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Tématem zadání je návrh Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy, situované 

v blízkosti Císařské jeskyně. Architektonická studie bude obsahovat řešení těchto funkčních 

celků: léčebná část; ubytování pacientů; administrativní a hospodářská část; základní škola; 

stravovací provoz; penzion pro dospělé klienty nebo pro rodiny s nemocnými dětmi; 

komplement. 
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výsledný elaborát odevzdán vedoucímu diplomové práce v úpravě a kompletaci podle 

jednotných pokynů Ústavu architektury FAST VUT v Brně. Při zpracování diplomového 

projektu je nezbytné řídit se Směrnicí děkana č. 04 / 2019 Úprava, odevzdávání 

a zveřejňování závěrečných prací na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně 

vč. všech dodatků a příloh. 
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Předmětem diplomové práce je návrh architektonické studie novostavby dětské 

léčebny se speleoterapií. Objekt je situován do obce Ostrov u Macochy, která 

se nachází v CHKO Moravský kras. Hlavním cílem bylo stavbu co nejvíce začlenit 

do okolního terénu. Od toho se odvíjelo jak samotné formování objektu, tak i volba 

použitých materiálů. 

Návrh zahrnuje dva vzájemně oddělené objekty – léčebnu a kryté parkoviště. 

Budova léčebny se skládá ze tří vzájemně propojených pavilonů různých funkcí. 

Jednotlivé části objektu jsou uspořádány tak, aby bylo dosaženo co nejlepších 

provozních návazností. Díky pavilonovému uspořádání byl rozčleněn přiléhající 

venkovní prostor, čímž vznikly dva herní prostory pro děti různých věkových 

kategorií. Aby bylo dosaženo maximálního splynutí staveb s okolím, byly objekty 

částečně zapuštěny do terénu, překryty terénní vlnou a okolní terénní úpravy byly 

prováděny v co nejmenším rozsahu.  

léčebna, děti, speleoterapie, rehabilitace, Ostrov u Macochy, CHKO Moravský kras, 

začlenění do terénu, terénní vlna, vegetační střecha, vegetační stěna  

The subject of this diploma thesis is the design of an architectural study of a new 

building of a children&apos;s hospital with speleotherapy. The building is situated 

in the village of Ostrov u Macochy, which is located in the Moravian Karst Protected 

Landscape Area. The main goal was to integrate the building into the surrounding 

terrain as much as possible. From this was derived both the formation of the 

object itself and the choice of materials used. 

The design includes two mutually separated buildings – a treatment center and 

a covered parking lot. The hospital building consists of three interconnected 

pavilions of various functions. The individual parts of the building are arranged 

in such a way as to achieve the best possible operational connections. Thanks 

to the pavilion layout, the adjacent outdoor space was subdivided, creating two 

play areas for children of different ages. To achieve maximum fusion of the 

buildings with the surroundings, the buildings were partially embedded into the 

terrain, covered with terrain wave, and the surrounding landscaping was carried 

out to the smallest possible extent.  

a medical center, children, speleotherapy, rehabilitation, Ostrov u Macochy, PLA 

Moravian Karst, integration into the terrain, terrain wave, vegetation roof, 

vegetation wall  
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Obsahem této práce je návrh dětské léčebny se speleoterapií, která má sloužit 

k léčbě pacientů nejčastěji trpících průduškovým astmatem, opakovanými záněty 

horních a dolních cest dýchacích či kožními onemocněními. Důvodem výstavby 

nového objektu je nevyhovující umístění léčebny ve stávající provizorní budově. 

Nově navržený objekt by měl přispět ke zkvalitnění léčebného pobytu dětí. 

Architektonicko-urbanistické řešení novostavby má slučovat tyto funkční celky: 

léčebná část, ubytovací část pro pacienty a jejich doprovod, administrativní a 

hospodářská část, základní škola, stravovací provoz. V rámci návrhu byl kladen důraz 

na začlenění objektů do okolního terénu. Proto byla stavba rozčleněna do tří 

vzájemně propojených bloků částečně zapuštěných do terénu a překrytých terénní 

vlnou. 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Novostavba dětské léčebny má sloužit pacientům převážně ve věku 5–10 let, kteří 

budou v léčebně ubytováni po celou dobu turnusu trvajícího 3-4 týdny. Léčebné 

procedury a rehabilitační prostory může v podvečerních hodinách využívat i široká 

veřejnost v léčebně neubytována. Architektonicko-urbanistický koncept má mít 

kapacitu 78 lůžek rozdělených do dvou sekcí. Sekce pro ubytování dětí 

s doprovodem a sekce pro ubytování dětí bez doprovodu.  

Řešené území se nachází na okraji obce Ostrov u Macochy.  Okolní zástavba se 

skládá převážně z dvoupodlažních rodinných domů. Parcela přiléhá ke zpevněné 

komunikaci, kterou budou navržené objekty dopravně obslouženy.  

Studie řeší návrh dvou objektů – léčebny a krytého parkoviště. Prostor vzniklý mezi 

těmito objekty je definován jako dopravně obslužný. Slouží k vjezdu a výjezdu 

z krytého parkoviště, zásobování stravovací části a odvozu odpadu. 

Hlavní vstup je orientován jihovýchodním směrem k příjezdové komunikaci 

a navazuje na navrhované komunikaci pro pěší. Příčná osa léčebny je orientována 

jihozápadním směrem, čímž vznikají výhodné orientace převážné plochy fasád, 

a to na jihovýchod a severozápad. 

Díky pavilonovému uspořádání objektu léčebny došlo k rozčlenění přilehlého 

venkovního prostoru a vnikly tak dva polouzavřené herní prostory, přičemž každý 

bude doplněn o herní prvky pro jinou věkovou kategorii. Herní prostor pro starší 

děti bude navíc doplněn o krytou lezeckou stěnu se samojistícím zařízením, která 

je navržena do niky v celé výšce objektu. Sportovní hřiště velkých rozměrů jsou 

situována k jihozápadnímu okraji řešeného území. Svah mezi hřišti ve dvou 

odlišných výškových úrovních byl využit k vytvoření pobytových schodů, které jistě 

ocení všichni sportovní fanoušci. 

Architektonické pojetí celého objektu léčebny symbolizuje nepravidelný, 

rozčleněný, skalní masiv vystupující z terénu do prostoru přírody.  Na tuto 

myšlenku reaguje jak materiálové, tak barevné pojetí fasády. Aby bylo dosaženo 

maximálního splynutí staveb s okolím, byly objekty částečně zapuštěny do terénu 

a překryty terénní vlnou. Takto upravený terén umožňuje volný přístup osob na 

vegetační střechy objektů, z kterých se nabízí výhled do údolí. Volné přístupy jsou 

také výhodou pro provádění servisu a údržby vegetačních střech.  

Objekt léčebny je rozčleněn na tři vzájemně propojené pavilony, aby se docílilo 

optického zmenšení stavby, a tak objekt svým měřítkem lépe navazoval na okolní 

zástavbu.  

Hlavní vstup do objektu je z důvodu svahování terénu a blízké návaznosti na objekt 

krytého parkoviště navržen v úrovni 2. NP. Na vstupní halu navazuje pavilon 



 

s ambulantní a rehabilitační funkcí. To by mělo zabránit vstupu veřejnosti 

přicházející na rehabilitace do jiných funkčních celků objektu. Pouze pod tímto 

pavilonem je navrženo podzemní podlaží sloužící pro umístění bazénových 

technologií. 

Prostřední pavilon tvoří ubytovací část léčebny. V 2. NP se nacházejí pokoje pro 

starší děti z důvodu blízké návaznosti na školu ve stejném patře. Pro ubytování 

mladších dětí s doprovodem jsou pokoje navrženy v 1. NP, aby byla cesta na 

venkovní hřiště co nejkratší. 

Třetí pavilon slučuje funkci stravovací a vzdělávací. Pro školu je vyčleněna plocha 

v 2. NP, pro jídelnu a kuchyni plocha v 1. NP. Pro přímou návaznost obou funkčních 

částí jsou patra propojena schodištěm. V severní části 2. NP se nachází byt správce, 

který má samostatný vstup, ale ze zádveří se dá vstoupit suchou nohou přímo do 

objektu léčebny. 

Pavilony jsou propojeny hlavním komunikačním koridorem, který je navržen při 

jihozápadní fasádě. Díky tomu je dostatečně prosvětlen a je umožněna vizuální 

kontrola dění na hřištích. Do spojovacího traktu v 2. NP jsou navíc umístěny 

prostory pro údržbu a speleošatny, které navazují na vedlejší vstup do objektu 

sloužící pro východ směrem k dolnímu vstupu do Císařské jeskyně. 

Spojovací trakt v 1. NP je doplněn o technické místnosti léčebny.   

Celý objekt, kromě technologických prostor v 1. PP, je navržen jako bezbariérový. 

Navržené komunikace jsou široké minimálně 1500 mm. V 1. NP i 2. NP jsou 

navrženy WC pro imobilní. V šatnách rehabilitační části v 1. NP je jedna převlékací 

kabina a koupelna s WC uzpůsobena pro užívání imobilními. V objektu krytého 

parkoviště budou 2 parkovací místa vyhrazena pro imobilní. Pobyt imobilního 

dítěte není uvažován z důvodu bezbariérové nedostupnosti Císařské jeskyně, ve 

které probíhá stěžejní část léčby. Avšak v objektu se může vyskytovat imobilní rodič 

doprovázející dítě, proto je v sekci pro ubytování dětí s doprovodem jeden pokoj 

přizpůsoben bezbariérovému užívání.    

Konstrukční systém objektu léčebny je stěnový, doplněn o několik sloupů. 

Konstrukční systém krytého parkoviště je tvořen skeletem. V rámci úrovně 

diplomové práce – architektonická studie – bylo provedeno empirické navržení 

nosných konstrukcí. V další fázi projektu by byly nosné prvky posouzeny statikem. 

6.1 Základové konstrukce 

Objekt léčebny je založen na železobetonových monolitických pasech. Předsazený 

vstupní portál je rovněž založen na železobetonových monolitických pasech, avšak 

podsyp pod nimi nebude zhutněný, aby bylo umožněno rovnoměrné sedání spolu 

s objektem léčebny. Základy objektu krytého parkoviště jsou tvořeny kombinací 

železobetonových monolitických patek pod sloupy a železobetonových 

monolitických pasů pod obvodovými stěnami. 



 

6.2 Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce objektu léčebny jsou navrženy převážně z kombinace 

železobetonových monolitických a zděných stěn tl. 300 mm. V místech velkých 

prosklených plocha jsou stěny nahrazeny železobetonovými monolitickými sloupy. 

Stěny výtahových šachet a dále stěny obvodové a ztužující v 1. NP a 1. PP jsou 

železobetonové monolitické. Ostatní vnitřní nosné stěny jsou navrženy jako zděné 

z keramických tvarovek. Celá konstrukce předsazeného vstupního portálu bude 

tvořena jako jeden železobetonový celek. Na nosnou konstrukci léčebny bude 

navázán pomocí ISO nosníků, které zabrání vznikání tepelných mostů.  

Z důvodu uvolnění dispozice jdou svislé nosné konstrukce krytého parkoviště 

navrženy z železobetonových monolitických sloupů. Pouze obvodové stěny jsou 

navržena z kombinace stěn železobetonových monolitických a gabionových.  

Opěrné stěny navrženy pro zpevnění svahů jsou navrženy v převážné většině jako 

gabionové. Gabionové stěny reagují na výskyt skalních masivů v okolním terénu, 

a mají tak přispět k vizuálnímu začlenění stavby do krajiny. 

6.3 Příčky a předstěny 

Vnitřní příčky jsou navrženy zděné z keramických příčkovek a sádrokartonové. 

Instalační předstěny budou rovněž sádrokartonové. Dělící příčky v krytém 

parkovišti budou zděné z keramických příčkovek. 

6.4 Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce nad 1. PP bude tvořena z důvodu ztužení objektu 

železobetonovými monolitickými deskami. Nad zbývajícími podlažími jsou stropy 

navrženy z předpjatých panelů spiroll tl. 250 mm. Panely z předpjatého betonu 

spiroll byly vybrány na místo monolitických stropů z důvodu velkých rozponů 

a minimalizace výšky stropních konstrukcí. Průvlaky objektu jsou 

navrženy monolitické železobetonové. Výjimku tvoří průvlaky 2. NP v místě světlíku 

vstupní haly, které jsou z důvodu velkého rozponu uvažovány ocelové. 

Stropní konstrukce krytého parkoviště je navržena jako železobetonová 

monolitická. Společně se sloupy, stěnami a základy vytvoří monolitický celek 

odolný vůči tlakům přilehlého terénu. 

6.5 Schodiště, výtahy 

Převážná většina schodišť v objektu je navržena jako železobetonová 

prefabrikovaná. Výjimkou je schodiště ve vstupní hale, které bude z důvodu 

pocitového odlehčení vynášeno dvěma ocelovými schodnicemi.  

V objektu jsou pro bezbariérový provoz navrženy celkem dva osobní výtahy. 

V návaznosti na vedlejší vstup pro zásobování kuchyně byl navržen výtah nákladní, 

pro přepravu zásob do skladů stravovacího provozu v 1. NP. 

6.6 Podlahy 

Konstrukce podlah v objektu léčebny jsou navrženy jako těžké plovoucí. V prostoru 

bazénové haly a hygienických zařízeních bude součástí skladby podlahové topení. 

Nášlapné vrstvy jsou navrženy dle funkcí prostor. Budou použity přírodní linolea 

vhodného pro alergiky, stěrky a dlažby. V technickém 1. PP bude podlaha tvořena 



 

pouze pochozí betonovou vrstvou. Podlaha krytého parkoviště je navržena 

z drátkobetonu vhodného pro pojíždění osobními automobily.  

6.7 Obvodový plášť 

Fasáda objektu léčebny je z tepelně izolačních důvodů navržena provětrávaná. 

Pohledový obklad je navržen z prefabrikovaných betonových desek. Desky budou 

strukturovány texturou úzkých dlouhých cihel. Spáry mezi jednotlivými deskami 

obkladu budou vyspárovány flexibilní vodotěsnou spárovací hmotou, díky čemuž 

se vytvoří celistvý povrch fasády. Betonové desky budou probarveny do pískově 

šedé barvy. Obvodové stěny hlavního komunikačního koridoru léčebny budou 

zatepleny kontaktním zateplovacím systémem a povrchová úprava bude tvořena 

fasádní omítkou bílé barvy. Okna i dveře budou hliníkové. Rámy výplní otvorů 

budou v pískovém odstínu.  

Čelní obvodová stěna objektu krytého parkoviště bude tvořena gabiony. Budou 

zde užity dvě frakce kameniva. Pro čelní fasádu přiléhající k parkovacímu prostoru 

budou použity gabiony naplněné kameny velké frakce. To způsobí vznik mezer 

mezi jednotlivými kameny, kterými bude částečně pronikat denní světlo dovnitř 

parkoviště. Část čelní obvodové stěny plnící funkci opěrnou a obvodové stěny 

přiléhající ke skladům s odpady bude rovněž tvořena gabiony, avšak z kamenů 

menší frakce; viz vizualizace.  

Objekt bude vytápěn tepelným čerpadlem země-voda se zemními vrty. Část 

elektrické energie bude vytvářena fotovoltaickými panely umístěnými na části 

střechy léčebny. Takto získaná přebytečná energie bude ukládána do baterií 

a v případě výpadku proudu poslouží jako záložní zdroj energie. Pro zařízení 

spojená s vytápěním a ohřevem teplé vody je navržena technická místnost v 1. NP. 

Převážnou většinu místností objektu léčebny je třeba nuceně větrat s rekuperací, 

proto je v centrální části 1. NP navržena dostatečně velká místnost pro umístění 

vzduchotechnických zařízení. Bazénová hala s přiléhajícími rehabilitačními 

a hygienickými prostory má samostatně navrženou strojovnu vzduchotechniky 

v 1. PP. Objekt krytého parkoviště bude nuceně větrán za pomocí potrubí 

s odtahem umístěným pod stropem a vyvedeným na střechu objektu. Čerstvý 

vzduch bude přirozeně vnikat velkým, trvale otevřeným vjezdem.     

Díky navrženým vegetačním střechám na obou objektech dojde k minimalizaci 

množství dešťové vody odváděné do dešťové kanalizace. Souvrství vegetační 

střechy srážkovou vodu vsaje a postupně se z ní bude odpařovat zpět do ovzduší. 

Zároveň se tak bude přirozeně zavlažovat vegetace na střechách. Pro provoz 

budovy je navrženo využití obnovitelných zdrojů energie viz technologická zařízení.  

Návrh stěny do reprezentativního prostoru léčebny, vstupní haly, vznikl v reakci na 

okolní krajinu Moravského krasu. Samotná stěna je stylizací skalního masivu 

porostlého zelení. Světlo vnikající do haly střešním světlíkem nad celým prostorem 



 

přilehlého schodiště symbolizuje světlo vnikající do jeskyně. Světlík zároveň zajistí 

dostatečné denní osvětlení pro rostliny.  

Pro návrh vertikální instalace zeleně, byl použit modulární systém Gro-Wall. 

Systém umožňuje vedení zavlažovacího systému, díky kterému bude stěna téměř 

bezúdržbová. Truhlíky pro výsadbu rostlin jsou zásuvné, což umožňuje jejich 

vyjmutí při údržbě rostlin, případně jejich vzájemné přeskládání. 

Pro vytvoření dynamické struktury stěny okolo vegetace byl navržen obklad 

z dřevěných latí různých průřezů. Latě budou vyrobeny ze dřeva dubu bílého 

a upevněny systémem skrytého kotvení Sculptform.  

Technologická zařízení a rozvody pro zavlažování vegetační stěny budou umístěny 

v šachtě jdoucí přes dvě podlaží po levé straně vegetační stěny.    

plocha řešeného území: 18 047 m2 

zastavěná plocha objektem léčebny: 2 350 m2 

zastavěná plocha objektem krytého parkoviště: 847 m2 

celková zastavěná plocha: 3 197 m2 

celková užitková plocha objektu léčebny: 4 032 m2 

celková užitková plocha krytého parkoviště: 818,9 m2 

obestavěný prostor objektu léčebny: 23 194 m3 

obestavěný prostor objektu krytého parkoviště: 3 577 m3 

 

 

 

 



V rámci této práce byl vytvořen návrh dětské léčebny, zahrnující všechny 

požadované funkce uvedené v zadání. Projekt je navržen dle provozních zásad a 

předem definovaného konceptu. Hlavním cílem práce bylo navrhnout objekt svým 

výrazem a hmotou vhodný do prostředí CHKO Moravský kras a zároveň vytvořit 

stavbu vytvářející příjemné prostředí pro pobyt dětí. Myslím, že definovaného cíle se 

mi v rámci návrhu povedlo dosáhnout. 

 



Vyhlášky 
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Normy 
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EPS   expandovaný polystyren  

PE  polyethylen 

m n. m. metrů nad mořem  

B.p. v.   Balt po vyrovnání  

NP   nadzemní podlaží 

PP  podzemní podlaží  

tl.   tloušťka  

SDK   sádrokarton  

CHKO  chráněná krajinná oblast 

Ø   průměr  
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