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Popis investičního záměru 
dobudování výukových prostor
• PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

11. 1. 2021

• DOKONČENÍ STAVBY
3Q/2022

• Budova „A“
• 1. NP — vstupní vestibul, denní bufet, studovna, technické zázemí
• 2. NP — učebny pro 20 až 60 osob, spisovna
• 3. NP — posluchárna pro 200 osob, učebny pro 40 až 60 osob
• 4. NP — konzultační místnosti, seminární místnost
• Střecha — technologie vzduchotechniky

• Zvěřinec



3D pohled



3D pohled



Průběh 
výstavby
• 1/2021 VYBAVENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ + přípravné práce

• 1—4/2021 DEMOLICE 1. ČÁST — budova E, dřevák, sklady, automyčka

• 2—5/2021 DEMOLICE 2. ČÁST — zpevněné plochy, schodiště

• 2—4/2021 PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ — 1.část

• 3/2021—8/2022 VÝSTAVBA HLAVNÍ BUDOVY

• 4—11/2021 VÝSTAVBA ZVĚŘINCE

• 2—5/2022 PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ — 2.část

• 5—6/2022 DEMOLICE 3. ČÁST — kotelna s garáží a zvěřincem

• 3/2021—7/2022 ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH



Opatření a omezení 
po dobu stavby
• PŘÍSTUP DO BUDOVY 

přemístění recepce k hornímu žlutému schodišti
• POHYB PO AREÁLU

omezení v závislosti na postupu výstavby

• PŘÍSTUP VEŘEJNOSTI (studenti, návštěvy, zaměstnanci 2. LF UK)
přístup pouze pro pěší, variantně skrz areál hlavní branou nebo okolo areálu vedlejší brankou

• PŘÍSTUP DODAVATELÉ
ve dvou variantách pro osobní dopravu

• PARKOVÁNÍ
počty míst omezeny, možnost před budovou B a na parkovišti u vjezdu z Bucharovy ulice

• PŘÍSTUP STAVBY
samostatný vjezd z Bucharovy ulice



Opatření a omezení
časový harmonogram
• 3/2021 PŘESUNUTÍ RECEPCE

• 1—4/2021 PŘÍSTUP PRO PĚŠÍ A PŘÍJEZD OSOBNÍ DOPRAVY
kolem budovy kotelny

• 4/2021—5/2022 PŘÍSTUP PRO PĚŠÍ 
okolo areálu ulicí Bucharova vedlejší brankou

• 4/2021—5/2022 PŘÍJEZD OSOBNÍ DOPRAVY (pouze dodavatelé) 
kolem oplocení směrem ke golfu do míst průchodu mezi budovou B a C

• 6/2022—8/2022 PŘÍJEZD OSOBNÍ DOPRAVY (všichni) 
kolem oplocení směrem ke golfu kolem celé budovy až na parkoviště budovy B



Parkování
• 1—4/2021 PARKOVÁNÍ

před budovou B a na parkovišti u vjezdu z Bucharovy ulice

• 5/2021—5/2022 PARKOVÁNÍ
pouze na parkovišti u vjezdu z Bucharovy ulice

• 6/2022—8/2022 PARKOVÁNÍ
před budovou B a na parkovišti u vjezdu z Bucharovy ulice



Situace
celková
• DEMOLICE 1. ČÁST

1—4/2021
• DEMOLICE 2. ČÁST

2—5/2021

• DEMOLICE 3. ČÁST
5—6/2022

• VÝSTAVBA 
BUDOVA A
3/2021—8/2022

• VÝSTAVBA 
ZVĚŘINCE
4—11/2021



Situace
stavba



Situace
přístup
veřejnost
• Bílá trasa 

(fáze 1)
1—4/2021 

• Žlutá trasa 
(fáze 2)
4/2021—5/2022

• Bílá trasa 
(fáze 3)
6—8/2022



Situace
přístup 
dodavatelé
• Žlutá trasa 

(fáze 1)
1—4/2021 

• Bílá trasa 
(fáze 2)
4/2021—6/2022

• Žlutá trasa 
(fáze 3)
7—8/2022



Situace
parkování
• „B“ + Bucharova

1—4/2021 

• Bucharova
5/2021—5/2022

• „B“ + Bucharova
6—8/2022



Děkuji za pozornost.
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