Občanské a administrativní stavby

Poprvé pod jednou střechou: Nová budova fakulty
elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava
Nová budova fakulty elektrotechniky a informatiky patří mezi největší stavební investice VŠB-TU Ostrava v její novodobé historii.
Umožní studium více než 3 500 studentům a svojí kapacitou pojme také kolem 200 zaměstnanců vysoké školy. Studenti fakulty
museli dosud studovat v 16 různých objektech. Roztříštěnost výukových a výzkumných prostor byla velmi limitující pro rozvoj fakulty.

Vytváříme prostor pro motivaci
a inspiraci mladých lidí.
Nová budova je nabita moderními technologiemi – špičkovými
servery, inteligentními prvky vnitřních rozvodů, solárními panely

Základní údaje

a využitím geotermální energie k vytápění a klimatizování vnitřních

Lokalita

Ostrava

prostor. Veškeré technologie je možné centrálně dálkově monitorovat

Investor

Vysoká škola báňská –
Technická univerzita Ostrava

a nastavovat pro dosažení hospodárného provozu celé budovy.
Objekt, který má jedno podzemní a pět nadzemních podlaží, je tvarově

Projektant

Arch. Design, s.r.o.

Realizace

HOCHTIEF CZ a. s.,
divize Pozemní stavby Morava,

i funkčně rozdělen do dvou částí vzájemně propojených průchozím krčkem.

OHL ŽS, a.s.

Katedry, děkanát, studijní oddělení a tři velké posluchárny se nacházejí
v části objektu tvarově připomínající písmeno „U“. Učebny a 47 laboratoří

Typ stavby

projekty

pro vědu a výzkum pak najdeme ve druhé, půdorysně mírně zakřivené, části
objektu. Ve zmíněném propojovacím krčku jsou seminární místnosti.
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Stavba je založena na velkoprůměrových železobetonových pilotách, nosnou
konstrukci tvoří železobetonový skelet s železobetonovými ztužujícími
a obvodovými stěnami. Obvodový plášť je kombinací několika druhů fasád –
zavěšené provětrávané fasády s deskami cembonit nebo velkoformátovými
skleněnými deskami, prosklené sloupko-příčkové fasády, gabionového
obkladu nebo kontaktního zateplovacího systému s omítkou. K objektu
je přistaveno velké prosklené ocelové únikové schodiště o pěti podlažích.
Hlavní vstup s karuselem je zastřešen trojúhelníkovou na táhlech zavěšenou
střechou, taktéž opláštěnou skleněnými deskami v barvě fasády. Objekt
je zastřešen plochou střechou, lokálně doplněnou o zábradlí a střešní
závěsný systém, nad propojovacím krčkem je střecha osazena zelení
určenou pro relaxaci.
Součástí fakulty je i automatizované dopravní centrum, ve kterém se
vyvíjí a zkouší prvky pro nabíjení elektromobilů s kapacitou umístění
až 37 vozidel.
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