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TISKOVÁ ZPRÁVA                Ústí nad Labem 8. 8. 2019 
 
CENTRUM BIOLOGICKÝCH A ENVIRONMENTÁLNÍCH OBORŮ  
JE PŘED OTEVŘENÍM 
 
Zatímco budova CPTO, kde má od roku 2020 sídlit Přírodovědecká fakulta 
UJEP, roste v kampusu doslova před očima, výstavba CBEO, která probíhala 
v uplynulém roce, poněkud unikala pozornosti. 
 
Výstavba Centra biologických a environmentálních oborů (CBEO) v areálu 
naší přírodovědecké fakulty (v ulici Za Válcovnou) je novinkou mezi ústeckými 
univerzitními stavbami. Protože není až tak na očích, vyrostla tato půvabná mo-
derní stavba takřka utajeně v přírodní lokalitě bezprostředního soused-
ství Naučného botanického parku PřF UJEP, skleníků a části katedry biologie. 
 
„Nové centrum bude sloužit pro vzdělávání studentů biologie bakalářského  
a magisterského stupně zejména v zoologických a botanických oborech,“ říká 
proděkan pro vnější a zahraniční vztahy doc. Jan D. Bláha. 
 
V neposlední řadě získala přírodovědecká fakulta, resp. katedra biologie, nádher-
ný objekt se třemi výukovými prostory včetně unikátního prostoru pro vzdělávání 
pod širým nebem na terase s působivým výhledem na horu Milešovku.  
 
„Součástí CBEO je i nově vybudovaný skleník a specializované zařízení, 
tzv. fytotron, který bude využit pro experimentální práci a výuku studentů katedry 
biologie v oblasti rostlinné fyziologie a biotechnologie,“ doplňuje dr. Jan Malý, ve-
doucí katedry biologie.  
 
Výstavba CBEO byla realizována v rámci projektu „U21 – Centrum biologických 
a environmentálních oborů“ (reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/ 0002495), spo-
lufinancovaného Evropskou unií a vyšla přibližně na 45 mil. Kč. 
 
„Jedná se o další stavbu, která dokumentuje současný viditelný rozvoj naší uni-
verzity a zkvalitňování prostředí i zázemí pro výuku. Centrum biologických a envi-
ronmentálních oborů je také připraveno k zapojení do univerzitního strategického 
projektu MATECH, např. právě prostřednictvím zmíněného fytotronu, který umož-
ňuje pěstování rostlin za kontrolovaných a programově regulovatelných vnějších 
podmínek,“ uzavírá rektor UJEP doc. Martin Balej.   
 
Slavnostní otevření Centra biologických a environmentálních oborů PřF UJEP 
proběhne 29. srpna od 11:00 h. 
 
Odkaz na fotografie k volnému užití: Centrum biologických a environmentál-
ních oborů PřF UJEP; archiv UJEP 
 
https://filesender.cesnet.cz/?s=download&token=78d5c6e4-f8b4-a4c8-
74b0-3f1cbc41d0a3 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
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