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Kláštor milosrdných bratov v Prostějove 

Prístavba a návrh nového funkčného využitia 

Centrum liečby roztrúsenej sklerózy a  

Komunitné centrum 

Koncept 

Objekt kláštora sa nachádza na hrane historické jadra mesta a je zahrnutý 
do jeho pamiatkovej ochrany. Do mestskej zástavby sa prepisuje dvoma 
fasádami z ulíc Újezd - Olomoucká a Vojáčkovím námestím na ktorom leží 
napríklad Národní dom od architekta Koteri. A do Ulice Újezd tvorí hlavnú 
pohľadovú os. Večšia časť kláštora tvorená dvoma hlavnými objektmi , 
starším z 18.storočia napojený na kostol (objekt A) a novšou prístavbou z 
19.storočia (objekt B). Spomínané ulice Olomoucká a Újezd tvoria dôležité 
dopravné tepny medzi mestami Olomouc a Brno už z dávnych čias.  

Novou funkciou celého areálu sa má stať Centrum liečby roztrúsenej 
sklerózy. Vo vybavení kláštora sa má nachádzať lôžková časť , rehabilitácia 
a prevádzky ktoré sa na to viažu. Ako ďalšiu funkciu do vybavenia mesta by 
mal objekt poskytovať priestory komunitného centra , galérie (výstavné 
priestory) a priestory pre workshop a podobne. 

Pri návrhu rekonštrukcie a prístavby vznikol koncept nového komunikačného 
prepojenia objetov A a B s novým hlavným vstupom k Vojáčkovmu námestiu , 
ktoré uzatvára Národní dum .Tento koncept poskytne potrebný predpriestor a 
využitie nevyužitých zelených plôch vedľa kostola. Nová prístavba poskytne 
okrem nových komunikačných kapacít aj únikové schodisko, výťahové šachty a 
hygienické zázemie . Horizontálne predelí dva odlišné provozy objektu A. V 
prízemí funkcie slúžiace verejnosti a hornom podlaží privátne Centra 
roztrúsenej sklerózy. Objekt A bude uzatvorený do nového rajského dvora . Z 
novej hraničnej časti bude jedálenský provoz slúžiaci Centru. Na túto časť 
naviaže prístavba k objektu B ktorý v prízemí slúži na príjem a 
rehabilitáciu pacientov a zázemiu objektu. V hornom podlaží sa nachádza 
lôžková časť. V prístavbe k objektu B budú komunikačné chodby , výťah a 
rampa prepájajúca priestor. Pred touto prístavbou bude objekt bazénu so 
šatňami a zázemím. 

Koncepcia sa snaží zachovať charakteristické črty a podstatu objektu ako 
kláštora a zároveň novými konštrukciami vytvoriť prehľadný systém 
komunikácii v objekte a potrebné socialne zázemie jeho uživatelov. 

Areál kláštora je otvorený do velkej záhrady, ktorá v súčasnosti pustne. 
Táto záhrada nikdy nemala okrasný charakter.Slúžila na pestovanie zeleniny 
, mala ovocný sad a podobne.  



V jej interiery by mal vzniknúť nový systém prepojenia priestoru z Námestia 
Spojencu do Vojáčkovho námestia. Toto prepojenie by malo vytvoriť príjemné 
zelené skľudnenie v interiéry mesta. Ale mala by byť uzatvárateľná v 
nočných hodinách . 

Potreby ludí s RS 

Osoby postihnuté roztrúsenou sklerózou majú zvýšené nároky na 
bezbariérovosť, rozšírenie vstupov ovládacie a podporné prvky. Dôležitá je 
aj prehľadná orientácia pre nevidomých a nepočujúcich. Možnosť stravovania 
. Hygienické ,zdravotnícke ,rehabilitačné a volnočasové aktivity. Pri 
pobyte osoby s RS sú kladené nároky na čo najluckejšie - domáckejšie 
podmienky s čo najväčšou možnosťou sebestačného života a súkromia. V 
garsoniérach je potrebné bezbariérové WC a sprchový kút. V izbe možnosť 
signalizačného zariadenia pre komunikáciu s personálom a transportné 
zariadenie na ľahšiu manipuláciu s pacientmi. Možnosť spoločných priestorov 
na stretávanie sa s rodinou a návštevníkmi. 

Program: Zdravotné pobyty, odľahčovacie pobyty, chránené dielne ,ordinácie 
a podporné činnosti ako doplnkové funkcie možnosti využitia záhrady a 
podobne. 

Navrhovaná kapacita 

Kapacita Centra pre liečbu roztrúsenej sklerózy poskytuje má 27 lôžok , z 
toho 8 izieb je 2xlôžkových , 8 izieb je 1xlôžkových a jedna 3xlôžková. K 
tomu sa viaže asi predpokladaný počet sestier 27, vedenie organizácie 7 
osôb , doktora , 4 sestier na rebabilitáciu a 4 osôb na prevádzku 
stravovania. Celkový predpokladaný počet je teda 70 osôb v Centre pre 
liečbu roztrúsenej sklerózy. 


