzdušnost prostoru nabízí vhodné prostředí pro 
práci.
Naproti ateliérům je umístěn objem výpočetní 
techniky, modelářských dílen a tisku.
V západní části páteře je v 2.np vytvořen další 
průchozí vstup reagující na vstup fakulty stave-
bní (Bayer Bau) a studentský park.
V západní části jsou osazeny objemy s 
víceúčelovými učebnami a malířskými ateliéry.
Na konci páteře je umístěno experimentální cen-
trum s jeřábovou dráhou s vlastním zásobováním. 
V dalších podlažích objemu je umístěno centrum 
stavebního výzkumu.

V podzemních podlažích se nacházejí parkoviště 
a technologie objektu.

OKOLNÍ PLOCHY
Nové zpevněné okolní plochy jsou především ze 
silničního betonu s dilatací. Hlavní předprostor 
budovy je rovněž z betonu. Pěší plocha mezi 
stavební fakultou (Bayer Bau) a novou školou 
architektury bude z mlatu. Stejně tak plocha u 
vzrostlého dubu v hlavním předprostoru.  Ostat-
ní plochy zachovalých vzrostlých stromů budou 
zatravněny.
Hlavní vstup do objektu je orientován v západní 
části 
V bočních částech se nachází další vstupy do 
budovy. Experimentální centrum je přístupné ne-
jen pěší, ale je možné vjet až do interiéru. Vstup 
do haly je velkými vraty. Mezi budovou architek-
tury a fakultou stavební se nachází vjezd do 
podzemních garáží. 
Okolní plochy zachovávají velkou část stávající 
vzrostlé zeleně.

BILANCE PLOCH
zastavěná plocha  3732 m2
užitná plocha   27420 m2
obestavěný prostor  111 420 m3
zadané území   6237,5 m2
řešené území   9504 m2
zpevněné nové plochy  2678 m2






















