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Úvod 

Na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „UJEP“ nebo „univerzita“) 

studuje 10 960 studentů (stav k 31. 10. 2013) a pracuje 952 akademických, vědeckých a 

technickohospodářských pracovníků a zaměstnanců. Univerzita vzdělává studenty ve 113 

studijních programech a 156 programech celoživotního vzdělávání, včetně Univerzity třetího 

věku. Dynamický, ne vždy koncepční investiční rozvoj univerzity v posledních dvaceti letech 

způsobil poměrně roztříštěnou dislokaci univerzitních pracovišť v Ústí nad Labem. 

 

V současné době má univerzita 8 fakult a 1 ústav: 

- Fakulta sociálně ekonomická  

- Fakulta umění a designu 

- Fakulta výrobních technologií a managementu 

- Fakulta zdravotnických studií 

- Fakulta životního prostředí 

- Filozofická fakulta 

- Pedagogická fakulta 

- Přírodovědecká fakulta 

- Výzkumné centrum konkurenceschopného a udržitelného rozvoje regionů  

 

1. Prostorové a materiální vybavení jednotlivých součástí 

 

Fakulta sociálně ekonomická (FSE) 

 

Historie 

Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J. E. Purkyně je v Ústeckém regionu jedinou veřejnou 

fakultou se zaměřením na ekonomická a sociální studia. Byla zřízena v roce 1991 a jejím 

hlavním posláním je příprava kvalifikovaných odborníků pro státní i soukromou sféru. 

 

Současnost 

Činnost FSE je zaměřena na přípravu vysoce kvalifikovaných pracovníků – bakalářů a inženýrů 

ve čtyřech studijních programech a šesti studijních oborech. Ekonomické studijní programy jsou 

zaměřeny na podnikovou ekonomiku a management, finanční management, obchod  

a marketing a regionální rozvoj, sociální studijní program je orientován na sociální práci. Díky 

tomu nacházejí naši absolventi dobré uplatnění nejen v podnikatelské sféře, ale i ve státní 

správě a samosprávě. Fakulta usiluje o další prohloubení spolupráce s regionálními orgány  

a organizacemi při řešení specifických problémů regionu, například při snižování vysoké míry 

nezaměstnanosti ve strukturálně postižených oblastech severozápadních Čech, při řešení 

revitalizace krajiny narušené těžbou hnědého uhlí, při řešení sociálních deviací apod. FSE 

nabízí moderně vybavené učebny a technické zázemí. 

Hlavní sídlo FSE je v ul. Moskevská 54. FSE zde nabízí moderně vybavené učebny a technické 

zázemí. Další část FSE je v areálu Kampus v budově J, kde se nachází jedna zasedací 
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místnost a technické zázemí. V nadzemních podlažích jsou lokalizovány ubytovací kapacity. 

V areálu Kampus dále Fakulta sociálně ekonomická sídlí v objektu „D“ (VIKS), kde je jedna 

středně velká aula a učebny. 

 

Budoucnost 

Vyučovací kapacity budou dále rozšířeny o uvolněné prostory po knihovně Pedagogické fakulty 

v objektu „D“ VIKS, ve 2. NP, které bude zrekonstruováno. 

 

Fakulta umění a designu (FUD) 

 

Historie 

V roce 1992 byl otevřen ateliér skla, který byl součástí Katedry výtvarné výchovy Pedagogické 

fakulty UJEP a nabízel tříleté bakalářské výtvarné studium neučitelského zaměření. V roce 1993 

byl rozhodnutím Akademického senátu UJEP založen Institut výtvarné kultury (IVK). V roce 

1997 měl IVK již sedm speciálních ateliérů a dva ateliéry všeobecné průpravy (ateliér Kresby  

a malby a ateliér Prostorové tvorby). V srpnu 2000 byla k akreditační komisi podána žádost  

o přeměnu IVK na fakultu a 1. prosince 2000 schválil Akademický senát UJEP zřízení Fakulty 

užitého umění a designu (FUUD). V roce 2008 došlo ke změně názvu na „Fakulta umění  

a designu“. 

 

Současnost 

V současnosti je FUD školou, která za poměrně krátkou dobu své existence dokázala, že je 

nanejvýš životaschopnou institucí, jejíž význam se nijak neomezuje jen na severočeský region. 

V rámci Univerzity J. E. Purkyně má nezastupitelnou funkci a stala se respektovanou součástí 

vysokého uměleckého školství České republiky. Od svého založení se profiluje jako škola 

umělecko-průmyslového typu, která spolupracuje s průmyslovými a výrobními podniky,  

s kulturními, obchodními a mnoha dalšími institucemi a agenturami.  

 

FUD sídlí v areálu Kampus v objektu „B“ zrekonstruovaném nákladem cca 253 mil. v letech 

2006 - 2008 a v objektu I zrekonstruovaném v letech 2011-12. Dále využívá dlouhodobě 

pronajaté prostory v Tovární ul. 50 v Dubí u Teplic a v ul. Jateční 1588/49 400 01 v Ústí nad 

Labem. 

 

Budoucnost 

FUD v souladu s dlouhodobým záměrem UJEP bude usilovat o vybudování Univerzitního 

kulturního centra v prostorách menzy na Klíši, která bude uzavřena.  

 

 

Fakulta výrobních technologií a managementu (FVTM) 

 

Historie 

Dne 1. 12. 1998 byl v rámci Univerzity J. E. Purkyně zřízen Ústav techniky a řízení výroby, který 

vznikl z katedry technické výchovy Pedagogické fakulty a byl vyvrcholením snah o otevření 

technicky orientovaných studií na univerzitě. Dne 1. 9. 2006 se Ústav techniky a řízení výroby 

změnil na Fakultu výrobních technologií a managementu. 
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Současnost 

Fakulta připravuje v současné době technickoekonomické pracovníky v bakalářském, 

magisterském a doktorském studijním programu Strojírenská technologie, bakalářském  

a magisterském studijním programu Strojírenství a bakalářském studijním programu Energetika 

a také Specializace v pedagogice. Činností fakulty není jen vzdělávací a pedagogická činnost, 

ale také práce vědecká a výzkumná.  

V současné době FVTM sídlí v areálu Kampus v objektu H, dále v objektu v ul. Na Okraji a dílny 

a laboratoře jsou umístěny v objektu Za Válcovnou. Tyto prostory a objekty a jejich rozmístění 

jsou pro fakultu zcela nevyhovující a limitují její další rozvoj. 

 

Budoucnost 

Pro tuto rozvíjející se fakultu bude potřeba co nejdříve dokončit stavební úpravy ve stávajícím 

objekt H a dále sdílet prostorové kapacity (laboratoře) v  Centru přírodovědných a technických 

oborů v areálu Kampus. Nezbytně nutné pro rozvoj celé fakulty bude výstavba nového objektu 

v jihozápadní části Kampusu.  

 

 

Fakulta zdravotnických studií 

 

Historie 

V roce 2003 vznikl Ústav zdravotnických studií, který reagoval na nové oborové požadavky  

na vzdělávání, spojenými se vstupem ČR do EU a požadavky zdravotnických pracovišť regionu.  

 

Současnost 

Od 1. 3. 2012 po úspěšné akreditaci byl Ústav zdravotnických studií transformován na Fakultu 

zdravotnických studií, která plynule navazuje na koncepci edukačního procesu zdravotnických 

oborů. Umožňuje získat vysokoškolskou kvalifikaci k výkonu nelékařských zdravotnických 

povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče. 

 

V oblasti vědy a výzkumu se jednotlivé katedry orientují na problematiku danou svými 

specifickými obory edukace, konkrétně všemi teoretickými a klinickými zdravotnickými  

a ošetřovatelskými obory s důrazem na Všeobecnou sestru, Porodní asistentku, Fyzioterapii, 

Ergoterapii. 

 

FZS (dříve ÚZS) působí od září 2008 v budově v ulici Velká Hradební 13, Ústí nad Labem. Nové 

působiště s sebou přineslo zvýšení kvality výuky a zjednodušení administrativy jak pro studenty, 

tak pro ústav samotný. 

 

Budoucnost 

Objekt ve Velké Hradební 13 vyžaduje rozsáhlou rekonstrukci včetně zateplení. Do budoucna je 

třeba zvážit efektivnost investic do budovy z dlouhodobého hlediska vzhledem ke kontextu 

investiční strategie UJEP. Budova ve Velké Hradební 13 bohužel dlouhodobě neumožňuje další 

rozvoj fakulty, ve střednědobém horizontu bude cílem rekonstrukce a využití objektu Velká 

Hradební 15. Vzhledem k tomu, že FZS bude jedinou fakultou, mimo širší areál Kampus bude v 

dlouhodobém horizontu potřeba získat investiční prostředky na výstavbu budovy FZS v areálu 

Kampus. 
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Fakulta životního prostředí (FŽP) 

 

Historie 

FŽP byla založena současně se vznikem Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, se sídlem v Ústí 

nad Labem, tedy dne 28. 9. 1991. 

 

V roce 2002 vznikla dislokovaná pracoviště v Litvínově (ukončena výuka v akademickém roce 

2006 - 2007) a Mostě, kde jsou studentům rovněž k dispozici klasické učebny pro teoretickou 

výuku, počítačové učebny a laboratoře mikrobiologie a analytické chemie pro praktickou výuku. 

 

Současnost 

Fakulta životního prostředí je zaměřena na výzkum a vzdělávání v široké oblasti ekologie  

a životního prostředí. Klade důraz na studium příčin narušení základních složek životního 

prostředí, na možnosti a způsoby jejich ozdravění a zejména na preventivní opatření v oblasti 

tvorby a ochrany životního prostředí. Ve studijním a výzkumném programu je uplatněna zásada 

multidisciplinarity a flexibility s vyváženým podílem přírodovědných, technických, ekonomických 

a informačních disciplín. 

Fakulta životního prostředí má hlavní pracoviště cca 5 minut chůze od Kampusu v ul. Králova 

Výšina. Zde je umístěn děkanát se studijním oddělením, dále katedra informatiky  

a geoinformatiky, katedra přírodních věd, katedra společenských věd, katedra technických věd. 

V objektu jsou rovněž učebny pro teoretickou výuku, počítačové učebny a laboratoře  

s příslušenstvím. 

 

Budoucnost 

FŽP bude i nadále využívat prostory v budově na Králově výšině a dislokovaná pracoviště 

v Mostě. Dále bude využívat prostory pro doktorandy a společné výukové kapacity s ostatními 

fakultami UJEP, laboratoře a auly v areálu Kampus v Centru přírodovědných  

a technických oborů. 

 

 

Filozofická fakulta (FF) 

 

Historie 

Filozofická fakulta byla založena 1. září 2006. Předchůdcem fakulty byl Ústav humanitních studií 

(ÚHS), který vznikl usnesením Akademického senátu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 

(UJEP) ze dne 25. listopadu 2004. Datem jeho vzniku byl 1. duben 2005. Jedinou součástí 

tohoto ústavu se stala katedra historie. 

FF vznikla sloučením Ústavu humanitních studií a těch humanitně orientovaných kateder PF 

UJEP, které nově akreditovaly neučitelské studijní programy. Jednalo se o dosavadní katedru 

společenských věd (přešla na FF 1. 10. 2006), která je v souvislosti s nově akreditovanými 

studijními obory profilována jako katedra politologie a filozofie. Dále o katedru germanistiky (též 

od 1. 10. 2006) a Ústav slovansko-germánských studií (od 1. 1. 2008 provizorně v ul. Brněnské 

2), který významně posílil především vědecko-výzkumný potenciál nově vzniklé fakulty. 

 

Současnost 

Filozofická fakulta je univerzitním pracovištěm orientovaným na výuku a vědecký výzkum  

v humanitních oborech. Ve své činnosti se zaměřuje na původní badatelskou činnost a zároveň 
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se snaží vytvářet podmínky pro co nejširší přístup k vysokoškolskému vzdělání, a to 

prostřednictvím prezenčního a kombinovaného studia, stejně jako různých forem celoživotního 

vzdělávání. 

 

V současné době sídlí FF ve dvou objektech: jednotlivé katedry, ekonomické oddělení  

a děkanát částečně sdílí s Pedagogickou fakultou areál v ulici České mládeže 8. ÚSGS, 

Jazykové centrum FF a Centrum pro dokumentaci a digitalizaci památek katedry historie sídlí 

v ul. Velká Hradební 15. 

 

Budoucnost 

FF prosadila na sklonku roku 2010 v rámci evropského operačního programu Výzkum a vývoj 

pro inovace projekt na rekonstrukci budov F1 a F2 v areálu Kampusu UJEP. Projekt nazvaný 

"Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura Filozofické fakulty UJEP" byl v r. 2011 

schválen s celkovým rozpočtem cca 267 mil. Kč, jeho předmětem je revitalizace, vybavení  

a zprovoznění objektů F1 a F2 v areálu Kampusu UJEP pro účely FF. Díky projektu dojde  

k revitalizaci další - logisticky strategické - části Kampusu, která propojí stávající komplex budov 

v ul. České mládeže 8 s ostatními budovami v Kampusu, zejména s centrálním prostorem  

a budovami Multifunkčního centra a vědecké knihovny; FF získá adekvátní a z dlouhodobého 

hlediska zcela dostatečné prostory pro výuku a výzkum a zároveň i odpovídající administrativní 

zázemí. FF bude smysluplně napojena na ostatní objekty areálu Kampusu, čímž bude posílena 

efektivita provozu i logistiky jak samotné FF, tak i celé UJEP; významným cílem je i vytvoření 

podmínek pro realizaci nového doktorského oboru. 

Datum ukončení realizace projektu je 31. 8. 2014 

 

 

Pedagogická fakulta (PF) 

 

Historie 

Historie Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně sahá až do roku 1954, kdy 

byla v Ústí nad Labem založena Vyšší škola pedagogická, která dala v roce 1959 vzniknout 

Pedagogickému institutu. O pět let později (1. 9. 1964) byla z pedagogického institutu vytvořena 

samostatná Pedagogická fakulta.  

 

Současnost 

Vzdělávací činnost fakulty byla dříve jednostranně zaměřena na přípravu učitelů základních  

a středních škol. V současné době jsou otevřeny i neučitelské studijní obory. Fakulta též nabízí 

možnost celoživotního vzdělávání, včetně studia oborů v rámci akreditovaných studijních 

programů. 

Hlavní sídlo má PF v současné době v objektech v ul. České mládeže 8. Dále sídlí v objektu 

v ul. Hoření 13. 
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Budoucnost 

Po odchodu PřF a FF z budovy v ul. České mládeže 8, Pedagogická fakulta uvolněné prostory 

zadaptuje, a postupně opustí objekt v ul. Hoření 13. V nejbližších letech musí proběhnout 

rekonstrukce tzv. budovy kateder, kde zejména elektroinstalace již nevyhovuje provozním 

podmínkám. Dále je potřeba se zaměřit na rekonstrukci sportovní haly PF, která byla zahájena 

v roce 2013 rekonstrukcí sociálního zařízení. Fakulta hodlá vybudovat studentský klub  

na pozemku v ul. České mládeže 8. 

 

 

Přírodovědecká fakulta (PřF) 

 

Historie 

Přírodovědecká fakulta byla založena 4. listopadu 2005 po souhlasném stanovisku Akreditační 

komise Vlády ČR ze dne 14. 9. 2005. Krátkodobým předchůdcem fakulty byl Ústav přírodních 

věd (ÚPV), který vznikl usnesením Akademického senátu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad 

Labem ze dne 25. listopadu 2004. Datem vzniku ústavu byl stanoven 1. duben 2005. K tomuto 

datu přešly z Pedagogické fakulty na tuto nově vzniklou součást UJEP katedry biologie, fyziky, 

geografie, chemie a informatiky. 

 

Současnost 

Posláním Přírodovědecké fakulty je vzdělávání, výzkum a rozvoj vědeckého poznání  

v přírodovědných oborech. 

Hlavní pozornost je zaměřena na počítačovou fyziku, počítačové metody a simulace, 

problematiku metodologie molekulárních simulací a jejich aplikací na problémy fyziky, chemie  

a chemického inženýrství, modelování energetických procesů ve sluneční atmosféře  

se zaměřením na fyziku erupcí, dále na fyziku plazmatu, plazmochemii, fyziku tenkých vrstev  

a povrchů, výzkum elektrochemických biosenzorů pro evironmentální analýzu, mikrobiologii  

a biologii rostlin a živočichů, aplikovanou geografii, environmentální geografii, krajinnou ekologii, 

syntézy krajiny, krajinné plánování a instrumentální metody analytické chemie.  

 

Přírodovědecká fakulta částečně sdílí s Pedagogickou fakultou areál v ulici České mládeže 8, 

kde jsou umístěny katedry fyziky, geografie, chemie, informatiky a laboratoře biosenzorů katedry 

biologie. Katedra biologie je umístěna ve vlastních prostorách v ulici Za Válcovnou, katedra 

matematiky sídlí v objektu L Klíšská 30. Fakulta na závěr roku 2012 začala plně využívat nové 

prostory učeben v rekonstruovaném objektu M č.p. 28  v ulici Klíšská. Fakulta si dále pronajímá 

další prostory v Ústí nad Labem a v Litvínově, které jsou určeny pro výukové a výzkumné účely. 

Budoucnost 

Dne 30. března 2012 byl MŠMT schválen návrh investičního záměru na výstavbu nového 

objektu v areálu Kampus - Centrum přírodovědných a technických oborů (dále jen „CPTO“). Do 

tohoto objektu přesídlí část PřF umístěná v České mládeži a katedra matematiky z objektu L 

Klíšská 30. 

 

 



8 

 

Výzkumné centrum konkurenceschopného a udržitelného rozvoje regionů (VYCERRO) 

 

Historie 

VYCERRO vzniklo v roce 2009 jako dynamická výzkumná platforma dvou veřejných vysokých 

škol (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Vysoká škola ekonomická  

v Praze), která propojuje odborníky napříč vědeckými obory a institucemi. 

 

Současnost 

Smyslem existence centra VYCERRO je posilování a využívání výzkumu regionálního rozvoje, 

generování myšlenek, inovací a produktů, které posílí konkurenceschopnost a udržitelnost 

regionů ČR. Pracovní týmy expertů jsou aktivovány na základě řešení výzkumných úkolů  

a zakázek ze strany aplikační sféry. Pracovníci centra jsou odborníci v oblasti regionálního 

výzkumu, fyzické a sociální geografie, ekonomických a environmentálních disciplín  

a geoinformačních technologií. 

 

V současné době VYCERRO sídlí v budově M v Klíšské ul. 28.  

 

Budoucnost 

VYCERRO v příštích letech zůstane v  Klíšské 28. Z důvodu úspor provozních nákladů bude 

potřeba zajistit investiční prostředky potřebné úpravě současných technologií a prostor nebo 

bude potřeba nalézt vhodnější prostory. 

 

 

Správa kolejí a menz (SKM) 

 

Historie 

Se vznikem univerzity v  r. 1991 vzrostly nároky na stravovací a ubytovací kapacity, bohužel, 

tento kvantitativní nárůst nebyl, až na výjimky doprovázen investičními aktivitami zajišťujícími  

i uspokojování zvyšujících se nároků na kvalitu služeb.  

 

Současnost 

V současné době nabízí UJEP jak dlouhodobé, tak krátkodobé ubytování na pěti kolejích:  

K1 a K2 - Klíšská 129  

Kolej K3 - Jateční 20  

Kolej K5 - Na Okraji 1003  

Kolej K6 - Hoření 13  

s celkovou ubytovací kapacitou 1639 míst. Pokles poptávky po ubytování je již několik let 

trendem, kterému univerzita musí koncepčně, avšak urychleně čelit. 

Stravování zajišťuje UJEP na třech místech, a to v jídelně v Kampusu a v menze v ul. Hoření a 
v menze na Klíši. Prostory slouží jen jako výdejny jídel, jejichž výrobu a distribuci zajišťuje firma 
zaměřená na poskytování stravovacích služeb. Průměrně je vydáváno pouze cca 230 jídel 
denně. Neodpovídající reakce na poptávku ze strany strávníků vyvolala efekt silného snížení 
zájmu o tyto služby. 

Budoucnost 

Vzhledem k tomu, že se jedná o staré budovy ze 70. let minulého století nevyhovující 

současným požadavkům, a také s ohledem na vysoké provozní náklady, bude nezbytné 

vynaložit značné investiční prostředky na revitalizaci všech budov sloužících k ubytování. Dále 
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vzhledem k nedostatečnému využití stávající ubytovací kapacity přichází do úvahy redukce 

objektů a tím snížení počtu lůžek.  V roce 2013 došlo k rekonstrukci balkonových sestav koleje 

K3. V září 2013 došlo z důvodů zvýšení efektivity hospodaření SKM k odstavení  

a zakonzervování koleje K5 a tento objekt bude nabídnut k prodeji. 

Dalším úkolem je zajistit poskytování stravovacích služeb, k 1. 7. 2014 bude ukončen provoz 

menzy na Klíši. Dále bude potřeba se zaměřit na rozvoj stravovacích služeb a to zejména v 

areálu Kampus, kde byla koncem roku 2013 vybudována v budově D výdejna jídel, a v  

novostavbě budovy CPTO je plánováno vybudování nové menzy. 

 

 

2. Prostorové zabezpečení 

Univerzita je v současné době rozmístěna v 18 vlastních objektech ve městě Ústí nad Labem 

mimo areál Kampus. Stávající objekty, resp. prostory jsou pro vzdělávací činnost nedostatečné, 

a pro potřebnou logistiku a ekonomickou náročnost vysoce neefektivní. 

 

Na základě smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Ústeckým krajem, Statutárním městem  

Ústí nad Labem, Masarykovou nemocnicí K. Z., a.s. v Ústí n. L. a UJEP byl potvrzen společný 

zájem o přípravu a realizaci projektu Kampus UJEP v  areálu bývalé Masarykovy nemocnice  

v Pasteurově ul. v Ústí n. L. Všechna vlastnická práva na pozemky a budovy v daném areálu 

byla v roce2006 převedena na univerzitu. Svým umístěním a rozlohou areál v podstatě splňuje 

podmínky vysokoškolského kampusu. I když je zřejmé, že areál svou kapacitou všechna 

univerzitní pracoviště a zařízení pojmout nedokáže, je dlouhodobým cílem dislokovat jich sem 

co nejvíce. 

 

2.1. Prostory univerzity (mimo areál Kampus)  

 

Objekt 1 

Hoření 3083/13 

Budova UJEP Hoření 13 byla postavena v sedmdesátých letech 20. století jako víceúčelový 

objekt s ubytovací kapacitou cca 200 lůžek. Pozemek s parkovou úpravou  

je součástí areálu včetně parkovací plochy pro 60 vozů. V budově je umístěna část 

Pedagogické fakulty, která zajišťuje přípravu učitelů 1. stupně ZŠ, vychovatelů, učitelů MŠ a 

pracovníků školského managementu, probíhá zde také část projektu Univerzita třetího věku 

(U3V). Součástí budovy je aula s kapacitou 200 míst, učebny, tělocvična, menza a ubytovací 

zařízení správy kolejí a menz. Výše uvedená část PF po přemístění PřF a FF do Kampusu 

postupně nalezne od r. 2014-2018 dostatečné prostory v objektech v ulici České mládeže 8, kde 

bude soustředěna celá PF. 

Komplex má vlastní výměníkovou stanici. Vzhledem k době a povaze výstavby vyžaduje tento 

členitý a výškový objekt finančně náročnou údržbu. Tepelné ztráty způsobené nevhodnými okny 

a nedostatečnou izolací panelových dílů nedovolují efektivní snižování energetické náročnosti. 

Umístění budovy mimo střed města Ústí nad Labem a mimo přímé spojení MHD s kampusem  

a kolejemi UJEP komplikuje dostupnost pro studenty a pracovníky UJEP. Vyžaduje 

samostatnou údržbu a ostrahu. 

V současné době jsou volné kapacity nabízeny a částečně i využívány ke komerčnímu 

pronájmu. Objekt svou dispozicí, polohou a stavem, může být dále využíván částečně jako 
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ubytovací zařízení SKM, sklady a archiv. V dlouhodobém horizontu, v případě, že UJEP 

nenalezne pro objekt vlastní program v souladu se strategií rozvoje, lze uvažovat o komerčním 

využití celého objektu. V nejbližší době bude nutné celkově rekonstruovat střechu budovy.  

 

Objekt 2 

Stará 2550/92 

Budova je situována na prostorném pozemku parkového charakteru. Jedná se o částečně 

zateplenou (nová okna) dvoupodlažní budovu (přízemí a první patro) v nepatrné části 

podsklepenou pro malé technické zázemí. Objekt byl původně mateřskou školkou  

s dostatečným provozním a hygienickým zázemím. Pro účely vysokoškolského vzdělávání bylo 

nutné provést některé změny, opravy a úpravy vyplývající z celkového opotřebení budovy, 

změny prostorového uspořádání vyplývající z charakteru výuky, úpravy a opravy prostorového 

uspořádání a vybavení vyplývající ze změny hygienických norem a počtu studentů využívajících 

objekt. I přes provedené úpravy, opravy se jedná o dlouhodobě nekoncepční řešení uspořádání 

objektu pro výuku (minimální výška učeben, nedostatečné společné prostory – chodby, 

minimální prostor ve většině pracoven pro vyučující, minimální skladové zázemí pro odbornou 

činnost). Pro dosažení optimálních podmínek pro výuku by bylo nutné vynaložení značných 

nákladů, zejména na vnější dostavbu budovy pro získání dalších prostorů a snížení energetické 

náročnosti provozu. Celkový charakter objektu s ohledem na původní využití neodpovídá 

požadavkům na ekonomické užívání a vhodné využití pro výukové účely. Po uvolnění budovy 

bude hledat UJEP její nové využití, např. možnost získání projektu na vybudování VŠ školky, 

nebo bude nabídnuta ke komerčnímu využití formou pronájmu nebo prodeje.  

 

Objekt 3 

České mládeže 8 

Jedná se o komplex tří budov (stará budova, budova kateder a vila), sportovní halu a venkovní 

sportovní hřiště. Nachází se zde větší část PF, PřF, FF. Rekonstrukce staré budovy a vily České 

mládeže 8 byla dokončena v roce 2005 nákladem cca 130 mil. Kč. Při rekonstrukci pavilonů F1 

a F2, které bezprostředně sousedí s těmito objekty, je celý subareál v ul. České mládeže 8 

začleněn do Kampusu. Z budov v ulici České mládeže budou do Kampusu postupně přesídleny 

FF (2014) a PřF (2018 - 2019). Přilehlá sportoviště, včetně sportovní haly se zapojí do 

výukových i volnočasových aktivit celé univerzity. 

 

Objekty 4 a 5 

Za Válcovnou 1008  

Jsou zde umístěny dílny a laboratoře FVTM a katedra biologie PřF. V roce 2008 byla zateplena 

budova FVTM a byly zde vyměněny okenní výplně. Problematická je zejména dostupnost 

pracoviště v okrajové čtvrti města a kapacita budovy katedry biologie PřF. Teplovodní kanál 

vyžaduje nákladnou rekonstrukci. V průběhu roku 2009 byl soubor budov rozšířen o nový 

skleník. V současnosti je vydáno stavební povolení na výstavbu EKO centra pro část katedry 

biologie. Na MŠMT byla podána žádost o investiční záměr pro realizaci v roce 2013. 

V současnosti je na tentýž záměr zpracovávána projektová žádost OP VK, Cíl 3. na rekonstrukci 

a modernizaci. Část prostor katedry biologie je umístěna ve starém, dnes již zcela 

nevyhovujícím skleníku. V současné době se připravuje rekonstrukce pláště budovy katedry 

biologie PřF.  
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Objekt 6 

Na Okraji 1001/7  

V budově se nachází FVTM. Budova je situována v areálu kolejí UJEP, které FVTM rovněž 

částečně využívá k výuce. Velikost a dispozice budovy brání dalšímu rozvoji fakulty, především 

rozšíření nabídky studijních programů. Fakulta z tohoto důvodu musí působit v dalších 

budovách. Vytápění budovy Na Okraji je zajištěno od zprostředkovatele, což výrazně zvyšuje 

cenu teplonosného média. Je jednou z investičních priorit, aby fakulta byla v budoucnu 

umístěna v Kampusu v nové budově. V případě výstavby nové budovy pro FVTM v Kampusu 

bude objekt využit univerzitou pro jiné účely nebo komerční využití. 

 

Objekt 7  

Velká Hradební 13 

Objekt vyžaduje rozsáhlou rekonstrukci včetně zateplení. V současné době je budova v plné 

míře využívána Fakultou zdravotnických studií a není v plánu tento stav se do r. 2018 změnit. 

Do budoucna je třeba zvážit efektivnost investic do budovy z dlouhodobého hlediska vzhledem 

ke kontextu investiční strategie UJEP.  

 

Objekt 8 

Velká Hradební 15 

Objekt Velká Hradební 15 slouží od roku 2008 potřebám Filozofické fakulty. V současné době 

zde sídlí Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví při katedře historie FF. 

V letech 2008 - 2011 zde byla umístěna část expozice Muzea města Ústí nad Labem, a to 

v rámci pronájmu přízemí a prvního patra této budovy. V roce 2010 byla pronajatá plocha 

zmenšena a prostory v přízemí začalo využívat Jazykové centrum FF. Po ukončení pronájmu ze 

strany muzea, které svou expozici v roce 2011 přestěhovalo do nově zrekonstruované budovy, 

byly prostory prvního patra upraveny a v polovině roku 2012 sem byl přesunut z budovy v ul. 

Brněnská Ústav slovansko-germánských studií FF (ÚSGS). Po rekonstrukci budov F1 a F2 se 

počítá s přesídlením všech zmíněných pracovišť FF do těchto objektů, čímž dojde k uvolnění 

objektu Velká Hradební 15, který bude dále využit pro potřeby Fakulty zdravotnických studií 

UJEP. 

  

Objekt 9  

Králova výšina 3132  

V objektu sídlí Fakulta životního prostředí (dále jen FŽP). Nachází se v centrální části města 

Ústí nad Labem s dobrou dopravní dostupností. Budova byla postavena v sedmdesátých letech 

pro administrativní účely a fakulta ji získala v roce 2000. Po rozsáhlé rekonstrukci byly prostory 

uzpůsobeny pro výuku, byly vybudovány laboratoře a na střeše budovy solární systém. Budova 

v současné době i ve výhledu na roky další fakultě vyhovuje a není v plánu ji stěhovat do 

budovaného kampusu. V následujících letech bude potřeba jen dílčí opravy, např. zateplení 

budovy. Na podzim roku 2012 se v přízemí budovy uvolnily další prostory po fakultní knihovně, 

které budou upraveny na učebny a pracovny pedagogů. V Kampusu bude fakulta využívat 

prostory pro doktorandy a společné výukové kapacity s ostatními fakultami UJEP, zejména 

laboratoře a auly. Od roku 2002 probíhá výuka i na detašovaném pracovišti v Mostě, které je 

plně vybaveno, včetně detašované knihovny a chemické laboratoře. 
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Objekt 10 

Moskevská 54  

Budova, kde sídlí Fakulta sociálně ekonomická, byla vybudována v devadesátých letech  

19. století a nachází se v bezprostřední blízkosti areálu kampusu. V budově má sídlo vedení 

fakulty, sekretariáty všech kateder a většina výukových prostor fakulty. Objekt je v relativně 

dobrém stavu s ohledem na rekonstrukci provedenou v minulých letech (vlhkostní sanace 

objektu, stavební úpravy zpevněných ploch, rekonstrukce střechy). V budově se nachází vlastní 

výměníková stanice. V současné době zde chybí zázemí (kanceláře) pro akademické 

pracovníky. Chybí vyhovující prostor k uložení seminárních prací a zkušebních zpráv.  

 

Objekt 11 

Bukovina, pošta Karlovice, Sedmihorky 7 

Jedná se o rekreační a výcviková střediska UJEP určená zejména pro výcvikové a odborné 

kurzy UJEP s kapacitou 46 a 100 lůžek. Využívání objektu není dostatečné vzhledem k jeho 

komerčnímu potenciálu. V budoucnu si objekt vyžádá investice zejména do obnovení již 

nevyhovující tepelné a energetické soustavy. 

 

Objekty 12, 13 a 14 

Čajkovského 94 a 96 

V současné době se v nevyužívaném areálu nachází bývalá kolej pro 148 studentů. Jedná se  

o starší budovy s rozsáhlými pozemky. Opětovné využití kapacit vyžaduje rozsáhlou 

rekonstrukci. Na celý areál je v současnosti podán návrh na prohlášení kulturní památkou. 

Objekty jsou dlouhodobě určeny k prodeji. 

 

Objekty 15, 16 a 17 

Jateční 1002, Klíšská 979, Na Okraji 1003 

V budovách se nacházejí zařízení SKM univerzity. Objekty vyžadují rozsáhlou revitalizaci. 

Vzhledem k svému umístění v relativní blízkosti areálu Kampusu budou i nadále sloužit 

původnímu účelu. Ke kolejím přísluší budova menzy, která bude po ukončení stravovacího 

provozu (k 1. 7. 2014) přebudována na Univerzitní kulturní centrum. Vzhledem k pokračujícímu 

trendu snižujícího se zájmu o ubytování se zvyšuje podíl nenaplněných kapacit, bude jeden 

z objektů (K5 - Na Okraji 1003) nabídnut ke komerčnímu využití. 

 

Objekt 18  

Brněnská 2  

V budově se do konce roku 2012 nacházelo Knihkupectví UJEP a do poloviny roku 2012 zde 

sídlil ÚSGS FF. Jedná se o starou budovu městské zástavby, ovšem na komerčně zajímavém 

místě. Po dokončení MIVC se knihkupectví přestěhovalo do budovy Vědecké knihovny. ÚSGS 

bylo přestěhováno do Velké Hradební 15. Uvolněný prostor v ulici Brněnská je v současnosti 

pronajímán 3 soukromým subjektům. V budoucnu lze uvažovat o prodeji. 
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2.2. Budovy v areálu Kampus 

 

Budova A (Centrum přírodovědných a technických oborů) 

Objekt bývalé porodnice, stejně jako okolní objekty (operační sály, prodejna potravin) byl v roce 

2013 zdemolován. Budova svou dispozicí a konstrukcí neumožňovala plnohodnotné využití pro 

potřeby moderního vysokoškolského pracoviště. Univerzitě byla v r. 2012 přislíbena investiční 

dotace MŠMT na výstavbu nového objektu - Centra přírodovědných a technických oborů, na 

jehož výstavbu bude vyhlášena soutěž o návrh, přičemž podmínkou bude ctít jak urbanistický 

charakter lokality, tak provozně ekonomické a ekologické požadavky, např. z pohledu 

energetické náročnosti. Nová budova bude sloužit zároveň jako hlavní sídlo PřF, dále bude 

v rámci CPTO sdílené laboratorní, výukové a výzkumné centrum pro FŽP, FVTM, PF a FZS. 

Část objektu bude sloužit i jako potřebné zázemí areálu Kampusu, zejména komunikační 

(doprava v klidu s kapacitou minimálně 230 míst) a stravovací (vysokoškolská menza).   

Výstavba bude dokončena na konci roku 2018. 

Budova B 

Hlavní sídlo FUD. V letech 2006-2008 zrekonstruovaná plně odpovídá nárokům na moderní 

vysokoškolské pracoviště tohoto typu, vyjma výstavních a skladových prostor. Bude nutné 

investovat do modernizace hydroizolace budovy. 

Budova C, G a E 

Tyto tři budovy tvoří jeden celek – Multifunkční centrum (MFC). Jedná se o stavbu, která byla 

dokončena v srpnu 2012 a zahrnuje vzdělávací, konferenční a administrativní zázemí univerzity 

v Kampusu. Je zde umístěno konferenční a velkokapacitní přednáškové centrum, zázemí  

pro univerzitní administrativní útvary a vybraná celouniverzitní pracoviště. Jedná se o nový 

objekt vybavený moderními technologiemi pro vzdělávání.  

Budova C - rektorát 

Nově vybudovaný objekt v rámci multifunkčního centra, který od konce roku 2012 slouží jako 

sídlo rektorátu a CI. 

 

Budova D - VIKS 

Do konce roku 2012 byla budova společně využívaná Fakultou sociálně ekonomickou  

a knihovnou Pedagogické fakulty. Po vystěhování knihovny PF do Vědecké knihovny UJEP 

bude FSE po nezbytných úpravách využívat uvolněné prostory. Koncem roku 2012 byly v 

objektu vybudovány prostory pro hospodářskou správu UJEP, v roce byly 2013 vybudovány 

prostory výdejny jídel. Dále zde bude v r. 2014 rekonstruováno 2.np. pro FSE  

Budova E – přednáškové sály 

Nově vybudovaný objekt v rámci multifunkčního centra, který od počátku roku 2013 slouží jako 

univerzitní aula s kapacitou 309 míst zejména pro výuku, akademická shromáždění a další akce 

pořádané univerzitou, resp. jejími fakultami.  

 

Budova G - aula 

Nově vybudovaný objekt v rámci multifunkčního centra. Od počátku roku 2013 jsou zde  

v provozu tři celouniverzitně využívané posluchárny s kapacitou 2 x 90 a 1 x 190 míst. 
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Budova H  

Částečně zrekonstruovaná budova je využívaná FVTM. V roce 2012 byla provedena 

rekonstrukce středové části podkroví a 1. etapa hydroizolace. V roce 2013 získala UJEP grant  

z OPVaVpI na dokončení celkové rekonstrukce objektu. V témže roce UJEP dokončila 2. etapu 

hydroizolace objektu z FRIM. Rekonstrukční práce by měly proběhnout v roce 2014. 

Budova I 

Přízemní malý objekt bývalé stáčírny plynu byl v roce 2012 zrekonstruován z prostředků 

Institucionálního rozvojového plánu pro potřeby dílenské a skladové zázemí katedry všeobecné 

průpravy FUD. 

 

Budova J 

Byla  uvedena do užívání v roce 2011, zrekonstruována z prostředků FSE. V budově se nachází 

zasedací místnost využívaná pro potřeby výuky (především semináře) a důležitých plenárních 

zasedání pracovníků fakulty (kolegium děkana, vědecká rada atd.). Ve zbylé části přízemních 

prostor je umístěna badatelna (vybavena špičkovou zahraniční literaturou) a technické zázemí. 

V nadzemních podlažích jsou lokalizovány ubytovací kapacity pro zaměstnance a hosty UJEP. 

 

Budova K 

Je součást komplexu Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra (MIVC), které  

se skládá z Vědecké knihovny a MFC. Budova K slouží od roku 2013 pro potřeby nově vzniklé 

Vědecké knihovny UJEP. Objekt je vybudován v rámci stavby multifunkčního centra jako sídlo 

Vědecké knihovny UJEP s informačním, depozitním a volnočasovým zázemím, dále jako sídlo 

univerzitního knihkupectví a Literární kavárny. Na konci roku 2012 sem byly přestěhovány knižní 

fondy z jednotlivých fakult a Evropské dokumentační středisko z FSE. V roce 2014 tu byla 

otevřena pobočka Rakouské knihovny. 

 

Budova L (Klíšská 30) 

Zrekonstruovaná z vlastních prostředků a využívaná PřF, katedrou matematiky a dalšími 

pracovišti fakulty. PřF objekt opustí po přestěhování do budovy A (CPTO) v Kampusu, uvolněné 

prostory budou využity jinými pracovišti v Kampusu. 

Budova M (Klíšská 28) 

Zrekonstruovaná z vlastních prostředků a využívaná PřF a VYCERRO. Revitalizace budovy byla 

ukončena ve II. čtvrtletí 2010.  

 

Budova N  

Objekt byl uvažován jako spojení dvou řadových domů z počátku 20. století v ul. Mendělejevova 

č. 9 a 11 za podmínky získání finančních prostředků.  

V současné době jsou objekty N (9 a 11) v závažném technickém stavu doloženém 

aktualizovaným statickým posudkem z podzimu 2013. 

 

Budova O 

Řadový dům v ul. Mendělejevově č. 7 z počátku 20. století.  

V  současné době je objekt O v závažném technickém stavu doloženém aktualizovaným 

statickým posudkem z podzimu 2013. 
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Budova P 

Řadový dům v ul. Mendělejevově č. 5 z počátku 20. století je v současnosti zakonzervován  

a slouží jako rezerva pro dobu, kdy univerzita nalezne dostatek investičních prostředků na jeho 

nezbytnou rekonstrukci. 

V  současné době je objekt P v závažném technickém stavu doloženém aktualizovaným 

statickým posudkem z podzimu 2013. 

  

Budova Q 

Řadový dům v ul. Mendělejevově č. 3 z počátku 20. století je v současnosti zakonzervován  

a slouží jako rezerva pro dobu, kdy univerzita nalezne dostatek investičních prostředků na jeho 

nezbytnou rekonstrukci. 

V  současné době je objekt Q v závažném technickém stavu doloženém aktualizovaným 

statickým posudkem z podzimu 2013. 

 

Budova R (Pasteurova 3) 

Samostatně stojící třípodlažní dům z počátku 20. století je v současnosti zakonzervován  

a slouží jako rezerva pro dobu, kdy univerzita nalezne dostatek investičních prostředků na jeho 

nezbytnou rekonstrukci. Nabízí se i možnost koncesní smlouvy o rekonstrukci a využití budovy. 

 

Budova T 

Samostatně stojící dvoupodlažní objekt. V současnosti je část objektu pronajímána 

soukromému subjektu a část využívána hospodářskou správou. Západní část objektu je podle 

statického posudku určena k demolici, zbylá část bude zajištěna a dále provozována 

 

Budova U 

Objekt určen k demolici, pro potřeby vzdělávací činnosti je možné na tomto místě vybudovat 

nový objekt. 

 

3. Investice do strojů a zařízení 

Moderní a technicky vyspělé vybavení je nutnou podmínkou pro kvalitní naplňování poslání 

školy. 

3.1. Přístrojové vybavení 
Zvyšování úrovně materiálně technického zázemí pro vzdělávací, vědecké, výzkumné a tvůrčí 

aktivity prostřednictvím laboratorního, přístrojového a strojního vybavení, jak výukových, tak  

i dalších univerzitních provozů fakult UJEP je jednou z hlavních priorit Dlouhodobého záměru 

Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Je tedy třeba vyváženě investovat nejen do budov, 

ale i do přístrojů a zařízení.  

3.2. ICT vybavení 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem již 20 let rozvíjí své informační služby  

a technologie. Moderní technologie provázejí každodenní život na univerzitě. Zabezpečují 

všechny její hlavní činnosti, především vzdělávání a vědeckovýzkumné úkoly. UJEP bude 

usilovat o zajištění prostředků pro další zkvalitnění informačních služeb a technologií. Bližší 
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informace o rozvoji IT/IS jsou popsány v dokumentu Strategie rozvoje informačních služeb  

a technologií pro  UJEP - informační strategie 2011 - 2015. Vzhledem k dynamickému vývoji 

v oblasti ICT nelze na úrovni univerzity relevantně nastavit strategii jejich rozvoje na delší 

období.   

 

4. Priority investičního rozvoje 2013 - 2020 

1. Dokončit plánované výstavby v Kampusu do roku 2018. A to zejména rekonstrukci 

pavilonů F1 a F2, novostavbu objektu A pro Centrum přírodovědných a technických 

oborů, rekonstrukci menších objektů (D, H, T, R) a zajistit systémovou funkčnost celého 

areálu (viz „Aktualizace stavebního programu Kampusu“) včetně dopravy v areálu 

Kampus, dopravy v klidu a zajištění bezpečnosti. 

2.  Vyřešit zbytný nemovitý majetek (prodej, pronájem, nové využití). 

3. Pokračovat v úsilí seskupit v areálu nebo v jeho nejbližším okolí co nejvíce součástí 

UJEP. Uvést v život koncept Kampusu jako širšího areálu propojením nových objektů 

v areálu a budov v jeho blízkosti (PF, FSE, SKM).   

4. Usilovat o získání finančních prostředků umožňujících zahájení výstavby nové budovy 

FVTM v areálu Kampusu.  

5. Dosáhnout u všech objektů UJEP úrovně odpovídající současným ekonomickým, 

stavebně technickým a energetickým požadavkům. 

 

 

5. Financování investičního rozvoje 

 

Předpokladem je jedno i vícezdrojové financování. Jako možné se jeví: 

1. Investiční prostředky z dotačního programu MŠMT 

2. Operační programy EU 2014 – 20 (OPVVV, další OP) 

3. Institucionální financování V a V 

4. Rozvojové programy MŠMT / Institucionální plán UJEP 

5. Vlastní zdroje z FRIM 

6. Vedlejší hospodářská činnost 

7. Spolupráce s privátní sférou  

 



17 

 

ZKRATKY 

CI Centrum informatiky 

CPTO Centrum přírodovědných a technických oborů 

FF Filozofická fakulta  

FRIM Fond rozvoje investičního majetku 

FSE Fakulta sociálně ekonomická  

FUD Fakulta umění a designu  

FUUD Fakulta užitého umění a designu 

FVTM Fakulta výrobních technologií a managementu 

FZS Fakulta zdravotnických studií  

FŽP Fakulta životního prostředí  

IVK Institut výtvarné kultury 

ISPROFIN  
MFC 

Informační Systém Programového Financování 
Multifunkční informační centrum 

MIVC Multifunkční informační a vzdělávací centrum 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

OP VaVpI 
OPVVV 

Operační program Věda a výzkum pro inovace 
Operační program Věda, výzkum, vzdělávání 

PF Pedagogická fakulta  

PřF Přírodovědecká fakulta  

SKM 
SR 

Správa kolejí a menz 
Státní rozpočet 

U3V Univerzita třetího věku 

ÚHS Ústav humanitních studií 

UJEP Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 

ÚPV Ústav přírodních věd 

ÚSGS Ústav slovansko-germánských studií 

ÚZS Ústav zdravotnických studií 

VK 
VYCERRO 

Vědecká knihovna 
Výzkumné centrum konkurenceschopného a udržitelného rozvoje regionů  
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Pronajaté objekty, plochy k využití UJEP               tab. 1 
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Stávající a plánované počty studentů        tab. 2 

 

Název fakulty 

Počet studentů v ak. roce  
Předpokládané počty 
studentů v ak. roce 

2012/2013 2013/2014 

2015 2020 
(k 31. 10.2012) (k 31. 10.2013) 

Fakulta sociálně ekonomická 2 102 2 018 1 900 1 800 

Fakulta umění a designu 480 470 470 450 

Fakulta výrobních tech. a 
managementu 

846 896 950 900 

Fakulta životního prostředí 925 842 750 700 

Filozofická fakulta 1 133 1 178 950 900 

Pedagogická fakulta 4 249 3 854 3 700 3 500 

Přírodovědecká fakulta 1 080 1 144 1 100 1 000 

Fakulta zdravotnických studií 547 558 600 550 

UJEP celkem 11 362 10 960 10 420 9 800 
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Přehled ploch                  tab. 3 
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Tvorba a užití FRM                  tab. 4 

 

v tis. Kč 

Zůstatek 

předchozího 

roku

Odpisy

Příděl ze 

zlepšeného 

hospodářské

ho výsledku

Ostatní 

příjmy (dary, 

výnosy z 

prodeje 

majetku, 

nájmu,…)

Tvorba FRM 

celkem

Stavební 

akce 

zařazené do 

rozpočtu 

kapitoly 333

Ostatní 

stavební 

akce

SZNN 

zařazené do 

rozpočtu 

kapitoly 333

SZNN ostatní

Nákupy 

nemovitostí 

zařazené do 

rozpočtu 

kapitoly 333

Ostatní
Užití FRM 

celkem

2012 81 015

2013 58 807 27 475 700 0 86 982 7 000 29 116 0 300 0 0 36 416

2014 62 054 27 271 1 000 0 90 325 4 000 26 337 0 4 027 0 0 34 364

2015 55 961 28 652 800 0 85 413 2 000 12 960 0 7 500 0 0 22 460

2016 62 953 29 660 760 0 93 373 0 17 370 0 10 000 0 0 27 370

2017 66 003 30 668 0 0 96 671 0 12 267 0 1 500 0 0 13 767

2018 82 904 31 676 0 0 114 580 0 12 670 0 300 0 0 12 970

2019 101 610 32 684 0 0 134 294 0 13 074 0 300 0 0 13 374

2020 120 920 33 692 0 0 154 612 0 13 477 0 300 0 0 13 777

Tvorba FRM Užití FRM

Rok

 

Pozn.:  

SZNN = stroje a zařízení mimo rozpočet stavebních akcí 

ostatní = nové, zatím v rozpisu rozpočtu neuvedené 
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Ubytovací a stravovací kapacity             tab. 5 
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Plánované investiční aktivity             tab. 6 

Poř. 
č. 

Název akce 

Termíny 
realizace (v 

letech) 

Předpokládaná výše finančních 
prostředků (v tis. Kč) 

Zdroj 
financování 

Pozn. 

od do Celkem 

z toho: 

UJEP 
ostatní 
finanční 
zdroje 

1 Kampus - objekt "F1" a "F2" 2010 2014 261 933 39 290 222 643 UJEP/OP OP VaVpI 

2 Kampus - budova "CPTO" 2012 2018 600 000 10 000 590 000 UJEP/MŠMT   

3 Kampus - rekonstrukce objektu "R" 2014 2020 30 000 2 500 27 500 OP/MŠMT   

4 Kampus - budova "I" 2012 2013 800 800   FUD/UJEP FRIM 

5 
Vědecká knihovna - Elektronické 
informační zdroje 2013 2019 58 628 4 856 53 772 UJEP/OP 

OP VaVpI - 4.3 
(Úhrada UJEP v roce 
2018 a 2019) 

6 Areál Kampus 2012 2020 5 000   5 000 MŠMT 

Institucionální 
rozvojový program. 
Každoroční alokace 30 
- 50 % z dotace na 
rozvoj areálu Kampus. 

7 
Úpravy objektu Hoření 13 - 
rekonstrukce plochých střech 2013 2014 3 000 1 500 1 500 UJEP/MŠMT FRIM 

8 
Snižování energetické náročnosti VŠ 
kolejí K1 2013 2020 7 000 7 000   MŠMT / OP 

Po dobu minimálně 5 
let každoroční výdaj v 
objemu cca 5 mil. Kč 

9 

Kampus - Mendělejevova - 
vyhodnocení aktuálního stavu budov, 
případná příprava území pro výstavbu 2015 2016 9 000 500 8 500 UJEP/MŠMT/OP   

10 Studentský klub v areálu Čs. mládeže 2014 2015 10 000 10 000   PF/UJEP FRIM 
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11 
Adaptace 2. NP v budově VIKS - FSE 
UJEP 2014 2014 7 616 3 500 4 116 FSE/IP FRIM / IP 

12 Hydroizolace budovy FUD  2016 2020 4 000   4 000 MŠMT   

13 Ekocentrum 2016 2020 30 000   30 000 MŠMT/OP   

14 
Balkonové sestavy s tepelně 
izolačními okny na K3- 261 ks 2013 2013 6 100 6 100   UJEP FRIM 

15 
Výměna oken na chodbách K1 vč. 
zábradlí 116 ks 2014 2020 4 000 4 000   UJEP FRIM 

16 
Dokončení hydroizolace budovy H (2. 
etapa) 2013 2013 2 500 2 500   UJEP FRIM 

17 
Odstranění průsaku vody (havárie) do 
laboratoře FVTM Za Válcovnou 2013 2014 500 500   UJEP FRIM 

18 Budova H - podkroví - 2. etapa 2014 2015 16 000   16 000 MŠMT/OP OP VaVpI 2.4 

19 Odstranění havarijní části objektu "T" 2014 2014 2 000 1 000 1 000 IP / FRIM   

20 Pasportizace ostatních objektů UJEP 2014 2018 5 000 560 4 440 UJEP/IP   

21 
Odstavné plochy pro odpadové 
hospodářství  2014 2016 300 300   UJEP FRIM 

22 
Zrušení vodovodních šachet 
Záchranka a Vilka FSE 2013 2015 300 300   UJEP FRIM 

23 
Modernizace otopného systému 
Kampus UJEP 2013 2013 3 000 3 000   UJEP FRIM 

24 Schodiště Kampus - Česká mládež 2013 2013 800   800 IRP   

25 
Doplnění kamerového systému ve 
Vědecké knihovně 2013 2013 150   150 UJEP IRP 

26 Zesílení signálu GSM MFC a VK 2013 2013 400   400 UJEP IRP 

27 
Inženýrské sítě pro západní sektor 
Kampusu 2013 2014 1 800 1 800   UJEP FRIM 

28 Zajištění NN, CCTV a EZS garáží  2013 2020 300 300   UJEP FRIM 

29 
Rekonstrukce objektu bývalé 
trafostanice pro HS 2015 2020 1 500 1 500   UJEP FRIM 

30 Parkovací plocha Klíšská 2013 2015 1 000 1 000   UJEP FRIM 
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31 Výdejna jídel VIKS 2013 2013 8 000   8 000 MŠMT IRP 

32 Stroje na mytí podlah 2 ks 2013 2013 300 300   UJEP FRIM 

33 
Posílení orientace a bezpečnosti v 
Kampusu 2013 2013 500   500 MŠMT IRP 

34 Chodník Vilka - parkoviště FUD 2013 2013 200   200 MŠMT IRP 

35 Zateplení budovy PřF Za válcovnou 2014 2014 3 000 1 500 1 500 SFŽP/UJEP   

36 Unifikace trafostanic České ml. 2014 2014 1 300   1 300 MŠMT IP 

37 Zateplení budovy Králova výšina 2014 2015 3 000   3 000 OP OP ŽP 

38 Unifikace trafostanic, Klíšská, Koleje 2015 2015 1 300   1 300 UJEP FRIM 

39 Rekonstrukce elektroinstalace PF 2014 2014 350   350 MŠMT IP 

40 Komunikace Mendělejevova I. Etapa 2014 2014 1 700   1 700 OP OP VaVPI 

41 Komunikace Mendělejevova II. Etapa 2014 2019 3 000   3 000 MŠMT IP 

42 
Zpřístupnění objektů pro osoby se 
SVP 2014 2015 9 300   9 300 OP OP VK 2.2 

43 Výměna oken a dveří FZS 2014 2014 5 000 100 4 900 FZS / MŠMT FRIM / IP 

44 Menza FUD 2014 2020 15 000   15 000 OP   

45 Rekonstrukce opěrné zdi v ČM 2014 2014 1 200   1 200 OP OP VaVPI 

46 
Kampus - Nová budova FVTM v 
areálu Kampus 2015 2019 330 000 5 000 325 000 MŠMT / UJEP   

47 
Kampus - Nová budova FZS v areálu 
Kampus 2017 2022 280 000 5 000 275 000 MŠMT / UJEP   

  CELKEM     1 735 777 
104 
706 1 621 071     
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Celková finanční bilance UJEP ze státního rozpočtu kapitoly 333 v letech 2013 - 2020             tab. 7 

v mil. Kč 

Název akce 

Termíny 
financování (v 

letech) 
Investiční fin. potřeby ze SR v tis. 

Objem 
INV z 

vlastních 
zdrojů 

Neinvestiční fin. potřeby ze SR 

Objem 
NIV z 

vlastních 
zdrojů 

Dotace 
celkem 

od do 2013 2014 2015 2020 
2013                     

-         
2020 

2013 2014 2015 2020     

Kampus - budova "CPTO" 2012 2018 16 800 2 000 8 000 563 200 590 000 0 0 0 0 0 590 000 

Areál Kampus 2012 2020 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 5 000 

Úpravy objektu Hoření 13 - 
rekonstrukce plochých 
střech 2013 0 0 1 500 0 0 1 500 0 0 0 0 0 1 500 

Hydroizolace budovy FUD  2016 2020 0 0 0 4 000 4 000 0 0 0 0 0 4 000 

Ekocentrum 2016 2020 0 0 0 30 000 30 000 0 0 0 0 0 30 000 

Kampus - Nová budova 
FVTM v areálu Kampus 2015 2019     5 000 325 000 5 000           330 000 

Nová budova FZS v areálu 
Kampus 2019 2024       15 000             15 000 

Celkem     16 800 3 500 13 000 942 200 635 500 0 0 0 0 0 975 500 
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Celková finanční bilance UJEP z vlastních (jiných) zdrojů v letech 2013 - 2020          tab. 8  

v mil. Kč 
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Mapa areálu Kampus     

  


