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ANOTACE
Projekt se zabývá návrhem nového centra pre-

vence umístěného v areálu Masarykova onkologického 
ústavu na Žlutém kopci v Brně. Návrh obsahuje samot-
né centrum onkologické prevence, lůžkové oddělení pro 
mobilní pacienty a protonové centrum. Je také doplněn o 
administrativu a pronajímatelné prostory.

KLÍČOVÁ SLOVA: Centrum onkologické prevence, on-
kologie, Žlutý kopec, Masarykův onkologický ústav, ne-
mocnice

ANNOTATION

 The project is a proposal of a new center of 
prevention located in the Masaryk’s Oncology Institute 
in Brno. It includes the oncology center prevention itself, 
inpatient department for patients who attend radiation 
therapy and a proton therapy center. It is also supple-
mented by administration and rentable premises.

KEY WORDS: Cancer prevention center, Oncology, Žlutý 
kopec, Masaryk Institute of Oncology, Hospital



TEXTOVÁ ČÁST

MOTIVAČNÍ ÚVOD

 „Každý třetí občan ČR onemocní během svého života 
některým typem rakoviny. Zhoubné nádory přitom patří mezi 
onemocnění, kterým se dá předejít. Z hlediska významu pre-
vence ve vztahu k úmrtnosti na onkologická onemocnění lze 
konstatovat, že více než 60 % úmrtí lze zabránit prevencí.“1 
Onkologická prevence se dělí na čtyři úrovně – primární slouží 
k eliminaci rizikových faktorů, které mají vliv na vznik nádo-
rového onemocnění. Sekundární slouží k zachycení nádorů v 
časném, vyléčitelném stadiu. Terciární prevence je snaha o zá-
chyt případného návratu nádorového onemocnění po primár-
ní léčbě včas – ještě v léčitelném stadiu a kvartérní prevence 
slouží k předcházení důsledkům nevyléčitelného onemocnění, 
které může zkracovat délku života nebo jeho kvalitu. 1

 Důležitou součástí ve strategii boje proti onkologickým 
onemocněním je zvyšování zdravotní gramotnosti, interven-
ce v rámci primární prevence (eliminace rizikových faktorů) 
a zavedení screeningových programů. Jedním z bodů národní 
strategie boje se zhoubnými nádory je zřizování center onko-
logické prevence při fakultních a krajských nemocnicích. 
V Masarykově onkologickém ústavu funguje od roku 2017 
Centrum prevence, které soustřeďuje hlavní část programu na 
jedno místo. Nicméně screeningová vyšetření se nachází v již 
dříve vybudovaných prostorách, což komplikuje celkový pro-
voz. 1

 Hlavním cílem návrhu je tedy soustředit všechny části 
centra prevence na jedno místo.  Návrh se věnuje prvním třem 
úrovním onkologické prevence a je rozšířen o lůžkové oddělení 
pro mobilní pacienty, administrativu, pronajímatelné prostory 
a protonové centrum. 

„Protonová terapie je druh radioterapie vyvíjený pro 
léčbu onkologických onemocnění. Hlavní výhodou protonové 
terapie by mělo být lepší zacílení předávané energie na ná-
dor, menší poškození okolní tkáně a tím i menší vedlejší účinky 
než u běžné radioterapie. Výroba protonů vyžaduje cyklotron 
či synchrotron a další velmi nákladná zařízení a další speciální 
pomůcky (rozptylovací filtry, modulační kotouče, kompenzá-
tory), které jsou rovněž velmi nákladné. První pokusy s proto-
novou terapií začaly v padesátých letech 20. století, rozsáhlejší 
výzkum se rozběhl až na přelomu 20. a 21. století.“2
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Projekt si klade za cíl vytvořit centrum prevence, které bude 
přehledné, otevřené lidem a umístěné v situaci takovým způ-
sobem, aby se kolem něj přirozeně vyskytoval pohyb lidí. Mělo 
by to být místo, které zapadá do okolí a přirozeně pomáhá s 
rozšířením povědomí o důležitosti prevence. Toho by mělo být 
dosaženo umístěním doplňujících funkcí, které tvoří s centrem 
prevence jeden celek.

ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

 Řešenou lokalitou je jižní svah Žlutého kopce, pozem-
ky MOÚ ohraničené ulicí Tomešova a Roubalova. Na pozemku 
se dnes nachází bývalá transfúzní stanice – dva objekty, které 
jsou již v nevyhovujícím stavu a návrh počítá s jejich demoli-
cí. Výchozí urbanistickou situací projektu je vítězný návrh na 
úpravu území Žlutého kopce, ve kterém vzniká místo zahrád-
kářských kolonií obytná vilová čtvrť dle nového územního plá-
nu. Dochází zde k prodloužení dnes slepé ulice Tomešovy, kde 
je taky nově umístěna zastávka MHD. V území tak dochází k 
oživení a většímu pohybu lidí, který z dnešní situace není pa-
trný. 
 Lokalita je díky umístění na kopci výrazně viditelná z 
mnoha míst ve městě. Nyní se zde nachází dvě horizontální 
stavby, které vytváří jihovýchodní okraj areálu MOÚ. V novém 
návrhu je tato horizontálnost zachována – pracuje se součas-
nými hmotami budov, ale upravuje je tak, aby vytvářely pří-
nosnou kvalitu prostoru. Nyní jsou budovy umístěny tak, že 
mezi sebou vytvářejí meziprostor, nádvoří, které působí vel-
mi příjemně i u budov v tak špatném stavu. Tato kvalitu, kte-
rá byla na místě nalezena, je převedena do nového návrhu. V 
areálu MOÚ se nachází pěší okruh na jižním svahu, který vede 
pod budovami areálu a spojuje jeho různá zákoutí. Cílem bylo 
tento okruh prodloužit k novému centru prevence a také ho 
napojit na jihovýchodní stranu, k nové autobusové zastávce a 
obytné čtvrti.
 Návrh pracuje s dvěma hmotami umístěnými na pod-
zemní platformě, delšími stranami orientovanými na jih. Tyto 
budovy jsou od středu posunuty o stejnou vzdálenost a je mezi 
nimi umístěný objekt, který slouží k propojení obou budov tak, 
aby mohly fungovat jako jeden celek v situacích, kdy je to po-
třeba. 

 Tento objekt také vytváří výrazný pohledový prvek v 
meziprostoru. Na východní straně jsou hrany domů zkoseny 
– reagují na tvar pozemku a okolí, vytváří pocitové navádění 
do meziprostoru. Toto zešikmení dále aplikuji na zkosení stěn 
s okny u lůžek, kde byla snaha docílit odclonění od přímého 
jižního slunce a vytvoření lodžie. Stejně tak tento prvek apli-
kuji u čekáren, a to i v interiéru, kde se snažím dlouhou hmotu 
rozdělit těmito nepravidelnými prostory, což se přepisuje i do 
fasády.  
 Koncept pracuje s myšlenkou vytvoření meziprosto-
ru – „vnitřního venkovního prostoru“, který doplňuje interi-
ér budov a propojuje je s vnějším světem. Tento prostor může 
představovat jak oddělenost od světa, tak i kontakt s okolím 
– proto není uzavřený, ale má podobu spíše ulice, prochází 
se ním a je přístupný pro všechny – pacienty, lékaře, obyva-
tele nových obytných celků, kolemjdoucí.  Smyslem je otevřít 
centrum veřejnosti a snažit se tak rozšiřovat povědomí o dů-
ležitosti onkologické prevence. Této vize se snažím dosáhnout 
umístěním funkcí volnočasového charakteru v parteru severní 
budovy, spojeném s informačním centrem. Samotná přítom-
nost provozů, které přímo nesouvisí s centrem prevence, na-
pomáhá k rozšíření povědomí o jeho existenci. 
 Meziprostor také slouží k rozmístění funkcí v objektu. 
Každá jeho část má jiné kvality, které ovlivňují, co se nachá-
zí uvnitř budovy – takové, co se k určité kvalitě funkčně hodí. 
Níže jsou uvedeny čtyři druhy prostoru, s inspiračním textem či 
poznatky, které ovlivnili podobu meziprostoru nebo interiéru 
kolem něj:
   nádvoří – živé, využívané nádvoří je na jednu 
stranu otevřené širšímu výhledu za hranicí, co je bezprostřed-
ně před pozorovatelem, který při pobytu venku hledá mís-
to, kde bude mít krytá záda. Budova by měla mít směrem do 
nádvoří nějaké otevření, vchody, měla by tudy vést pěší cesta 
spojující určitá místa a podporující pohyb lidí
  atrium – antické = pravoúhlý prostor ve střed-
ní části domu, částečně zastřešený dvůr, zastřešená část je 
ochoz, místnosti kolem něj jsou přístupné; moderní = částečně 
otevřený nebo prosklený prostor (např. se stromem, sochou...), 
slouží k rekreaci a má být útulný a uklidňující
  



  vstupní prostor – mezi ulicí a vchodem, měl 
by být přechodovým prvkem, místem uvědomění a uklidnění, 
prostorem zvýrazněným změnou světla, zvuku, hluku, směru, 
povrchu, úrovně nebo pohledem na něco vzdálenějšího, umís-
těním „brány“8

  ulice – ulice svým tvarem navádí k pohybu, 
rozšiřuje se tam, kde je místo k zastavení a zužuje se tam, kde 
se pouze prochází.8

Horizontálnost se v návrhu objevuje nejen v dimenzích objek-
tů, ale i v řešení fasády, kdy okna jsou navržena jako pásová, 
což také koresponduje s architektonickým výrazem okolních 
budov MOÚ. Fasáda je řešena jednoduše bílou omítkou – okna 
jsou velkých rozměrů a společně se zkosenými otvory do čeká-
ren i pokojů tvoří již dost výrazný prvek. Okna mají specifické 
dělení, jsou hliníková a mají snížený parapet na výšku 100 mm 
Horizontální rozdělení pak probíhá ve výšce jeden metr – což 
má i bezpečnostní důvod. Nad okny bez zkosených stěn orien-
tovanými na jih umisťuji slunolamy o hloubce jeden metr. U 
schodišť a víceúčelového sálu je prosklení vertikální. Centrální 
spojovací objekt je řešen jako nevytápěný průchozí prostor. Je 
prosklený a jsou v něm umístěna schodiště s výtahem. Ve tře-
tím nadzemním podlaží je střecha tohoto objektu prodloužena 
nad nižší jižní objekt a vytváří prostor střešní terasy, celkově 
sjednocuje hmoty. 
 Dalším prvkem návrhu, který napomáhá lepší ori-
entaci v prostoru, je barevné řešení interiéru. Schodiště jsou 
opatřena zeleným nátěrem, výtahy červeným. Stěny každé z 
čekáren jsou jinak barevné a podlaha hlavních tras v objektu 
je barevně odlišena od ostatních místností.

PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

 Návrh se drží daného stavebního programu, klade 
důraz na přehlednost uspořádání a volí podlouhlou dispozici 
také vzhledem k rozmístění funkcí. Hlavní vstup se nachází v 
centrálním spojovacím objektu, kde je také umístěna recepce s 
archivem. Vstup je umožněn z obou stran centrálního objektu, 
ze západní strany je umožněn z platformy, která je přístupná 
propojujícím schodištěm od areálu MOÚ, ale i od ulice Tome-
šova.

  Hlavní náplní projektu je centrum prevence, 
které je umístěno v jižním objektu. Je přehledně rozděleno do 
dvou pater, v 1.NP se nachází odběrové místnosti sester, am-
bulance komerčního programu a specializované ambulance. V 
2.NP se pak nachází ambulance rizikových pacientů a poradny. 
 V podzemním podlaží se nachází zobrazovací metody, 
vyšetřovny jsou navrženy uprostřed dispozice, k jihu se otevírá 
chodba s čekárnami umístěnými mezi denními místnosti pro 
sestry a lékaře. Dochází zde tak ke stejnému principu rozdě-
lení dlouhé chodby čekárnami jako v nadzemních podlažích. 
Umístění ambulancí reaguje na pohyb osob v centru preven-
ce. Čekárny centra prevence jsou snadno rozeznatelné a ná-
bytek je v nich navržen tak, aby pacient měl možnost volby, 
zda chce čekat na místě s rušnějším provozem, či na klidném, 
uzavřenějším místě. Všude jsou umístěny vyvolávací systémy, 
aby měl člověk přehled, kdy přijde na řadu a kam má jít. Am-
bulance jsou očíslovány na ostění u dveří, které je zasunuto 
směrem do hmoty ambulance, aby bylo lépe vidět z chodby. V 
obou patrech se nachází denní místnosti, hygienické zázemí 
pro pacienty i zaměstnance, v 2NP se navíc nachází pracovny 
lékařů, kancelář administrativy a sklad.
 V podzemním podlaží se kromě pracovišť zobrazova-
cích metod nachází parkování s 45 místy, z toho 3 vyhrazený-
mi. Dále je zde technické zázemí. Podzemní podlaží má také 
dostatečnou světlou výšku pro vjezd zásobování jižního objek-
tu. Na této úrovni se také nachází protonové centrum – v ná-
vrhu je využito protonu firmy Mevion, který nabízí kompaktní 
řešení jinak rozlehlého systému. Je to objekt, který má celkem 
tři snížená podlaží, z toho prostřední je podlaží vstupní. Proton 
je umístěn tak, aby byl přístupný bezbariérově z ulice Tome-
šova, vedle něj je umístěno parkoviště včetně stání pro sanitku. 
Přístup je do něj umožněn také z centrálního schodiště a výta-
hu, tudy se uvažuje o přístupu pacientů z lůžkového oddělení 
ve 3.NP severního objektu. Na vstupní úrovni se nachází recep-
ce, čekárna, kabiny, ovladovna a samotná vyšetřovna protonu. 
Dále také technické zázemí a v 2. PP vzduchotechnika. V 1.NP 
protonu se nachází denní místnost, šatny, popisovna a dílna 
soustruhu. Proton je umístěn v hmotě platformy, avšak mimo 
oba hlavní objekty. Je zde možnost využít fázování projektu, 
jelikož realizace výstavby protonu je velmi nákladná. 



V parteru severního objektu jsou umístěny funkce, které mo-
hou sloužit jak pro návštěvníky centra prevence, tak pro pa-
cienty z lůžkového oddělení, ale i širokou veřejnost. Jedná se 
o informační centrum s knihovnou a malým přednáškovým 
prostorem, víceúčelový sál sloužící pro pohybové aktivity kli-
entů centra prevence, přednášky pro lékaře, ale i odbornou ve-
řejnost či k pronájmu – kapacita sálu je 60 osob, je převýšený 
přes dvě podlaží. Dále je zde wellness centrum s masážemi a 
kavárna. 
 V 2.NP jsou umístěny pronajímatelné prostory – or-
dinace zubařů a praktických lékařů a kanceláře. U vchodu je 
také bistro a šatny zaměstnanců – lékařů z pronajímatelných 
ordinací a lůžkového oddělení. Na severní straně je také vstup 
do jádra pro zásobování severního objektu. Ve 3. NP je lůžkové 
oddělení s 12 dvoulůžkovými pokoji pro mobilní pacienty, kte-
ré je úrovňově propojeno s plochou vedle Morávkova pavilonu, 
kudy bude docházet k dovozu jídla pro pacienty a hospodaření 
s prádlem. Další úrovňové propojení v tomto patře je s pěším 
okruhem na jižním svahu Žlutého kopce, kde je cesta prodlou-
žena a navazuje na dlouhou fasádu objektu, což je také vyži-
to k případnému úniku. Na toto propojení navazuje venkovní 
schodiště na platformu. 
 Na každém patře je umístěna jedna nebo více úkli-
dových místností s vozíky na odpad. Ten se následně sváží do 
centrálních skladů odpadu – pro severní objekt v úrovni 2.NP, 
kde z terénu probíhá jeho odvoz. Pro jižní objekt v 1.PP, odkud 
je odvážen z místa, kam vjíždí zásobování. 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
 Nosná konstrukce budovy je řešena jako železobeto-
nový prefabrikovaný skelet. Objekt je rozdělen do 6 dilatačních 
celků, u kterých je dodržena maximální délka 60 m (jedná se o 
skelet montovaný, chráněný a bez ztužujících prvků) – jeden 
z nich je protonové centrum, které musí být od ostatních ob-
jemů zcela odděleno vzhledem k otřesům a odlišné konstrukci. 
Kolem protonové ozařovny musí být masivní železobetonové 
stěny tloušťky 1450 mm.  Vnitřní omítka je barytová, slouží 
jako ochrana proti záření.

Průřez sloupu je 400x400 mm, rozpětí je v jednom směru vždy 
8 metrů – na tuto délku je dimenzován strop – panely spiro-
ll tloušťky 250 mm. V druhém směru se rozpětí liší od 3,4 až 
8 metrů. Na toto rozpětí je dimenzován průvlak – delta nos-
ník se ztracenou tloušťkou průvlaku. Využití delta nosníku je 
výhodné z hlediska zefektivnění konstrukční výšky kvůli nut-
nosti vysokých podhledů. Bylo zvoleno dimenzování desky na 
delší rozpětí, ačkoliv se z finančního hlediska doporučuje na 
delší rozpětí dimenzovat průvlak. Nicméně díky dispozičnímu 
uspořádání a nutnosti měnit polohu sloupů v 1NP a 2NP jižní-
ho objektu bylo zváženo toto řešení v návrhu jako efektivněj-
ší. Výsledná konstrukce je vetknutý rám, sloup je vetknutý do 
průvlaku, je s ním momentově spojený i v druhém směru, kdy 
se průvlak s panely spiroll zmonolitní. 
 Konstrukce centrálního objektu je řešena jako ocelová 
rámová konstrukce, průřez prvků je 200x200mm. Rámy jsou 
svařované, nebo spojené se stěnou výtahu. Schodiště je řešeno 
jako zalomený nosník. Konstrukce je opřena o spodní stavbu.
 Obvodové stěny jsou tvořeny výplňovým zdivem 
YTONG STATIK tl. 375 mm, obálka je tvořena izolací tloušťky 
130 mm, v jejíž úrovni jsou instalována předsazená okna po-
mocí speciálních kotev. Je tak umožněno vytvořit pásová okna 
bez nutnosti vázat se na skeletový systém a zároveň je nedo-
chází k vytváření tepelných mostů.  Finální exteriérovou vrstvu 
tvoří omítka bílého odstínu. Okna jsou černá hliníková z izo-
lačního trojskla. 
 Podlahy jsou navrženy jako marmoleum různých od-
stínů, což je výhodné z hlediska jednoduché údržby, odolnosti, 
množství barevných odstínů, barevné stálosti a také z ekolo-
gického hlediska – jedná se o čistě přírodní materiál. 
 Zábradlí lodžií i venkovních prostorů je ocelové dopl-
něné o inoxovou síť.
 Veškeré technické zázemí se nachází v podzemních 
patrech. Uvažuje se s napojením na centrální kotelnu MOÚ, 
větrání a teplovzdušné vytápění je řízené vzduchotechnickými 
jednotkami z technické místnosti. Uvažuje se sádrokartonový 
podhled výšky 450 mm na vedení rozvodů. 



 Střecha obou objektů je řešená jako vegetační exten-
zivní. Část střechy jižního objektu je řešena jako pochozí tera-
sa.  Střecha platformy je pochozí, z části s vegetací ve květiná-
čích, které jsou umístěny nad konstrukcí stropu a umožňují tak 
obsáhnout větší množství zeminy. Objekt je založen na žele-
zobetonové základové desce tloušťky 500 mm na skále. V pod-
zemní části jsou dimenzovány opěrné zdi ze železobetonu tl. 
350 mm, budou vyarmované a opřené o základovou desku a 
strop.

ZHODNOCENÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ
 Návrh zdravotnického zařízení je složitý a velmi kom-
plexní úkol. Projekt pracuje s daným stavebním program a 
umisťuje funkce přehledně s důrazem na snadnou orientaci 
člověka v prostoru. Naplňuje provozní požadavky a snaží se 
s nimi pracovat tak, aby nové centrum prevence bylo snad-
no přístupné pro všechny, pobyt v něm byl příjemný a nebyl 
spojen pouze s vyšetřením. Je kladen důraz na pocity člověka, 
který může zažívat strach a nejistotu. Dezorientace v prosto-
ru a sterilnost prostředí často vede k frustraci a zážitku, který 
nechce opakovat. Projekt se tomuto snaží vyvarovat a vytváří 
příjemné prostředí jak pro pacienty, tak pro personál. Budo-
va svým výrazem zapadá do okolí a tvoří s ní fungující celek. 
Vytváří propojení se stávajícím areálem i novou urbanistickou 
situací. Z finančního hlediska se jedná svou podstatou o velmi 
nákladný projekt, nicméně jeho návrh je řešen střídmě, úspor-
ně a s využitím co nejefektivnějších konstrukčních a materiá-
lových řešení. Projekt byl zpracován v rozsahu architektonické 
studie a splňuje požadavky v zadání práce.

BILANCE
Celková plocha pozemku 9356 m2
Zastavěná plocha 4109 m2 
Hrubá podlažní plocha 9727 m2
Obestavěný prostor 40 995 m3
Počet dvoulůžkových pokojů 12
Počet bytů pro lékaře 4
Počet parkovacích stání 45, z toho 3 vyhrazené
 + venkovní u protonu 5, z toho 1 vyhrazené
 + venkovní stání u vchodu 4, z toho 1 vyhrazené

Zdroje:
1 SVOBODA, M. Masarykův onkologický ústav: Centra onkolo-
gické prevence: ideový záměr. MOÚ Brno, 2020. Informativní 
brožura o onkologické prevenci

2 Wikiskripta. (b.r.). Protonová terapie [online].  [cit. 
16.5.2020] Dostupné z: https://www.wikiskripta.eu/w/Proto-
nov%C3%A1_terapie

3 VESELÝ, Dalibor a Petr KRATOCHVÍL. Architektura ve věku 
rozdělené reprezentace: problém tvořivosti ve stínu produkce. 
Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1647-8.

4 FOŘTL, Karel a Michal JUHA. Zdravotnické stavby. 1. vydání. 
Praha: České vysoké učení technické, 2009, 224 s. ISBN 978-
80-01-04256-4

5 Standardy stavebně technických normativů pro výstavbu 
zdravotnických zařízení. Ministerstvo zdravotnictví České re-
publiky [online]. 2004 [cit. 2021-5-22]. Dostupné z: http://
staryweb.mzcr.cz/Odbornik/obsah/standardy-stavebne-
-technickych-normativu-pro-vystavbu-zdravotnickych-za-
rizeni_1621_3.html
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I. Úvod



Cílem vzniku nového centra prevence Masary-
kova onkologického ústavu je navýšit kapacity ústavu pro 
realizaci onklogické prevence - a to jak v rámci komerč-
ního programu, tak i v rámci péče o osoby se zvýšeným 
rizikem vzniku zhoubného nádorového onemocnění.

V rámci Centra prevence budou prováděny od-
borné lékařské a sesterské úkony, poradenství, eduka-
ce odborné i laické veřejnosti i administrativní činnosti 
související s komerčním programem onkologické pre-
vence. Současná zástavba nemocničního areálu na Žlu-
tém kopci bude doplněna o nové pavilony s lůžkovým 
oddělením pro mobilní pacienty, zázemím zdravotního 
personálu, centrum prevence, pronajímatelné prostory a 
protonové centrum.

„Protonová terapie je druh radioterapie vyví-
jený pro léčbu onkologických onemocnění. Hlavní vý-
hodou protonové terapie by mělo být lepší zacílení pře-
dávané energie na nádor, menší poškození okolní tkáně 
a tím i menší vedlejší účinky než u běžné radioterapie. 
Korpuskulární charakter protonů na rozdíl od fotonů 
způsobuje, že protony předávají tkáním před nádorem 
relativně málo energie a po předání maxima své energie 
na zaměřené místo (Braggův vrchol) se prakticky zasta-
vují. To by mělo dovolovat použití větší dávky záření a 
zvýšit pravděpodobnost likvidace nádoru. Uvedené vý-
hody by měly být největší při ozařování nádorů v blíz-
kosti citlivých struktur (nádory mozku, krku, očí, slinivky 
břišní, jater, nebo prostaty).

Výroba protonů vyžaduje cyklotron či synchrot-
ron a další velmi nákladná zařízení. Jelikož je Braggův 
vrchol široký jen několik milimetrů, je potřeba protony 
rozptýlit, aby pokryly celé ložisko. Toho se dociluje po-
mocí pomůcek (rozptylovací filtry, modulační kotouče, 
kompenzátory), které jsou rovněž velmi nákladné. První 
pokusy s protonovou terapií začaly v padesátých letech 
20. století, rozsáhlejší výzkum se rozběhl až na přelomu 
20. a 21. století.“ 

-Wikiskripta.„Protonová terapie“
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II. Lokalita
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Kontext



1: Areálová struktura zástavby. Povolená výšková úroveň 
zástavby se pohybuje v rozmezí 6-16 m. Součást plochy 
veřejné vybavenosti.

2: Areálová struktura zástavby. Povolená výšková úroveň 
zástavby se pohybuje v rozmezí 3-10 m. Způsob využití 
upřednostňuje stavby pro zdravotní a sociální péči. Sou-
část plochy veřejné vybavenosti.

3: Areálová struktura zástavby. Povolená výšková úroveň 
zástavby se pohybuje v rozmezí 6-16 m. Způsob využití 
upřednostňuje stavby pro zdravotní a sociální péči. Sou-
část plochy veřejné vybavenosti.

4: Rezidenční nízkopodlažní zástavba. Povolená výšková 
úroveň zástavby se pohybuje v rozmezí 3-10 m. Součást 
plochy bydlení.

Územní plán
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1 Areálová struktura zástavby. Povolená výšková úroveň 
zástavby se pohybuje v rozmezí 6-16 m. Součást plochy 
veřejné vybavenosti.

2 Areálová struktura zástavby. Povolená výšková úroveň 
zástavby se pohybuje v rozmezí 3-10 m. Způsob využití 
upřednostňuje stavby pro zdravotní a sociální péči. Sou-
část plochy veřejné vybavenosti. 

3 Areálová struktura zástavby. Povolená výšková úroveň 
zástavby se pohybuje v rozmezí 6-16 m. Způsob využití 
upřednostňuje stavby pro zdravotní a sociální péči. Sou-
část plochy veřejné vybavenosti.

4 Rezidenční nízkopodlažní zástavba. Povolená výšková 
úroveň zástavby se pohybuje v rozmezí 3-10 m. Součást 
plochy bydlení.

PLOCHY STABILIZOVANÉ

bydlení bydlení

městská zeleň městská zeleň

veřejná vybavenost veřejná vybavenost

smíšené obytné smíšené obytné

PLOCHY ZMĚN
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01_Budoucnost_Žluťáku

Skutečný stav - Žlutý kopec je prozatím místem zahrádkářů. V 
budoucnosti se ale počítá s vítězným návrhem ateliéru EA 
architekti.

Vítězný návrh navzauje na stávající radiálně centrický urbanis-
tický systém Masarykovy čtvrti. jejíž středem je Vaňkovo 
náměstí. Navrhované ulice jsou tak centricky osazeny v přito-
zeném terénu.

Od Vaňkova náměstí vybíhají dvě dlouhé radiální osy. Osa 
propojující Žlutý kopec a vstupní prostor Výstaviště kopíruje svah 
linií schodišť. Druhá osa spojuje Vaňkovo náměstí a Mendlovo 
náměstí středem veřejného městského parku.

Urbanistický návrh je doplněn o samostatně stojící rodinné 
domky. K návrhu také patří dostavba Masarykova onkologického 
ústavu u Vaňkova náměstí. 

01_Budoucnost_Žluťáku

Skutečný stav - Žlutý kopec je prozatím místem zahrádkářů. V 
budoucnosti se ale počítá s vítězným návrhem ateliéru EA 
architekti.

Vítězný návrh navzauje na stávající radiálně centrický urbanis-
tický systém Masarykovy čtvrti. jejíž středem je Vaňkovo 
náměstí. Navrhované ulice jsou tak centricky osazeny v přito-
zeném terénu.

Od Vaňkova náměstí vybíhají dvě dlouhé radiální osy. Osa 
propojující Žlutý kopec a vstupní prostor Výstaviště kopíruje svah 
linií schodišť. Druhá osa spojuje Vaňkovo náměstí a Mendlovo 
náměstí středem veřejného městského parku.

Urbanistický návrh je doplněn o samostatně stojící rodinné 
domky. K návrhu také patří dostavba Masarykova onkologického 
ústavu u Vaňkova náměstí. 

Budoucí podoba zástavby
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III. Architektonické  a 
urbanistické řešení



Původní zástavba  x  návrh

Řešenou lokalitou je jižní svah Žlutého kopce, 
pozemky MOÚ ohraničené ulicí Tomešova a Roubalova. 
Na pozemku se dnes nachází bývalá transfúzní stanice 
– dva objekty, které jsou již v nevyhovujícím stavu a ná-
vrh počítá s jejich demolicí. Nyní se zde nachází dvě ho-
rizontální stavby, které vytváří jihovýchodní okraj areálu 
MOÚ. V novém návrhu je tato horizontálnost zachována 
– pracuje se současnými hmotami budov, ale upravuje je 
tak, aby vytvářely přínosnou kvalitu prostoru. Nyní jsou 
budovy umístěny tak, že mezi sebou vytvářejí mezipro-
stor, nádvoří, které působí velmi příjemně i u budov v tak 
špatném stavu. Tato kvalitu, která byla na místě naleze-
na, je převedena do nového návrhu.

04_DOPRAVA_pěší_současná

04_DOPRAVA_pěší_současná



Propojení s areálem MOÚ

V areálu MOÚ se nachází pěší okruh na jižním 
svahu, který vede pod budovami areálu a spojuje jeho 
různá zákoutí a veřejné prostory. Cílem bylo tento okruh 
prodloužit k novému centru prevence a také ho napojit 
na jihovýchodní stranu, k nové autobusové zastávce a 
obytné čtvrti. 

04_DOPRAVA_pěší_současná



Propojení s areálem MOÚ



Morávkův pavilon



Koncept - meziprostor

Koncept pracuje s myšlenkou vytvoření mezi-
prostoru – „vnitřního venkovního prostoru“, který do-
plňuje interiér budov a propojuje je s vnějším světem. 
Tento prostor může představovat jak oddělenost od svě-
ta, tak i kontakt s okolím – proto není uzavřený, ale má 
podobu spíše ulice, prochází se ním a je přístupný pro 
všechny – pacienty, lékaře, obyvatele nových obytných 
celků, kolemjdoucí.  Smyslem je otevřít centrum veřej-
nosti a snažit se tak rozšiřovat povědomí o důležitos-
ti onkologické prevence. Této vize se snažím dosáhnout 
umístěním funkcí volnočasového charakteru v parteru 
severní budovy, spojeném s informačním centrem. Sa-
motná přítomnost provozů, které přímo nesouvisí s cen-
trem prevence, napomáhá k rozšíření povědomí o jeho 
existenci. 

Meziprostor také slouží k rozmístění funkcí v 
objektu. Každá jeho část má jiné kvality, které ovlivňují, 
co se nachází uvnitř budovy – takové, co se k určité kva-
litě funkčně hodí. 

   nádvoří – živé, využívané nádvoří 
je na jednu stranu otevřené širšímu výhledu za hranicí, 
co je bezprostředně před pozorovatelem, který při poby-
tu venku hledá místo, kde bude mít krytá záda. Budova 
by měla mít směrem do nádvoří nějaké otevření, vchody, 
měla by tudy vést pěší cesta spojující určitá místa a pod-
porující pohyb lidí

  atrium – antické = pravoúhlý pro-
stor ve střední části domu, částečně zastřešený dvůr, za-
střešená část je ochoz, místnosti kolem něj jsou přístup-
né; moderní = částečně otevřený nebo prosklený prostor 
(např. se stromem, sochou...), slouží k rekreaci a má být 
útulný a uklidňující

  vstupní prostor – mezi ulicí a 
vchodem, měl by být přechodovým prvkem, místem uvě-
domění a uklidnění, prostorem zvýrazněným změnou 
světla, zvuku, hluku, směru, povrchu, úrovně nebo po-
hledem na něco vzdálenějšího, umístěním „brány“8

  
  ulice – ulice svým tvarem navádí k 

pohybu, rozšiřuje se tam, kde je místo k zastavení a zu-
žuje se tam, kde se pouze prochází.8
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IV. PROVOZNÍ ŘEŠENÍ



pacient komerce recepce

poradna pro odvykání konzultace

odborná ambulance UZ, RTG, MMG

pacient rizikový recepce

poradna pro odvykání

Provoz a funkce
Program centra prevence

11x
Lůžkové oddělení je vyhrazeno pro 
mobilní pacienty, bez závažné dia-
gnózy, kteří v zásadě nejsou z Brna 
a potřebují po dobu screeningu nebo 
léčby místo k přespání.

Maximální doba pobytu je vedením 
odhadována na 2-8 týdnů. 

Centrum prevence bude nabízet 22 
lůžek rozdělených do jedenácti 2lůž-
kových pokojů. 

Lůžkové oddělení

+

Primární program

Poradna pro odvykání 
kouření. 

Poradna pro zdravou výži-
vu a zdravý životní styl. 

Onkologické informační 
centrum. 

Genetické poradenství 
- pro vrozené genetické 
vady, preventivní zákroky, 
preimplantační diagnos-
tika.

Sekundární/komerční program

Screening nádorů (až 36 
000 výkonů/rok)

Ambulance praktických lékařů a specialistů, lékárna, prodej zdravotnických pomůcek, kavárna / občerstvení

Preventivní onkologický 
program pro samoplátce 
(až 2 000 osob/rok)

Onkologické informační 
centrum. 

Program včasného záchytu 
nádorů u osob s genetický-
mi poruchami. 

max. 2 - 8 týdnů



Provoz a funkce

3NP

2NP

1NP

1PP

2PP

parkoviště 45 míst / 4 vyhrazené

lůžkové oddělení

  dvoulůžkové pokoje 12 x

  zázemí lůžkového oddělení 

  jídelna

  vstup, návštěvy

pronajímatelné prostory

  ordinace praktického lékaře 2x

  stomatologická ordinace 2x

  kanceláře 5x

  bistro

centrum prevence

  pracovny lékařů (+ denní místnost)

  ambulance - rizikový program 2x

  poradna 3x

  čekárna 2x

  
  byty lékařů 4x

pronajímatelné prostory

  kavárna

  informační centrum s knihovnou

  relaxační centrum - masáže

  víceúčelový sál (+ šatny)

  prodejna zdrav. potřeb, lékárna

centrum prevence

  ambulance sester  (+ denní místnost)

  ambulance - komerční program 3x

  ambulance - specializované 3x

  čekárna 2x

  
  šatny

protonové centrum

  zázemí personálu 

  ambulance 

  vyšetřovna

  recepce s čekárnou

  
  technické zázemí

zobrazovací metody

  CT

  MRI

  mamograf 2x

  ultrazvuk 2x

  denní místnosti

  čekárny
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Návrh se drží daného stavebního programu, 
klade důraz na přehlednost uspořádání a volí podlou-
hlou dispozici také vzhledem k rozmístění funkcí. Hlavní 
vstup se nachází v centrálním spojovacím objektu. Vstup 
je umožněn z obou stran centrálního objektu, ze západní 
strany je umožněn z platformy, která je přístupná pro-
pojujícím schodištěm od areálu MOÚ, ale i od ulice To-
mešova. 

Hlavní náplní projektu je centrum prevence, 
které je umístěno v jižním objektu. Je přehledně roz-
děleno do dvou pater, v podzemním podlaží se nachází 
zobrazovací metody, vyšetřovny jsou navrženy uprostřed 
dispozice, k jihu se otevírá chodba s čekárnami umístě-
nými mezi denními místnosti pro sestry a lékaře. Dochá-
zí zde tak ke stejnému principu rozdělení dlouhé chodby 
čekárnami jako v nadzemních podlažích. Umístění am-
bulancí reaguje na pohyb osob v centru prevence.  

V parteru severního objektu jsou umístěny funk-
ce, které mohou sloužit jak pro návštěvníky centra pre-
vence, tak pro pacienty z lůžkového oddělení, ale i širokou 
veřejnost. Jedná se o informační centrum s knihovnou a 
malým přednáškovým prostorem, víceúčelový sál slou-
žící pro pohybové aktivity klientů centra prevence, před-
nášky pro lékaře, ale i odbornou veřejnost či k pronájmu. 
Dále je zde wellness centrum s masážemi a kavárna, v 
2.NP jsou umístěny pronajímatelné prostory ordinací. 
Ve 3. NP je lůžkové oddělení s 12 dvoulůžkovými pokoji 
pro mobilní pacienty, které je úrovňově propojeno s plo-
chou vedle Morávkova pavilonu, kudy bude docházet k 
dovozu jídla pro pacienty a hospodaření s prádlem. Další 
úrovňové propojení v tomto patře je s pěším okruhem na 
jižním svahu Žlutého kopce, kde je cesta prodloužena a 
navazuje na dlouhou fasádu objektu, což je také vyžito k 
případnému úniku. Na toto propojení navazuje venkovní 
schodiště na platformu.



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

1.01 recepce      13,2 m2

1.02 WC recepční           

1.03 archiv      21,8 m2 

1.04 sklad      6,7   m2

1.05 WC zaměstnanci ženy   7,6 m2

1.06 WC zaměstnanci muži   7,6  m 2

1.07 ambulance - komerční program CP 21,8 m2

1.08 ambulance - komerční program CP 21,8 m2

1.09 čekárna     103,8 m2

1.10 ambulance - komerční program CP 21,8 m2

1.11 dermatologie    21,8 m 2

1.12 čekárna     91,2 m 2

1.13 metabolická poradna   21,8 m 2

1.14 gynekologie     21,8 m 2

1.15 šatna ženy     26,7 m2

1.16 sprchy ženy     7,8 m2     

1.17 WC ženy     8,4 m2

1.18 šatna muži     26,7 m2

1.19 WC muži     8,4 m2

1.20 sprchy muži     7,8 m2

1.21  přípravna léků          9,4 m2 

1.22

1.23

1.24 výdej léků     32,1 m2

1.25 příjem léků     4,9 m2

1.26 úklidová místnost    9,0 m2

 

1.37 šatna muži    28,3 m2

1.38 sklad sál    21,1 m2

1.39 víceúčelový sál (TV/60 lidí) 78,7 m2

1.40 úklidová místnost   8,2 m2

1.41 WC muži    10,6 m2

1.42 WC ženy    9,8 m2

1.43 WC masáže    3,6 m2

1.44 sklad     4,7 m2

1.45 recepce relaxační centrum  25,8 m2

1.46 masáže    14,1 m2

1.47 informační centrum  179,2 m2

1.48 WC bezbariérové   3,8 m2

 sklad léků           10,4 m2

sklad léků     16,9 m2

      6,7 m2

1.27 sklad prodejna     8,1 m2

1.28 prodejna zdrav. potřeb   36,5 m2

1.29 WC muži bezbariérové   3,8 m2 

1.30 WC ženy bezbariérové   3,8 m2

1.31 WC muži     12,4 m2

1.32 WC ženy     17,5 m2

1.33 ambulance sester 1    21,6 m2

1.34 ambulance sester 2    21,6 m2

1.35 denní místnost    44,1 m2

1.49 WC muži    5,7 m2

1.50 WC ženy    9,9 m2

1.51 kavárna - výdej   10,3 m2

1.52 kavárna - příprava   9,4 m2

1.53 WC zaměstnanci   6,7 m2

1.54 sklad kavárna   10,8 m2

1.55 sklad nábytku   17,1 m2

1.56 úklidová místnost   11,0 m2

1.57 technická místnost   5,0 m2

1.36 šatna ženy    28,3 m2

 plocha celkem  1229,4 m2
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

2.01 WC zaměstnanci    7,6  m 2

2.02 sklad           

2.03 ambulance - rizikový program CP 21,8 m2 

2.04 ambulance - rizikový program CP 21,8 m2

2.05 čekárna     103,8 m2

2.06 poradna pohybového specialisty  21,8 m2

2.07 poradna výživy    21,8 m2

2.08 čekárna     91,2 m2

2.09 poradna odvykání kouření   21,8 m2

2.10 poradna psychologa    21,8 m2

2.11 byt pro lékaře    29,3 m2

2.12 byt pro lékaře    29,5 m2

2.13 byt pro lékaře    29,5 m2

2.14 společný prostor bytů   19,9 m2

2.15 byt pro lékaře    29,5 m2

2.16 technická místnost    4,8 m2     

2.17 WC zaměstnanci    6,9 m2

2.18 sklad      24,9 m2

2.19 administrativa    20,4 m2

2.20 WC muži     12,4 m2

2.21 WC muži bezbariérové         3,8 m2 

2.22

2.23

2.24 pracovna vedoucího lékaře   21,6 m2

2.25 pracovna lékařů    21,6 m2

2.26 denní místnost    44,1 m2

 

2.27 bistro      102,9 m2

2.28 šatna ženy    31,6 m

 2   

2.29 šatna muži     31,6 m2 

2.30 WC muži    6,4 m2

2.31 WC ženy    6,4 m2

2.32 WC muži bezbariérové  3,8 m2

2.33 WC ženy bezbariérové  3,8 m2

2.34 pronájem ordinace - stomatolog 40,4 m2

2.35 čekárna    48 m2

2.36 pronájem ordinace - stomatolog 41,6 m2

2.37 archiv     5,2 m2

2.38 archiv     5,2 m2

2.39 archiv     9,4 m2

2.40 pronájem ordinace - praktik 29,4 m2

2.41 pronájem ordinace - praktik 29,4 m2

2.42 technická místnost   5 m2

2.43 úklidová místnost   11 m2

2.44 třídění a likvidace odpadu  32,8 m2

2.45 kancelář    17,2 m2

2.46 kancelář    22,6 m2

2.47 denní místnost   22,4 m2

2.48 technická místnost   12,6 m2 WC ženy bezbariérové         3,8 m2

WC ženy     17,5 m2

      6,7 m2

 plocha celkem  1178,3 m2
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP

3.01 dvoulůžkový pokoj   18,6 m2

3.02 koupelna    5 m2   

3.03 předsíň    5 m2  

3.04 jídelna    59,4 m2

3.05 vstupní foyer/návštěvy  51,6 m2

3.06 WC návštěvy    8,3 m2 

3.07 kuchyňka    12,6 m2

3.08 pracovna lékaře   20,3 m2

3.09 pracovna sester   18,1 m2

3.10 sklad léků    8,1 m2

3.11 denní místnost   22,6 m2

3.12 WC zaměstnanci   6 m2

3.13 pracovna lékaře   19 m2

3.14 pracovna sester   19,1 m2

3.15 čisticí místnost   11 m2

3.16 sklad čisté prádlo    9,8 m2

3.17 sklad špinavé prádlo  9,8 m2

3.18 úklidová místnost   5 m2

3.19 terasa     8,9 m2

 plocha celkem /bez terasy   309,3 m2
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PP

01.01 popisovna protonu    26,2 m2

01.02 výroba součástek      

01.03 denní místnost proton   33,3 m2 

01.04 šatna ženy     9,4 m 2

01.05 šatna muži     9,4 m2

01.06 sklad       6,9 m2

01.07 seminární místnost   24,7 m2

01.08 čekárna     35,0 m2

01.09 denní místnost    18,2 m2

01.10 bistro       53,8 m2

01.11 bistro - příprava    18,2 m 2

01.12 čekárna     16,7 m 2

01.13 čekárna     16,3  m 2

01.14 popisovna     27,1 m 2

01.15 popisovna      38,9 m2

01.16 kabina      5,3 m2     

01.17 ultrazvuk velký    27,8 m2

01.18 filtr      5,8 m2

01.19 WC zaměstnanci    3,7 m2

01.20 ultrazvuk malý    21,4 m2

01.21 kabina          4,3 m2 

01.22

01.23

01.24 filtr      7,6 m2

01.25 kabina      4,3 m2

01.26 mamograf     21,2m2

 

01.37 velín     24,7 m2

01.38 technická m (VZT, kotelna) 156 m2

01.39 třídění a likvidace odpadu  52,3 m2

01.40 MRI vyšetřovna   29,2 m2

01.41 MRI ovladovna    12,4 m2

01.42 sklad     1,8 m2

01.43 MRI přípravna   10,2 m2

01.44 WC     1,7 m2

01.45 kabina     2,8 m2

01.46 popisovna    15,1 m2

01.47 filtr     3,6 m2

01.48 WC zaměstnanci   3,6 m2

 sklad          20,0 m2

kabina      5,2 m2

       26,7 m2

01.27 filtr       2,7 m2

01.28 mamograf     25,3 m2

01.29 recepce zobr. metody    27,4 m2 

01.30 archiv      11,5 m2

01.31 sklad      3,4 m2

01.32 WC ženy     7,4 m2

01.33 WC muži     7,4 m2

01.34 WC muži bezbariérové   3,8 m2

01.35 WC ženy bezbariérové   3,8 m2

01.36 úklidová místnost    11,6 m2

01.49 filtr     4,5 m2

01.50 popisovna    15,1 m2

01.51 sklad     1,8 m2

01.52 WC     1,7 m2

01.53 kabina     2,8 m2

01.54 CT přípravna    10,1 m2

01.55 CT ovladovna   12,4 m2

01.56 CT vyšetřovna   39,5 m2

 plocha celkem  993,06 m2
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PARKOVIŠTĚ: 45 MÍST, Z TOHO 3 VYHRAZENÉ

01.36

01.37

01.38

01.39

01.40

01.41

01.42
01.43

01.44

01.45

01.46

01.47
01.48

01.49

01.5001.51

01.52

01.53
01.54

01.55

01.56

01.57 01.58

01.59

PARKOVIŠTĚ PROTON
5 MÍST, Z TOHO 1 VYHRAZENÉ
+ SANITKA

0m 5m 10m 30m

Půdorys 1PP     1:250

0m 5m 10m2m



A

A'

B

B'

C C'

D
ET

A
IL

 0
1

2.PP    -6,650

02.04

02.05

02.06

02.07 02.08

02.09

02.01

02.02

02.03

02.11

02.08
02.09

02.10

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.PP

02.01 čekárna proton    27,2 m2

02.02 

02.03 kabina      2,5 m2

02.04 kabina      2,5 m2

02.05 ovladovna protonu    25,0 m2

02.06 vyšetřovna protonu    80,1 m2

02.07 ambulance     21,8 m2

02.08 serverovna     26,0 m2

02.09 sklad      24,0 m2

02.10 třídění odpadu    31,8 m2

02.11 technická m. - úprava vody  139 m2

WC      2,7 m2

plocha celkem   382,6 m2
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Barevné řešení interiéru - 
komunikace

Lepší orientaci v prostoru napomáhá barevné 
řešení interiéru. Hlavní trasy v objektu jsou řešeny vý-
raznější modrou podlahou. Schodiště jsou opatřeba ze-
leným nátěrem, výtahy jsou červené. Dlouhá dispozice 
objektu je rozdělena čekárnami, které jsou snadno ro-
zeznatelné a nábytek je v nich navržen tak, aby pacient 
měl možnost volby, zda chce čekat na místě s rušnějším 
provozem, či na klidném, uzavřenějším místě. Všude jsou 
umístěny vyvolávací systémy, aby měl člověk přehled, 
kdy přijde na řadu a kam má jít. Ambulance jsou očís-
lovány na ostění u dveří, které je zasunuto směrem do 
hmoty ambulance, aby bylo lépe vidět z chodby. 



Pohled jižní    



Pohled severní    

Horizontálnost se v návrhu objevuje nejen v di-
menzích objektů, ale i v řešení fasády, kdy okna jsou na-
vržena jako pásová, což také koresponduje s architekto-
nickým výrazem okolních budov MOÚ. Fasáda je řešena 
jednoduše bílou omítkou – okna jsou velkých rozměrů a 
společně se zkosenými otvory do čekáren i pokojů tvoří 
již dost výrazný prvek.



Pohled východní



Pohled západní

Centrální spojo-
vací objekt je řešen jako 
nevytápěný průcho-
zí prostor. Je prosklený 
a jsou v něm umístěna 
schodiště s výtahem. Ve 
třetím nadzemním pod-
laží je střecha tohoto ob-
jektu prodloužena nad 
nižší jižní objekt a vy-
tváří prostor střešní te-
rasy, celkově sjednocuje 
hmoty.





Okna mají specifické dělení, jsou hliníková a 
mají snížený parapet na výšku 100 mm Horizontální 
rozdělení pak probíhá ve výšce jeden metr – což má i 
bezpečnostní důvod. Nad okny bez zkosených stěn ori-
entovanými na jih umisťuji slunolamy o hloubce jeden 
metr.





V. Technické řešení



Konstrukce

01 02

03

04 05
06

01 02

05 06

Nosná konstrukce budovy je řešena jako železo-
betonový prefabrikovaný skelet. Objekt je rozdě-
len do 6 dilatačních celků, u kterých je dodržena 
maximální délka 60 m

Průřez sloupu je  navržen 
400x400 mm, rozpětí je v 
jednom směru vždy 8 me-
trů – na tuto délku je di-
menzován strop – panely 
spiroll tloušťky 250 mm. V 
druhém směru se rozpětí 
liší od 3,4 až 8 metrů. Na 
toto rozpětí je dimenzován 
průvlak – delta nosník se 
ztracenou tloušťkou prů-
vlaku. Využití delta nos-
níku je výhodné z hlediska 
zefektivnění konstrukční 
výšky kvůli nutnosti vyso-
kých podhledů.

PODZEMNÍ PODLAŽÍ

NADZEMNÍ PODLAŽÍ



Řez AA‘    1:250

V návrhu je využito protonu 
firmy Mevion, který nabízí kompakt-
ní řešení jinak rozlehlého systému. Je to 
objekt, který má celkem tři snížená pod-
laží, z toho prostřední je podlaží vstupní. 
Proton je umístěn tak, aby byl přístupný 
bezbariérově z ulice Tomešova, vedle něj 
je umístěno parkoviště včetně stání pro 
sanitku. Přístup je do něj umožněn také 
z centrálního schodiště a výtahu, tudy se 
uvažuje o přístupu pacientů z lůžkového 
oddělení ve 3.NP severního objektu. 

Proton je umístěn v hmotě plat-
formy, avšak mimo oba hlavní objekty. Je 
zde možnost využít fázování projektu, je-
likož realizace výstavby protonu je velmi 
nákladná.



Řez BB‘    1:250

Konstrukce centrálního objektu 
je řešena jako ocelová rámová konstruk-
ce, průřez prvků je 200x200mm. Rámy 
jsou svařované, nebo spojené se stěnou 
výtahu. Schodiště je řešeno jako zalome-
ný nosník. Konstrukce je opřena o spodní 
stavbu.



Řez CC‘    1:250



DETAIL KONSTRUKCE

 Obvodové stěny jsou tvořeny výplňovým zdivem 
YTONG STATIK tl. 375 mm, obálka je tvořena izolací 
tloušťky 130 mm, v jejíž úrovni jsou instalována před-
sazená okna pomocí speciálních kotev. Je tak umožněno 
vytvořit pásová okna bez nutnosti vázat se na skeletový 
systém a zároveň je nedochází k vytváření tepelných 
mostů.  Finální exteriérovou vrstvu tvoří vápenocemen-
tová omítka bílého odstínu. Okna jsou černá hliníková z 
izolačního trojskla. 
 Podlahy jsou navrženy jako marmoleum různých 
odstínů, což je výhodné z hlediska jednoduché údržby, 
odolnosti, množství barevných odstínů, barevné stálosti 
a také z ekologického hlediska – jedná se o čistě přírod-
ní materiál. 
 Zábradlí lodžií i venkovních prostorů je ocelové 
doplněné o inoxovou síť.
 Veškeré technické zázemí se nachází v pod-
zemních patrech. Uvažuje se s napojením na centrální 
kotelnu MOÚ, větrání a teplovzdušné vytápění je řízené 
vzduchotechnickými jednotkami z technické místnosti. 
Uvažuje se sádrokartonový podhled výšky 450 mm na 
vedení rozvodů. 
 Střecha obou objektů je řešená jako vegetační 
extenzivní. Část střechy jižního objektu je řešena jako 
pochozí terasa.  Střecha platformy je řešena jako pocho-
zí, z části s vegetací ve květináčích, které jsou umístěny 
nad konstrukcí stropu a umožňují tak obsáhnout větší 
množství zeminy. 
 Objekt je založen na železobetonové základo-
vé desce tloušťky 500 mm na skále. V podzemní části 
jsou dimenzovány opěrné zdi ze železobetonu tl. 350 
mm, budou vyarmované a opřené o základovou desku a 
strop.








