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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá návrhem Centra prevence a rozšířením Kliniky radiační onkologie na okraji 

areálu Masarykova onkologického ústavu v Brně. Projekt dotváří skladbu jednotlivých pavilonů, 

reaguje na plánovanou zástavbu v okolí a vytváří nový veřejný prostor s výhledy na Brno i vzdálenější 

panorama Pálavy. V rámci projektu bylo uvažováno i možné fázování výstavby – nejprve Centrum 

prevence s možnou budoucí dostavbou Protonového centra. 

 

 

 

Abstract 

The subject of the diploma thesis is a project of Centre for Prevention and an extension of the Clinic 

of Radiational oncology on the edge of Masaryk Memorial Cancer Institute in Brno. The project 

completes pavilions composition. It responses to the future development designed in nearest 

surrounding. The project creates a new public space with a view towards Brno and the Pálava area. 

The project also proposes a sequential building – the Prevention centre at first and the Proton centre 

later. 
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Motivační úvod a vymezení cílů 

Cílem práce byl návrh novostavby, urbanisticko-architektonické řešení Centra prevence a 

Protonového centra, s předpokladem využití lokality v jihovýchodní části areálu Masarykova 

onkologického ústavu v Brně na Žlutém kopci.   

Projekt se současně snaží řešit jejich tvarové a funkční navázání na stávající i plánovanou 

zástavbu v okolí parcely. Návrh dbá na panorama samotného Žlutého kopce jako dominanty města 

Brna, stejně tak jako na umožnění výhledů z něj. A v neposlední řadě vytváří co nejpřívětivějšího 

prostředí navržených zdravotnických zařízení. I z tohoto důvodu byl kladen důraz na množství zeleně, 

příjemné přírodní materiály interiérů i exteriérů.  

Dle mého názoru by prevence a obecně návštěvy lékařů neměly být traumatizujícími zážitky, i 

když ne vždy se zde člověk dozví příjemné zprávy, ale měly by se stát samozřejmou součástí životů nás 

všech. K tomu se snaží přispět návrh Centra prevence samotného i jeho nejbližšího okolí. 
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Úvodní údaje o území pro stavbu 

Název:    Centrum prevence a Protonové centrum 

Zadavatel:  Masarykův onkologický ústav v Brně 

Místo:    ulice Tomešova, Žlutý kopec, Brno 

Katastrální území: Staré Brno [610089] 

Dotčené parcely: 380/3, 344/1, 344/2, 343, 345, 346 

Širší vztahy 

Oblast, jež je předmětem této diplomové práce, se nachází na území města Brna, konkrétně 

v západní části Brna-středu. Zde na vrcholu jednoho z dominantních brněnských pahorků – Žlutého 

kopce, leží areál Masarykova onkologického ústavu (dále jen MOÚ), jenž má práce za úkol provozně 

rozšířit. Budovy MOÚ, společně s nedalekým hradem Špilberk i chrámem sv. Petra a Pavla, vytváří 

charakteristickou siluetu středu Brna, do níž by se měl zapojit i navržený objekt.  

Poloha v centru města umožňuje poměrně dobrou pěší i dopravní dostupnost, která by měla 

být v budoucnu ještě vylepšena vybudováním nové trasy městské hromadné dopravy na ulici 

Tomešova. 

Parcela pro umístění zadaného Centra prevence a Protonového centra se nachází na 

jihovýchodním okraji MOÚ. Z východní strany je vymezena ulicí Roubalovou a z jihu ulicí Tomešovou. 

V současnosti jsou zde dvě nevyužívané a poměrně zchátralé budovy určeny k asanaci (původně 

transfuzní stanice a knihovna). Tímto zásahem vzniká prostor pro navrhované rozšíření areálu o nový 

objekt. Jižně a jihozápadně od těchto objektů se nyní nachází zahrádkářská kolonie, která by se dle 

výsledků uskutečněné urbanisticko-architektonické soutěže měla v budoucnu proměnit v novou 

městskou část s obytnými budovami. Vítězem zmíněné urbanisticko-architektonické soutěže se stalo 

studio EA architekti s.r.o., na jehož dopravní a prostorové řešení jižního svahu Žlutého kopce 

diplomová práce navazuje. Budoucí rozvoj areálu MOÚ je rovněž předmětem zpracování nového 

územního plánu statutárního města Brna. 

Parcela pro budoucí Centrum prevence by tedy měla v budoucnu přiléhat k nové městské ulici, 

mimo jiné obsluhované městskou hromadnou dopravou, se zastávkou přímo u plochy pro navržený 

objekt. 

Budovy na místě plánovaného Centra prevence zatím nejsou ve vlastnictví MOÚ, který však 

plánuje jejich odkoupení pro účely rozšíření areálu. 

Lokalita návrhu dle územně analytických podkladů města Brna spadá do kategorie ploch 

veřejné vybavenosti. Dotčené parcely zde patří do zóny V/a3, kde je omezená výšková úroveň zástavby 
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na rozmezí 6-16 m. V přilehlém okolí počítá nový územní plán s plochami pro stavby sociální a 

zdravotní péče, rezidenční nízkopodlažní zástavbou i plochami zeleně. 

Území se nachází na jižním svahu s převýšením přibližně 13 m na necelých 75 m délky. Rozloha 

řešeného území je necelých 9,5 tisíc m2.  
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Urbanistické řešení 

Budovu Centra prevence jsem se rozhodla umístit do severozápadní části vymezené parcely, 

aby na jejím jihovýchodním okraji mohlo být následně dostavěno Protonové centrum přilehlé ke 

zmíněné plánované zastávce městské hromadné dopravy, ploše pro parkování a novému veřejnému 

prostoru.  

Výškové umístění objektu umožňuje vstup, či vjezd do objektu na několika úrovních, včetně 

propojení s Morávkovým pavilonem. Toto situování zároveň nevytváří bariéru pro výhledy na město a 

krajinu ze současných pavilonů areálu. 

Tvarové řešení objektu nabízí nový veřejný prostor propojující ulice Tomešovu a Roubalovu. 

Plocha navazuje na komerční, pronajímatelné i vzdělávací části Centra a umožňuje rozšíření a využití 

veřejného prostoru. Tuto odpočinkovou zónu umisťuji nad patrem pro parkování. Prostor je přístupný 

od nově navržené zastávky městské hromadné dopravy po bezbariérové rampě, či po schodišti a 

obklopen množstvím zeleně na pobytových terasách. Platforma pak navazuje na ulici Roubalovu, ze 

které je výše ve svahu vstup do samotného Centra prevence.  

Na severním okraji parcely projekt počítá s plochou pro zásobování i parkování sanitek. 

V západní části je pak navržen pás zeleně, jenž by měl vytvářet příjemné prostředí při pohledu 

z nového objektu.  

 

Doprava 

Žlutý kopec, ostatně jako zbytek města Brna, trápí nedostatek parkovacích míst. Tento 

problém by v budoucnu snad mohlo pomoci řešit vytvoření nové linky městské hromadné dopravy, 

zmiňované již výše, která částečně nahradí individuální automobilovou dopravu v rámci oblasti.  

I přes tuto úvahu do budoucna, počítá návrh s nemalou kapacitou parkovacích míst. Projekt 

obsahuje podzemní patro pro parkování, kam by se mohlo vejít až sedmdesát tři parkovacích stání, 

včetně šesti míst vyhrazených pro hendikepované osoby. K tomu návrh počítá i s rozšířením sítě 

cyklostezek, proto je zde vytvořena místnost pro úschovu kol. Kromě podzemního parkování je 

navrženo i několik parkovacích míst především pro sanitky a návštěvníky Protonového centra přímo 

na terénu. Projekt taktéž umožňuje zastavení pro příjem pacientů přímo před vchodem Centra 

prevence. Zásobování je navrženo ze severní strany objektu, kde se nachází i přímý přístup k části 

pracovišť zobrazovacích metod, což umožní snazší technické zabezpečení a servis přístrojů.  
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Architektonické řešení 

Koncept 

Téma nemocnic, obzvláště onkologie, v lidech obvykle nevzbuzuje příliš příjemné pocity, i když 

jsou tato zařízení nepostradatelnou součástí naší společnosti. Statistiky uvádějí, že přibližně každý třetí 

člověk v České republice se v průběhu svého života potýká s onkologickým onemocněním a přibližně 

každý třetí z nich svému onemocnění podlehne. Tomu se však dá předejít z velké části prevencí, do níž 

patří zdravý životní styl, očkování a v neposlední řadě také pravidelné preventivní prohlídky u lékařů. 

Proto má vzniknout Centrum prevence nejenom na okraji areálu MOÚ, ale v budoucnu snad i v dalších 

městech České republiky. Preventivní kontroly by se měly stát běžnou součástí lidských životů a tím 

snad zachránit, nebo alespoň prodloužit mnoho z nich. 

Základní myšlenkou při navrhování proto bylo vytvořit objekt přívětivý k jeho návštěvníkům 

jak z exteriéru, tak i interiéru. Objekt, který by v lidech na první pohled neevokoval nemocnici jako 

centrum technologií s neosobním až podřízeným vnímáním lidského prvku, vzdálené pocitu člověka.  

Celková hmota Centra prevence se snaží spíše zapadnout do okolí, než aby se stala novou 

dominantou panoramatu města Brna. Podporuje tak měřítko okolní zástavby pavilonů a vilové 

zástavby Žlutého kopce. Zasazení do svažitého terénu má i nadále umožňovat výhledy do krajiny ze 

stávajících budov. Střecha osázená rostlinami splývá s vegetací areálu. 

Tvarové řešení umožňuje vznik nového veřejného prostoru přilehlého ke komerční, 

pronajímatelné i edukační části objektu. Zároveň vytváří propojení prodloužené Tomešovy ulice na 

jihu a Roubalovy na východě. Samotná budova se pak snaží o co možná největší propojení interiérů 

s exteriérem, využití výhledů do krajiny i navržené okolní zeleně.  

Projekt také respektuje požadavek vedení MOÚ na možné fázování výstavby objektů, kdy by 

nejdříve mělo být vybudováno Centrum prevence a až následně vzniknout Protonové centrum. 

Z tohoto důvodu jsem se rozhodla vytvořit dva téměř samostatné celky. 

Architektonický výraz objektu vychází ze základní koncepce návaznosti na okolí. Větší hmota 

přilehlá k pavilonům MOÚ se zmenšuje směrem k jihu, kde je plánovaná drobnější obytná zástavba.  

Z tohoto členění vychází i funkční rozložení jednotlivých částí, v jižním výběžku jsou navrženy 

především pronajímatelné ambulance, denní místnosti zaměstnanců a v nejvyšším patře pokoje. 

Všechny povrchy fasády jsou pokryty cihlovým obkladem, který dodává objektu jemnost 

detailu. Ten zároveň budovu dělá příjemnější a v kombinaci s bílými doplňky v podobě rámů oken i 

přístřešků zdůrazňujících vstupy harmoničtější. 

Obvodové konstrukce budovy jsou z velké části vyplněny proskleným plochami, aby jednak 

z venku bylo jasné, co se zde děje, ale především, aby se návštěvníci v interiérech nesoustředili pouze 
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na to, co je čeká, ale i na dění v okolí či výhledy do zeleně, do dálky. Návštěva budovy Centra prevence 

by tak neměla být pro mnohé pouze špatným zážitkem, nýbrž i odpočinkem ve venkovních i vnitřních 

prostorech, doplněných množstvím míst k posezení, v kontaktu se zelení a s panoramatem města 

Brna, či vzdálenějšími výhledy na Pálavské kopce. Při navrhování interiérů byl rovněž kladen důraz na 

přírodní materiály, barvy teplejších odstínů i přirozené denní osvětlení.  

Provozní řešení 

Objekt Centra prevence má dvě nadzemní a dvě podzemní podlaží. Je rozdělen na několik 

samostatných ale zároveň propojených funkčních celků – Centrum prevence, zázemí pro zaměstnance 

Centra prevence, edukační sál se svým zázemím, bydlení pro zaměstnance, ubytování pro pacienty, 

ambulance k pronájmu, prostory pro komerci i administrativu, část parkování, technického zázemí a 

Protonového centra. 

V nejnižším podlaží, tedy ve 2.PP se nachází parkování se 67 parkovacími místy a 6 místy pro 

osoby s hendikepem, kolárna, sklady, propojení s Protonovým centrem a samotné Protonové centrum 

přístupné jak ze samotného parkoviště, Centra prevence, tak i přímo z ulice. 

V 1.PP, přilehlém k novému veřejnému prostoru na střeše garáží, se nachází ambulance k 

pronájmu pro lékaře i zubaře, prostory pro lékárnu a prodejnu zdravotnických pomůcek, edukační sál 

se svým zázemím, šatny pro zaměstnance, administrativa, technické zázemí a sklady. 

Samotné Centrum prevence se nachází v 1. NP. Jsou zde čekárny, ambulance, poradny, 

zobrazovací metody, venkovní prostory ve formě teras, občerstvení a v jižní části i denní místnosti 

zaměstnanců.  

2.NP obsahuje především prostory pro ubytování mobilních pacientů se svým zázemím, 

cvičební sál a ve východním okraji 3 apartmány pro zaměstnance. 

Rozšíření možností pro uživatele objektu nabízí i střecha, která je navržena částečně jako 

pobytová intenzivně ozeleněná. Severní a jižní výběžky střechy Centra prevence jsou pouze extenzivně 

ozeleněné s možností umístění technických zařízení, výstupů, případně solárních kolektorů. 

Všechna podlaží vnitřních prostor Centra prevence jsou propojena třemi komunikačními jádry, 

z nichž dvě vystupují na pobytovou část střechy. 

Materiálové řešení 

Všechny strany fasád, včetně kastlíků venkovních žaluzií, jsou pokryty cihelným obkladem. Ten 

doplňují hliníková okna s bílými rámy a rovněž bílé hliníkové plechy pokrývající přístřešky zdůrazňující 

vstupy do jednotlivých částí objektu. Nášlapná vrstva ploch u zelené střechy a teras se skládá 

z borovicových prken Thermowood. Platformu i další zpevněné plochy v okolí budovy tvoří betonová 

dlažba. 



11 
 

Světlým interiérům objektu dominují tři přírodní barvy v různých odstínech – zelená, hnědá a 

bílá. Povrchy stěn jsou omítnuty na bílo, či na hnědo – pokryty hliněným nátěrem. Stěny jsou místy 

doplněné o obklad s imitací světlého dřeva, který pro zútulnění přechází v místech čekáren i na stropy. 

Obvod světlíku v nejvyšším podlaží tvoří cihlový obklad, stejný jako v exteriéru objektu. Podlahy 

pokrývá marmoleum zeleného odstínu.  
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Konstrukční a technické řešení 

Nosná konstrukce je navržena jako vyzdívaná stěnová v kombinaci s železobetonovou. Stěny 

přilehlé k terénu a sloupy v patře pro parkování jsou z monolitického železobetonu stejně tak jako 

stropy. Zbytek svislých nosných i nenosných konstrukcí je zděný. Obvodové konstrukce jsou navrženy 

z keramických tvárnic 2v1 (tedy s tepelnou izolací uvnitř). Stropní konstrukce jsou uvažovány jako 

železobetonové předepjaté jednosměrně pnuté desky o síle 200 mm. 

Stavba by měla být umístěna na skalním podloží, z toho důvodu je jako základová konstrukce 

uvažována monolitická deska silná 500 mm se zesílením – patkami pod sloupy. 

Objekt je rozdělen do pěti dilatačních celků, kdy část Centra prevence je rozdělena na tři části 

a Protonové centrum na dvě – objekt ozařovny a zbytek Protonového centra. 

Řešení budovy se snaží eliminovat náklady na vytápění a chlazení několika řešeními. V první 

řadě je objekt více prosklený směrem k jihu než k severu, odkud je současně chráněn i díky zasazení 

do terénu. Naopak regulace tepelných zisků je zajištěna pomocí vnějších okenních žaluzií skrytých pod 

fasádou. Ke snížení teploty v území má přispět i velká plocha zeleně, včetně zelených střech, jež by 

měla mít schopnost zadržovat vodu a tím bránit extrémnímu přehřívání. 

Jako obnovitelné zdroje energie pro objekt jsou uvažovány solární panely, které by mohly být 

umístěny na jižním výběžku střechy budovy Centra prevence s extenzivním ozeleněním, a dále pak 

tepelná čerpadla země-voda. Studie počítá i s doplněním zmíněných obnovitelných zdrojů energií 

klasickými typy.  

S výměnou vzduchu, vytápěním i chlazením návrh počítá pomocí vzduchotechniky 

s rekuperací tepla v kombinaci s podlahovým vytápěním.  
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Bilance 

Bilance zastavěných ploch 

Zastavěná plocha nadzemních podlaží 1 957 m2 

Zastavěná plocha podzemních podlaží 3 852 m2 

Zastavěná plocha celkem 5 809 m2 

 

Bilance HPP 

HPP nadzemních podlaží = 3 972 m2 

HPP podzemních podlaží = 5 973 m2 

HPP celkem = 9 945 m2 

 

Bilance obestavěného prostoru 

Obestavěný prostor nadzemních podlaží 15 888 m3 

Obestavěný prostor podzemních podlaží 24 489 m3 

Obestavěný prostor celkem 40 377 m3 

 

Předpokládaná celková cena stavby 364,8 mil. Kč 

Počet parkovacích míst celkem - 84 
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Zhodnocení dosažených výsledků s ohledem na vytyčené cíle 

Návrh byl vyhotoven po analýze provozu i zpracování prostředí zdravotnických zařízení 

obecně, s následným zaměřením na radiační onkologii. Projekt se snaží splnit dle zadání všechny 

náležitosti architektonické studie a srozumitelně ji představit. V dalších fázích návrhu by bylo vhodné 

ověřit a doplnit kvalifikovanými osobami jednotlivá technologická zařízení nutná pro chod objektu. 

Projekt úspěšně ověřil potenciál lokality a zdůraznil její přednosti, ve prospěch případných 

pacientů, návštěvníků i zaměstnanců. Cíl vytvořit příjemné prostředí zdravotnické stavby 

s charakterem běžné, až obytné budovy byl v rámci studie naplněn. 
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HISTORIE MASARYKOVA ONKOLOGICKÉHO ÚSTAVU 
V BRNĚ
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Chirurg a primář MUDr.
Jaroslav Bakeš společně se
svou matkou, Lucií
Bakešovou, zakládá spolek
“Dům útěchy”, jehož cílem
bylo zlepšit péči o pacienty
se zhoubnými nádory a
zároveň umožnit výzkumnou
práci v tomto oboru
medicíny. Za sídlo nového
“Domu útěchy” zvoli l spolek
právě Brno, které bylo ve své
době nejen městem s řadou
vysokých škol, ale
především metropolí s
lékařskou fakultou a několi-

ka velkými nemocnicemi.

MUDr. Jaroslav Bakeš “Bakešůvpavilon”, původní chirurgický pavilon zemské nemocnice

“Dům útěchy” dle návrhu Bedřicha Rozehnala a Vladimíra Fischera

Ing. arch. Vladimír Fischer
Ing. arch. Bedřich Rozehnal
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Probíhá slavnostní ote-
vření nového “Domu
útěchy”. Provoz byl oficiáně
zahájen o týden později,
tedy 21.1.1935. První
pacientkou byla Soňa
Nováková. Iniciátor akce a
sám zakladatel, MUDr. Jaro-
slav Bakeš, se bohužel
tohoto okamžiku nedožil.
Jeho památku však dodnes
př ipomíná “Bakešův
pavilon”, první budova
areálu, která sloužila jako
chirurgický pavilon původní
zemské nemocnice na

Žlutém kopci.

Projekt podpořily finančně
nejen banky, ale také tehde-
jší prezident, T. G. Masaryk,
který věnoval protirakovin-
nému centru 2,5 mil iónů
korun. Roku 1933 došlo k
vypracování projektové
dokumentace pro stavbu
nového “Domu útěchy”, jehož
autoři byli profesor České
vysoké školy technické, Ing.
arch. Vladimír Fischer a
Ing. arch. Bedřich

Rozehnal.



Kopule ozařovny pro betatron postavená roku 1972

Nastavování hlavice betatronu19
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Novým primářem klinické
části se stává MUDr. Rich-
ard Werner, po kterém je
dnes pojmenován nejnovější
pavilon nemocnice s oper-
ačními bloky. Klinická část
Domu útěchy zahrnovala
především rozsáhlou ambu-
lanci, diagnostické a tera-
peutické oddělení, operační
trakt, radiové lázně a
rozsáhlé lůžkové křídlo.
Vedoucím laboratorní části
byl jmenován biochemik a
profesor RNDr. Vladimír
Morávek, po ktérém je roz-
vněž pojmenován jeden ze

současných pavilonů.

MUDr. Richard Werner

Klinické oddělení centra,
fotografie z roku 1935
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Roku 1954 byl ústav v rámci
regionálních změn pře-
jmenován na “KÚNZ -
Onkologický ústav” a
došlo ke zrušení laboratoří
a výzkumné složky. Na tuto
skutečnost reagovalo vedení
navázáním spolupráce s
lékařskou fakultou
Masarykovy univerzity. V
šedesátých letech pak
docházelo ke vzniku nových
samostatných oddělení,
mezi které můžeme zařadit
například chemoterapeu-
tické oddělení nebo interní

léčbu.

Za druhé světové války a v
poválečných létech byl
ředitelem ústavu prof. dr.
Jan Šprindrich. V této době
působili v ústavu jako zam-
ěstnanci učitelé teor-
etických ústavů brněnské i
pražské lékařské fakulty,
kteří zde měli možnost se
ukrýt a nepřetržitě praco-
vat. Po válce byla léčebna
přejmenována na “Mara-
sykův radioléčebný ústav”.



prof. MUDr. Jaroslav Švejda Interiér Švejdova pavilonu, 1995
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Roku 1975 byl potvrzen
vznik “Výzkumného ústavu
klinické a experimentální
onkologie v Brně”, jehož
koncepce byla postavena na
základě předchozího “On-
kologického ústavu”.
Ředitelem byl jmenován
prof. MUDr. Jaroslav
Švejda, jehož jméno dnes
nese druhý největší
pavilon nemocnice. Pro-
pracovaný směr rozvoje byl
narušen v polovině osm-
desátých let, kdy byla roku
1986 změněna orientace
léčebné části s novým
důrazem na chirurgickou
složku onkologické terapie.
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Po předání Švejdova
pavilonu roku 1995 dochází
k vybudování modernějšího
Linéárního urychlovačeII ,
jehož návrh byl opět uložen
architektonické kanceláři
Burian&Křivinka . Mezi
lety 1995-1998 dochází k
rekonstrukci a rozšíření
oddělení nukleární
medicíny a radiologie .
Autory rekonstrukce byl tým
kanceláře Burian&Křivin-
ka ve spolupráci s architek-
tem Vladislavem Vránou,
kteří se stal i of ic iá lními
“dvorními” architekty

ústavu.
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Po polit icky podbarveném
připojení ústavu k monstru
jménem Institut výzkumu
Brno v letech 1988-1990,
byl ústav Ministerstvem
zdravotnictví České repub-
liky v roce 1990 opět osa-
mostatněn a od 1.1.1991
působí pod původním
názvem “Masarykův onko-
logický ústav”. V první
polovině 90. let probíhaly v
areálu významné úpravy, kdy
došlo například k výstavbě
nového ambulantního a
lůžkového traktu, později
nazvaného “Švejdův

pavilon”.

Švejdův pavilon s ambulančním a lůžkovým traktem, Burian&Křivinka
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Roku 2008 prochází
Bakešův pavilon první
rekonstrukcí, která jej
upravuje na nový provoz, jež
ve své době čítal Centrum
preventivní onkologie II ,
Oddělení chirurgické onko-
logie a Kliniku komplexní
onkologické péče. Mezi lety
2008-2011 docház í pod le
návrhu kanceláře Buri-
an&Křivinka k real izaci
nového onkologicko-chiru-
rgického Wernerova
pavilonu, který nese jméno

druhého ředitele ústavu.

Wernerův pavilon, Burian&Křivinka architekti, 2011

Interiér PETcentra, Burian&Křivinka architekti, 2007

Wernerův pavilon, Burian&Křivinka architekti, 2011
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Následující stavební úpravy
již vyvolal “zub času”, kdy
na sklonku 90. let došlo k
rekonstrukci části Kl iniky
komplexní onkologické
péče. Nutná byla také insta-
lace nové pozitronové
emisní tomografie /PET/.
Budova PET centra byla
navržena architekty Buria-
nem a Křivinkou a její
slavnostní otevření proběh-
lo v roce 2007. Nově vybu-
dovaný Lineární ury-
chlovač III byl vedení
předán v roce 2006. Téhož
roku dostal Masarykův
onkologický ústav do
pronájmu Bakešovu chirur-

gickou z roku 1916.

Budova PETcentra, Burian&Křivinka architekti, 2007
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I přesto, že Bakešův
pavilon prošel v roce 2008
první rekonstrukcí, která
bývalou chirurgickou kl ini-
ku upravila pro potřeby
onkologické péče , v roce
2018 padlo rozhodnutí o
nových a výraznějších
stavebních úpravách. Práce
probíhaly dle projektu Ing.
arch. Vladislava Vrány .
Pavilon byl slavnostně ote-
vřen na jaře tohoto roku pod
taktovkou nového ředitele,
prof. MUDr. Marka Svo-
body, Ph.D., který do vedení

ústavu usedl v roce 2019.

rekonstruovaný Bakešůvpavilon, Ing. arch. Vladislav Vrána, 2021

Exteriér rekonstruovaného Morávkova pavilonu, 2012

Interiér rekonstruovaného Morávkova pavilonu, 2012

současný ředitel MOÚ, prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
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Rok 2012 byl pro Masarykův
onkologický ústav příznačný
především díky znovuote-
vření rekonstruovaného
Morávkova pavilonu, který
nese jméno druhého před-
nosty badatelského odd-
ělení a vedoucího labora-
toří, prof. RNDr. PhMr.
Vladimíra Morávka. Budova
slouží k vědeckým a výz-
kumným účelům v oblasti
molekulární onkologie a
její provoz spadá pod pro-

jekt RECAMO.

Po nástupu nového ředitele
ústavu, prof. MUDr. Jana
Žaloudíka, CSc. vzniká
zázemí pro nové výukové
centrum, které bylo
slavnostně otevřeno roku
2014. O dva roky později
zahájila svůj provoz i
Ozařovna pro lineární

urychlovačeIV a V.

* Morávkův pavilon se
nachází v bezprostřední
blízkosti nového Centra

prevence.



*1860

1880

1900
Výseč situačního plánu
města Brna z konce 60.
let 19. století. Žlutý ko-
pec je v této době téměř
nedotčen výstavbou.

Olejomalba vyobrazující
kamenlom na Žlutém
kopci (Gelber Berg) s
věznicí Špilberk v
pozadí.

Mapa města Brna z roku
1900 zobrazující Žlutý
kopec v období, kdy
se zde nacházely pouze
nádrže městského vodo-
vodu.



1935

1935

1929

Ukázka půdorysu nového
Domu útěchy dle návrhu
Ing. arch. Vladimíra Fis-
chera a Ing. arch. Bedři-
cha Rozehnala.

Letecký pohled na nový
areál Domu útěchy s
budovou Chi rurgického
oddělení moravské zem-
ské nemocnice v pozadí .

Dobová fotografie
v yobrazující Chirurgické

oddělení moravské zemské
nemocnice v Brně.

Tehdejším přednostou
oddělení byl Dr. Bakeš.



1954

1971

1937

Areál Domu útěchy spolu
s Chi rurgickým odděle-
ním zemské nemocnice
na letecké fotografi i z
roku 1954.

Snímek zachycující vý-
stavbu kopule nového
betatronového pracovi-
ště.

Léčebna Domu útěchy a
charakteristická zástav-

ba rodinných domů na
Žlutém kopci zachyceny

na tzv. Jančově plánu
Velkého Brna z roku 1937.



1990
1990

1991

Letecká fotografie zob-
razující původní budovu
Domu útěchy, Bakešovu
chi rurgickou nemocnici
a rozestavěný Švejdův
pavilon dle návrhu kan-
celáře Burian&Křivinka.

Ortofotomapa areál u ne-
mocnice na Žlutém kopci
z roku 1990 zachycující
průběh stavby nového
Švejdova pavilonu.

Snímek zachycující do-
končenou budovu nového

Švejdova pavi lonu.
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2007

2010
Areál MOÚ na ortofo-
to mapě z roku 2009.
Na fotografi i můžeme
postřehnout především
nové PETcentrum dle
návrhu kanceláře
Burian&Křivinka.

Budova PETcentra dle
návrhu kanceláře
Burian&Křivinka.

Orfoto zachycující stav-
bu nového chi rurgického
Wernerova pavi lonu .

2011
Budova Wernerova pavi-
lonu dle návrhu kancelá-
ře Burian&Křivinka.



MORFOLOGIE OKOKLNÍHO TERÉNU



Morfologie terénu s
vymodelovanými budovami
zachycena z oblasti Poříčí.
Na snímku je označená pozice
důležitých záchytných bodů
území - areál Masarykova
onkologického ústavu,
parcela nového Centra
prevence, Mendlovo náměstí a
hrad Špilberk.
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Morfologie terénu s
vymodelovanými budovami
zachycena z oblasti Malé
Ameriky, v blízkosti hlavního
nádraží. Na snímku je
zachycen vztah mezi
důležitými výškovými body
města Brna a novým Centrem
prevence.
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Morfologie terénu v půdo-
rysném pohledu zobrazující
výškové poměry v území.
Důležitý je vztah především
mezi Žlutým kopcem,
hradem Špilberk a Mend-
lovým náměstím.

Masarykův onkologický ústav
260 - 270 m n. m.

Hrad Špilberk
280 m n. m.

Mendlovo náměstí
204 m n.m.

Výstaviště Brno
208 m n. m.

FA VUT Brno
204 m n. m.



DOPRAVA



areál MOÚ 155 míst
z toho návštěvníci 72 míst

100 m od parcely 0 míst
250 m od parcely 54 míst
500 m od parcely 32 míst

+ další neidentif ikovatelná
parkovací místa podél ulice

Parkovací kapacity 1:3000
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32

24

16

22

10

13
??



Současná silniční doprava 1:3000

10
0
m

25
0
m

5 0
0
m

Intenzita dopravy

vysoká

střední

nízká

MHD

trolejbus

l inka č. 25 a 26
Líšeň <> Nový Lískovec

trolejbus

l inka č. 35
Masarykova čtvrť <> Nový Lískovec, Kamenný vrch

l inka č. 38
Masarykova čtvrť <> Komenského náměstí

l inka č. 39
Masarykova čtvrť <> Komenského náměstí

trolejbus

l inka č. 68
Myslivna <> Šumavská



Budoucí silniční doprava 1:3000

Intenzita dopravy

vysoká

střední

nízká

MHD
(trolej)bus

linka č. ??
Úvoz <> Výstaviště ??

ÚP Brno - Koncept
tunel



Současná pěší doprava 1:3000

1 2
ulice Tomešova <> začátek zahradní kolonie

10
0
m

25
0
m

5 0
0
m

Trasy

1

11

5

6

7

2

3

4

8

9

10

2 3
začátek zahradní kolonie <> ulice Úvoz

2 4
začátek zahradní kolonie <> pivovar Starobrno

1 5
ulice Tomešova <> ulice Úvoz

1 6
ulice Tomešova <> Roubalova + Úvoz

6 7
hlavní vstup do MOÚ <> Roubalova + Úvoz

7 8
hlavní vstup do MOÚ <> Vaňkovo náměstí

8 9
Vaňkovo náměstí <> park a vyhlídka Helgoland

9 10
park a vyhlídka Helgoland <> zahradní kolonie



Budoucí silniční doprava 1:3000

1

4
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6

7

9

1 2
ulice Tomešova <> dětské centrum Staré Brno

Trasy

2 3
dětské centrum Staré Brno <> ulice Pivovarská

1 4
ulice Tomešova<> ulice ??

4 5
ulice ?? <> ulice Schovaná

5 6
ulice Schovaná <> Kréta

6 7
Kréta <> nový radiální park

7 8
nový radiální park <> Helgoland

6 9
Kréta <> ulice Hlinky

8



FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU 
A 

PŘILEHLÉHO OKOLÍ













MAPY SOUVISLOSTÍ



Mapa souvislostí

Legenda
1 Žlutý kopec /MOÚ/
2 Fakulta architektury
3 hrad Špilberk
4 Petrov
5 Hlavní nádraží

1

2

4 5

3



Mapa souvislostí



MAPOVÉ PODKLADY



město Brno
/Staré Brno/

Heineken
Česká republi-
ka a.s.

Jihomoravský
kraj /operuje
MOÚ/

Jihomoravský
kraj /operuje
MOÚ/

Majetková mapa 1:1000

společenství
vlastníků/-
soukromé os.

RUBELAa.s.

Česká republi-
ka /operuje
MOÚ/

Česká
republ ika



plochy bydlení

plocha městské
zeleně

Plochy
stabilizované

Územní plán 1:5000

vedlejší
komunikace

plochy veřejné
vybavenosti

plochy
smíšené
obytné

plochy bydlení

plocha městské
zeleně

Plochy změn

vedlejší
komunikace

plochy veřejné
vybavenosti



plochy veřejné
vybavenosti

plochy parků

plochy
smíšené

plochy
zahrádek na
ZPF

plochy bydlení

plochy městské
zeleně

plochy krajin-
né zeleně

plochy tech-
nické infra-
struktury

plochy nevy-
užitého území

Územně analytické podklady 1:2000



25°C

50 °C

Teplotní mapa povrchů



1 175
kWh/m2/rok

35
kWh/m2/rok

Teplotní slunečního svitu



V / a3
Areálová struktura zástavby.
Povolená výšková úroveň
zástavby se pohybuje v roz-
mezí 6-16 m. Součást
plochy veřejné vybavenosti.

V / a 2 / n
Areálová struktura zástavby.
Povolená výšková úroveň
zástavby se pohybuje v roz-
mezí 3-10 m. Způsob
využití upřednostňuje
stavby pro zdravotní a
sociální péči. Součást
plochy veřejné vybavenosti.

V / a 3 / n
Areálová struktura zástavby.
Povolená výšková úroveň
zástavby se pohybuje v roz-
mezí 6-16 m. Způsob
využití upřednostňuje
stavby pro zdravotní a
sociální péči. Součást
plochy veřejné vybavenosti.

B/r2
Rezidenční nízkopodlažní
zástavba. Povolená výšková
úroveň zástavby se pohybuje
v rozmezí 3-10 m. Součást
plochy pro bydlení.

Územní plán 1:2000



POHYB PACIENTŮ CENTREM PREVENCE











2. PP





zasazení do současné letecké mapy území
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pohled ze Špilberku pohled z Mendlova náměstí






