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ZAČÍNÁ VÝSTAVBA MODRÉ ETAPY KAMPUSU 
 MASARYKOVY UNIVERZITY 

 
Brno, 3. dubna 2006 - Za přítomnosti ministryně školství Petry Buzkové, ministra financí 
Bohuslava Sobotky, hejtmana Jihomoravského kraje Stanislava Juránka, zástupců města 
Brna a Masarykovy univerzity byla dnes slavnostně zahájena výstavba Modré etapy 
Univerzitního kampusu v Brně – Bohunicích, během níž bude postavena první část 
Akademického výzkumného a výukového areálu (AVVA).  
 
Výstavba AVVA navazuje na úvodní stavbu kampusu, kterou jsou v říjnu 2005 slavnostně otevřené 
Integrované laboratoře biomedicínských technologií (ILBIT). V rámci Modré etapy vyroste prvních 
šest pavilonů areálu AVVA. V nich  budou umístěna pracoviště Lékařské fakulty (část Biologického 
ústavu, Biochemický ústav a Ústav patologické fyziologie) a Přírodovědecké fakulty (katedry 
biochemie, organické chemie, anorganické chemie a společné výukové laboratoře), dále pak 
Informační centrum, jež by v budoucnu měli využívat i studenti Fakulty sportovních studií, a nezbytné 
technické zázemí. Celková čistá užitná plocha Modré etapy bude cca 14 tis. m2. Po dokončení této 
etapy v létě 2007 vzniknou pracoviště pro zhruba 160 zaměstnanců Masarykovy univerzity a výukové 
prostory pro více než 1400 studentů.  
 
„Zahájení Modré etapy je signálem, že všechny dřívější problémy, se kterými se výstavba kampusu 
v minulosti musela potýkat, jsou překonány. Z probíhající výstavby mám velkou radost, zvláště 
vzhledem k tomu, čím prošla univerzita za poslední rok a půl,“ připomněl při této příležitosti rektor 
Masarykovy univerzity Petr Fiala složité období, během něhož musela univerzita řešit finanční situaci 
projektu, zkomplikovanou zvýšením DPH a cen ve stavebnictví.  
 
Investorem Modré etapy je Masarykova univerzita a celkové náklady  na  realizaci dosahují 1,261 
miliardy Kč (včetně DPH). Generálním projektantem je A PLUS BRNO, a.s. a zhotovitelem sdružení 
firem „ŽS Brno & OHL“. Ve jménu sdružení je dosud uveden původní název akciové společnosti OHL 
ŽS, protože nabídka do výběrového řízení byla podána již v srpnu loňského roku a nový název firmy 
byl zaregistrován až koncem března roku letošního. „Investice do vzdělání jsou tím nejlepším, co 
můžeme pro mladé lidi udělat. Věřím, že studenti budou v nových budovách studovat stejně rádi jako 
je my pro ně stavíme,“ řekl dnes Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel OHL 
ŽS, a.s. 
 
Náklady na výstavbu celého univerzitního kampusu činí 5,1 miliardy korun. Výstavba je součástí 
Programu rozvoje Masarykovy univerzity financovaného ze státního rozpočtu, z úvěru od Evropské 
investiční banky a  z vlastních zdrojů univerzity. Na výstavbě infrastruktury se částkou 300 miliónů Kč 
podílí také město Brno. Dokončení stavby je plánováno na září roku 2008.    
 
Masarykova univerzita se sídlem v Brně, založená v roce 1919, je v současnosti druhou největší univerzitou 
v České republice. Na jejích devíti fakultách působí přes 3900 zaměstnanců a studuje přes 31000 studentů 
řádného studia. Více informací na http://www.muni.cz a http://info.muni.cz. 
OHL ŽS, a.s. (dříve ŽS Brno, a. s.) je dynamická, multiprofesní firma s více než padesátiletou tradicí, která patří 
k největším a nejvýznamnějším stavebním společnostem v ČR. Je součástí mezinárodní španělské stavební 
a investiční skupiny OHL (Obrascón Huarte Lain, S. A.). V současnosti má OHL ŽS, a.s. tři oborové závody 
zaměřené na pozemní a dopravní stavitelství. Společnost působí také v zahraničí, např. v Bulharsku, Řecku, 
Černé Hoře, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, Maďarsku, Ázerbajdžánu či na Slovensku. Celkový obrat OHL 
ŽS, a.s. překročil v roce 2004  8 miliard korun.   
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