
vnější městský bulvár 1

vnější městský bulvár 2

křídlo následné péče

oddělení "matka, dítě"

provozní křídlo
k "Hot Floors"

rozvojová plocha

1 analýza území, dopravní napojení lokality 2 rozdělení funkčních ploch areálu 3 návrh modulárního systému 4 denní osvětlení, vzdušnost

5 modulární uspořádání kolem bloku "Hot Floors" 6 rozdělení do funkčních celků 7 zeleň, řešení komunikací a pobytových ploch

Navržený urbanistický koncept vychází ze zevrubné analýzy daného území. Postupně jsme se
seznamovali se základními parametry místa a snažili jsme se najít vždy optimální řešení, které bude
výhodné nejen pro nemocnici, ale pro celou lokalitu, která se stavbou nové nemocnice sousedí.

- navržený koncept propojuje navzájem jednotlivé funkční celky  řešeného území, a společně s nimi
vytváří kompaktní novou městskou část

- areál nemocnice propojuje původní bytovou výstavbu s plánovanou bytovou výstavbou a nabízí pro
bydlení v této části nabídku služeb a drobných obchodních ploch v parterech parkovacích domů

- nová dopravní situace přispěje k lepší dostupnosti celého území, a to hlavně díky rozšířené trase MHD
- urbanistický návrh optimálně zastavuje řešené území, ponechává dostatek ploch pro zeleň, která díky

navrženému konceptu prostupuje do jednotlivých křídel nemocnice a vhodně doplňuje také okolní
obytnou zástavbu

- navržený koncept pracuje optimálně se hmotami nemocničního komplexu, a to i s ohledem na
oslunění, denní světlo je přivedeno téměř do všech vnitřních prostor stavby a ani okolní zástavba není z
hlediska oslunění nijak omezena

pozitiva urbanistického návrhu směrem k bytové zástavbě
- lepší dopravní obslužnost  stávajícího sídliště, nově bez nutnosti přecházení od stanic MHD přes třídu

3.května
- možnost parkování v parkovacích domech podél sídliště (cca 100 park.míst pro sousední domy)
- parkovací domy sousedící se sídlištěm budou řešeny jako ekologické stavby s vegetativní zelení na

střechách a s fasádami porostlými udržovanou  popínavou zelení
- díky umístění parkovacích domů bude sídliště lépe odhlučněno od rušné třídy 3.května
- v pěšky dostupné vzdálenosti od sídliště budou také pro obyvatele sídliště k dispozici drobné obchodní

prostory a služby v parterech parkovacích domů
- v neposlední řadě je důležitým bonusem také těsná blízkost špičkově vybavené nemocnice
- lepší dopravní obslužnost plánované výstavby, v těsné blízkosti zastávky MHD (trolejbus, autobus)
- uvažuje se s obousměrným provozem v ulici Tyršově, což umožní lepší propojení zdejších obyvatel s

nemocnicí i s  obchodním centrem

pozitiva urbanistického návrhu směrem k sousední ploše, která navazuje na obchodní zónu
- nově navržená komunikace, která propojuje ulici Tyršovu se třídou 3.května je napojena také na

obchodní areál, ale i na areál nemocnice
- důležitou skutečností pro rozvoj pozemku v sousedství obchodní zóny je, aby stavba, která zde bude

umístěna byla orientována svým hlavním průčelím směrem ke třídě 3.května, ale také směrem
východním, tedy k nemocnici, neboť jedině otevření plánované zástavby těmito směry umožňuje
vytvořit z navržených komunikací "živé" ulice s nabídkou kultury, služeb, komerce a hlavně s pohybem
lidí, kteří budou tyto provozy navštěvovat

- tento fakt bude umocněn sousedstvím nemocničního areálu s velkým pohybem osob, a také
bezprostřední blízkostí původního sídliště a nově plánované obytné zástavby

nákupní zóna

stávající napojení na
třídu 3. května
v přímém propojení
s ul. Tyršovou

nové napojení na třídu
3. května

plánovaná obytná zóna stávající obytné sídlištědopravní napojení na
nákupní zónu

plocha pro řešení odclonění hluku od třídy 3. květnazklidněná část pozemku -
umístění hlavní budovy nemocnice

plocha pro řešení odclonění obytné zóny sídliště od nemocnice

hmota parkovacích objektů s komerčními prostory v přízemí fungující
jako bariera hluku; záchyt parkování hned na vstupu do areálu

hmota parkovacích objektů s komerčními prostory v přízemí fungující jako
clona mezi obytnou zónou a nemocnicí

plocha podpůrných staveb nemocnice (mateřská škola, ubytování, zeleň ...)

základní plocha nové stavby při variantě monobloku,
rozdělená do jednotlivých modulů

rozdělení parkovacích objektů do menších hmot
- zachování měřítka území

rozposunutí modulů pro přístup světla
a vzduchu do vnitřních prostor
nemocnice

koncentrace hlavních provozů do středu nemocnice - logistika a
ekonomika provozu - vytvoření "srdce nemocnice"  Hot Floors pohyb pacientů je nejfrekventovanější na začátku

areálu - ambulantní provozy

"srdce nemocnice" - hlavní vyšetřovací,
diagnostické, zákrokové a léčebné provozy

dopravní osa - bulvár 1

dopravní osa - bulvár 2

provozy lůžkových odddělení s nejmenší frekvencí provozu
pozměněná orientace vůči světovým stranám

vytvoření vnitřního bulváru - nástupní osy
pacientů do jednotlivých provozů

ulice jsou navrženy jako pobytové
plochy se vzrostlou zelení stromořadí

prostory mezi domy a atria uvnitř nemocnice
jsou navrženy jako zelené zahrady

kolem lůžkových oddělení vznikne park
se vrostlou zelení

ulice jsou navrženy jako pobytové
plochy se vzrostlou zelení stromořadí

stěny parkovacích domů budou porostlé
popínavou zelení vytvářející příjemnější mikroklima
prostoru, eliminující hluk a  emise aut principy urbanisticko - architektonického řešení
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