
 
 

Tisková zpráva, Brno 16. 12. 2005  
 

Masarykova univerzita zahajuje další etapy výstavby univerzitního 
kampusu v Brně-Bohunicích 

 
Po dokončení a říjnovém slavnostním otevření Integrovaných laboratoří 
biomedicínských technologií (ILBIT) zahajuje nyní Masarykova univerzita další dvě 
etapy výstavby Univerzitního kampusu Bohunice, které tvoří první část Akademického 
výukového a výzkumného areálu a vybudování technické infrastruktury v areálu 
celého kampusu. Na obou etapách se v současné době rozbíhají stavební práce. 
 
Minulý týden podepsal rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala smlouvy s generálními 
dodavateli obou etap, vzešlými z otevřených zadávacích řízení. Výstavbu tzv. Modré etapy, 
tedy prvních šesti pavilonů Akademického výukového a výzkumného areálu (AVVA), bude 
jako generální dodavatel zajišťovat sdružení ŽS Brno, a. s. a Obrascón Huarte Lain, S. A., 
Madrid. Hodnota dodávky činí 1 262 miliónů korun vč. DPH, celkové náklady na Modrou 
etapu představují 1 536 miliónů korun.  
 
Pavilony postavené v rámci Modré etapy budou sloužit pracovištím Lékařské fakulty a 
Přírodovědecké fakulty. Součástí areálu bude dále Informační centrum, jež by měli 
v budoucnu využívat i studenti Fakulty sportovních studií, a nezbytné technické zázemí. 
Celková čistá užitková plocha objektů budovaných v Modré etapě pro Lékařskou fakultu činí 
3 340 m2, pro Přírodovědeckou fakultu pak 5 270 m2. Po dokončení této etapy v létě roku 
2007 vzniknou pracoviště pro zhruba 160 zaměstnanců Masarykovy univerzity a výukové 
prostory pro více než 1 400 studentů. Výstavba AVVA je stejně jako v případě ILBITu 
součástí Programu rozvoje MU, jehož financování kombinuje prostředky státního rozpočtu, 
úvěr od Evropské investiční banky a vlastní zdroje Masarykovy univerzity.  
 
Tzv. Červenou etapu, tedy výstavbu infrastruktury v celém areálu univerzitního kampusu, 
bude jako generální dodavatel realizovat akciová společnost IMOS Brno. Hodnota dodávky 
činí 284 miliónů korun vč. DPH, celkové náklady Červené etapy, která má být hotová do 
konce roku 2007, se předpokládají ve výši zhruba 340 miliónů korun, z čehož tři sta miliónů 
bude hrazeno z příspěvku města Brna na výstavbu Univerzitního kampusu Bohunice. Tato 
etapa zahrnuje kromě vybudování vodovodních přípojek či kanalizačního sběrače také 
rozsáhlou rekonstrukci komunikační sítě v oblasti kampusu. Ulice Kamenice bude 
přebudována na čtypřoudovou silnici vedoucí od Fakultní nemocnice Brno přes kampus až 
k dálničnímu přivaděči, na ulici Netroufalky bude postaven nový dopravní terminál, sloužící jak 
UKB, tak Fakultní nemocnici Bohunice. Podél ulice Kamenice povede cyklistická stezka, pro 
jízdu na kole budou také uzpůsobeny komunikace uvnitř areálu.  
 

Mgr. Václav Štětka, tiskový mluvčí MU 
stetka@rect.muni.cz, tel. 549 49 6602, 606 718 465 

 
Masarykova univerzita v Brně, založená v roce 1919, je v současnosti druhou největší univerzitou v České 
republice. Na jejích devíti fakultách působí přes 3400 zaměstnanců a studuje téměř 31 000 studentů řádného 
studia. Od roku 2002 realizuje MU za podpory Evropské investiční banky výstavbu nového univerzitního 
kampusu v Brně-Bohunicích. Více informací na http://www.muni.cz a http://info.muni.cz. 
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