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ABSTRAKT 

Předmětem této práce jsou zdravotnická zařízení se zaměřením na ty, na kterých 

spolupracovala dvojice architektů František Čermák a Gustav Paul. První část je věnována 

obecnému dělení a vývoji systému výstavby těchto zařízení, od pavilonového typu 

výstavby až po rozsáhlé nemocniční bloky, a je ilustrována jednotlivými příklady. Dále 

jsou popsány typy nemocnic a jejich řešení,  a to zejména v období po roce 1948. Ve 

stručnosti jsou prezentovány významné projekty zahraniční a československé nemocniční 

výstavby. Následně jsou představeni architekti František Čermák a Gustav Paul – jejich 

život a dílo a konečně jejich projekty a realizace, z nichž byly pro tuto práci vybrány 

projekty městské infekční nemocnice v Bratislavě, klinické a nadační nemocnice v 

Záhřebu, tuberkulózního sanatoria ve Výšných Hágách a nemocnice v Praze – Motole a 

dále jejich realizace, a to sanatorium ve Vráži u Písku, barákové nemocnice v Praze – 

Motole, dostavba hlavního pavilonu nemocnice v Litomyšli a nemocnice v Chrudimi.  

Klíčová slova: architektura, nemocnice, sanatorium, zdravotnické stavby, 20. století, 

Čermák, Paul 

The subject of the present thesis is the architectural aspect of healthcare facilities with a 

focus on the work of the architects František Čermák and Gustav Paul. The initial part 

outlines the general classification and development of the building system of these 

facilities – ranging from the “pavilion” type to the extensive hospital blocks – illustrated by 

examples. The next part describes types of hospitals and their designs, especially after 

1948. It includes a brief overview of both Czech and foreign projects that are of 

significance. The subsequent part introduces the life and oeuvre of the architects František 

Čermák and Gustav Paul, detailing several particular projects and realizations. Among 

those chosen for further elaboration are the projects of the Municipal Infectious Diseases 

Hospital in Bratislava, Clinical and Foundation Hospital in Zagreb, Tuberculosis 

Sanatorium in Vyšné Hágy and the Hospital in Prague–Motol; and further their realizations 

including the Sanatorium in Vráž u Písku, Provisional Hospital in Prague–Motol, 

completion of the main pavilion of the Hospital in Litomyšl and finally the Hospital in 

Chrudim. 

Keywords: architecture, hospital, sanatorium, healthcare facility, medical facility, 20
th

 

century, Čermák, Paul 
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ÚVOD 

Počátky zdravotní péče nalézáme již v dobách antického Řecka. Antický starověk 

sice nemocnice v našem smyslu neznal a léčba pacientů probíhala doma u nemocného či v 

domě lékaře, který bychom s nadsázkou mohli nazvat jakousi soukromou klinikou – tzv. 

iatreion, který byl formou atriového domu a obsahoval byt lékaře, pokoje pro nemocné a 

místnosti pro přípravu léčiv. Veřejné léčebny, tzv. asklepia, se nacházely v blízkosti 

léčivých termálních pramenů, kde byly příznivé klimatické podmínky. Později na těchto 

místech byly vybudovány lázně, jak je známe dnes. Za předchůdce nemocnice můžeme 

považovat tzv. valetudinarium, které dělíme do dvou typů – civilní a vojenské. Stavebním 

principem vycházela z iatreonu, kde byly kolem atria umístěny pokoje nemocných, však 

atrium bylo nahrazeno dvorem se sloupovou kolonádou.   

S rozvojem křesťanství jsou zakládána tzv. xenodochia jako útulky pro poutníky. 

Jejich vznik ukládá roku 325 první nicejský církevní koncil jako reakci na stoupající počet 

poutníků při cestě ke Kristovu hrobu. Dále jsou v zemích západní Evropy zakládány 

klášterní hospitály. Jedna z nejznámějších klášterních nemocnic vznikla při klášteru St. 

Gallen v dnešním Švýcarsku. Klášterní hospitál představuje jediný typ nemocnice až do 

12. století. S rostoucím vlivem a velikostí se o vznik nemocnic zasluhují města. Tyto 

městské nemocnice současně plní funkci starobinců, nalezinců i ústavu pro choromyslné. 

Ve 13. století spolu s křížovými výpravami stoupá počet nemocnic založených rytířskými 

řády.   

Pro středověké nemocnice byl typický sálový prostor, většinou oboustranně 

osvětlený, kde okna byla umísťována nad řadami lůžek, která se nacházela podél stěn a 

byla řazena kolmo k podélné ose sálu, stojící volně nebo v kójích se závěsy. Často bylo 

větrání sálu zajištěno z ochozu, který byl umístěn v úrovni prvního patra. V čele sálu byl 

umístěn oltář. Takovéto sály se nacházely buď kolem dvorů nebo v křížové kompozici. 

Toho času se zde ještě odehrávaly všechny lékařské zákroky. To se změní až u části 

nemocnic ve 14. a 15. století. Příkladem takového řešení je nemocnice svaté Alžběty Na 

Slupi od Kiliána Ignáce Dienzenhofera z let 1723–32 a Hotel Dieu v Beaune v Paříži, 

jehož požár roku 1737 upozornil na alarmující situaci a jehož obnova se stala podnětem k 

řadě teoretických návrhů velké nemocnice. Princip velkého nemocničního sálu zůstal 

zachován až do druhé poloviny 18. století.       
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Renesanční nemocnice, zejména italské, byly stavěny díky darům mecenášů, ať už 

z řad církevních či světských. Během 15. a 16. století se nemocnice začíná pozvolna 

diferencovat dle funkcí a oddělují se od ní výše zmíněné sociální ústavy. V západní a 

severní Evropě se až do začátku 18. století uplatňují středověké formy léčení a stavebních 

typů.  

V druhé polovině 18. století navrhl francouzský architekt Bernard Poyet klasicistní 

koncept nemocnice s kapacitou pěti tisíc lůžek ve tvaru loukoťového kola. Středem 

kompozice byla kaple, do které ústily všechny dostředné sály. Tento projekt již nabízel 

přehledné uspořádání a oddělení infekčních chorob spolu s dobrým prosluněním a 

větráním jednotlivých prostor. O několik let později přichází tentýž architekt s plány 

nemocnice, dle směrnic Francouzské královské akademie věd, s centrálním nádvořím a 

hřebínkovým uspořádáním pavilonů kolem tohoto nádvoří, kde byly jednotlivé pavilony 

propojeny chodbami. Ostatní funkční celky nemocnice se nalézaly v objektech, které 

tvořily průčelí  a tak uzavíraly celek kompozice. K realizaci projektu pro revoluci nedošlo, 

avšak tento princip byl předlohou pro stavbu nemocnic 18. a 19. století a stal se 

předobrazem skupinového a multiblokového systému nemocnic budoucích. Dle tohoto 

principu byla u nás vystavěna Zemská porodnice v Praze, dnešní Porodnice u Apolináře od 

architekta Josefa Hlávky. Tento koncept byl rovněž užíván při výstavbě amerických 

nemocnic 19. století.   

Nemocniční zařízení jak je známe dnes jsou pro svou provozní a technickou 

náročnost právem řazeny k jedné z nejsložitějších architektonických disciplín. Tato 

skutečnost je podmíněna zejména rozvojem a širokým spektrem jednotlivých oborů 

medicíny a vědeckým pokrokem vůbec. Uvedení zdravotnického zařízení do provozu je 

často otázkou několika let a dochází tak ke stárnutí projektu ještě před jeho dokončením. 

Právě proto je důležitá architektonická činnost v oblasti trvalé funkční revitalizace 

nemocničních zařízení a souborů, a to buď formou rekonstrukce, přestavby či demolice a 

následné výstavby nových částí.  

Předmětem této práce jsou zdravotnické stavby architektů Františka Čermáka a 

Gustava Paula, a to v období od třicátých do šedesátých let. Výstavba nemocnic v našich 

zemích byla od dvacátých let do čtyřicátých let v područí pavilonového a skupinového 

systému výstavby, jehož dokladem jsou funkcionalistické nemocniční celky jako 

Thomayerova nemocnice od architekta Bohumíra Kozáka a nemocnice v Hradci Králové, 

jejímž autorem je Bedřich Adámek. Volání po centralizaci nemocničních celků a zahájení 
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blokového typu výstavby, který byl již dávno běžný v Evropě, je vyslyšeno a zlom přichází 

se soutěží na pobočku Všeobecné nemocnice s univerzitními klinikami v Praze – Motole, v 

níž valná většina odevzdaných projektů řeší tuto otázku blokovou výstavbou.  

Bohužel válečné okolnosti zastavily již započaté přípravné práce pro výstavbu a na 

tomto místě vzniká skupina pavilonů provizorní tzv. barákové nemocnice. V letech 

poválečných je dokončována ještě řada projektů z doby před válkou v duchu pavilonového 

systému. Přechází se k typizaci nejen staveb zdravotnických a v ideové soutěži, která je 

vypsána roku 1947 na nemocnici II. typu s přičleněnou poliklinikou již neexistuje návrh, 

který by řešil danou otázku jinak než blokovou výstavbou.  

Hlavním zdrojem pramenů, díky kterým mohla být tako práce sepsána, byly 

zejména články v časopisech Architektura ČSR, Architektura ČSSR, Československý 

architekt, Architekt SIA, Československá nemocnice a Stavba. Valná většina z nich byla 

sepsána přímo Čermákem a Paulem. 

František Čermák po založení oboru Zdravotnických staveb  při ČVUT, jehož 

učitelem se stal, vydává skripta s názvem Zdravotnické stavby, ve kterém jako první 

shrnuje vývoj zdravotnických zařízení od doby antiky až po současnost a podrobně se 

věnuje výstavbě zdravotnických zařízení v Československu, ale i zařízením lázeňským a 

sportovním, neb, jak sám říká, první zdraví vracejí a druhé ho obnovují.  V závěru těchto 

skript je umístěna obrazová příloha, která obsahuje fotografie a půdorysy nejznámějších 

realizací a projektů dané doby. Tato skripta se dočkala několika rozšířených vydání. 

Nejprve samotným Čermákem a později ve spolupráci s jeho žákem architektem Karlem 

Fořtlem, který po Čermákově smrti psaní těchto skript přebírá a pokračuje v nich. 

Roku 1983 byla věnována jejich tvorbě výstava ve Fragnerově galerii, k níž byl 

vydán katalog, který vyjma vyobrazení projektů obsahuje také kompletní soupis jejich 

prací, a autorem jehož předlohy byl Jaroslav Paroubek.    

Dostupný archivní materiál, který se týká tvorby Františka Čermáka a Gustava 

Paula, František Čermák ještě za svého života věnoval archivu Technického muzea. Tyto 

materiály bohužel vzaly za své během velké povodně roku 2002, neboť byly umístěny v 

archivu v pražské Invalidovně. Z toho, co bylo zachráněno, je dnes část umístěna v archivu 

Technického muzea v Praze na Letné a část v archivu v Čelákovicích. Tento archivní 

materiál, dokumentující jejich celoživotní práci, není bohužel prakticky vůbec 

organizovaný. Jsou v něm obsaženy všechny rozpracované projekty, které jsou v této práci 

blíže rozebrány. Ty jsou ovšem k nalezení velmi podrobně i v článcích dobových periodik. 
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Obsahuje však také projekty, které nejsou k nalezení nikde jinde, z nichž si zaslouží 

pozornost zejména jejich řešení dostavby sanatoria ve Vráži u Písku a návrhy pro výstavbu 

fakultní nemocnice v Praze na Karlově náměstí, které jsou uvedeny v obrazové příloze této 

práce. 

I. SYSTÉMY VÝSTAVBY ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ  

V době, kdy měly nemocnice charitativní ráz a sloužily jako útulky nemocných, 

nebyla věnována žádná zvláštní péče stavebnímu plánu a tyto stavby se příliš nelišily od 

jiných staveb občanských. Na počátku vzniku nemocnic byla základní jednotkou místnost, 

pokoj, který sloužil jako vyšetřovna i ošetřovna. To se postupně měnilo spolu s rozvojem 

chirurgie. Práce lékařská se tímto přemístila do vznikajících prostor operačních sálů, 

ošetřoven, vyšetřoven a laboratoří, a to na všech odděleních. Pokrok vědy a nově vznikající 

technická zařízení spolu s objevením hygieny byly hlavními důvody, které vedly ke změně 

konceptu výstavby nemocnic. 

Změna sociálních poměrů mění i názor na funkci nemocnice. Nemocnice třicátých 

let si pokládá otázku, zda se bude nadále starat pouze o léčení problému, se kterým pacient 

do nemocnice přišel, či by se měla postarat i o úplné vyšetření a následně celkové vyléčení. 

Jestli se má zabývat sociálními poměry svých pacientů, zjišťovat rodinné poměry 

tuberkulózních pacientů a následně chránit ohrožené před možnou nákazou. Zda léčit jen 

své pacienty, či zřídit při nemocnicích ambulantoria
1
.  

Před zahájením výstavby nemocnice je nezbytné si položit všechny tyto otázky a 

podle toho určit rozvrh daného nemocničního zařízení, a to počet lůžek jednotlivých 

oddělení, počet lůžek celkem, stejně tak počet personálu a jeho pohyb a rozvržení jeho 

práce. Dle toho se také musí vypracovat hospodářské zázemí jako kuchyně, prádelna nebo 

ubytování personálu a stanovit samotná organizace ústavu, samozřejmě potřeby vody, 

kanalizací, sítí apod. Zjednodušeně řečeno před každou výstavbou zdravotnického zařízení 

by v ideálním případě měl být předložen přesný pracovní program lékařský, který je 

podkladem programu stavebního a předurčuje stavební dispozici.
2
  

Výše zmíněný rozvoj přírodních věd a medicíny se logicky odrazil ve výstavbě 

zdravotnických zařízení. Od začátku dvacátého století do druhé světové války je 

uplatňován ve výstavbě většiny nemocnic na našem území tzv. pavilonový systém. Jak 

                                                        
1
 Ambulance, zdravotnické zařízení pro chodící nemocné; místnost pro vyšetřování a přijímání nemocných 

do nemocnice 
2
 STRIMPL 1932, 149-150 
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patrno z jeho pojmenování, je složen z jednotlivých pavilonů, které jsou rozděleny dle 

jednotlivých oborů medicíny. Tyto pavilony jsou často propojeny chodbami, a to 

podzemními i nadzemními. V pavilonovém systému výstavby nemocnic je hospodářská 

část zpravidla umisťována samostatně s ohledem na to, aby její provoz nerušil klid areálu. 

Příjmový pavilon se nachází spolu se správní částí nemocnice při vstupu do areálu. 

Jednotlivé ambulance jsou umisťovány přímo u pavilonů.  

Výhody této koncepce jsou zejména v možnosti postupné výstavby, případné 

dostavby dalších pavilonů, v postupném uvádění do provozu a v možnosti modernizace, a 

to zejména přistavováním dalších pavilonů dle potřeby, umožňují-li to kapacity pozemku. 

Dále větší volnost při řešení půdorysu a možnost lepšího přizpůsobení jednotlivých 

místností svému účelu. Většina prostor může být větrána a osvětlena samostatně, což 

významně snižuje provozní náklady celku. U přízemní pavilonové výstavby můžeme měnit 

výšku místností podle účelu, kterému slouží a je navíc možnost užití bazilikálního nebo 

horního okna k osvětlení a větrání.  Jednotlivé pavilony mohou být zároveň samostatně 

izolovány během případné infekce. Nevýhodou tohoto systému je větší náročnost 

v zajištění vnitronemocniční dopravy, údržba jednotlivých budov, velká celková délka 

potřebných inženýrských sítí, kubatura základového zdiva, plocha střešní a požadavek na 

nemalou plochu pozemku, která předurčuje zmíněné nedostatky.
3
 Na druhou stranu odpadá 

nutnost zřizování svislých komunikací, schodišť a výtahů a nosné konstrukce mohou být 

slabší a tudíž levnější. Levně a jednoduše pavilonový systém taky zajišťuje pacientům 

možnost pobytu pod širým nebem v zahradě nemocnice, což je řešeno u vícepatrových 

nemocničních zařízení pomocí loubí, teras a balkónů. Stejně tak v momentě požáru je 

evakuace přízemních pavilonů mnohem snadnější než u několika patrových budov, kde při 

evakuaci hrozí stav paniky a případná katastrofa. Pro předcházení požáru jsou používány 

ohnivzdorné konstrukce a železný nábytek. V nemocnicích třicátých let vznikají často 

méně nebezpečné tzv. lokální požáry, které vznikají neopatrnou manipulací s hořlavými 

látkami.
4
        

Příkladem této výstavby jsou pražské nemocnice na Vinohradech, Bulovka a 

nemocnice v Hradci Králové
5
, Českých Budějovicích a Plzni. Dle Františka Čermáka tento 

decentralizovaný způsob výstavby měl u nás zvláštní přitažlivost svojí individualistickou 

pružností, akomodovatelností a možností postupné etapové výstavby, která byla oceňována 

                                                        
3
 FOŘTL 1995, 14-15 

4
 UKLEIN 1931a,  152-153 

5
 HONZÁK 1929, 17-18 
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z důvodů hospodářských. Později je pavilonový systém uplatňován zejména v případech, 

kde je odůvodněn požadavky provozními nebo konstrukčními důvody jako například u 

lehkých provizorních staveb. I tak však se snahou o provozní spojení a organizační 

jednotnost pomocí spojovacích chodeb.
6
 Však i v době plného uplatnění pavilonového 

systému u nás vzniká ojedinělý monoblok s hlavním komunikačním jádrem, z něhož 

vybíhají čtyři křídla, a to Pražské sanatorium v Podolí, jehož autorem byl prof. Rudolf 

Kříženecký za spolupráce lékaře prof. Jedličky.   

Třicátá léta přináší jako reakci na pavilonový systém výstavby tzv. systém 

skupinový, v němž jsou jednotlivé pavilony propojeny komunikačním a vícepodlažním 

objektem a jsou určitým způsobem typizované. Velké víceposchoďové pavilony se 

sdružují u velkých nemocnic v rovnoběžně situovaných řadách. Zde jsou již patrné první 

snahy po větší koncentraci a organičnosti.  

Přestože se tento systém u nás celkově příliš neujal, v duchu tohoto systému 

vznikají významná funkcionalistická díla. Příkladem užití tohoto systému výstavby je 

Thomayerova nemocnice v Praze – Krči, původním názvem Masarykovy domovy – 

sociální domovy, dílo architekta Bohumíra Kozáka z let 1926-1934
7
 a Ústav 

choromyslných v Havlíčkově Brodě od architekta Viléma Weingärtnera. Projekty v duchu 

tohoto principu přinesly také velké nemocniční soutěže, a to mezinárodní soutěž na 

nemocnici v Záhřebu z roku 1930, soutěž na klinické nemocnice a univerzitní čtvrtě v Brně 

- Kraví Hoře z roku 1932 a v Bratislavě z roku 1933. Tento systém se u nás užíval v době 

první Československé republiky do druhé světové války. 

Směřování ke stavební a provozní koncentraci dokazují dvě velké nemocniční 

soutěže té doby, a to mladoboleslavská a motolská, kde se v soutěžních projektech již 

uplatnilo centralizované blokové řešení.
8
 K výsledku této první motolské soutěže se 

vyjádřil architekt Havlíček ve své recenzi následovně: „Především je třeba vyzdvihnout 

důležitý klad, který je sumárním výsledkem soutěže: jsme venku ze zajetí pavilonového 

systému, v Motole nebude nová Bulovka. Doufejme alespoň.“
9
  

Tento centralizovaný a organizačně ucelenější blokový systém je projekčně 

mnohem obtížnější než typ pavilonový. Sám František Čermák se k němu vyjadřuje 

následovně: „Koncentrace má totiž býti prostorovou i provozní synthesou, vyhovující 

                                                        
6
 ČERMÁK 1970, 6-7 

7
 ZENKL 1931, 131-212 

8
 ČERMÁK/PAUL 1938, 165 

9
 HAVLÍČEK 1936 
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komplikovanému organismu nemocničnímu, tedy prostorovou komposicí vyššího řádu. 

Proti tomu systém pavilonový je vlastně jen prostá addice, tedy forma principielně 

mnohem jednoduší.“
10

 Provoz těchto nemocničních blokových staveb je organizován 

dvojím způsobem, a to buď pouze vertikálně, což u velkých nemocnic vede 

k mrakodrapovým stavbám, nebo kombinací vertikálního provozu s horizontálním. 

Vertikální typ se zdál být ideálním, protože umožňoval spojení všech oddělení pomocí 

jedné vertikální komunikace, ovšem za předpokladu, že na jedno patro by připadalo jedno, 

maximálně dvě oddělení, což je ovšem u větších nemocnic nemožné, neboť dvě léčebné 

jednotky na patro jsou nedostatečné, a tak se dospělo k nutnosti kombinace provozu 

horizontálního a vertikálního.  

Dalším ze systému výstavby byl monoblok
11

, jehož architektonická a kompoziční 

složka je velmi obtížná pro obsáhlé programové a lékařské požadavky, které vedou 

k veliké hmotnosti a rozměrům půdorysným i výškovým. Navíc opakování náplně 

obsahové nedovoluje přílišnou rozmanitost kompoziční, a to zejména v centrech měst, lépe 

řešitelné jsou tyto úkoly samozřejmě při okrajích, periferiích, měst, v přírodním krajinném 

rámci.   

 V tomto systému jsou jednotlivé části nemocnice řazeny vertikálně nad sebou ve 

formě výškové budovy. Hospodářská část je v tomto případě umístěna v suterénu či stojí 

odděleně od hlavní hmoty. Po druhé světové válce se stal nejcharakterističtějším a 

nejvýznamnějším typem zdravotnické výstavby u nás i ve světě projekt nemocnice 

s poliklinikou. Jak v projektech, tak v realizacích této doby se uplatňovaly snahy po větším 

sjednocení a zároveň soustředění pavilonové soustavy a po konceptu horizontálně řešeného 

monobloku. Začal se uplatňovat hierarchický systém zdravotnických zařízení členěný dle 

odbornosti a velikosti zdravotnických zařízení.  

Nevýhodami monoblokového systému výstavby nemocnic je nutnost klimatizace, 

případně alespoň vzduchotechniky, nutnost stálého umělého osvětlení a zajištění 

ekonomicky náročného chodu výtahů. Dokonalý provoz monobloku je zcela odkázán na 

technická zařízení, což v případě výpadku elektřiny vede k závažným funkčním obtížím. 

                                                        
10

ČERMÁK/PAUL 1938, 166 
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 Začíná se uplatňovat po dvacátých letech 20. století nejprve v Americe, vzhledem k vysokým cenám 

tamních pozemků byla pavilonová výstavba cenově neúnosná. Po deseti letech od počátku této americké 

blokové výstavby je tento model importován do Evropy s určitými rozdíly, a to zejména počtem pater. 
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usnesení římského kongresu Mezinárodní společnosti nemocnic z roku 1935, se usilovalo o kombinaci 

vertikálních a horizontálních systémů a nepřekročení výšky osmi nebo maximálně jedenácti pater, která byla 

shledána jako optimální jak z hlediska ekonomického, tak psychologického. 
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Dalším problémem je udržení aseptického prostředí v uzavřených prostorách monobloku, 

což je ve změti chodeb prakticky nemožné. Vznikají tak rezistentní bakterie, které přinášejí 

nozokomiální nákazy.
12

 Navíc ztráta horizontu ve výhledu má negativní vliv na psychiku 

pacientů i personálu. Závažným nedostatkem je i absence možnosti růstu nemocnice, který 

může být zajištěn pouze formou vnitřní přestavby, která narušuje provoz zařízení.  

Z realizací monobloku je na našem území nejvýznamnější funkcionalistické 

Tuberkulózní sanatorium ve Vyšných Hágách ve Vysokých Tatrách, které bylo dokončeno 

před druhou světovou válkou. Je dílem architektů Františka Alberta Libry a Jiřího Kana.
13

  

Reakcí na výše zmíněné nedostatky systému monoblokové výstavby vznikl 

multiblokový neboli polyblokový systém, který je založen na kobercové formě zástavby. 

Je syntézou výhod pavilonového a monoblokového systému. V různých obdobách 

multiblokového systému je postavena většina velkých a středních nemocnic v celé západní 

Evropě, a to od jednoduchých hřebínkových typů až po kobercové typy s řadou atrií a 

členitým obrysem. Multiblokový systém v současnosti uzavírá vývoj staveb 

zdravotnických jako typologického celku.
14

      

II. ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ  

Do roku 1939 se československé zdravotnictví vyvíjelo obdobně jako ve většině 

evropských zemí. Léčebná péče byla dostupná pro veškeré obyvatelstvo ať už pojištěné či 

nepojištěné, které docházelo do soukromých ordinací lékařů. Je nutno podotknout, že 

lékařské pojištění bylo na velmi dobré úrovni. Nemocnice se dělily na komunální, obecné a 

zřídka státní, současně existovaly i nemocnice soukromé a církevní. Pojišťovny budovaly 

odborné léčebné ústavy, sanatoria - zejména tuberkulózní. Preventivní péče byla 

v předválečném Československu takříkajíc minimální. Centrální řízení zdravotnické služby 

neexistovalo a jednotlivé části se vyvíjely samostatně, čehož výsledkem bylo 

nerovnoměrné umístění zdravotnických zařízení ve státě.
15

  

Roku 1948 byly všechny nemocenské pojišťovny a ambulantoria sjednoceny 

v systému národního pojištění, které připadalo všem občanům. Po roce 1948 jsou 

kompletně znárodněny všechny léčebné a ošetřovací ústavy i lázně. Zároveň vzniká při 

                                                        
12

 Pochází z řeckého slova nosokomeion = nemocnice, nosos = choroba, v překladu nemocniční onemocnění. 
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13
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Stavoprojektu typizační složka mimo jiné se specializací pro zdravotnické stavby, ta je po 

roce 1949 rozdělena na ateliér pro zdravotnické stavby ve Stavoprojektu a na oddělení pro 

typizaci zdravotnických staveb ve Studijním a typizačním ústavu. 

Roku 1960 vzniká Zdravoprojekt se sídlem v Praze a později i v Bratislavě, který se 

zabýval typizací v oboru zdravotnických staveb spolu s několika specializovanými 

pracovišti ve Stavoprojektu, ze kterých jmenujme alespoň pracoviště v Praze, Brně, 

Košicích, Ostravě, Hradci Králové a Plzni. Pro drobné zdravotnické stavby byly vytvořeny 

typové podklady,  projektové normy pro nemocnice s poliklinikou a dále studie 

jednotlivých nemocničních pracovišť. Dalším úkolem Zdravoprojektu bylo vypracování 

typizačních studií. To se dotklo zejména menších zdravotnických staveb, jimž byly 

vytvořeny typové podklady a pro nemocnice s poliklinikou projektové normy a studie 

jednotlivých pracovišť.
16

  

Spolu se vznikem ČSR jsou zdravotnické ústavy děleny na léčebné ústavy 

lůžkové
17

, léčebné ústavy pro ambulantní a preventivní službu
18

, ústavy vyučovací a 

výzkumnické
19

. Dále je od roku 1948 určeno dělení nemocnic dle typů, a to následovně: 

krajská nemocnice I. typu s poliklinikou, jejíž kapacita se pohybuje v rozmezí sedmi set až 

tisíc lůžek a kde jsou zastoupeny všechny specializované lékařské disciplíny, a dále pak 

okresní nemocnice II. typu, zpravidla pro jediný okres, o velikostí kolem dvou set až čtyř 

set lůžek. Obsahovala čtyři základní oddělení, primariáty, chirurgii, internu, gynekologii 

s porodnicí, oddělení dětské – kojenecké a expektační oddělení pro choroby infekční. 

Infekční oddělení byla soustřeďována při nemocnicích krajských. Vyjma těchto dvou typů 

nemocnic se zřizují ústavy pro preventivní a ambulantní léčbu, kam řadíme obvodní 

zdravotnické středisko, okresní zdravotní středisko a krajské zdravotnické středisko. 

Vznikají i doposud nová zařízení jako hygienicko-epidemiologické stanice, transfúzní 

stanice, závodní ambulantoria, polikliniky, venkovská závodní střediska apod.
20

   

V této době dochází k odklonu od pavilonového systému výstavby. Tyto tendence 

jsou však již patrné před II. světovou válkou, kterou byly načas pozastaveny. Pavilonový 

systém, dle myšlení doby, neodpovídal již ani obsahem ani formou funkci moderního 
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zdravotnického ústavu. Již v předválečných letech probíhal tento proces a snaha o větší 

centralizaci i v evropských městech. Na našem kontinentu byly nejvíce sledované výstavby 

nemocnic v Curychu, Lille a Stockholmu, které však byly shledány jako ne úplně dokonale 

zcentralizované a upřednostňovaly ještě vertikální způsob výstavby, který byl záhy 

kritizován.
21

  

V rámci hledání ideálního řešení nemocnice byla dne 6. 12. 1947 vypsána 

Společností československých nemocnic veřejná ideová soutěž na nemocnici II. typu 

s přičleněným zdravotnickým střediskem pro spádové území padesát tisíc obyvatel, což 

odpovídalo okresu, z iniciativy Zemského národního výboru v Praze.
22

 Jednalo se o návrh 

ideálního typu, ke kterému nebyl přirazen žádný konkrétní pozemek. Stavební program 

určoval jednotlivé obory a počet lůžek  a závazné směrnice pro grafickou úpravu plánů, 

tabulky pro výpočty ploch, obstaveného prostoru a předpokládaného počtu personálu a 

dále schéma oslunění a zastínění ve třech ročních obdobích. Návrhy měly obsahovat řešení 

lůžkové části s odděleními pro nemoci vnitřní s izolačním oddělením, oddělení 

chirurgické, oddělení dětské a oddělení porodní a gynekologické, dále pak společný 

ošetřovací a vyšetřovací komplement a část pro péči o mimoústavní pacienty – 

zdravotnické středisko. Požadavkem této soutěže byla spolupráce architektů přímo s lékaři, 

která byla již v předchozích letech častá a doporučovaná, ale tentokrát byla podmínkou. 

Soutěžní lhůta byla stanovena do konce září následujícího roku a bylo odevzdáno celkem 

dvanáct návrhů. Tuto nízkou účast snad možno vysvětlit tím, že odborníků na nemocniční 

architekturu nebylo mnoho a velká část z nich byla členy poroty. 

Dne 12. 10. 1948 se konala schůze členů poroty, jejímž předsedou byl Bohuslav 

Albert a dalšími členy z řad architektů byli Josef Havlíček, Oldřich Hanuš, Vladimír 

Wallenfels a Rudolf Kvěch, kdy byly otevřeny došlé soutěžní návrhy. O osmnáct dní 

později se sešla porota znovu, tentokrát již za účasti všech soutěžících architektů a jejich 

poradců – lékařů. Další pracovní schůze probíhaly ve dnech 12., 13. a 20. 11. 1948, kdy 

byly jednotlivé návrhy prezentovány samotnými autory. Závěrečná schůze poroty se 

konala 24. 11. 1948, poté byl její verdikt předán další porotě tentokrát tvořené zástupci 

Svazu výtvarných umělců, kterými byli František Maria Černý, Gustav Paul, Richard 

Podzemný a dne 15. 12. 1948 bylo stanoveno definitivní pořadí. 

První cena nebyla udělena. Druhá cena s odměnou sedmdesát pět tisíc korun byla 

udělena třem projektům, a to projektu architektů Ladislava Kotermanna a Kamila 

                                                        
21

 HAVLÍČEK 1936, 124 
22

 ČERMÁK 1955, 128 



 

16 

Ossendorfa, dále projektu Vlastimila Dohnala a poslednímu projektu Víta Obrtela. Cenu 

třetí a odměnu ve výši padesát tisíc korun získal projekt Karla Stráníka. Tři projekty ač bez 

umístění byly zakoupeny. Za čtyřicet tisíc byl zakoupen projekt Augusty Müllerové a 

Ladislava Machoně a za po třiceti tisících byly zakoupeny dva projekty: Josefa Novotného 

a dvojice Ivana Vacka a Vladislava Krále. Odměněny patnácti tisíci byly projekty 

Jaroslava Štípka, Rudolfa Štycha a Břetislava Petránka. Po deseti tisících dostaly poslední 

dva soutěžní návrhy Emanuela Losenického a Josefa Mojžíše.
23

 Tato soutěž reprezentovala 

definitivní odklon od pavilonové výstavby nemocnic. Dokladem o tehdy nalezených 

formách a možnostech řešení hlavního bloku okresní nebo oblastní nemocnice jsou 

projekty v Českém Těšíně, Ledči nad Sázavou, Žatci, Kolíně, Liberci a Karlových Varech.      

  Proces hledání ideální formy nemocnice, který byl plný pokusů a omylů ilustruje 

roku 1948 další soutěž na okresní nemocnici s kapacitou o dvě stě až čtyři sta lůžkách se 

čtyřmi primariáty nebo na krajskou nemocnici s poliklinikou o kapacitě pět set až šest set 

neinfekčních lůžek. V těchto snahách o vytvoření ideálního prototypu pro nemocniční 

stavby byly nejlépe hodnoceny projekty právě Čermáka a Paula a Podzemného 

s Tenzerem.
24

  

V poválečných letech se tedy přistoupilo ke dvěma hlavním otázkám, a to k celkové 

organizaci provozu nemocnice a ke studiu normalizace a typizace zdravotnických staveb. 

Předchozí projekční praxe používala pro stavby zdravotnické zpravidla běžné modulové 

sítě 3,00 m, tak na ní navázaly i první pokusy o typizaci nemocnic. Od roku 1949 je 

zaveden jednotný modul 1,80 m, jednotné hloubky lůžkových traktů 5,40 – 6,00 m a 

jednotná konstruktivní výška pater 3,60 m. Plocha na jedno lůžko ve vícelůžkových 

pokojích byla stanovena v rozmezí 6,5 – 7,00 m² a lůžková jednotka normálních oddělení 

na dvacet pět až třicet lůžek. Během provozu nemocnic lůžkové jednotky, pokoje 

nemocných, nesměly být rušeny žádným provozem ani průchodem. Pokoje musely být 

izolované neboli nesměly být průchozí k jiným částem lůžkovým ani léčebným. Z toho 

plyne, že musely být přístupné z jediného komunikačního či provozního centra případně 

ústřední části společné celému nemocničnímu monobloku.
25

   

V prvních poválečných nemocničních zařízeních přežívá pavilonový systém 

zejména formou dostavby stávajících nemocnic. Pavilonovým systémem byly například 
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25

 tento požadavek se v té době v cizině nikde neuplatňuje, je tedy Čermákem považován za určité 
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řešeny mnohé nemocnice na Moravě, jejichž autorem byl z velké části architekt Bedřich 

Rozehnal. Jmenujme nemocnice v Novém Městě na Moravě, Kyjově a Dačicích a 

z dostaveb starších nemocnic to byly nemocnice v Kroměříži a Třebíči.
26

  

Mezi první pokusy o monoblokové řešení řadíme nemocnici v Kladně, která 

postrádá jediné komunikační a společné centrum a je spíše souhrnem několika oddělení 

řazených horizontálně vedle sebe, čímž navenek vzniká blok na principu hřebenového 

půdorysu. Realizací, která prezentuje pochopený princip monobloku, je nemocnice 

v Chrudimi. Tyto příklady byly vyprojektovány ještě před vznikem státních projektových 

ústavu a Studijního a typizačního ústavu v Praze.  

Prvními příklady okresních nemocnic navržených na podkladě nového provozního 

principu skladby monobloku a nového modulu jsou nemocnice v Rokycanech a Povážské 

Bystrici, která je prvním příkladem s užitím Alterovy chodby pro příchod personálu do 

polikliniky. Jmenujme dále nemocnici v Partyzánském, kde hlavní schodiště je nahrazeno 

rampami, neboť je nemocnice řešena jen ve dvou až třech úrovních, kdy úroveň pater 

v obou hlavních částech je rozdílná o polovinu výšky patra. V patře se nacházejí tři 

lůžkové jednotky, které se stýkají v jediném komunikačním centru. Nemocniční provoz 

ústavní je důsledně oddělen od složek ambulantních pomocí Alterovy chodby a vyšetřovny 

polikliniky jsou osvětleny pomocí šedových střech, nemocnici v Třinci, v Mostě, kde jsou 

navrženy čtyři ošetřovací jednotky v patře aby se snáze docílilo požadavku 

neprůchodnosti, kde tyto čtyři jednotky jsou spojeny s léčebným komplementem a vytváří 

tak dispozici ve tvaru písmene T. Polikliniku tento projekt umisťuje v předsunutém křídle, 

které se napojuje od severu na léčebný komplement. Nemocnice v Prievidze také se čtyřmi 

lůžkovými jednotkami v patře, vytváří s dalšími dvěma křídly pro polikliniku a léčebný 

komplement dvojitý kříž, který se podobá americkým mrakodrapovým půdorysům 

nemocnic. Dále vznikají nově nemocnice v Boskovicích, Rokycanech, Revúci a v Gelnici, 

kde ve všech případech vyjma Rokycan, je hlavní nemocniční blok doprovázennížšími 

objekty.
27

  

Vyjma výše uvedených nemocnic je třeba zmínit dva dětské ústavy, od architekta 

rozehnala  samostatnou dětskou klinickou nemocnici v Brně a dětský pavilon v krajské 

nemocnici v Hradci Králové.  Vznikají také samostatné polikliniky pro naléhavou potřebu 

ambulantních služeb, jejímž pří kladem je poliklinika v Praze – Vysočanech.
28
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28
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III. NEMOCNIČNÍ VÝSTAVBA V ZAHRANIČÍ  

Co se týče zahraničních nemocničních projektů, tak americké blokové nemocniční 

stavby byly řešeny na principu vysloveně vertikálním na rozdíl od nemocniční výstavby 

evropské, která se snaží u monobloků o účelnou kombinaci dispozice horizontální a 

vertikální. U amerických příkladů vysokých blokových nemocnic je potřeba si uvědomit, 

že zde šlo o běžný případ amerického vysokého zastavění vůbec, které bylo ovlivněno 

hospodářskými podmínkami a vysokou cenou pozemků a vedoucí proto k tak zhuštěnému 

a využitému způsobu zastavění. Až poté se zde uplatňovala i ostatní hlediska nebo 

požadavky.  

I přes vysokou úroveň technického vybavení těchto ústavů nepřinášel tento krajní 

typ uspokojivé řešení. Spíše naopak se stal dokladem, že požadavek koncentrace nesmí být 

v rozporu s požadavky hygienickými a psychologickými. Nejznámějším příkladem je 

klinická nemocnice v New Yorku od architektů Coolidge, Shepleyho, Bulfinche a Abotta 

z let 1930 – 1932.
29

 Na druhou stranu v americké venkovské nemocniční výstavbě 

převládalo řešení přízemní s různě koncipovanými půdorysy od jednoduchých 

obdélníkových dispozic až po bohatě členěné dispozice hvězdicové. Tyto nemocnice byly 

projektovány do počtu jednoho sta lůžek a obsahovaly oddělení interní, chirurgické, 

porodní a několik místností pro ambulantní službu – zejména první pomoc.
30

 Spojené státy 

americké dále také zřizovaly ve větších evropských městech nemocnice pro své 

příslušníky. Příkladem takovéto nemocnice je nemocnice koridorového typu o čtyřech 

podlažích s velkou terasou a anglickým parkem v Neuilly u Paříže.
31

    

Z blokových evropských nemocnic jmenujme Beaujon v Clichy v Paříži od 

architektů Jeana Waltera, Plouseyho a Urbaina Cassauna z let 1932 – 1935
32

, Univerzitní 

nemocnici v Curychu, dále neprovedený, organizačně jasný projekt nemocnice v Lille 

z roku 1933 od mladého amerického architekta Paula Nelsona, který byl umístěn na 

rozlehlém, nesvažitém pozemku o velikosti třicet hektarů nacházejícím se nedaleko středu 

města. Základní a rozhodující zásadou celého Nelsonova projektu je radikální a důsledný 
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32
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odklon od přírodního větrání. Veškeré místnosti měly být větrány výhradně uměle a 

neměly tedy otevíratelná okna. Stejně tak mnohde upouští i od osvětlení místností 

přírodním světlem a tak přenáší myšlenku stavby bez oken i na pole zdravotnických 

staveb.
33

 Místo Nelsonova projektu je naopak realizovaný kompozičně velmi složitý 

projekt nemocnice v Lille se dvěma lůžkovými bloky paprsčité dispozice od autorů 

Waltera, Cassana a Madelinea, Dalším přikladem jsou nemocnice St. Lo od architekta 

Nelsona, městská nemocnice v Göteborgu jejíž autory jsou G. Birch - Lindgreen a E. Lohk 

a tuberkulózní sanatorium v městě Pamio ve Finsku od Alvara Aalta. V Rakousku je to pak 

přestavba a nová výstavba klinik ve Vídni od architekta W. Bauera a kolektivu.
34

  

Všechny výše zmíněné realizace jsou řešeny formou blokové výstavby. Jediný 

první uvedený příklad nemocnice newyorské z této skupiny výrazně vybočuje, a to 

zejména pro svou, pro americkou výstavbu typickou, výšku zástavby, která dosahuje 

několik desítek pater a se řadí k mrakodrapovým stavbám - v tomto případě až nebývale 

monumentálním. Ostatní z příkladů již evropských spojuje užití vertikálního i 

horizontálního provozu.  

Pro vývoj sovětských nemocnic byl tradiční pavilonový typ výstavby na velkých 

plochách pozemků s volným zastavěním. Ještě roku 1946 je v normách nemocnic 

národního komisariátu zdravotnictví SSSR uvedeno, že stavění nemocnic o více než třech 

patrech lze pouze výjimečně a jedině se svolením Lidových komisariátů zdravotnictví 

Svazových republik. Obrat přichází roku 1951, kdy vědecká rada o otázkách projektování 

nemocnic doporučuje jako racionálnější typ pro masovou výstavbu centralizovaný systém 

o jedné budově nebo systém smíšený s poliklinikou v samostatné budově.
35

   

Pro podrobný rozbor jsem zvolila nemocnice v Clichy, Finsbury, Basileji a ve 

Stockholmu, jejichž realizace probíhaly od konce třicátých let. 

Poté, co se stala stará pařížská nemocnice z roku 1784 i přes veškeré úpravy 

nevyhovující, pařížská správa veřejných nemocnic přistoupila k vystavění nové 

nemocnice. Pozemek o rozloze devět hektarů určený pro výstavbu této nemocnice se 

nacházel v předměstí Clichy, vzdálený přibližně dva kilometry od Porte St. Quen. Projekt 

nemocnice v Beaujon opouští pavilonové uspořádání výstavby ba naopak svého času je 

nazýván mrakodrapem Evropy. Přístup k tomuto řešení byl podmíněn, jako u amerických 
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ústavů, snahou o větší ekonomičnost a nedostatkem místa. K zahájení provozu nemocnice 

došlo v únoru 1935 a všechna oddělení byla uvedena v provoz od 1. května téhož roku.
36

 

Budova dosahovala výšky padesát pět metrů a čítala dvanáct nadzemních pater, 

která tvořila jakousi oddělenou a zcela samostatnou nemocnici, která měla obsahovat jeden 

tisíc lůžek. Ze základní budovy vybíhají postranní křídla o devíti patrech a v každém patře 

je po jednom společném pokoji s deseti až patnácti nemocnými. Každé patro tvořilo 

samostatný celek a každá etáž nemocnice byla rozdělena do čtyř pracovních úseků, které 

netvořily provozně uzavřené celky. V každém z příčných traktů těchto úseků se nacházel 

velký sál s vlastním balkonem pro deset nemocných. Tyto čtyři příčné trakty budovy 

s balkony vybíhají na jižní stranu s okny na západ a východ pro dostatečné oslunění. 

Poslední dvě z nejvyšších pater byla určena oddělení tuberkulózy, a to jedno patro pro 

ženy a druhé pro muže. Tato dvě poschodí se nacházela v celé délce budovy a byla tvořena  

jedním velikým sálem, ke kterému bylo připojeno stejně dlouhé souvislé solárium, pro 

umístění lůžek na čerstvém vzduchu.  

Patra hlavní budovy byla spojena šesti schodišti, avšak hlavní spojení bylo zajištěno 

výtahy po obou stranách hlavní vstupní chodby vedoucí z přijímací haly. Výtahů bylo 

celkem osm. 

Po obou stranách hlavního podélného traktu byly připojeny menší budovy o pěti 

patrech, kde se nacházely v západní části sály septické a z druhé strany aseptické, byla tedy 

od sebe oddělena celou délkou budovy. Střechy těchto budov též sloužily jako solária.  

V přízemí na severní stranu byla umístěna chirurgická, porodnická a vnitřní 

ambulance v souvislosti na střed hlavní budovy pomocí chodeb. V přízemí se nacházela 

taktéž centrální laboratoř, a dále laboratoř rentgenová, diagnostická i léčebná a centrální 

chemická laboratoř. V podzemí se nacházela centrální kuchyně spojená výtahy 

s kuchyněmi v jednotlivých patrech. Administrativní část byla umístěna v přízemí budovy. 

Po délce hlavní fronty budovy byla souběžná dvoupatrová budova pro polikliniku, 

centrální laboratoře, lékárnu a kanceláře. S hlavní nemocnicí měla společnou pouze 

přijímající halu ve středu se vstupními chodbami Kromě hlavního vchodu bylo možné do 

ni vstoupit pomocí několika vstupů z nádvoří před budovou. V prvním patře byly umístěny 

vyšetřovací složky a v druhém laboratoře. Umístění poliklinických oddělení ve zcela 

oddělené budově vidíme zde ve Francii vůbec poprvé.
37
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Vstupy do polikliniky a nemocnice byly řešeny jako dva vjezdy nad sebou. Do 

spodního se vcházelo z úrovně ulice a sloužil pro vstup personálu a návštěv. Horní byl 

určen pro ty, kteří museli projít přijímací kanceláří, byli prohlédnuti, umyti a byli jim 

odebrány šaty před přijetím na dané oddělení.  Pro materiál a veškeré zásobování byl 

zřízen ještě jeden vchod ze strany mezi budovou polikliniky a nemocnice. 

Jako samostatné budovy byly projektovány domy lékařů a sester naproti nemocnici, 

stejně jako kotelna, pitevna a laboratoř patologickoanatomická. Celek byl doplněn dvěma 

kaplemi jedna katolická a druhé pro jiné víry.
38

     

Výhody tohoto projektu byly zejména ve velké světelnosti, vzdušnosti a ve 

vyspělých hygienických podmínkách. Dalším kladem byla důsledná standardizace témeř 

všech nemocničních oddělení. Navíc se tento ústav neomezoval pouze na lékařskou péči 

intramurální, na rozdíl od našich nemocnic té doby. Závadou bylo shledáno nedostatečné 

vyjádření a rozhraničení primárních organizačních buněk, ošetřovacích jednotek a take to, 

že sedmdesát pět procent ze všech nemocných bylo umístěno ve velkých sálech po 

šestnácti lůžkách.
39

   

  Mezi nejzajímavější zahraniční projekty patří i zdravotnické středisko v 

londýnském Finsbury v Anglii, které sloužilo k poradenské a preventivně lékařské službě. 

Bylo postaveno těsně před druhou světovou válkou architekty skupiny Tecton. Sloužilo 

jako zdravotní středisko veškeré veřejné zdravotní služby své oblasti s ambulantním 

provozem a programem, který v té době v našich zemích ještě neexistoval. Rozsahem jej 

můžeme připodobnit k u nás existujícímu typu většího obvodního nebo menšího okresního 

ambulantoria.  

Jeho půdorys je tvaru rozevřeného 

písmena H. V přízemí obsahoval velkou 

vstupní halu spolu s čekárnou a oddělení 

elektroléčby. V křídlech v přízemí se 

nacházely ambulance: gynekologická, zubní 

a tuberkulózní spolu s vyšetřovnami, 

rentgenem, operačním traktem a 

laboratořemi. Do prvního patra vedla dvě 

schodiště a nacházely se v něm oddělení pro 

                                                        
38

 PIŤHA 1936, 81-85 
39

 UKLEIN 1936, 117 

Obr. 1 Nemocnice ve Finsbury 1938, Londýn 



 

22 

veřejnou zdravotní, správní a statistickou službu daného obvodu, přednáškový sál. 

Oddělení příjmu první pomoci se nacházelo v suterénu. V části přístupné ze dvora bylo 

hospodářské zázemí – garáže, dezinfekční stanice, ústřední topení.
40

 

 Dále můžeme jmenovat klinickou interní a chirurgickou nemocnici v Basileji, která 

byla postavena během druhé světové války, kdy první stavební etapa započala roku 1941. 

Obsahovala i univerzitní ústavy pro rentgenologii, fyzikální léčbu a farmakologii a 

dosahovala kapacity sedmi set lůžek. Koncepcí i dispozicí se velmi podobá konceptu 

stockholmskému, a to v zejména přísným oddělením lůžkové části nemocnice od ostatních 

částí do desetipodlažní hlavní budovy, kde je lůžkovým oddělením vymezeno sedm pater. 

 

 

Obr. 2 Městská nemocnice v Basileji 1937-1945, E. P. Vischer, Bräuning, Leu, Dürig a Baure 

  

Je orientována na jihozápad s pohledem do nemocničního parku. Všechny ostatní 

místnosti sloužící jako ošetřovny, laboratoře, vyšetřovny, kanceláře, byty personálu a 

místnosti hospodářské jsou soustředěny do nižšího křídla o čtyřech až pěti podlažích, které 

je umístěno rovnoběžně s hlavním traktem a do pěti křídel spojovacích svazujících obě 
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rovnoběžné hmoty hlavní v jediný organismus. Díky tomuto zastavení vzniká řada čtyř 

menších dvorků v úrovni terénu spojených v jediný průjezdný prostor, neboť spojovací 

trakty v nejnižší úrovni mají jen volné pilíře otevřených podjezdů, které se otevírají v celé 

šířce dvorků, která činí kolem dvaceti metrů. Do tohoto vnitřního průběžného prostoru je 

umístěn příjem nemocných první pomoci s vjezdem z boční ulice. Vchod pro návštěvy, 

studenty a  ambulantní pacienty je veden ze severní obvodové komunikace otevřeným 

vstupním prostorem parkově upraveným do severního, zadního křídla, nižšího křídla, kde 

se nacházejí léčebné komplementy a ambulance. Provoz hospodářský je umístěn v krátkém 

křídle v pokračování krajního, západního, spojovacího traktu. To je omezeno spolu 

s hmotou kuchyně vstupní prostor ze strany severozápadní.  Provoz ambulantních 

poliklinik, který se nachází ve východní části severního křídla, je v sousedství starých 

budov jako kliniky ušní, krční, nosní a chudobince a starobince. Naopak z druhé, západní 

strany se na novou nemocnici připojuje ještě křídlo infekční nemocnice čítající tři podlaží, 

jež uzavírá nemocniční park ze strany západní. Stejně tak jako zmíněná křídla polikliniky a 

starší objekty omezují prostorově nemocniční park ze strany východní a částečně i severní 

a jižní. 

 Obě hlavní rovnoběžné budovy jsou vzájemně velmi dobře dostupné díky systému 

spojovacích chodeb. Základní ošetřovací jednotka má pouze šestnáct lůžek. Tyto malé 

jednotky se následně sdružují ve větší celek, který má kolem padesáti lůžek a je mu 

vyhrazena polovina lůžkového patra. Společně pak spolu sdílí denní místnost s terasou, 

vyšetřovnu, pracovnu lékaře, sesternu, potřebné lázně a sociální zařízení a dva izolační 

jednolůžkové pokoje. Běžné lůžkové pokoje byly navrženy o dvou až šesti lůžkách a byly 

vzájemně průběžně spojeny dveřmi a mezi nimi byly malé ošetřovací jednotky, díky 

čemuž byla hloubka pokojů neobvykle vysoká - sedm metrů. Lůžková patra byla průběžná 

v celém rozsahu pater a nedělila se v jednotlivé ošetřovací části. Nejvyšší patro bylo 

ustupující a nalézaly se v něm malé jednolůžkové pokoje s předloženými terasami. Střecha 

hlavní lůžkové budovy byla upravena jako střešní terasa s lehárnami. Terasa se nacházela i 

v přízemí s přímým navázáním na nemocniční park. 

 Klinické posluchárny se nacházejí v nejvyšším patře zadního nižšího křídla 

léčebných komplementů, a to symetricky k hlavnímu vchodu v charakteristické formě 

krákorcově vyložených amfiteátrů.
41
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 I ve Stockholmu byl za války vybudován nový velký nemocniční ústav zvaný: 

Södersjukhuset neboli Jižní nemocnice. Na projektu se pracovalo od roku 1931 a 

k samotné realizaci se přistoupilo roku 1938 a do provozu byl částečně uveden roku 1943. 

Koncept nemocnice byl velkolepý. Obsahoval patnáct poliklinik s kapacitou tisíc 

ambulantních nemocných za den a s počtem dvanácti set lůžek. Jeho autorem byl Hjalmar 

Cederström.
42

  

 

Obr. 3 Jižní nemocnice ve Stockholmu 1938-1943, Hjalmar Cederström 

 Nemocnice byla projektována jako úplná všeobecná nemocnice, která měla 

nejenom funkci kurativní neboli léčebnou, ale zároveň i preventivní. Skládala se z hlavní 

budovy o délce tři sta třiceti metrů, jejíž střední část, dvě stě dvaceti metrová, dosahovala 

výšky deset podlaží. Oproti tomu postranní křídla měla podlaží jen sedm. Ze střední části 

hlavní budovy vedlo k jihu pět krátkých příčných křídel o devíti podlažích. I zde byla 

lůžková oddělení soustředěna v sedmi nejvyšších patrech hlavní budovy, vyjma 

nejvyššího, tam byla umístěna kuchyně, ze které se jídlo pomocí výtahu dostávalo do 

velkých rozdělovacích kuchyní na jednotlivých odděleních. S tímto umístěním kuchyně se 

setkáváme poprvé. V nejnižších patrech byla situována oddělení jako centrální rentgen, 

sterilizace aj. V západní části půdorysu se nacházelo oddělení izolační. 
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 Rovnoběžně s touto budovou se nachází budova léčebných komplementů a všech 

oddělení poliklinických i ostatního nemocničního příslušenství. Tato zadní budova je nižší 

dosahující výšky pěti podlaží a s hlavní budovou jí spojují dvě trojtraktová křídla čtyř a 

pěti patrová obsahující také léčebné komplementy a dále dva čtyřpatrové trakty pouze 

spojovacích chodeb. Tímto spojením hmot vzniká řada uzavřených dvorů, z nichž některé 

jsou ještě v přízemí zastavěny.  

  Ošetřovací jednotka je zde typizována pro třicet dva lůžek ve dvou až 

čtyřlůžkových pokojích. Každé oddělení bylo opatřeno vlastním soláriem na jižním konci 

vybíhajících příčných křídel. Vchod do nemocnice je umístěn na severní straně a je ve 

dvou úrovních . Úroveň dolní slouží pro příchod návštěv, pro které je zde vybudována hala 

s poštou, kavárnou, trafikou, květinářstvím a jeslemi pro děti návštěv. Chodbami jsou pak 

návštěvy navedeny k dvěma centrům komunikačním a výtahy jsou odvezeny do 

příslušných lůžkových oddělení případně léčebných komplementů. Úroveň horní je 

přístupná stoupajícími rampami a je určena poliklinickému provozu 

 Nemocnice je řešena celkově velmi úsporně a koncentrovaně. Blíží se půdorysně i 

ekonomicky k americkému typy nemocnic, avšak na to je až příliš horizontálně 

orientovaná a nedosahuje takového počtu pater. František Čermák jí zhodnotil následovně: 

„Organizačně a technicky je stockholmská nová nemocnice dílo velmi dokonalé, nesporně 

od dob nemocnice Beaujon v Clichy v Paříži a neprovedeného projektu Nelsona v Lille 

nejpozoruhodnější projekt nemocniční v Evropě poslední doby.“
43

   

 Období po druhé světové válce bylo charakteristické rozsáhlou výstavbou nových 

nemocnic, zejména všeobecných a okresních nemocnic, jejichž kapacita se pohybovala 

v rozsahu dvě stě až šest set lůžek. Tato výstavba navazovala na předválečný koncept 

monobloku s vertikálním vrstvením jednotlivých oddělení nemocnice s horizontální 

návazností lůžkových oddělení, ambulantních složek a diagnostických a léčebných 

komplementů s respektováním maximální výšky osmi až jedenácti pater. Nejčastěji byly 

navrhovány monobloky půdorysného tvaru písmen T, TT a H a jejich modifikace. 

Zpravidla na blok vertikálně uspořádaných diagnostických a léčebných komplementů 

navazoval na jižní straně lůžkový blok nemocnice a na straně severní poliklinika. Oddělení 

infekce a TBC byly nadále situovány v samostatných objektech.    

V projektech nadále převládá funkcionalistická architektura pravidelných 

geometrických tvarů, hladkých a do značné míry zasklených ploch, bez výraznějších 
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struktur a barevností. Z projektů této doby jmenujme nemocnice v Nantes, nemocnici 

IKAZIA v Rotterdamu, nemocnici Sv. Kateřiny ve Frankfurtu nad Mohanem, nemocnici 

Lindenhof v Bernu a nemocnici v italském Prentu.
44

 

IV. ARCHITEKTI NEMOCNIČNÍCH PROJEKTŮ  

Jednou z hlavních osobností na poli výstavby zdravotnických staveb byl Bedřich 

Rozehnal, který byl pro svou vyhraněnost a odbornou erudici vedoucí osobností moravské 

skupiny zdravotnické výstavby ve vývoji válečném a poválečném. Hlavní činnost této 

skupiny se projevila v letech 1945 – 1952, kdy byla většina Rozehnalových prací 

dokončena. Je autorem okresní nemocnice v Kyjově a dalších nemocnic v Dačicích, 

Hodoníně a Kroměříži, které byly projektovány již na přelomu třicátých a čtyřicátých let. 

Realizovány však až kolem roku 1945. Jeho vrcholných dílem se stala dětská klinická 

nemocnice v Brně – Černých polích, která byla realizována na přelomu let čtyřicátých a 

padesátých. Jako pro většinu mu byla inspirací tvorba Le Corbusiera. 

 Pro jeho projekty byla typická jasná orientace a funkční vazba mezi jednotlivými 

prostory. Charakteristické pro jeho tvorbu je řešení lůžkového bloku ve tvaru písmene Y, 

na nějž byly připojovány jednotlivé pavilony s polouzavřenými atrii. Pro jeho výstavbu 

zdravotnických staveb jsou typické podlouhlé horizontální objemy, které zpravidla 

nepřevyšují výšku pěti pater.
45

  

K dalším osobnostem této generace patří Richard Ferdinand Podzemný, který 

taktéž vycházel z funkcionalismu a jeho předností bylo citlivé zakomponování stavby do 

daného prostředí, jak můžeme vidět např. u realizované polikliniky Pod Marjánkou v Praze 

– Břevnově  z let 1960 – 1976. Spolu s architekty Josefem Chocholem a Aloisem Špalkem 

se účastní soutěže na pobočku Všeobecné nemocnice v Praze – Motole roku 1936, kdy je 

jejich projekt, kterému dominuje opakování půdorysného tvaru ve formě písmene H u čtyř 

vedle sebe stojících bloků, oceněn a dostávají se tak do druhého užšího kola soutěže, kde 

již vítězí autorská dvojice Čermák – Paul.
46

  

Spolu s Antonínem Tenzerem se účastní ideové soutěže na nemocnici II. typu 

s přičleněným zdravotnickým střediskem, jako ostatně valná většina architektů, o které zde 

bude pojednáváno, kde navrhují hlavní blok nemocnice ve tvaru písmene T, na který je 

přičleněna dvou etážová budova zdravotnického střediska. Dále se pak opět spolu 
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s Tenzerem účastní soutěže na vybudování městské a dětské fakultní nemocnice opět 

v Praze – Motole. Jejich projekt, v němž má nemocnice dětská a městská vlastní blok ve 

tvaru písmene X, se umísťuje na druhém nejvyšším místě.  

V letech 1960 – 1976 je však realizována pouze část projektu, a to nemocnice 

dětská. Z nerealizovaných projektů zmiňme nemocnici v Rychnově nad Kněžnou a 

nemocnice v Ledči nad Sázavou. Již zmíněný Antonín Tenzer nebyl jenom spoluautorem 

Podzemného v ideové soutěži na nemocnici II. typu se zdravotnickým střediskem a 

motolské nemocnice, ale také  se podílel na projektu sanatoria ve Vráži u Písku 

s Čermákem a Paulem. Zúčastni se i soutěže na motolskou nemocniční výstavbu společně 

s Jaromírem Krejcarem. Je autorem polikliniky ve Vysočanech z roku 1952 a sanatoria 

v Jáchymově, které bylo postaveno roku 1976.   

Kamil Ossendorf společně s Vítem Obrtelem jsou autory nemocnice v Mostě.
47

 Oba 

se zúčastnili i již několikrát zmíněné ideové soutěže, ale každý zvlášť, a to Obrtel sám a 

Ossendorf ve spolupráci s Ladislavem Kotermannem. Ossendorf se dále účastní i první 

motolské soutěže spolu s Františkem Mariou Černým a soutěže na obvodovou nemocnici 

v Mladé Boleslavi spolu s Antonínem Tenzerem.
48

 Je autorem projektu nemocnice 

v Jihlavě zatímco Obrtel nemocnice v Olomouci. 

Další osobností, která se zasloužila o rozvoj staveb zdravotnických byl i Josef 

Havlíček. Významně se podílel zejména na řešení pražské nemocniční otázky. Společně 

s architektem Vladislavem Ukleinem vypracoval projekt Všeobecné pražské fakultní 

nemocnice, který počítal s umístěním budov na pozemku na Karlově náměstí.
49

 

Závěrem jmenujme Augustu Müllerovou, provdanou Machoňovou, která se roku 

1932 zúčastnila soutěže na projekt na sanatoria ve Vyšných Hágách, stejně tak jako 

Čermák s Paulem a Bohumil Kozák. Vítězem této soutěže byla dvojice František Albert 

Libra s Jiřím Kanem, na základě jejichž projektu vzniklo funkcionalistické sanatorium, 

které bylo ve své době jedním z největším a nejmodernějších v Evropě.
50

  

Roku 1936 se Müllerová účastní soutěže na projekt nemocnice v Praze – Motole a 

následně roku 1939 soutěže na budovu nemocnice a centrály Českého Červeného kříže, 

která měla být postavena v Praze – Vinohradech, mezi zúčastněné patřili Bedřich Adámek 

ze starší generace autor krajské pavilonové nemocnice v Hradci Králové z let 1927 – 1939, 
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František Maria Černý, Čermák a Paul, Stanislav Sucharda a Josef Havlíček, který vyšel 

z této soutěže vítězně.
51

 I Müllerová se účastní ideové soutěže spolu s Ladislavem 

Machoněm na typový projekt nemocnice s poliklinikou.  

Z následují generace zmiňme architekty Zdeňka Přádu, který autorem nemocnice 

Rokycanech z roku 1956, nemocnice v Povážské Bystrici z roku 1957, polikliniky v Praze 

– Spořilově spolu s architektem Pavlem Bečvářem z roku 1970 a fakultní nemocnice 

v Plzni s Janem Štípkem, Františkem Troníčkem z roku 1982 a Miroslava Spurného, který 

studoval u Bohuslava Fuchse, Bedřicha Rozehnala a Jiřího Krohy. Navrhoval i kulturní a 

správní budovy, ale specializoval se především na nemocniční stavby, v nichž navazuje na 

tvorbu Bedřicha Rozehnala. Z jeho realizací jmenujme nemocnici v Boskovicích z roku 

1959, Valašském Meziříčí z roku 1965, nemocnici ve Znojmě a Fakultní nemocnice v 

Brně, obě z let šedesátých. Z let sedmdesátých pochází jeho dětská poliklinika a kulturní 

středisko, taktéž v Brně. 
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V. FRANTIŠEK ČERMÁK A GUSTAV PAUL 

„[Nebylo] vždy jednoduché svůj 

názor podržet a obhájit. Za tu dobu přešly 

různé časy, doby klidu i bouří, objevily se 

různé tendence a směry. Cesta prof. Čermáka 

však byla vždy přímá, jasná, nikdy se z ní 

neuchýlil. Ať se kolem bouří novátorstvím, 

anebo nastane éra historizujícího epigonství, 

dílo prof. Čermáka se nedává mýlit, i když 

k tomu je nutno obětovat třeba značnou část 

svého klidu a postavit se třeba i proti těm, 

které chová ve vší úctě.“
52

 

 

„Myslím, že zaujetí a uchopení 

velkorysých plánů s jistotou a ovládnutím, a 

to i v rané době společné práce je asi podílem 

Čermákovým a určité poetické a lidské 

nadsázky podílem Paulovým. Je litovat, že 

neobyčejná vloha Paulova pro oživení 

prostoru, průčelí, interiéru nebyla dost 

využita, ač se objevuje od počátku i dnes 

s mladickou svěžestí. Ale i rané Paulovy 

realizace, mají již stopy tohoto zlidštěni a 

způvabnění strohé skutečnosti z betonu i 

oceli.“
53

   

 

 Architekt František Čermák se narodil 2. dubna 1903 v Novém Strašecí. 

Bezprostředně po maturitě, kterou absolvoval roku 1922 na reálném gymnáziu v Praze, 

zahájil studia na ČVUT. Těsně před jeho příchodem na pražskou techniku byla vystřídána 

celá stará generace profesorů za novou. Mezi nově nastolenými možno jmenovat Antonína 
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Engela, Antonína Ausobského, Oldřicha Blažíčka, Hanuše Folkmana, Rudolfa Kukače, 

Karla Vávru a Severina Ondřeje. Naopak ze staré generace profesorů na fakultě zůstali 

Rudolf Kříženecký, Josef Fanta a Josef Bertl. Výuka probíhala jednak „u Sedlerů“ Na 

Zbořenci         a „u Müllerů“ v nejvyšších patrech obytných domů na Karlově náměstí a 

dále v Lažanském paláci, kde bylo celé třetí patro určeno architektuře. Ateliéry se 

nacházely pod střechou hlavní budovy pražské techniky na Karlově náměstí.
54

  

 V dubnu roku 1924 se František Čermák zúčastnil své první školní exkurze, která 

trvala jeden měsíc a zahrnovala cestu přes Jugoslávii, Cařihrad, Bulharsko a Rumunsko. 

Další exkurze následovala o rok později a směřovala do Francie na Výstavu dekorativních 

umění. Roku 1926 opět vyrazil na Balkán a do Cařihradu a vracel se zpět domů přes 

řeckou Soluň. Roku 1927 podnikl svou poslední exkurzi v rámci studia, a to do Itálie, 

během níž byly tři týdny věnovány jen Římu. 

 V první etapě studia se zajímal o sochařství a portréty. Přivydělával si kreslením 

zdravotnických obrázků do knihy MUDr. Drbohlava. V povinných historických studiích se 

věnoval TIVOLI, románskému kostelu Loches na Loiře a univerzitě v Janově. Své první 

soutěže na téma školy ve Strakonicích se účastnil roku 1925 spolu s Bohuslavem Syrovým 

a pro úspěch projektu získává i svou první cenu.
55

 O rok později získává spolu s Arnoštem 

Beckem další cenu, tentokrát třetí za soutěžní projekt opět na školu tentokrát 

v Komárově.
56

 Mezi těmito dvěma oceněními odevzdává další soutěžní návrhy. Nejprve 

soutěžní návrh na spořitelnu v Lounech, následně na školu v Poděbradech, v Náchodě, 

Rokycanech. Po projektu školy pro Komárov odevzdává soutěžní návrh na školu 

v Chomuticích. 

Druhý z dvojice architektů, Gustav Paul, se narodil v Praze dne 9. října roku 1903. 

Roku 1922 odmaturoval na reálném gymnáziu v Praze. Na pražské technice studoval spolu 

s Františkem Čermákem v letech 1922 až 1927. Byl žákem profesora Mendla a Antonína 

Engela, u něhož krátce po ukončení studia pracoval při projektu ministerstva železnic. 

Pracoval také u architekta Kamila Roškota. Po praxi v kanceláři architekta Josefa Blechy si 

roku 1928 otevírá ateliér a zahajuje tak vlastní projektovou práci. Zároveň se v tomto roce 

stává členem Klubu architektů a Umělecké besedy.
57
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I jeho rané životní období bylo naplněno intenzivní projektovou činností. Tato řada 

návrhů a soutěžních projektů byla co se druhu týče rozmanitá a již se objevovaly i první 

projekty z oboru zdravotnických staveb. Gustav Paul v této době uskutečnil i řadu 

bytových zařízení a rodinných domů pyšnících se funkční jasností, výtvarnou prostotou a 

noblesou interiéru. 

 Spolupráce Františka Čermáka s Gustavem Paulem započala při projektu  

krematoria ve Strašnicích roku 1926. Projekt krematoria si oba zvolili již dříve, a to u 

třetího povinného projektu, který plnili u profesora Antonína Engela, jehož asistentem byl 

František Čermák v letech 1934 až 1939. Od roku 1928 se František Čermák stává členem 

Klubu architektů a Umělecké besedy a začíná také intenzivní spolupráce s Gustavem 

Paulem v jeho ateliéru v Praze. Jejich dalším společným počinem je soutěžní návrh na 

teoretické ústavy lékařské fakulty v Bratislavě, kde získávají první cenu. V následujících 

letech společně odevzdávají mnoho soutěžních návrhů např. na kostel sv. Václava v Praze 

– Vršovicích, na Zemský úřad v Užhorodu, na Slovenské národní muzeum Turčanský S. 

Martin, na Zemský archiv v Praze, na Zemský úřad v Bratislavě a na obchodní školu 

v Mladé Boleslavi.
58

  

 Roku 1930 se společně účastní první soutěže týkající se výstavby zdravotnického 

charakteru, a to soutěže na projekt infekční nemocnice v Bratislavě, v níž je jejich návrh 

oceněn prvním místem. Po účasti v soutěžích na učňovské školy a kino Elektra v Plzni 

získávají cenu nejvyšší za projekt klinické nemocnice v Záhřebu. Následuje ocenění první 

cenou v soutěži na sanatorium TBC ve Výšných Hágách.
59

 Společně pak předkládají 

soutěžní návrhy na Univerzitní čtvrť v Brně – Kraví Hoře, administrativní budovu ÚSP 

v Praze, Smíchově a chorobinec v Nymburku.  

 Roku 1934 vítězí jejich návrh na výstavbu sanatoria pro nervové a vnitřní choroby 

ve Vráži u Písku, který je v následujících dvou letech zrealizován. Vzniká tak netypické 

spojení již stojících budov novogotického zámku a funkcionalistického sanatoria, které 

jsou umístěny v anglickém parku. Další ocenění přichází za projekt policejního ředitelství 

v Plzni. Mezi realizace této dvojice patří vstupní budova okresní nemocnice v Písku z roku 

1936. Zde podávali i návrh na přístavbu, který se však nerealizoval. Na konci třicátých let 

se začínají věnovat otázce velké komplexní nemocnice. 

 Druhou polovinu třicátých let zaměstnávala nejenom tuto autorskou dvojici dlouho 

diskutovaná palčivá otázka pražské nemocniční výstavby. Nakonec byl pro výstavbu 
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nemocnice určen pozemek v Motole. První soutěž na tuto výstavbu se uskutečnila roku 

1936 a Čermák s Paulem se stali jejími vítězi. Napadení nepřesného zadání a podmínek 

soutěže však vedlo v následujícím roce k vypsání soutěže nové, kde si vítězná dvojice 

předchozí soutěže své první místo uhájila. Roku 1939 je vypracován generální zastavovací 

projekt této okrskové nemocnice a projekt hlavního monobloku. Válečné okolnosti však 

tuto výstavbu přerušily. Čermák s Paulem byli vyzváni k vypracování projektu provizorní 

nemocnice na témže místě, vzniká tak tzv. baráková nemocnice. Zde o pár let později 

přistavují ještě pomocnou provizorní porodnici. Původní vítězný projekt nebyl již nikdy 

realizován. 

 Dvěma druhými cenami končí soutěže na výstavbu nemocnic v Kladně
60

 a na 

nemocnici Československého červeného kříže na Vinohradech v Praze.
61

 Neoceněné 

zůstávají návrhy na dostavby nemocnic v Litomyšli a Rakovníku. Dále v letech válečných 

odevzdávají soutěžní návrhy krematorií v Jaroměři a Kolíně a sanatoria v Rožnově pod 

Radhoštěm. Jejich následné soutěžní návrhy jsou věnovány dostavbám nemocnic 

v Rakovníku, Dvoře Králové, Nové Pace, Sušici, Karlových Varech, Hradci Králové, 

Liberci a Kutné Hoře, které i přes získaná první ocenění nebyly realizovány. Nejvyšší cenu 

získal i jejich návrh na Národní shromáždění v Praze na Letné. V letech 1947 – 1949 byli 

pověřeni výstavbou prosektury krajské nemocnice v Plzni a současně projektem okresní 

nemocnice v Chrudimi.  

Během války je František Čermák suplentem pro obor zdravotnických staveb na 

ČVUT v Praze. Později je jmenován mimořádným profesorem stejného oboru, profesorem 

řádným je od roku 1966.
62

  

Roku 1948, po vytvoření socialistických projektových ústavů v ČSR, se Gustav 

Paul stává jedním z prvních členů Stavoprojektu i se svým pracovním kolektivem, jehož 

vedoucím byl po dvacet let architekt Jaroslav Blažek. Ve Stavoprojektu pokračuje v práci 

na svých rozpracovaných projektech, jako byl například projekt na rehabilitační ústav 

v Janských Lázních, kde mu byl spolupracovníkem Vladimír Hladík. O rok později byl 

vyzván k převzetí vedení speciálního ateliéru pro zdravotnické stavby v Bratislavě, kde 

měl být jeho prvořadým úkolem projekt lékařské fakulty a klinické nemocnice. 

V Bratislavě okolo něj vznikl kolektiv mladých architektů, se kterým vytvořil vyjma výše 
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požadovaného velkorysého projektu řadu dalších pozoruhodných návrhů, které se většinou 

realizovaly a zastupovaly tak v mnoha variantách typ monobloku funkční jednoty a čistoty.  

Tento princip představuje celistvou jednotu tří hlavních složek sjednocené 

nemocnice, a to bloku lůžek, léčebného komplementu a polikliniky, které jsou řazeny buď 

ve třech vertikálních soustavách vedle sebe, kdy komplement je umístěn mezi blokem 

lůžek a poliklinikou, nebo spojených v jednom komunikačním centru či společném 

průchozím jádru, ze kterého všechny tři nemocniční složky vycházejí. K tomuto principu 

se Čermák vyjadřuje následovně: „Tímto systémem vzniká tak důležitá dvojí funkční 

vazba, jednak vertikálně stejných elementů různých odborných oddělení nad sebou, jednak 

horizontálně všech tří různých složek téhož odborného oddělení a v témž patře vedle sebe, 

vazba, která znamená originální přínos k soudobé problematice konceptu nemocnic.“
63

 

Z let 1949 – 1955 zmiňme realizaci dostavby okresní nemocnice v Litomyšli. 

Společně se pak podílí na návrhu v soutěži na klinické nemocnice v Bratislavě. 

V padesátých letech zpracovávají studie pro město Hradec Králové, a to studii 

rentgenologického ústavu a studii pediatrické kliniky. Jinak v této době jejich spolupráce 

slábne kvůli Paulovu přeložení do projektového ústavu na Slovensko. Otázka Motolské 

nemocniční výstavby je však opět stmeluje roku 1957, kdy je vypsána soutěž na městkou a 

dětskou klinickou nemocnici v Motole.  

Po návratu ze Slovenska se Gustav Paul vrací do Krajského projektového ústavu 

v Praze. Řešení nemocniční problematiky se věnuje i nadále, a to jak otázce novostavby, 

tak přestavby. Rok poté se spolu s Čermákem účastní rozsáhlé soutěže tentokrát na areál 

vysokých škol v Praze – Dejvicích ve spolupráci s architekty Vladimírem Hladíkem a 

Jiřím Libertským, ve které získávají první ocenění a v následujících letech realizují stavbu 

Fakulty elektrotechnické a Fakulty strojní ČVUT a budovu menzy. Zpracovávají také 

projekt na dostavbu Národního divadla. Čermák téhož roku spolu s Janem Šrámkem 

realizují stavbu Československého velvyslanectví v Sofii. Dvojice Čermák – Paul je také, 

spolu s Jaroslavem Paroubkem a Janem Čejkou, autorem realizované budovy Fakulty 

stavební ČVUT areálu v Praze – Dejvicích. Poté společně předkládají návrhy na lékařskou 

fakultu Univerzity Karlovy v Praze – Albertově, na pomocné budovy lékařské fakulty 

hygienické v Praze – Vršovicích a na dostavbu strojní fakulty ČVUT opět v dejvickém 

                                                        
63

 ČERMÁK 1974, 488 



 

34 

areálu, kde se posléze účastní projektu dostavby Vítězného náměstí, dříve Náměstí Velké 

říjnové revoluce.
64

  

Přelom šedesátých a sedmdesátých let provází náměty na dostavby okresní 

nemocnice v Karlových varech, klinické nemocnice v Praze – Motole a sanatoria ve Vráži 

u Písku. V letech 1965-1982 spolu s Paroubkem a Čejkou realizují stavbu Fakulty 

architektury ČVUT a zde jejich spolupráce nadobro končí.            

Zásluhou Františka Čermáka byl na ČVUT otevřen obor zdravotnické stavby, kde 

spolu se svými studenty a asistenty podnikal průzkumy našich ústavu a shromáždil 

množství materiálů, plánů i fotografií, a to nejen u nás, ale i v zahraničí, a vytvořil z nich 

archiv zdravotnických staveb.  

Františka Čermáka spolu s Gustavem Paulem hodnotí Oldřich Starý jako 

funkcionalisty právě z „opravdového sledování svého úkolu, protože právě funkční 

preciznost ve zdravotních a možno říct i tělovýchovných objektech má zcela základní 

význam.“
65

 Pod vlivem konstruktivismu se snažili o jednoduché a čisté kompoziční 

principy, orientačně jasné půdorysy, kompoziční čistotu prostorových vztahů a o jejich 

ideové vyjádření. Z realizací, které nejvíce ovlivnily jejich budoucí tvorbu, můžeme zmínit 

Veletržní palác, Ženský domov na Žižkově a ostatní realizace Oldřicha Tyla.
66

  

Orientaci na zdravotnické stavby Čermák připisoval účasti na soutěžích v tomto 

oboru a podrobnějšímu řešení úkolů, díky nimž se v něm probudil hlubší zájem pro tento 

obor, ve kterém viděl spolu s péčí o člověka veliké prostorové a kompoziční 

architektonické možnosti.  

Z jejich rozsáhlé činnosti mezi válkami přes velké množství cen prvních a 

nejvyšších bohužel není mnoho realizací. Po vzniku Stavoprojektu získává Gustav Paul 

místo v Bratislavě, kde se dále věnuje projektům zdravotnických zařízení – na nějaký čas 

se tak s Františkem Čermákem rozcházejí. Ten se mezitím věnuje funkci profesora na 

pražské technice a je členem poroty v mnoha soutěžích. Později je znovu spojí projekt na 

výstavbu vysokých škol v Praze - Dejvicích.  

Roku 1963 získává František Čermák vyznamenání Za zásluhy o výstavbu. Je 

dopisujícím členem RIBA – Royal Institute of British Architects v Londýně. Následují 

jmenování zasloužilým umělcem a čestným členem Svazu architektů ČSR a roku 1978 je 

vyznamenán Felberovou medailí ČVUT. Roku 1963 je i Gustav Paul, podobně jako jeho 
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dlouholetý přítel a kolega František Čermák, vyznamenán za zásluhy. O pět let později se 

stává nositelem Řádu práce. Umírá dne 4. června 1974.
67

 

 

 

VI. PROJEKTY A REALIZACE  

 Autorská dvojice Čermák – Paul, jak je již patrné z kapitoly předchozí, byla velice 

aktivní co do počtu odevzdaných soutěžních návrhů, a to nejenom v oboru staveb 

zdravotnických.
68

 Bohužel i přes častou účast a mnohá ocenění zejména prvními místy 

zůstalo mnoho z jejich projektů pouze na papíře. Z jejich práce jsem vybrala následující 

projekty, které jejich společnou tvorbu nejlépe ilustrují.  

VI.I. BRATISLAVA 1930  

Architektonická soutěž na projekt městské infekční nemocnice, 1. cena  

*nerealizováno 

 

                Obr. 4 Soutěžní projekt městské infekční nemocnice v Bratislavě, Č+P 
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V souladu s naléhavou hygienickou potřebou odsouhlasila městská správa spolu s 

ministerstvem zdravotnictví a místní univerzitou stavbu epidemické a tuberkulózní 

nemocnice. Jako místo pro stavbu byla zvolena parcela 6958 na jihovýchodních svazích 

Kamzíkového vrchu, která byla situována zhruba naproti továrně Stollwerck. Nalevo od 

této parcely se nacházel horský svah poskytující ochranu před větrem. Tyto pozemky byly 

od centra města vzdáleny čtyři a půl kilometru směrem severozápadním a pro pacienty 

byla zajištěna snadná dostupnost z nedalekého nádraží.  

Výběr stavebního místa byl jak ze stavebního, urbanistického, tak z hygienického 

hlediska extrémně výhodný a těžko by se bývala našla lokace, která by tak málo ohrozila 

městský rozvoj a zároveň by byla tak výhodně položena vzhledem k městu. Ozvaly se 

hlasy, které poukazovaly na příliš drahé stavební práce v hornatém terénu a na zdlouhavou 

a nákladnou dopravu materiálů nutných pro výstavbu. Proti těmto hlasům je třeba uvážit, 

že všechna bližší a méně zvlněná stavební místa by jednak zpomalovala městský rozvoj, 

ale zejména by se nemohla s vybraným místem srovnávat z hlediska hygieny zvolený 

pozemek v hornatém terénu, izolovaný od města, spolu s převládajícím směrem větrů 

snižoval nebezpečí možné nákazy.
69

  

Konkurence byla, co se architektonického hlediska týká, obecně považována za 

uspokojivou. Mezi čtrnácti předloženými projekty se vyskytoval velký počet dobře 

zvládnutých řešení. Zejména to však platilo pro první cenou oceněný projekt architektů 

Františka Čermáka a Gustava Paula, který byl porotou hodnocen jako v každém ohledu 

zralé a úsporné řešení vhodné k realizaci. 

Zadání soutěže předpokládalo stavební program s řešením pomocí pavilonového 

systému. Tento program zahrnoval pavilon pro prosekturu se dvěma kaplemi, budovu 

administrativní, hospodářskou, byty zaměstnanců, tuberkulózní pavilon a pavilon pro 

infekční choroby s celkovým počtem sto sedmdesáti čtyř lůžek.
70

Z tohoto programu 

vyplynul systém pavilonů, který byl ve většině projektů ještě dále rozdělen, a to u 

hospodářské budovy na administrativní trakt, kuchyňský trakt a kotelnu. Na jednu stranu to 

znamenalo dostatečné prostorové rozdělení tuberkulózního a infekčního pavilonu a na 

druhou stranu úzké spojení obou částí se společnými hospodářskými a administrativními 
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budovami a s prosekturou. Projekty, které toto důležité rozdělení důsledně nezohledňovaly, 

musely být z dalšího zpracování vyřazeny. Dalším rovněž důležitým bodem pro posudek 

byla poloha pavilonů z hlediska světových stran, spojení pavilonů s příjezdovou cestou a 

vrátnicí, poloha prosektury a kotelny.  

Tyto různé požadavky na umístění jednotlivých budov se projevily na celém 

architektonickém vývoji tak výrazně, že většina projektantů s jejich splněním dosti tvrdě 

válčila. Projekty, které se snažily o symetrická řešení, obsahovaly ve výše zmíněných 

ohledech závažné nedostatky a musely být porotou vyřazeny. Také se ukázalo, že silně 

zvlněný terén není pro podobně akademická řešení vhodný. 

Projekt Františka Čermáka a Gustava Paula s heslem „Provoz“ odpovídal 

požadavkům v nejvyšší možné míře. Rozděloval, z důvodů provozně technických a 

z důvodu zdravotní izolace tak nutné u infekčních zařízení, celé území na tři části, oblasti, 

a to na část zdravou – dokonale izolovanou od styku s nemocnými, kde se nacházely byty a 

oddělení domácího hospodářství s napojením na vnější svět, dále oblast smíšenou, kam 

projekt umisťuje administrativní a hospodářskou budovu, a izolovanou, kam spadaly 

budovy lůžkové, které byly izolované od vnějšího světa.  

Obr. 5 Soutěžní návrh na městkou infekční nemocnici v Bratislavě, Č+P 

 

Nejvýchodnější část nemocničního pozemku vysunutá k příjezdové komunikaci od 

města zahrnovala dva obytné domy pavlačového typu  pro zaměstnance: jeden z nich pro 
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úředníky a lékaře o devíti bytech a druhý o patnácti bytech pro zbytek personálu. Umístěny 

byly v sousedství hlavního vstupu do areálu s příjezdem k nemocnici, který ústil 

v podjezdu správní a administrativní budovy. Přilehlé samostatné křídlo prosektury spolu 

s kaplemi a přednáškovou síní mělo vlastní vjezd i vchod. U podjezdu administrativní 

budovy bylo umístěno hlavní centrum komunikační i dispoziční celé nemocnice.  

Spojení k jednotlivým pavilonům bylo řešeno systémem chodeb ve dvou směrech 

křižujících se v podjezdu ústřední budovy a pokračujících odtud k bytům personálu. 

Chodby byly projektovány jako dvouetážové. Horní patro byl vlastně jen krytý chodník ze 

stran otevřený sloužící k přesunu osob a spodní patro složilo k transportu věcí a 

k dálkovému vedení instalací. Infekční pavilon o šesti patrech byl situován v nejvyšší části 

pozemku a pavilon tuberkulózní o pěti etážích se nacházel přibližně ve středu území. 

K hospodářské části hlavní budovy se v severovýchodní části navazovala skupina tzv. 

domácího hospodářství, dvě nízké budovy stájí a garáží s manipulačním dvorem a 

samostatným vjezdem.
71

  

Jednoduché umístění jednotlivých pavilonů splynulo s jednoznačnými předpoklady 

vyplývajícími z polohy stavebního místa. Projekt Čermáka a Paula nabízel největší 

prostorové rozlišení a nejvyšší hospodárnost. Kromě toho je zajímavá poloha prosektury, 

která, přestože leží velice blízko u jednotlivých pavilonů, je zároveň rychle dostupná ze 

společných komunikací, což byla výhoda oproti projektům, které prosekturu umístily na 

odlehlém místě.  

Jednotlivé půdorysy byly kladně hodnoceny zejména pro svou srozumitelnost, 

jednoduchost a šetrnost. Dokonce i provedení kuchyně a umývárny, které sice byly kvůli 

svrchnímu osvětlení od jednotlivých členů poroty kritizovány, v úhrnu získaly uznání za 

úsporné řešení. Architektonické návrhy veškerých součástí jakož i celého objektu tak 

získaly pouze chválu, a tak se jejich projekt umístil na prvním místě a byl finančně 

ohodnocen dvaceti čtyřmi tisíci korun. 

Projekt počítal i s možností případného rozšíření v budoucnosti, které autoři 

navrhovali vybudováním pavilonů ve stejném systému, paralelně se současnými, 

s napojením na ústřední budovu pomocí prodloužení spojovacích chodeb.  

Dalším z odměněných byl projekt od architekta Josefa Nowotného s heslem 

„T.B.C.“ Byl chválen pro svůj velmi zřetelný situační plán, ve kterém byla dokonale 

znázorněna poloha a provoz všech částí. Vyzdvihnuto bylo mimo jiné řešení operačních a 
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rentgenových sálů v pavilonu TBC. Projekt získal cenu třetí spolu s deseti tisíci korun poté, 

co bylo upuštěno od ocenění druhou cenou.  

Další tři projekty byly oceněny šesti tisíci. Tyto projekty byly vybrány zejména na 

základě dobrého zvládnutí situačního plánu a celkové dispozice. 

Projekt architektů Oldřicha Hanuše s heslem „9999“ vykazoval dobrý situační plán, 

ale naproti tomu mu porota vytkla, že hospodářské budovy a tuberkulózní pavilon leží tak 

blízko při sobě, že spolu téměř tvoří uzavřený dvůr. Situační plán projektu architekta Karla 

Roštíka s heslem „Modrá 9“ byl shledán jako v principu obdobně kvalitní a obsahoval 

podobný dispoziční plán jako výše zmíněné projekty. Podobný je v základní myšlence i 

projekt architekta Josefa Dovrtela s heslem „Zelený kruh“, avšak obsahuje v projektu 

tuberkulózního pavilonu tu chybu, že operační a rentgenový trakt vytváří s hlavním 

traktem třístranný uzavřený šachtovitý dvůr, který nepříznivě ovlivňuje prostornost 

hlavního traktu. Vytýkány mu byly také  průchozí lůžkové části, jelikož tento typ se 

používá pouze u sanatorií a ne u nemocnic. 

Členy poroty byli: starosta Dr. Krno, stavební ředitel Dr. Liewald, Ing. Arch. Kvech 

z ministerstva zdravotnictví, stavební ředitel Ing. Ruppeldt, Ing. Rapoš., Ing. Arch. Barta, 

Dr. Kócsy, Verwalter Binder a nominovaní kompetentní členové Prof. Hynek, Prof. 

Kostlivý, arch. Weinwurm, arch. Šilinger a arch. Steiner.
72

 

 

                                                        
72

 STEINER 1931, 6–11 



 

40 

VI.II. ZÁHŘEB 1931 

Mezinárodní architektonická soutěž na generelní plán nadační a klinické 

nemocnice, cena nejvyšší, spolu s projekty chorvatského architekta Weismana a německých 

architektů Steina a Zorna z Hamburku 

*nerealizováno 

 

 

                Obr. 6 Soutěžní návrh na nadační a klinické nemocnice v Záhřebu, Č+P 

 

Soutěž na tuto realizaci byla ve své době jednou z největších, o čemž svědčí i 

vysoká účast. Skoro z celé Evropy bylo odevzdáno celkem osmdesát projektů. Pro 

výstavbu byl vymezen pozemek zabírající jižní část výšin rozkládajících se na 

severovýchod od středu města. Vzdušná vzdálenost od centra starého města Jeločičev trgu 

byla jen sedm set metrů. Tato planina byla zvýšená kolem čtyřiceti metrů nad město a její 

rozsah byl asi dvacet hektarů a byla rozdělena táhlým úvozem, ulicí Vončinina na dvě 

nestejně velké partie.  
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Na rozdíl od nejlepších, oceněných 

soutěžních návrhů volila většina ostatních 

projektů formu nesoustavného a rozdrobeného 

zastavení pozemku, což by mělo za následek 

jednak nepřehlednost a zejména vyšší 

ekonomickou náročnost. Předností oceněných 

projektů bylo naopak zastavování do výše, tedy 

vertikálním směrem, kdy průměrná výška 

jednotlivých pavilonů činila minimálně tři až šest 

etáží. Tyto projekty zastavovaly pozemek vesměs 

zcela volnými, otevřenými, paralelními bloky 

s orientací na jihovýchod. Výsledkem soutěže tak 

bylo přiklonění k víceposchoďovému typu 

koridorových a halových nemocnic.
73

  

Projekt architektů Čermáka a Paula 

rozložil toto staveniště na tři části. První byla 

hlavní část, kam umístili vlastní nemocnici 

klinickou i nadační. Zde bylo nutno 

zakomponovat řadu již stojících budov klinické 

nemocnice, pavilony dětské kliniky, venericko-

dermatologické kliniky, teoretických ústavů 

(morfologie, fyziologie, chemie, farmakologie, 

anatomie, patologické anatomie) a rozestavěný 

pavilon ortopedické kliniky, které zabíraly 

severozápadní část tohoto území. Část menší, která byla oddělena od předchozího 

pozemku již zmíněným táhlým úvozem, byla vyhrazena pro komplex budov 

hospodářských. Spojení těchto dvou částí bylo řešeno přemostěním ulice Vončininy. Pro 

třetí část, oddělení tuberkulózy, vymezili samostatné staveniště posunuté výše, severně od 

města, a sice ke křižovatce Gospodarské a Vočarské cesty.  

 

Výsledkem jejich projektu bylo scelení celého programu, a to jednak stavebně, 

celkovým zastavěním, a provozně. Obě nemocnice zde tvoří dvě skupiny budov. První jsou 
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Obr. 7 Soutěžní návrh na klinické a nadační 

nemocnice v Záhřebu, Č+P 
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nové kliniky, které se připojují v nejsevernější a nejvýše položené části hlavního území 

k již stojícím budovám kliniky. Tato klinická oddělení jsou dále zkoncentrována do dvou 

objektů – hlavní klinické budovy s půdorysem dvojitého kříže a stranou ležící 

neuropsychiatrické kliniky, ke kterým je připojeno i nemocniční oddělení 

neuropsychiatrické nadační nemocnice. Druhou skupinou je nemocnice nadační, která je 

složena ze čtyř pavilonů paralelně umístěných v jižnější části staveniště. V centru těchto 

skupin je umístěna budova administrativní obsahující příjem nemocných, ředitelství, 

společenské místnosti lékařů, lékárnu a společné léčebné ústavy jako rentgen, radiologie a 

úsek terapie.  

Jednotlivé pavilony obou nemocnic jsou situovány jako samostatná, volná, 

rovnoběžná křídla s minimálními odstupy třicet až padesát metrů od sebe a jejich výška 

dosahuje až osmnácti metrů. Spojení jednotlivých budov mezi sebou a následně 

s budovami hospodářskými je řešeno systémem chodeb, které se křižují v nestejných 

úrovních, díky čemuž fungují bez přerušení a oddělují tak jednotlivé provozy od sebe. Jsou 

rozděleny dle druhu a určení na chodby k dopravě nemocných a chodby pro personál a 

k dopravě materiálu.  

Veřejná komunikace byla vytvořena v proláklině u administrativní budovy a byla 

vedena příčně. Samostatnou skupinu tvoří hospodářské budovy, k nimž je připojen dům 

pro svobodný personál. Rodinné byty lékařů, úředníků a ostatního ženatého personálu byly 

uskupeny do tří velkých obytných domů pavlačového typu a rodinného domu ředitele.
74

 

Délka hlavní fronty pavilonů se pohybuje v rozmezí osmdesáti až sto metrů a jsou 

dispozičního typu dvou až třítraktového. Nemocniční pokoje u všech nemocničních 

pavilonů jsou orientovány k jihu s lůžky, která jsou řazena zásadně v řadě čelem k oknům. 

Místnosti, jež měly obsahovat více lůžek (s maximem deset), se měly předělit mezi 

postelemi příčkami sahajícími do výšky dvou metrů, čímž by vznikly kóje o šířce tři a půl 

metru vždy pro dvě postele. Denní místnosti jsou situovány k východu a na koncích 

dispozic k západu, pro příslušenství tak zbývá strana severní. 

V suterénu nemocničních pavilonů se nacházely chodby komunikační i 

hospodářské. V přízemí byly umístěny ambulance všech klinik i nemocnic, většinou 

s přímými vchody z vnější veřejné komunikace odděleně od vchodů klinických pacientů a 

klinického personálu. U klinických oddělení bylo i vyučovací oddělení s posluchárnami a 

též se samostatnými vchody. V prvním patře byla operační oddělení a částečně jednotlivé 
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léčebné jednotky, které se nacházely zároveň i v patrech vyšších. Střechy byly rovné 

s možností sluneční lázně, zahrady či střešní terasy.  

Hlavní klinická budova se skládala ze čtyř ústavů, a to z ústavu očního, interního, 

otolaryngologie a chirurgie. Pětietážová křídla, která byla rovnoběžná s celkovým 

systémem nemocničních pavilonů, obsahovala opět v přízemích ambulantoria a v patrech 

léčebné jednotky jednotlivých klinik. V příčném křídle, které bylo dvou až tříetážové, byla 

v přízemí umístěna oddělení výuky s přednáškovými sály o výšce dvou pater a v patře 

oddělení vědecké. Nervová a psychiatrická klinika byla umístěna západně od samotného 

komplexu. V blízkosti tohoto pavilonu bylo vyprojektováno osm samostatných menších 

zahrádek, v úseku psychiatrie byly opatřeny ochrannými zdmi. 

Nadační nemocnice byla rozdělena do čtyř pavilonů dle klinik. V prvním byla 

chirurgie, v druhém oční a ušní-krční, ve třetím interna a v posledním ortopedie a 

venerologicko-dermatologická klinika, s přísnou separací, ač v rámci bloku.
75

          

VI.III. VYŠNÉ HÁGY 1932 

Architektonická soutěž na výstavbu sanatoria TBC 

*nerealizováno 

 

 

                Obr. 8 Soutěžní projekt na tuberkulózní sanatorium ve Vyšných Hagách, Č+P 

V této soutěži byly představeny návrhy, které můžeme rozdělit do dvou skupin, a to 

na projekty blokové-symetrické a pavilonové-asymetrické. Vítězná dvojice zvolila koncept 

druhý – asymetrický, ke trému se vyjadřuje následovně: „Jako autorům typu asymetrického 
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nezbývá nám než věcně dokázat výhody tohoto typu a ukázat, že nevznikl ani náhodou ani 

v touze po originalitě, ale velmi střízlivým a věcným studiem daného programu, velmi 

komplikovaného po stránce situačně a dispozičně provozní. Dobré sanatorium musí být 

v prvé řadě dokonale fungující hospodářsko-hygienický organismus, jehož správná funkce 

jest závislá na řadě podmínek situačních a dispozičních. Jedině dokonalé zpracování těchto 

podmínek povede k projektu nejen provozně, ale i architektonicky bezvadnému. Každá 

nucená vnější symetrie, monumentalita, krásné průhledy a dominanty musí rušivě 

ovlivňovat vnitřní dispozici a tím znehodnocovat kvalitu celého projektu.“
76

    

 

                Obr. 9 Schéma provozu sanatoria, Č+P 

Hlavní část sanatoria byla složena ze tří částí, a to z pavilonu jižního a severního, 

kde bylo umístěno oddělení plicní a kostní, a z ústřední budovy v centru s oddělením 

správním, léčebným, jídelnami apod. Tato zcela volná samostatná křídla byla vzájemně 

spojená stoupající, uzavřenou etážovou chodbou.  

Dva výše zmíněné pavilony tvořily samostatné dispoziční celky. Pavilon, který byl 

určen pro plícní formu TBC, byl projektován do výšky pěti nadzemních podlaží. Druhý 

pavilon pro těžší formu TBC (kostní) byl projektován jako objekt s pouze dvěma 
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nadzemními patry s předloženými terasami, lehárnami
77

, pro omezenou pohyblivost svých 

pacientů. Díky sklonu terénu pozemku bylo v obou etážích tohoto kostního pavilonu 

docíleno přímého spojení se zahradou, a to ze spodní etáže k jihu a z horní k severu za 

pavilon. Všechna patra jsou u každého z obou pavilonů dispozičně stejná, což přináší 

zjednodušení instalace i samotné stavby.  

 

                Obr. 10 Půdorys sanatoria, Č+P 

V ústřední budově o půdorysu ve tvaru „H“, položené v centru projektu, byly 

umístěny místnosti společné všem pacientům. Spojení tohoto centra s lůžkovými pavilony 

bylo zajištěno přímou, mírně stoupající uzavřenou chodbou, rampou, která byla patrová. 

Spodní patro chodby bylo vedeno z prvního patra plicního pavilonu a ústilo v přízemí 

pavilonu chirurgického a bylo určeno pro pacienty mužského pohlaví. Vrchní ženské patro 
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spojovací chodby vedlo z druhého patra pavilonu plicního do prvního patra pavilonu 

kostního. Toto komunikační řešení přineslo vzájemné spojení oddělení pro pacienty 

stejného pohlaví a zároveň krátké a pohodlné spojení s centrálně situovanými 

společenskými místnostmi z jedné strany a k místnostem léčebným, vyšetřovacím a 

správním z druhé strany.  

Hlavní příjezdová trasa rozděluje celou parcelu na dvě části, a to na část západní 

neboli hlavní, která tvoří osmdesát pět procent celkové plochy pozemku a je určena 

sanatoriu, a na východní a jihovýchodní, kde se nachází skupina obytných domů a skupina 

hospodářských budov. Spojení těchto dvou částí je řešeno krytými chodníky a podzemními 

manipulačními chodbami.
78

             

 

VI.IV. VRÁŽ U PÍSKU    

Soutěžní návrh na sanatorium, cena ex aecquo 

*realizováno 

 

 

                Obr. 11 Projekt na výstavbu sanatoria ve Vráži u Písku, celkový pohled včetně původních budov, Č+P 
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Sanatorium bylo umístěno bezprostředně u pseudogotického zámku z 19. století. 

Tento zámek je jednou z nejmladších zámeckých staveb u nás. Jeho autorem je  vídeňský 

architekt Bedřich Flohr. V letech 1868 – 1875 si ho nechala postavit rodová větev Popelů 

z Lobkovic mezi Starou a Novou Vráží. V roce dokončení však 2. prosince vyhořel. Na 

jeho místě byla postavena nová opět novogotická budova sloužící jako letní a lovecké 

sídlo, kterou postupně obklopil rozlehlý krajinářský park. Hlavní průčelí zámku je 

orientováno na západní stranu. Budova je dvoupatrová, zdobená štíty, s věží nad hlavním 

vchodem a s osmihrannou hodinovou věží nad zámeckou kaplí.   

Zámek se stal místem odpočinku českého politika, prvního prezidenta České 

akademie věd a umění, maršálka Království českého, knížete Jiřího z Lobkovic, po jehož 

smrti byl zámek využíván jen zřídka zejména na podzim v období honů.  

Spolu se státním převratem a pozemkovou reformou dochází k prodeji zámku. Ten 

roku 1926 kupuje Pomocný spolek pro péči o zdraví úředníků a zřízenců v Praze se 

záměrem zřídit zde zotavovnu pro soukromé úředníky. Pro nedostatek peněz pronajal 

spolek objekt Nemocenské pojišťovně soukromých úředníků a zřízenců na pět let 

bezplatně s podmínkou, že na své náklady zde opraví a upraví objekty jako zotavovnu. 

V prosinci roku 1932 Nemocenská pojišťovna soukromých úředníků a zřízenců objekt 

odkupuje do svého vlastnictví a roku 1936 jej přeměnila na sanatorium pro nervové a 

vnitřní choroby s celoročním provozem. 

 Na jaře roku 1934 byla vypsána užší architektonická soutěž na výstavbu sanatoria. 

K účasti v užší soutěži byli vyzváni architekti Dr. Stockar z Brna, Oldřich Liska z Hradce 

Králové, Stalmach a Svoboda, Tenzer a Čermák a následně byli vyzváni Čermák - Paul a 

Tenzer  ke společnému vypracování definitivního projektu. Projekt této trojice rozdělil 

vytčený program podle funkcí na pavilon obytný a pavilon léčebný, ty byly vzájemně 

spojeny přechodovým můstkem a byly napojené na krytou spojovací chodbu, jež spojovala 

nové budovy se zámkem a Jubilejním pavilonem.
79
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                Obr. 12 Sanatorium ve Vráži u Písku, plán dostavby  

Projekt zahrnoval stavbu nového léčebného a vyšetřovacího ústavu, obytné budovy 

o třiceti jednolůžkových pokojích, novostavby hospodářské budovy se společným 

ústředním topením pro celý komplex, prádelnou, garážemi, byty personálu a adaptaci 

starých objektů, a to zámku, jubilejního pavilonu.  

Nový léčebný a vyšetřovací ústav byl propojen s novou obytnou budovou v jeden 

celek, který byl situován do parku mezi zámek a jubilejní pavilon. Do budoucna se 

uvažovalo o zboření tohoto jubilejního pavilonu a jeho nahrazení dvěma novými křídly, 

která byla plánována paralelně s dnešním novým traktem k jihovýchodu. Do celkového 

stavebního plánu patřil ještě obytný dům pro lékaře, který se nacházel na východ od 

hospodářské budovy a měl výhled do parku.  
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                Obr. 13 Nový dům lékařů 

 

V novém obytném pavilonu je umístěno třicet jednolůžkových pokojů o velikosti 

11,5 m² s orientací k jihovýchodu a výhledem do lesa. V přízemí byly pokoje pro ženy 

v druhém patře pro muže. V prvním patře byly spolu s vyšetřovacím oddělením a 

elektroléčbou umístěny pokoje pro těžké pacienty. Léčebný pavilon zahrnoval v přízemí 

velkou místnost s vodoléčbou, a to ve stejných dvou odděleních pro obě pohlaví spolu 

s šatnou a lehárnou, kabinou pro lázně bahenní, medikamentózní (uhličité, jodové, sirné, 

jehličnaté atd.) a enterocleaner.  

 

                Obr. 14 Nový pavilon 
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V suterénu se nacházel montážní prostor pro komplikované instalace jako 

teplovzdušné topení s vlastní strojovnou, aparatura a rozvod vodoléčebného zařízení, 

ústřední topení, vodovod, elektřina, kanalizace a poté žehlírna, která byla spojená malým 

interním schodištěm a výtahem se shozem na prádlo. V prvním patře byla umístěna 

oddělení vyšetřovací, elektroléčebné a inhalační, rentgenová laboratoř s černou komorou, 

laboratoř chemická a biologická, terapeutický pokoj pro speciální léčebné zákroky, dvě 

místnosti pro elektroléčbu a světloléčbu a čtyřkomorová lázeň horským sluncem. V patře 

druhém byla rozsáhlá terasa částečně krytá a zasklená, která sloužila jako sluneční a 

vzduchová lázeň. Obytný a léčebný pavilon byly spojeny ve všech etážích můstkem, který 

byl v přízemí napojen na koridor.
80

       

 

 

                Obr. 15 Terasa s lehárnou na střeše nového pavilonu 

 

Zámek sloužil pro účely administrativní a společenské, ke kterým jej předurčovala 

výška místností a rozlehlost půdorysu. V přízemí vedle vstupní haly a vedle kanceláří jsou 

umístěny jídelny s interním i výtahovým spojením do suterénu k oddělení kuchyně, před 

těmito jídelnami je prostorná terasa s výhledem do centra parku. V přízemí a prvním patře 

se nacházely společenské místnosti: kuřárna, čítárna, radiový pokoj, knihovna, 

kulečníkový sál a  konferenční síň s knihovnou lékařů, které byly propojeny halovým 

schodištěm. Pouze v horních patrech zámku, a to jen v z velmi malé části, byly situovány 
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pokoje pro pacienty a byty svobodného personálu, které byly separovány ve druhém patře 

a měly zvláštní vchod i schodiště. Zámek spolu s novým pavilonem a jubilejním pavilonem 

byly spojeny přízemním, zaskleným, krytým, vytápěným koridorem délky sto metrů, který 

byl upraven jako zimní zahrada sloužící jako promenáda.  

Nová hospodářská budova s třicetimetrovým komínem byla umístěna na sever od 

zámku, stranou od sanatorního komplexu, aby její provoz při zde převládajícím 

jihovýchodním směru větrů neuvalil sanatorium do kouřové clony. Byla v ní umístěna 

kotelna společného centrálního topení, dílny, garáže, prádelna, byty příslušného personálu. 

Separováním veškeré hospodářské manipulace od sanatoria bylo docíleno nezbytného 

klidu pro interní léčebný provoz sanatoria.
81

   

 

                Obr. 16 Nová hospodářská budova 

Za druhé světové války bylo sanatorium obsazeno wehrmachtem, kterému sloužilo 

jako ozdravovna pro vojáky s plicními chorobami. Po osvobození byl obnoven provoz 

sanatoria a k lázeňským účelům slouží sanatorium dodnes. 
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VI.V. PRAHA-MOTOL 1936, 1937, 1941  

Architektonická soutěž na klinickou nemocnici, cena nejvyšší  

*nerealizováno 

Užší architektonická soutěž na klinickou nemocnici, 1. cena  

*nerealizováno 

Projekt barákové nemocnice jako provizorní prozatímní řešení 

*realizováno 

 

Otázka rozšíření stávající pražské fakultní všeobecná nemocnice na Karlově 

náměstí volala po řešení mnoho let, stejně tak jako nedostačující počet nemocničních lůžek 

pro Prahu. Kromě zmíněné pražské Všeobecné nemocnice, fondovní, s klinikami české i 

německé univerzity existovaly v Praze té doby pouze okresní nemocnice vinohradská, 

vystavěná v letech 1908 – 1911 v duchu pavilonového systému výstavby na pozemku, 

který v té době byl ještě stranou samotného velkoměsta, městská nemocnice na Bulovce, 

tehdy pouze o jednom pavilonu s osmdesáti lůžky určenými pro nemoci infekční a jejíž 

zbylé pavilony bylo teprve ve výstavbě, který byl vybudován ještě před I. světovou válkou, 

dále nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, jež byla postavena v letech 

1851 – 1854 díky mecenášství rodu Lobkowiczů
82

 a nemocnice Milosrdných bratří, známá 

jako nemocnice Na Františku a malé infekční nemocnice na Smíchově a v Karlíně.
83

  

Současná Všeobecná nemocnice se dlouhou dobu nacházela v žalostném stavu. 

Nutnost její rekonstrukce a zároveň navýšení počtu nemocničních lůžek pro Prahu bylo již 

neodkladné. Bylo zapotřebí navýšení stávajícího počtu šesti tisíc čtyři sta padesáti lůžek 

alespoň na jedenáct tisíc, aby na tisíc obyvatel připadalo celkem deset lůžek. Důsledkem 

této situace a neustálému přeplnění nemocničních zařízení docházelo k odmítání pacientů, 

a to i akutních a předčasnému propouštění pacientů z nemocnic.  

Jádro Všeobecné nemocnice tvořily staré objekty z doby josefínské, které byly 

vzdálené požadavkům moderního léčebného ústavu a následně objekty novější, postavené 

již v duchu tehdejších technicko – zdravotních zásad, ani ty však neodstranily nedostatky 
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vyplývající ze stísněného stavebního místa. Možnosti nové zástavby skýtaly volné 

pozemky při emauzském klášteře, poté pozemek tehdejšího ústavu německé patologie a 

soudního lékařství a na objekty vojenské nemocnice na Karlově náměstí a pozemky 

botanické zahrady a zemského ústavu pro choromyslné při ulici Kateřinské. Toto umístění 

výstavby bylo zavrhnuto pro neúnosné finanční náklady spojené se stavbou nemocnice a 

pro těsné sousedství architektonicky i památkově významných staveb, a to Faustova domu, 

kostela sv. Jana na Skalce, kostela v Emauzích a kostela sv. Ignáce, neboť zde nebylo 

možno neomezeného výškového zastavění, které bylo nutné pro naplnění stavebního 

programu. Proti tomuto rozhodnutí se postavili ti, kteří neviděli ve výstavbě nových klinik 

v oblast tehdejších klinik a vědeckých ústavů Všeobecné nemocnice na Karlově náměstí 

problém v čele s doktorem Bohuslavem Albertem a architektem Vladislavem Ukleinem a 

jako důkaz vypracovali na vlastní náklady tito odpůrci motolského návrh na výstavbu 

klinik pražských fakult lékařských v oblasti nynější všeobecné nemocnice.
84

 Tohoto 

počinu se účastnili i František Čermák a Gustav Paul, jejichž projekt bude uvedenen 

v obrazové příloze této práce. I přes veškeré snažení byl pro výstavbu zvolen pozemek 

v Praze – Motole. Tento projekt nebyl nikdy realizován a záhy se přikročilo 

k nejrozsáhlejší nemocniční pražské soutěži své doby, soutěži na řešení stavby pobočky 

pražské Všeobecné nemocnice s klinikami Karlovy univerzity v Motole.    

Zmiňme však, že i skupina prosazující stavbu na Karlově náměstí souhlasila 

s výstavbou v Motole, ale pouze nemocnice okrskové, nikoli pobočky nemocnice fakultní. 

Obávali se toho, že vítězství motolské varianty by přineslo přenesení poloviny klinik 

z Všeobecné nemocnice a zároveň roztržení lékařské fakulty ve dvě části, a to teorii 

v Praze a praxi v Motole a v neposlední řadě obávaný nárůst významu klinik německých.  

Dle generelního rozvrhu nemocnic měly být v Praze vybudovány ještě dvě velké 

okrskové nemocnice s rozsahem kolem dvanácti až čtrnácti set lůžek, a to na levobřežní 

straně Prahy, z důvodu vyvážení zdravotní služby v Praze, neboť všechny velké civilní 

pražské nemocnice, Všeobecná nemocnice na Praze 2, včetně podolského sanatoria, 

Vinohradská nemocnice, Bulovka, se nacházely na pravém břehu Vltavy. Pro umístění 

první z nich byl zvolen Motol, výstavba druhé se uvažovala v oblasti dejvické.  

Území pro budoucí nemocnici o ploše přibližně dvacet pět hektarů bylo vytyčeno 

na jihovýchodním svahu motolského údolí pod Bílou Horou s výhledem na protější 

zalesněné stráně. Podélná parcela, mírně svažitého terénu, dosahovala délky devíti set 
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metrů a šířky kolem tří set metrů. Celková plocha se pohybovala kolem dvaceti pěti 

hektarů.  

Zadáním byla požadována výstavba deseti klinik a šesti ústavů, k nimž měla 

v budoucnu přibýt ošetřovatelská škola. Realizace první a druhé stavební etapy měla být 

dokončena v horizontu pěti až šesti let a její rozsah byl stanoven na třináct set šest lůžek a 

s další etapou jich mělo přibýt dalších sedm set. 

První motolské soutěže na výstavbu nemocnice se zúčastnilo dvacet čtyři projektů. 

Skončila vítězstvím třech projektů, které se dělily o třetí místo a připadla jim finanční 

odměna ve výši třicet pět tisíc korun. První a druhé místo tak zůstalo neobsazeno. Autory 

prvního projektu byli František Maria Černý, Kamil Ossendorf, S. Vacek za spolupráce 

s MUDr. K. Přerovským, druhého František Čermák a Gustav Paul a třetího Josef Štěpánek 

a K. Řepa za spolupráce MUDr. E. Šerfa. Čtvrtou cenu v hodnotě dvacet tisíc korun získali 

architekti Josef Chochol, Richard Podzemný a Alois Špalek.
85

 

 

                Obr. 17 Soutěžní návrh první motolské soutěže z roku 1936 

Projekty, které byly odevzdány, bychom mohli charakterizovat jako jasně 

organizované, směřující k blokovému koncentrování provozu. Výsledek této první 

motolské soutěže, neobsazení prvního místa, nesmyslně krátká tříměsíční doba na 
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vypracování takto náročného projektu, chyby a nesplnitelné směrnice v samotném zadání 

projektu vyvolaly bouři nevole jak ze strany architektů, tak i odborné veřejnosti.
86

   

K účasti na nové užší soutěži, konající se v květnu roku 1937 na tutéž výstavbu, 

byli vyzváni autoři oceněných návrhu soutěže loňské. Vyjma stanovení lůžkové jednotky 

standardizovaného typu pro snadnější organizovatelnost klinických celků se program 

nikterak od první soutěže co do rozsahu nezměnil. Nově bylo určeno například situování 

hlavního vjezdu ze severozápadní komunikace a soustředění všech ambulancí s ústavy pro 

speciální léčbu ve zvláštní celek co nejblíže umístěný k hlavnímu vchodu.
87

  

Vítězným návrhem se stal projekt Františka Čermáka a Gustava Paula, který, mimo 

výše zmíněného, reprezentoval koncentrované blokové zastavení a snahu o funkční scelení 

programu. Autoři projektu si pro svou realizaci zvolili střední část daného pozemku 

s nejmenším sklonem.  

 

                Obr. 18 Soutěžní návrh z užší motolské soutěže z roku 1937 

 

Projekt se snažil o půdorysnou a provozní koncentraci kolem hlavního 

nemocničního jádra. Trakty s lůžkovými odděleními jsou umístěny v jedné řadě a 

nezastavěný zbytek parcely vytváří před nimi souvislý park. Hlavní jádro celé nemocnice 

tvoří velký monoblok všech neinfekčních klinik s příslušnými ambulancemi, 

posluchárnami a hlavním příjmem. V přízemí předního traktu se nachází patro 

komunikační a v sedmi patrech nad ním jsou umístěna oddělení lůžková, osmé patro mělo 

sloužit jako terasa. V zadních křídlech, kolmých k traktu přednímu, která dosahují výšky 

pouze tří až pěti pater, byla umístěna oddělení vědecká a bádací spolu s částmi 

vyučovacími v nejnižších patrech.   

V dispozici byla většina budov plánována jako dvoutraktová. Trojtrakty byly 

omezeny jen na krátké části příčných křídel, kde se měly nacházet laboratoře a vědecká 
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oddělení. Ambulance v tomto projektu tvořil trojtrakt halový s vrchním osvětlením hal, obě 

křídla ambulancí byla přímo přístupná jak v přízemí, tak v přízemí zvýšeném, čímž se 

dosáhlo jejich dostupnosti bez použití schodů případně výtahů.  

Lůžkové jednotky byly řešeny tzv. harmonikovým typem, kdy bylo možné zvětšit 

případně zmenšit jednotky dle potřeby díky spojení sousedních jednotek. U hlavních 

operačních traktů odděleních chirurgie a gynekologie pro požadavek galerie pro mediky 

byla výška operačního sálu navýšena na jeden a půl etáže, což činilo 5,7 metru. V této 

výšce byla vytvořena dvě patra. Vyšší pro oddělený přístup posluchačů na galerii a spodní 

jako patro komunikační pro příchod nemocných a personálu. Přístup do pater je zajištěn 

schodištěm sousedícím s operačním traktem, které zároveň vyrovnává rozdíly pater oproti 

normálním výškám traktů.
88

  

 

                Obr. 19 Celková situace 

Infekční pavilon byl projektován o šesti podlažích a v centru jeho dispozice bylo 

umístěno tzv. čisté schodiště vedoucí dle pater k bytům personálu, k vědecké části a traktu 

operačnímu. Na koncích obou křídel byla umístěna schodiště sloužící k užívání při poruše 

šesti lůžkových výtahů, jejichž užívání bylo rozděleno dle příslušné choroby. Tento systém 
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tak zajišťuje zvláštní vchod i výtah do příslušného oddělení. Ve třech samostatných 

pavilonech bylo umístěno oddělení infekční, TBC a prosektura pro nutnost izolace od 

hlavního jádra. Tyto pavilony byly přístupny od hospodářského vchodu. Dalšími 

samostatnými objekty jsou byty personálu.
89

  

Páteří celé koncepce byla krytá komunikace spojující všechny neinfekční části 

nemocnice vedoucí od bytového bloku přes manipulaci hospodářského dvora, dílny, 

prádelnu, kuchyni, hospodářskou správu, hlavní příjem, správu ambulance, ústřední ústavy 

a všechny kliniky přes chirurgickou po dermatologicko-venerickou, zkrátka celou čistou 

částí nemocnice.
90

    

 

                Obr. 20 Celková situace 

Po vypuknutí 2. světové války byla absence nemocničních lůžek ještě větším 

problémem než doposud a nutnost výstavby nemocnice byla o to naléhavější. Bylo nutno 

zmenšení a zjednodušení původního projektu při zachování celkového zastavovacího a 

provozního principu. Se stavbou se započalo roku 1940 a do podzimu následujícího roku 

byly dokončeny přípravné práce jako provedení všech vnitřních komunikací a odvodnění 

celého pozemku, rozsáhlé terénní úpravy a výkopy pro stavbu hlavního monobloku a 
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dalších budov. V tomto stadiu však bylo uloženo přerušení prací a nařízena výstavba 

provizorní nemocnice na spodní části pozemku, kterou byli pověřeni architekti Čermák a 

Paul.
91

  

 

                Obr. 21 Model definitivního návrhu na klinickou nemocnici po zjednodušení projektu z roku 1939 

 

Na jaře roku 1941 rozhodlo ministerstvo sociální a zdravotní správy, že na části 

volného pozemku okrskové nemocnice v Motole urychleně postaví provizorní nemocnici 

pro chronický nedostatek civilních nemocničních lůžek v Praze. Koncem května započaly 

projekční práce a v srpnu téhož roku se přistoupilo k samotné stavbě.   

Původně byla tato baráková nemocnice uvažována v rozsahu tří set lůžek – sto 

dvacet chirurgických, sto dvacet interních a šedesát gynekologických. Později byl rozsah 

navýšen na pět set třicet lůžek díky přidaným čtyřem pavilonům tuberkulózním, nepočítaje 

lůžka personálu a správy nemocnice.  

Stavba okrskové nemocnice, svého času pozastavená, zabírala západní a střední 

část pozemku, tak nebylo jiné možnosti než umístit stavbu této provizorní nemocnice na 

volnou východní a jihovýchodní část pozemku se dvěma výběžky směrem západním, 

neboli v sousedství lupusního ústavu, podél obou obvodových komunikací parcely 

nemocnice na jihu a na severu. Napříč celým územím určeným pro výstavbu barákové 

nemocnice byla vedena hlavní vnitřní komunikace, která přetínala svou celkovou délkou 
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kolem čtyř set čtyřiceti metrů parcelu barákové nemocnice, a byla ukončena 

v severovýchodním cípu pozemku u lupusního ústavu.  

 

                Obr. 22 Rozložení pozemku 

Jak již bylo zmíněno, celý motolský pozemek dosahoval výměry kolem dvaceti pěti 

hektarů, z čehož bylo barákové nemocnici k zastavění určeno osm hektarů. Jednotlivé 

pavilony nemocnice byly umístěny v odstupech čtyřicet až padesát metrů od stavby 

okrskové nemocnice, aby jimi nebyla narušena její dostavba, v kterou autoři stále věřili. 

Avšak pro silné stoupání pozemku od jihu k severu nebyl pro výstavbu příliš vhodný a 

prvním úkolem bylo zmírnění tohoto spádu. Komunikační nevýhody prudšího spádu 

pozemku a díky tomu i obtíže při vzájemném spojení pavilonů přináší i výhody, které jsou 

naopak při terénu rovinném těžko dosažitelné, jako například volný prostor s přístupem 

slunce u všech pavilonů, nestísněný volný rozhled i při nevelkých odstupech pavilonů a 

mimoúrovňové křížení hlavní tepny provozu externího s hlavní tepnou provozu vnitřního 

bez užití neúměrných terénních zásahů či větších zemních prací.  
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                Obr. 23 Baráková nemocnice 

 

Výše zmíněná vnitřní komunikace determinovala jeden hlavní směr zastavení, 

rozdělovala celé území a předurčila jeho zastavění ve tři oblastní i provozní skupiny. 

První, hlavní, a do plochy největší skupina byla umístěná na východ od této 

komunikace a tvořila samotné jádro barákové nemocnice s dvanácti pavilony, které 

obsahovaly hlavní příjem a správu nemocnice, oddělení interní se dvěma pavilony o sto 

dvaceti lůžkách a jeden pavilon léčebný, oddělení chirurgické opět se dvěma pavilony se 

stejným počtem lůžek jako u oddělení interního a jedním pavilonem léčebným, oddělení 

gynekologické s jedním pavilonem lůžkovým s padesáti šesti lůžky, objekty hospodářské 

s pavilonem hlavní kotelny, garáží a skladem paliva, pavilonem hlavní kuchyně a druhé 

kotelny, s malým pavilonkem pro desinfekční stanici u kuchyně a pavilon bytů lékařů a 

laborantů se sedmnácti lůžky.  

Do druhé skupiny nacházející se na severozápad od hlavní komunikační tepny bylo 

umístěno oddělení tuberkulózní o čtyřech pavilonech čítajících celkem dvě stě třicet lůžek, 

dva pavilony otevřených leháren a zcela samostatný objekt prosektury u druhého severního 

vjezdu.
92

  

Poslední, třetí skupina ležící na jihozápad od hlavního vstupu a hlavní komunikace 

je určena části bytové. Nalezli bychom v ní, vyjma vrátnice, jeden pavilon s byty personálu 
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se čtyřiceti lůžky, dva pavilony s byty sester s dvojnásobným počtem lůžek, jeden pavilon 

bytů lékařů a laborantů se sedmnácti lůžky a poslední pavilon, který obsahoval šest bytů 

rodinných: byt správce, dva byty úředníků a tři byty zřízenců. Celkem tedy baráková 

nemocnice měla dvacet pět pavilonů s celkem pět set dvaceti šesti lůžky a sto sedmdesáti 

osobami personálu. 

Pavilony první a druhé skupiny jsou vzájemně propojeny systémem chodeb dvojího 

druhu, a sice hlavní chodbou, která je rovnoběžná s hlavní komunikací a tvoří osu 

zastavení první skupiny nemocnice, a od této chodby odbočují na obě strany větve chodeb 

vedlejších vedoucí k jednotlivým pavilonům a pomocí spojek je zajištěn klid lůžkového 

oddělení. Tyto chodby jsou využívány pro dopravu pacientů od příjmu a správy na 

oddělení, z lůžkového oddělení na vyšetření, operaci, terapii a dopravu jídla z kuchyně na 

lůžková oddělení. Tyto chodby tedy, jak je patrné z výše uvedeného, spojují devět 

lůžkových pavilonů s pavilonem příjmu, dvěma léčebnými pavilony a s kuchyní, tedy 

celkem třináct pavilonů. Nemocniční jádro spojené systémem chodeb tak obsahuje dvě 

velké provozní skupiny, a to všechna neinfekční oddělení nemocnice s hlavním příjmem, 

celkem v osmi pavilonech, a oddělení tuberkulózní ve čtyřech pavilonech, kdy spojovacím 

středem je kuchyně ležící v centru a zásobující tak směrem nahoru část neinfekční a 

směrem dolů část tuberkulózní.  

Lůžkové pavilony jsou typizovány na šedesát lůžek. Z důvodu úspory místa byly 

pokoje nemocných projektovány jako typ velkých sálů o deseti až jedenácti lůžkách a jsou 

umístěny vždy po dvou na obou křídlech pavilonu. Střední část je trojtraktová a jsou v ní 

umístěny jedno až čtyřlůžkové pokoje pacientů a noční služba v jižní frontě. Ve frontě 

severní bylo příslušenství, terapeutické místnosti, místnosti sester, čajové kuchyňky, 

sklady,  vylévárny, lázně a záchody. Na obou koních pavilonů jsou denní místnosti 

s přímým vchodem do zahrady.  
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                Obr. 24 Lůžkový pavilon barákové nemocnice 

 

Hlavní vchod se nachází od severu v ose pavilonu ze spojovacích chodeb. Tento 

lůžkový typ je obměněn u pavilonu gynekologického a tuberkulózního, a to následovně. U 

gynekologického je uprostřed jižní fronty velká terapeutická místnost s vybavením 

operačního sálu s místností pro sterilizaci, umývárna lékařů a kancelář oddělení vedoucího 

lékaře. U druhého pavilonu tuberkulózního jsou ve střední trojtraktové části umístěny 

místnosti pro rentgen, laboratoře a opět kancelář. Léčebné pavilony interny a chirurgie jsou 

půdorysně zcela odlišného pavilonového typu. Příchod ke spojovacím chodbám a 

provozním místnostem je řešen od severu, zatímco všechny lůžkové jednotky spolu 

s hlavní příjezdem a příslušenstvím jsou obráceny k jihu. Hlavní částí pavilonů jsou 

léčebná a vyšetřovací oddělení s pultovou střechou, která umožňuje navýšení normální 

světelné výšky tři sta deseti centimetrů až o šedesát centimetrů. Tyto hlavní provozní 

místnosti jsou umístěny ve východní části pavilonů, ke kterým od jihu přiléhají spojky od 

hlavní chodby, tudíž se v této části mění pavilon z dvoutraktu na trojtrakt. Druhá, menší 

část těchto pavilonů je určena vnitřnímu provozu těchto oddělení a zabírá západní 

dvoutrakt, který je zakončen sedlovou střechou. 

V léčebném pavilonu chirurgickém je část operační s dvěma sály (aseptickým a 

poloaseptickým) spolu s příslušenstvím, ambulantní vyšetřovna eventuálně použitelná jako 

septický operační sál a urologický operační sál. V západní části jsou dvě kanceláře, jedna 

sloužící jako archiv, druhá jako temná komora. V léčebném pavilonu interním je umístěn 

ústřední diagnostický a terapeutický rentgen, opět s temnou komorou a archivem, 



 

63 

elektroléčba, vodoléčba, v západním křídle pak čtyři malé laboratoře ve frontě severní a 

k jihu kanceláře přednosty a sekretáře s místností pro archiv.  

Vstupním pavilonem do nemocničního jádra je pavilon správy a příjmu. Je 

orientován a disponován obdobně jako pavilon chirurgický a interní. Zde začínají všechny 

spojovací chodby. Dispozičně je trojtraktový, střední trakt je rozšířen ve dvě k osovému 

vchodu symetricky položené čekárny, z nichž západní slouží jako čekárna pro oddělení 

správy a východní jako hala hlavního příjmu. Tyto ústřední prostory jsou osvětleny a 

větrány horním postranním světlem, které je získáno přetažením pultového zastřešení 

středního traktu nad normální sedlovou střechu severního traktu. Na severu kolem čekárny 

správy jsou pokladny, účtárna, hospodářská správa a naopak k jihu informace, podatelna, 

výpravna, správce, archiv a lehárna. Kolem ústřední haly pro příjem jsou přijímací 

kanceláře, dvě čekárny a dvě ordinace rozdělené dle pohlaví a je odtud přímý východ do 

spojovací chodby vedoucí k pavilonům. Ve východní části pavilonu jsou sklady šatstva 

pacientů a jeho jižní trakt je, stejně jako u léčebných pavilonů, osvětlen a větrán jednak 

přímo nad střechou nižší spojovací chodby a jednak sekundárně zasklenými stěnami přes 

tuto chodbu.  

Posledním pavilonem, který je napojený na chodbový systém, je kuchyň. 

Konstruktivně je tento pavilon opět trojtraktový, střední trakt tvoří vlastní kuchyně, která je 

provozním i půdorysným centrem pavilonu. Na východní straně je umístěn výdej jídel, 

hlavní spojovací chodba a jídelny personálu, na západní straně se nachází skladištní část 

s umývárnou spojené schodištěm a výtahem se sklepy na potraviny a chladírnou 

v suterénu.  

Tepelná centrála je rozdělena do dvou kotelen, a to na kotelnu hlavní u jižního 

hlavního vchodu, která dodává teplo všem pavilonům spodním až k pavilonu kuchyně, 

celkem tedy patnácti pavilonům, a na kotelnu v pavilonu kuchyně, která zásobuje pavilony 

zbylé, tedy severní a horní pavilony včetně kuchyně, což je celkem šest pavilonů. 

Mezi pavilony, které nejsou spojeny chodbovým systémem patří: pavilon bytů 

lékařů a laborantů nacházející se mezi léčebným interním a léčebným chirurgickým 

pavilonem, který obsahuje jedenáct malých jednolůžkových pokojů pro lékaře, dva pokoje 

po třech lůžkách pro laboranty a příslušenství (denní místnost, lázně, sprchy, čajová 

kuchyň, příruční sklad); pavilon prosektury, který je nejseverněji položeným objektem 

projektu, je situovaný na konci hlavní dopravní tepny a jeho provozním jádrem je pitevna 

z jedné strany s přilehlou umývárnou, chladírnou mrtvol a dále zarakvení a výstava mrtvol. 
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Ze strany druhé přiléhá přípravna a laboratorní část s kanceláří a příslušenstvím. Malá část 

západní je podsklepena a slouží jako sklad rakví, pilin a nářadí.  

Naopak v nejnižší části pozemku, v blízkosti hlavního vchodu, je umístěn pavilon 

kotelny a strojovny s malou dílnou, sklady paliva, s bytem topiče a třemi garážemi. Další je 

pavilon vrátnice s bytem vrátného, čekárnou pro návštěvy nemocných a v suterénu s 

dvěma místnostmi pro telefonní centrálu, pavilon vrátnice byl jediným objektem 

napojeným na centrální topení.  

Bytové pavilony, vyjma již zmíněného pavilonu bytů lékařů a laborantů, byly 

situovány v samostatné skupině táhnoucí se podél jižní obvodové komunikace směrem na 

západ od hlavního vchodu. Jde o pavilon služebního personálu o čtyřiceti lůžkách, dva  

pavilony sester celkem o osmdesáti lůžkách, pavilon lékařů a laborantů o sedmnácti 

lůžkách a pavilon bytů ženatého personálu se šesti byty.  

Stavební konstrukce jednotlivých pavilonů není jednotná. Ač byla původně 

zamýšlena jako dřevená, což by bylo jako provizorium nejvhodnější pro svou lehkost, bylo 

pro potřebu rychlé výstavby rozhodnuto o použití zděné konstrukce z tvárnic a cihel. 

Dřevěné jsou lůžkové pavilony chirurgie a tuberkulózy, lehárny a spojovací chodby. Nosná 

kostra ze sloupků je pobita navenek i uvnitř heraklitovými deskami a omítnuta. Z dutých 

tvárnic jsou provedeny tři lůžkové pavilony interny a gynekologie, vrátnice a dva léčebné 

pavilony, správa, kotelna, kuchyně a prosektura a první pavilon bytů lékařů, tedy celkem 

jedenáct pavilonů. Z cihel je pět pavilonů z bytové skupiny. Překlady oken a dveří 

u tvárnicových a cihlových pavilonů jsou betonové a u cihlových jsou prováděny záklenky 

při menších rozpětích. Základy všech pavilonů jsou z lomového kamene, opuky a diabasu. 

Krovy jsou vesměs z prkenných vazníků, stropní konstrukce je sloučena s krovem, na 

vazníky krovu jsou kvůli tepelné izolaci přibity heraklitové desky které jsou posléze 

omítnuty.  

Tato konstrukce byla však nevyhovující u operačních sálů, kde bylo nutné zesílení 

konstrukce pro zavěšení scialytických operačních lamp. Tudíž byla u obou operačních sálů 

konstrukce stropu oddělena od krovu a pod krovem byla provedena samostatná nosná 

konstrukce stropu – v chirurgii železobetonovou deskou a v gynekologii rákosníkovým 

stropem trámovým. Také v prostoru kuchyně byl proveden krov odlišný, a sice vaznicový 

s normálními krokvemi, kleštinami apod.
93
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 Požadavek na hospodárnost stavební, dispoziční i provozní, který je vždy jedním 

z hlavních požadavků, zde byl základním předpokladem pro realizaci.  

VI.VI. LITOMYŠL A CHRUDIM 

dostavba nového hlavního pavilonu státní okresní nemocnice a státní okresní 

nemocnice  

*realizováno 

Tyto dva projekty patřily mezi první, které byly realizovány po druhé světové válce 

v Čechách a pro svou podobnost budou představeny společně. Oba byly ještě řešeny 

předtypizačním modulem tři metry v podélném směru.   

Hlavní pavilon nemocnice v Litomyšli z let 1949 – 1951 doplnil původně 

pavilonovou nemocnici, která byla vystavěna již předtím, a to ve dvou etapách výstavby. 

Během první etapy byl realizován původní hlavní pavilon chirurgicko – interní a infekční, 

oba byly postaveny ještě v době před první světovou válkou a během druhé etapy, která 

probíhala ve třicátých letech, byly postaveny pavilony administrativy a příjmu, interny a 

pavilon hospodářský, který obsahoval kotelnu, kuchyni, prádelnu a byty sester. Autorem 

výše jmenovaných objektů byl z větší části architekt Karel Tymich.
94

  

 

                Obr. 25 Nemocnice v Litomyšli, Č+P 

                                                        
94

 ČERMÁK 1959, 508 



 

66 

 

                Obr. 26 Celková situace nemocničního areálu v Litomyšli 

Nový hlavní pavilon byl koncipován systémem horizontálního řazení několika 

lůžkových jednotek vedle sebe s příslušnými komunikačními centry a komplementy 

v zadních křídlech. Skládal se ze dvou půdorysně vzájemně proti sobě posunutých částí. 

V této novostavbě byla umístěna chirurgie, gynekologie s porodnicí situovaná severněji a 

jejich komplementy a oddělení dětsko-kojenecké jižně, které mělo vlastní přístup a 

napojovalo se na hlavní část přízemním traktem dětského zdravotnického střediska a 

komplementu. Orientace všech lůžkových jednotek byla směrem k jihu. Komplement byl 

řešen ve dvou křídlech a rozdělen na skupinu přísně čistou a poločistou. Ve východním 

traktu v přízemí byla umístěna administrativní složka a příjem. Naopak v přísně čistém 

západním traktu se nacházela krevní banka a přednášková síň s knihovnou. Operační trakty 

se nacházely v dalších patrech těchto křídel. V přízemí lůžkového traktu byl umístěn 

centrální rentgen, ambulantní vyšetřovna a dva operační sály s příslušenstvím pro první 

pomoc a první chirurgická lůžková jednotka. V patrech hlavní hmoty byly umístěny vždy 

dvě lůžkové jednotky po standardních třiceti lůžkách.  

U dětské části objektu byly zcela oddělené vstupy k lůžkové části i ke středisku, 

které bezprostředně navazovalo na lůžkovou část. V dětském pavilonu díky posunutí 

lůžkového traktu vznikly průběžné terasy přede všemi pokoji, a to jak v přízemí tak 

v prvním patře. 
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Navzájem byla tato oddělení propojena jednak v přízemí pro provoz pacientů a 

personálu, v suterénu pro přepravu jídla. Dále chodbami, které spojovaly při severní straně 

monobloku všechna tři komunikační centra a sloužily k přepravě materiálu. Bezprostřední 

spojení všech komunikačních center pavilonů bylo zajištěno průběžnou zadní nízkou 

spojovací chodbou probíhající v přízemí a v suterénu mezi trakty komplementů, v přízemí 

byla tato chodba zasklená.
95

  

 

                Obr. 27 Nemocnice v Litomyšli, Č+P 

V o něco pozdější realizaci nemocnice v Chrudimi z let 1950 – 1957 se autoři 

pokoušeli o vytvoření plně centralizovaného bloku, který by obsahoval v každém patře dvě 

lůžkové jednotky s léčebným komplementem v příčném křídle. Tento blok rozdělili na dvě 

části, a to na část jižní, kam umístili vedení a užší komplement a severní, kde se nacházely 

hlavní komplementy s vazbou na příslušná lůžková oddělení. Toto příčné křídlo tvořilo 

s oběma lůžkovými jednotkami v patrech formu nepravidelného kříže. V zadním hlavním 

rameni tohoto příčného křídla je v přízemí umístěna správa a příjem v prvním patře 

centrální rentgen a laboratoř, ve druhém, třetím a čtvrtém patře se nacházejí operační 

trakty. V předním kratším rameni příčného křídla jsou umístěny v přízemí lékařský příjem 

a první pomoc, v patrech pak krevní banka, pracovny lékařů a knihovna. V posledním 

ustupujícím patře je lůžkové oddělení novorozenců porodního oddělení a v suterénu 

oddělení fysiatrie.
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 Na toto hlavní jádro monobloku se k severnímu křídlu komplementů 

napojují kloubově ve spodních podlažích křídlo hospodářské s kuchyní, prádelnou a 
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proudy, ultrazvukem) 
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kotelnou a křídlo polikliniky. Oba trakty v úhlu 45˚. Tak je dosaženo bezprostředního 

spojení všech složek mezi sebou. Od hospodářských složek je opět vedena rampa do 

suterénu k výtahu do lůžkových oddělení.  

 

                Obr. 28 Nemocnice v Chrudimi, Č+P 

V přízemí je umístěno samostatně přístupné expektační oddělení pod nímž se 

nachází prosektura a křídlo dětskokojenecké s dětskou poliklinikou. Před lůžkovou části 

expektance je umístěna průběžná terasa pro návštěvy pacientů. Lůžkový blok v patrech byl 

v sedmdesátých letech realizován jen v rozsahu dvou normálních lůžkových jednotek o 

třiceti lůžkách a plánovala se teprve dostavba východního křídla, čímž by nemocnice 

získala o sto dvacet lůžek více oproti stávajícímu počtu tři sta třiceti lůžek v oddělení pro 

dospělé. V suterénu lůžkového bloku byla umístěna rehabilitace, centrální sterilizace a 

místnosti personálu. Doprava jídla a prádla byla řešena pomocí rampy vedoucí do suterénu 

a k výtahu hlavní komunikační centrály.
97

 Samostatné objekty tvoří garáže a vrátnice. 

Severně od tohoto monobloku jsou umístěny domy personálu, vyprojektované 

Stavoprojektem v Pardubicích.
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ZÁVĚR 

Autorská dvojice František Čermák – Gustav Paul zasvětila svůj život zejména 

stavbám zdravotnickým a školským a nesmazatelně se zapsala do dějin moderní 

československé architektury.  

Jejich zájem pro historizující architekturu pocházel bezpochyby od profesořů, kteří 

vyučovali tuto autorskou dvojici na ČVUT, a to od Rudolfa Kříženeckého a Antonína 

Engela, jehož byl František Čermák dlouholetým asistentem. Gustav Paul v rámci své 

praxe byl odchován u architekta Kamila Roškota představitele naší moderní architektury, o 

kterou dvojice Čermák a Paul od počátku jevila velký zájem. Dokazuje to i jejich činnost 

v Klubu architektů a v časopise Stavba, kde byly vůdčími osobnostmi tohoto 

avantgardního směru Oldřich Tyl, Ludvík Kysela a Oldřich Starý.  

Velice je ovlivnil přednáškový cyklus Za novou architekturu, který se konal 

v letech 1924 – 1925 v sále Mozartea a během kterého byli svědky vystoupeních Jacoba 

Johannese Pietera Ouda, Adolfa Loose, Le Corbusiera a Waltera Gropia. Poslední 

jmenovaný zejména zaujal tuto dvojici, což je patrné z jejich realizace sanotoria ve Vráži u 

Písku, která se právem řadí mezi významná díla československé funkcionalistické 

architektury.  

Ve svých projektech staveb zdravotnických, ve své době zanedbávaném oboru, 

úspěšně řešili komplikované funkční a konstruktivní vztahy jako uzlové momenty 

dispozic, v nichž na jasně determinovaná provozní jádra navazovaly další funkční vazby. 

Pro jejich tvorbu, nejenom zdravotnickou jsou typické tzv. hřebínkové dispozice a 

dispozice ve tvaru písmena „T“. Aplikované v pavilonové i monoblokové výstavbě. Tato 

charakteristika je typická pro jejich veškerou tvorbu. Osnově tvoří zpravidla pavilony, 

které jsou propojovány koridory a v centrálních oblastech jsou doplněny 

komplementárními jednotkami ve tvary písmen T či H, posléze hřebínkovým systémem.  

Pro jejich tvorbu v duchu konstruktivismu a funkcionalismu je typická technická a 

funkční dokonalost, přehlednost - jasné zónování daného pozemku dle funkčních celků 

citlivě adaptovaných do daného prostředí a spojující koridory pro jednotlivé budovy 

projektu. Jak již bylo několikrát zmíněno, je s lítostí, že mnoho z jejich projektů se 

nedočkalo realizace a architektura u nás tím byla ochuzena o spoustu jedinečných staveb, 

což je ovšem časté nejenom u této autorské dvojice. Proč byla jejich spolupráce tak plodná 

trefně uvádí Jaroslav Paroubek: „Oba spojoval od studentských let společný názor na 
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architekturu, který byl charakteristický dvěma faktory – vztahem k architektonické tradici 

a zároveň i k současnému dění, směřujícímu ke konstruktivismu a funkcionalismu.“
99

 

Vybrané představené projekty a realizace ilustrují Čermákovu a Paulovu 

celoživotní tvorbu. Je z nich patrno, že tato dvojice dokonale ovládala všechny doposud 

známé systémy výstavby, které na poli zdravotnických staveb existovaly a které byly 

uplatňovány v daných obdobích. I přesto se nenechali zmást popem doby a když věděli, že 

aktuální systém výstavby je pro daný projekt nevhodný, nebáli se uchýlit ke 

„zpátečnickým“ koncepcím ku prospěchu projektu. 

Bohužel toto jejich úsilí bylo naplněno jen z části. Dle mého názoru jejich nejlepší 

společné projekty, jako například projekt nadační klinické nemocnice v Záhřebu či 

epidemické nemocnice v Bratislavě, nebyly realizovány, ač se umístily vítězně. V 

realizovaných projektech se jejich možnosti a maxima sotva projevily. V sanatoriu ve 

Vráži u Písku – byť jde o půvabný příklad funkcionalistické architektury s odkazem na Le 

Corbusiera a Waltra Gropia – zdaleka nemohli realizovat svou velkolepou vizi, která byla 

omezena stavebním programem a která by byla naplněna za předpokladu, že by byl 

realizován jejich návrh na dostavbu tohoto sanatoria. 

Stejně tak jim byla od úst odebrána realizace motolská a následná primitivní 

výstavba barákové nemocnice, ač technicky a provozně dokonale zvládnutá, byla jen 

tvrdým chlebem ve srovnání s jejich vítězným projektem nemocničního monobloku. 

Zadostiučiněním se jim snad alespoň částečně dostává na poli jiném, a to ve výstavbě 

areálu vysokých škol dejvického areálu, které je na druhou stranu vykoupeno Čermákovým 

konfliktem s jeho učitelem Antonínem Englem, architektem původních budov areálu, jehož 

projekt na dokončeni této výstavby se nesl v duchu předchozí výstavby klasicizující 

historické architektury. 

Dvojice Čermák – Paul nevyhrávala soutěže díky formě – ta byla jasná. V duchu 

funkcionalismu a konstruktivismu byla valná většina všech projektů. Byli úspěšní díky 

dokonalým schématům, provozní nápaditosti, technické bezchybnosti, organizační jasnosti 

a preciznosti a zejména velkému nasazení. 

Bohužel pro malý počet realizací ve zdravotnickém oboru, vzhledem k poměru 

odevzdaných projektů, jejich jména nepatři mezi nejznámější. Rozhodně ne v oboru 

zdravotnickém, neboť projekty, které byly realizovány, prezentují jen špetku jejich nadání. 

Rané poválečné realizace, ač formy monobloku, nemocnic v Chrudimi a hlavního pavilonu 
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nemocnice v Litomyšli,  jejichž sedlové střechy již z dálky kladou otázku, kde se stala 

chyba, příliš nezapadají do jejich tvorby. 

Architekti Čermák a Paul nepatřili mezi zastánce naddimenzovaných monstrózních 

projektů ve stylu nemocnice v Lille, ale naopak jednoduché formy, která byla oproštěna od 

jakýchkoli výstřelků. Žádné přesložité paprsčité dispozice či mrakodrapové stavby. Nikdy 

se nezaprodali proti svému přesvědčení.   Velkou škodou je, že se nestali vítězi poslední 

motolské soutěže a nedostalo se jim tak příležitosti své dílo dokončit. To se ovšem 

nepoštěstilo ani vítězům této soutěže Richardu Podzemnému a Antonínu Tenzerovi, z 

jejichž projektu byla realizována jen polovina. 

Jejich hlavní individuální přínos na poli zdravotnických staveb spočívá u Františka 

Čermáka zejména v založení oboru zdravotnických staveb při ČVUT (spolu s Bedřichem 

Rozehnalem), který je doposud vyučován v rámci Ústavu navrhování staveb, a u Gustava 

Paula pro jeho práci na Slovensku v poválečných letech, kde se nemalou měrou zasloužil o 

rozšíření ve své době velmi bídné tamní nemocniční sítě celou řadou svých realizovaných 

projektů, ač bez přímé spolupráce s Čermákem. 

Tvorba Františka Čermáka a Gustava Paula by si zasloužila důkladné komplexní 

zpracování, které by bylo dobrým námětem disertační práce. Přínosem této diplomové 

práce je shromáždění a zpracování veškerých publikovaných článků této autorské dvojice a 

stejně tak všech článků, které se zaobírají jejich projekty. V neposlední řadě tato práce také 

vrhá určité světlo do nepřehledného množství archivního materiálu věnovaného 

zdravotnickým zařízením, který se nachází v archivu Technického muzea. Z důvodu špatné 

organizace archivu bohužel nelze vyloučit, že některé materiály byly vinou chybného 

zařazení opomenuty.     

Zdravotnické stavby v kontextu ostatních občanských staveb si jako jediné, z části 

spolu se stavby školskými, zachovaly svoji původní funkci. Ostatní občanské stavby jako 

kina, obchodní a kulturní domy z té doby byly ve velké míře nahrazeny většími 

komerčními celky a jejich původní funkce tak zcela zaniká. Zatímco nemocniční zařízení 

si udržela ve valné většině svou původní funkci doposud, případně byla změněna jejich 

konkrétní zaměření, což ilustrují nejlépe přeměny tuberkulózních sanatorií, které byly 

hojně staveny dříve, avšak nyní s minimálním výskytem TBC na našem kontinentu byly 

přetransformovány v sanatoria s jinými onemocněními, které jsou v současnosti aktuální a 

nejvíce rozšířené. Tento vývoj bude probíhat nadále, spolu s vývojem lidstva a daných 

civilizačních onemocnění budoucnosti. Stávající nemocniční síť v České republice je 
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převážně dědictvím minulého století a nová výstavba nemocnic je spíše ojedinělá, aktuální 

požadavky na nemocnice předurčené pokračujícím rozvojem medicíny a vzrůstající počet 

pacientů, jsou řešeny zejména rekonstrukcí a případnou výstavbou nových částí. Z 

nemocničních zařízení, která jsou nově budována v současnosti převládají zejména 

soukromé kliniky. 
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František Čermák 

- Užší soutěž na lázeňské centrum, Trenčianské Teplice, 1935, odměna 
František Čermák – Gustav Paul – Antonín Tenzer 

- Dispenzář Masarykovy ligy proti TBC, Hlinsko, 1935 
Gustav Paul 

- Ústřední prádlo uhlí s administrativní budovou, Karviná, 1935 
Gustav Paul 

- Spolkový dům Ochranného svazu pivovarů, Praha – Nové Město, Ječná ulice, 
1934–1935 

Gustav Paul 

- Penzion Pražského stavebního družstva, Praha-Vinohrady, Vinohradská třída, 
1935, zbořeno 1970 

Gustav Paul 

- Dispenzář Masarykovy ligy proti TBC, Mělník, 1936 
Gustav Paul 

- Soutěžní návrh na Policejní ředitelství, Plzeň, 1936, 1. cena ex aecquo 
František Čermák – Gustav Paul 

- Vstupní budova okresní nemocnice, Písek, 1936 
František Čermák – Gustav Paul 

- Soutěžní návrh na přístavbu okresní nemocnice, Písek, 1936 
František Čermák – Gustav Paul 

- Okresní soud a věznice, Rychnov nad Kněžnou, 1936 
Gustav Paul – B. Hübschmann 

- Policejní ředitelství, Plzeň, 1937 - 1939 
František Čermák – V. Neckář – Gustav Paul 

- Soutěžní návrh na klinickou nemocnici, Praha – Motol, 1936, nejvyšší 
cena 

František Čermák – Gustav Paul 

- Rodinný dům MUDr. Zedníka, Hořičky, 1936-1937 
František Čermák  

- Návrh římsko-katolického kostela, Praha-Pankrác, 1937 
František Čermák – Gustav Paul 
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- Návrh římsko-katolického kostela, Praha-Libeň, 1937 
František Čermák – Gustav Paul 

- Návrh na nádraží, Karlovy Vary, 1937 
Gustav Paul 

- Vila Ing. K., Karlova Huť u Ostravy, 1937 
Gustav Paul 

- Soutěžní návrh z užší soutěže na klinickou nemocnici, Praha-Motol, 1937, 
1.cena 

František Čermák – Gustav Paul 

- Soutěžní návrh na okresní nemocnici, Mladá Boleslav, 1938, 2. cena 
František Čermák – Gustav Paul 

- Rodinný dům JUDr. Krůty, Hradiště, 1938 
František Čermák  

- Letní domek JUDr. Lázničky, Slapy, 1938 
František Čermák  

- Letní domek p. Kadlece, Jezera u Krnína, 1938 
František Čermák  

- Obchodní a nájemný dům A. G., Plzeň, 1938 
Gustav Paul 

- Správní budova pro ředitelství Pražské železářské společnosti, Kladno, 1938 
Gustav Paul 

- Soutěžní návrh na okresní nemocnici, Kladno, 1938, 2. cena 
František Čermák – Gustav Paul 

- Soutěžní návrh na 2. budovu Národního muzea, Praha – Hradčany, 1938, 
odměna 

František Čermák – Gustav Paul 

- Soutěžní návrh na Staroměstskou radnici, Praha – Staré Město, 1938, odměna 
František Čermák – Gustav Paul 

- Soutěžní návrh na nemocnici Československého červeného kříže, Praha-
Vinohrady, 1939, 2. cena 

František Čermák – Gustav Paul 

- Letní domek Zdeňka Polanského, Sadská, 1939 
František Čermák  

- Adaptace vily pana J. K., Dobřív, 1939 
Gustav Paul 

- Návrh na okresní nemocnici, Prčice-Sedlec, 1939 
Gustav Paul 

- Návrh na přestavbu a přístavbu okresní nemocnice, Klatovy, 1939 
Gustav Paul 
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- Generální zastavovací projekt okrskové nemocnice a projekt hlavního 
monobloku, Praha – Motol, 1939 

František Čermák – Gustav Paul 

- Soutěžní návrh na Archív ministerstva vnitra, Praha-Dejvice, 1940, odměna 
František Čermák – Gustav Paul 

- Soutěžní návrh na Finanční úřady, Praha-Žižkov, 1940, odměna 
František Čermák – A. Hloušek - Gustav Paul 

- Pomocná provizorní nemocnice, Praha – Motol, ulice V úvalu, 1940 - 
1941 

František Čermák – Gustav Paul 

- Návrh adaptace a přístavby lázeňských objektů, Sv. Kateřina u Počátek, 1940 
Gustav Paul 

- Infekční pavilon okresní nemocnice, Kutná Hora, 1941-1943 
František Čermák 

- Soutěžní návrh na dostavbu okresní nemocnice, Litomyšl, 1941-1942 
František Čermák – Gustav Paul 

- Návrh na dostavbu nemocnice, Rakovník, 1942-1943 
František Čermák – Gustav Paul 

- Soutěžní návrh na krematorium, Jaroměř, 1943, 3. cena 
František Čermák – Gustav Paul 

- Soutěžní návrh na krematorium, Kolín, 1944, odměna 
František Čermák – Gustav Paul 

- Soutěžní návrh na sanatorium, Rožnov pod Radhoštěm, 1944, 1. cena 
František Čermák – Gustav Paul 

- Soutěžní návrh na školy, Pelhřimov, 1944, odměna 
František Čermák – Gustav Paul 

- Studie vysokoškolského centra, Praha-Albertov, 1942–1945 
František Čermák – Gustav Paul 

- Soutěžní návrh na Univerzitní město a klinickou nemocnici, Plzeň, 1945 
František Čermák – Gustav Paul 

- Soutěžní návrh na dostavbu okresní nemocnice, Rakovník, 1946, 1.cena 
František Čermák – Gustav Paul 

- Soutěžní návrh na dostavbu okresní nemocnice, Dvůr Králové, 1946, 1.cena 
František Čermák – Gustav Paul 

- Porodnice pro pomocnou provizorní nemocnici, Praha - Motol, 1946–1947 
František Čermák – Gustav Paul 

- Soutěžní návrh na dostavbu okresní nemocnice, Nová Paka, 1947, 1. cena 
František Čermák – Gustav Paul 

- Soutěžní návrh na dostavbu okresní nemocnice, Sušice, 1947 cena 
František Čermák – Gustav Paul 



 

84 

- Studie klinické nemocnice, Praha – Motol, 1947 
František Čermák – Gustav Paul 

- Soutěžní návrh na Národní shromáždění, Praha-Letná, 1947, nejvyšší cena ex 
aecquo 

František Čermák – Gustav Paul 

- Prosektura krajské nemocnice, Plzeň, 1947-1949 
František Čermák – Gustav Paul 

- Rekonstrukce 2. interní kliniky, Praha – Nové Město, 1947–1949 
František Čermák 

- Rekonstrukce 2. kožní kliniky, Praha – Nové Město, 1947–1949 
František Čermák  

- Letní domek Jiřího Paula, Nespeky, 1947 
Gustav Paul 

- Montované obytné domy, Kladno, 1947-1948 
Gustav Paul 

- Rekonstrukce porodnického sanatoria, Praha – Podolí, 1947-1948 
Jaroslav Blažek - Gustav Paul 

- Soutěžní návrh na okresní nemocnici, Benešov, 1948 
Gustav Paul 

- Okresní nemocnice, Chrudim, 1948-1955 
František Čermák – Gustav Paul 

- Soutěžní návrh na dostavbu okresní nemocnice, Karlovy Vary, 1948, 1. cena 
František Čermák – Gustav Paul 

- Soutěžní návrh na dostavbu klinické nemocnice, Hradec Králové, 1948-1949, 
1.cena 

František Čermák – Gustav Paul 

- Soutěžní návrh na dostavbu okresní nemocnice, Děčín, 1948-1949, 1. cena 
František Čermák  

- Návrh na sanatorium a ambulantorium ČSD, Praha, 1948-1949 
František Čermák  

- Dostavba okresní nemocnice, Litomyšl, 1949-1955 
František Čermák – Gustav Paul 

- Návrh sanatoria, Jánské Lázně, 1949 
Gustav Paul 

- Soutěžní návrh na dostavbu Ministerstva vnitra, Praha – Letná, 1949, cena 
František Čermák – Gustav Paul 

- Návrh na dostavbu okresní nemocnice, Kutná Hora, 1949 
František Čermák  

- Návrh na Státní ústav meteorologický, Praha, 1949 
František Čermák  
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- Soutěžní návrh na dostavbu okresní nemocnice, Liberec, 1949, 2. cena 
František Čermák – Gustav Paul 

- Soutěžní návrh na klinické nemocnice, Bratislava, 1949, 1. cena 
František Čermák – Gustav Paul 

- Okresní nemocnice, Karviná, 1949-1953 
Gustav Paul 

- Návrh na hospodářskou budovu nemocnice, Děčín, 1950 
František Čermák – Vladimír Hladík 

- Soutěžní návrh na oblastní nemocnici, Most, 1950-1951, 1.cena 
František Čermák – Vladimír Hladík 

- Studie rentgenologického ústavu, Hradec Králové, 1951 
František Čermák – Gustav Paul 

- Studie pediatrické kliniky, Hradec Králové, 1952 
František Čermák – Gustav Paul 

- Studie vojenské lékařské akademie, Hradec Králové, 1952 
František Čermák  

- Studie velké posluchárny FAPS, Praha – Dejvice, 1953 
František Čermák  

- Studie dvorní přístavby FASP, Praha-Dejvice, 1953 
František Čermák  

- Studentské koleje, Praha-Jarov, 1953-1955 
František Čermák – V. Jirkal  - J. Otruba 

- Nemocnice, Partizánske, 1953–1954 
Gustav Paul – J. Uhliarik 

- Okresní nemocnice, Třinec, 1953–1954 
Gustav Paul – J. Hanzlík – Jiří Libertský – V. Grguričová 

- Soutěžní návrh na Vysokou školu politickou ÚV KSČ, Praha-Pankrác, 1954 
Gustav Paul 

- Urbanistická studie 2. okruhu, Hradec Králové, 1954-1955 
František Čermák  

- Urbanistická studie předmostí, Hradec Králové, 1954-1955 
František Čermák – J. Otruba 

- Studie menzy pro studentské koleje, Praha-Jarov, 1954-1955 
František Čermák 

- Návrh na dostavbu okresní nemocnice, Ružomberok, 1954-1955 
František Čermák  

- Okresní nemocnice, Prievidza, 1954-1956 
Gustav Paul – J. Rajchl 

- Krajská hygienicko-epidemiologická stanice, Bratislava, 1955-1956 
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Gustav Paul – Jan Mlynár 

- Studie adaptace laryngologické kliniky, Praha – Nové Město, 1955 
František Čermák  

- Studie společenské budovy kolejí, Praha-Jarov, 1956 
František Čermák  

- Rentgenologický pavilon krajské nemocnice, Pardubice, 1956 
Gustav Paul 

- Nemocnice, Krtiš, 1956 
Gustav Paul 

- Návrh interiéru sester, Hradec Králové, 1956 
František Čermák – J. Otruba 

- Nemocnice, Žiar nad Hronom, 1956 
Gustav Paul 

- Soutěžní návrh na urbanistické řešení čtvrti u Fialkových sadů, Hradec 
Králové, 1956 

František Čermák – J. Otruba – Janečková 

- Studie dostavby okresní nemocnice, Pelhřimov, 1956 
František Čermák  

- Soutěžní návrh na dětskou nemocnici, Praha – Motol, 1957, 3. cena 
František Čermák – Gustav Paul 

- Soutěžní návrh na areál vysokých škol, Praha-Dejvice, 1957, 1. cena 
František Čermák – Gustav Paul – Vladimír Hladík – Jiří Libertský 

- Úvodní a prováděcí projekt Fakulty elektrotechnické a Fakulty strojní ČVUT, 
Praha – Dejvice, 1959-1963 

František Čermák – Gustav Paul – Vladimír Hladík 

- Soutěžní návrh na klinické nemocnice, Košice, 1959 
Gustav Paul 

- Soutěžní návrh na sportovní areál, Praha-Vysočany, 1959, 3. cena 
František Čermák – J. Otruba – Jaroslav Paroubek – Jan Čejka 

- Soutěžní návrh na mezinárodní hotel, Brno, 1959 
Gustav Paul 

- Soutěžní návrh na sanatorium, Dudince, 1960 
František Čermák – Gustav Paul 

- Biofyzikální ústav, Brno, 1960 
Gustav Paul 

- Soutěžní návrh na přestavbu hlavního nádraží, Praha, 1961 
Gustav Paul – Jiří Štursa – J. Paul 

- Okresní nemocnice, Želiezovce, 1961–1962 
Gustav Paul – J. Šerý 
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- Menza ČVUT, Praha – Dejvice, 1961–1967 
František Čermák – Gustav Paul 

- Soutěžní návrh na dostavbu okolí Národního divadla, Praha, 1962 
František Čermák – Gustav Paul 

- Československé velvyslanectví, Sofia, 1962 
Gustav Paul – Jan Šrámek  

- Soutěžní návrh na nemocnici, Sokolov, 1962 
Gustav Paul 

- Soutěžní návrh na klinickou nemocnici, Plzeň, 1962–1963 
Gustav Paul 

- Soutěžní návrh na sanatorium, Třeboň, 1962–1963 
Gustav Paul 

- Studie onkologického pavilonu, Praha-Motol, 1962-1963 
Gustav Paul 

- Rekreační středisko, Kobylniky, 1963 
Gustav Paul 

- Soutěžní návrh na československé velvyslanectví, Brasilia, 1963 
Gustav Paul – Jaroslav Pokorný 

- Soutěžní návrh na krematorium, Bratislava, 1964 
Gustav Paul 

- Studie dostavby sanatoria, Vráž u Písku, 1964 
František Čermák – Gustav Paul 

- Soutěžní návrh na univerzitní areál, Dublin, 1964 
František Čermák – Gustav Paul 

- Soutěžní návrh na dostavbu okolí Národního divadla, Praha, 1962 
František Čermák – Jaroslav Paroubek – Gustav Paul – Jan Čejka 

- Soutěžní návrh na stavební fakultu ČVUT, Praha-Dejvice, 1963 
František Čermák – Gustav Paul 

- Soutěžní návrh na stavební fakultu ČVUT, Praha-Dejvice, 1964, 1. cena 
František Čermák – Jaroslav Paroubek - Gustav Paul – Jan Čejka 

- Studie družstevních domů, Praha-Dejvice, 1965 
František Čermák  

- Studie vstupního areálu ČVUT, Praha-Dejvice, 1966 
František Čermák – Gustav Paul 

- Soutěžní návrh na lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, Praha-Albertov, 1966 
František Čermák – Gustav Paul 

- Studie pomocné budovy lékařské fakulty hygienické, Praha-Vršovice, 1967 
František Čermák – Gustav Paul 

- Studie dostavby strojní fakulty ČVUT, Praha-Dejvice, 1967 
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František Čermák – Gustav Paul 

- Studie 1. chirurgické kliniky Univerzity Karlovy, Praha – Nové Město, 1967–
1968 

Gustav Paul 

- Soutěžní návrh na dostavbu náměstí Velké říjnové socialistické revoluce, 
Praha – Dejvice, 1967–1968 

František Čermák – Gustav Paul 

- Studie domu kybernetiky, Praha, 1967 
Gustav Paul 

- Adaptace zámku, Mělník, 1967 
Gustav Paul – K. Kužel 

- Návrh dostavby okresní nemocnice, Karlovy Vary, 1968 
František Čermák – Gustav Paul 

- Státní pojišťovna, Kutná Hora, 1968–1969 
Gustav Paul 

- Návrh na dostavbu klinické nemocnice, Praha-Motol, 1968–1969 
František Čermák – Gustav Paul 

- Soutěžní návrh na lékařskou fakultu a klinickou nemocnici, Bratislava, 1969 
Gustav Paul – J. Pokorný 

- Návrh stavebního ústavu ČVUT, Praha-Dejvice, 1969 
František Čermák – Gustav Paul – J. Paroubek 

- Návrh 2. budovy fakulty strojní ČVUT, Praha-Dejvice, 1970–1971 
František Čermák – Gustav Paul 

- Studie dostavby Vysoké školy ekonomické, Praha-Žižkov, 1971 
František Čermák  

- Studie dostavby kulturního zařízení k sanatoriu, Vráž u Písku, 1970–1971 
František Čermák – Gustav Paul 

- Studie polikliniky, Teplice v Čechách, 1972–1973 
František Čermák – J. Němec 

- Studie generelu ČVUT, Praha-Dejvice, 1973–1974 
František Čermák – K. Neumann 

- Soutěžní návrh na dostavbu okolí Národního divadla, Praha, 1962 
František Čermák – Gustav Paul 

- Návrh rekonstrukce posluchárny radiologické kliniky lékařské fakulty, Praha – 
Nové Město, 1973 

František Čermák  

- Studie garáží a tělovýchovného zařízení ČVUT, Praha-Dejvice, 1975 
František Čermák  

- Studie dostavby stavební fakulty a fakulty architektury ČVUT, Praha-Dejvice, 
1976 
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František Čermák  

- Stavební fakulta a Fakulta architektury ČVUT, Praha-Dejvice, 1965-1982 
František Čermák – Jaroslav Paroubek - Gustav Paul – Jan Čejka 

- Studie rekonstrukce přízemí menzy ČVUT, Praha-Dejvice, 1975-1976 
František Čermák  

- Návrh dostavby Fakulty stavební ČVUT budovami B, C, D, Praha-Dejvice, 1976–
1980 

František Čermák – Jaroslav Paroubek 

- Studie 2. menzy ČVUT, Praha-Dejvice, 1977 
František Čermák  

- Návrh dostavby vstupního areálu ČVUT, Praha-Dejvice, 1977 
František Čermák  

- Studie menzy a knihovny Vysoké školy ekonomické, Praha-Žižkov, 1978 
František Čermák  

- Konečná studie 2. menzy ČVUT, Praha-Dejvice, 1978 
František Čermák  

- Návrh na 2. budovu fakulty strojní ČVUT s velkou posluchárnou, Praha-
Dejvice, 1980 

- Návrh dostavby lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Kateřinské zahradě, 
Praha – Nové Město, 1980–1982 
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OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 

Obr. 29: Iatreon – dům lékaře. 1. pokoje nemocných; 2. atrium; 
3. byt lékaře. 

Obr. 30: Římské valetudinarium. 1. vstupní část; 2. 
nádvoří; 3. chodby; 4. ubytování nemocných; 5. 
prostor pro vybavenost a bydlení personálu 

Obr. 31: Xenodochium v Ostii. 1. sloupové nádvoří; 2. 
bazilika; 3. komunikace; 4. sálové prostory pro nemocné 
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Obr. 32:  

 

Obr. 32: Ospedale Maggiore, Milán, Itálie  

Obr. 33: Opatství St. Gallen, Švýcarsko 
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Obr. 34: Hotel Dieu, Paříž, Francie 

Obr. 35: Poyetův návrh, Akademie, Paříž, Francie 
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Obr. 36: Schéma hlavních zastavovacích principů nemocnic 
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Obr. 37; 38; 39: Nemocnice Beaujon, Clichy, Paříž, Francie 
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Obr. 40: Nemocnice Beaujon, Clichy, Paříž, Francie, půdorys 

Obr. 41: Nemocnice v Lille, Francie, nerealizovaný projekt architekta Nelsona 
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Obr. 42: Nemocnice v Lille, realizovaný projekt od architekta Waltera, půdorys 

Obr. 43: Nemocnice v Lille, realizovaný projekt od architekta Waltera 
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Obr. 44: Hannemann hospital, Philadelphie 

Obr. 45: Nemocnice Glostrup, Kodaň, Dánsko 
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Obr. 46: County hospital, Los Angeles 

Obr. 47: Nemocnice New York 
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Obr. 48: Nemocnice typu „cik cak“, návrh sanatoria v Plains - Joux, Mont Blanc, Abraham - Le Héml 

Obr. 49: Nemocnice IKAZIA, Rotterdam, Holandsko, Rujsher 
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Obr.50: Nemocnice Lindenhof, Bern, Švýcarsko, Daxelhofer - Gloor - Rupenacht 

Obr. 51: Sanatorium pro tuberkulózně nemocné, Paimio, Finsko, Alvar Aalto 
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Obr. 52; 53: Thomayerova nemocnice, Praha - Krč, Bohumŕ Kozák 
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Obr. 54; 55: Thomayerova nemocnice, Praha - Krč, Bohumŕ Kozák, pohled na hlavní nádvoří, půdorys 
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Obr. 56: Realizovaný návrh na stavbu tuberkulózního sanatoria, Vyšné Hágy, 
František Albert Libra - Jiří Kan 

 

Obr. 57: Soutěžní návrh na tuberkulózní sanatorium ve Starém Smokovci, Ferdinand Balcárek - Karel Kopp 
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Obr. 58: Nemocnice v Brně, Bedřich Rozehnal 
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Obr. 59: Okresní nemocnice v Kroměříži, Bedřich Rozehnal 

Obr. 60: Státní nemocnice v Novém městě na Moravě, Bedřich Rozehnal 
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Obr. 61: Nemocnice ve Znojmě, Miroslav Spurný 
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Obr. 62; 63: Návrh na dostavbu Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí, Vladislav Uklein - Bohuslav Albert 
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Obr. 64; 65; 66: Návrh na dostavbu Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí, František Čermák-Gustav Paul 
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Obr. 66: Projekt nemocnice v Mostě, Kamil Ossendorf 

Obr. 67: Okresní zdravotnické středisko v Gottwaldově, Miroslav Drofa - Jan Kárník 

Obr. 68: Návrh na Okresní nemocnici v Hořovicích, Leo Šimon 
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Obr. 69: Nemocnice v Olomouci, Vít Obrtel 

Obr. 70: Návrh na nemocnici se zdravotnickým střediskem, Gustav Paul - Miroslav Šerý 

Obr. 71: Okresní nemocnice ve Znojmě, Miroslav Spurný 
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Obr. 72: Návrh na státní okresní nemocnici v Boskovicích, Miroslav Spurný 

Obr. 73: Nemocnice v Revúce, Jaroslav Rajchl 
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Obr. 74: Nemocnice v Prievidze, Gustav Paul - Jaroslav Rajchl 

Obr. 75: Nemocnice v Třinci, Gustav Paul 

Obr. 76: Okresní nemocnice v Uherském Brodě, Miroslav Spurný 
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Obr. 77: Návrh z ideové soutěže na nemocnici II. typu s přidruženým zdravotnickým střediskem, Augusta Müllerová - 
Ladislav Machoň 

Obr. 78: Návrh z ideové soutěže na nemocnici II. typu s přidruženým zdravotnickým střediskem, Josef Novotný 
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Obr. 79: Návrh z ideové soutěže na nemocnici II. typu s přidruženým zdravotnickým střediskem, Ferdinand Maria 
Černý 

Obr. 80: Návrh z ideové soutěže na nemocnici II. typu s přidruženým 
zdravotnickým střediskem, Karel Strásík 
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Obr. 81: Návrh z ideové soutěže na nemocnici II. typu s přidruženým zdravotnickým 
střediskem, Vladimír Dohnal 

Obr. 82: Návrh z ideové soutěže na nemocnici II. typu s přidruženým zdravotnickým 
střediskem, Ladislav Kotrman, Kamil Ossendorf 
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Obr. 83; 84: Návrh z ideové soutěže na nemocnici II. typu s přidruženým zdravotnickým střediskem, 
Vít Obrtel 

Obr. 85: Návrh z ideové soutěže na nemocnici II. typu s přidruženým zdravotnickým střediskem, 
Richard Podzemný - Antonín Tenzer 
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Obr. 86; 87: Častečně realizovaný projekt nemocnice v Praze - Motole, Richard 
Podzemný, Antonín Tenzer 
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Obr. 88: Poliklinika v Praze - Břevnově, Richard Podzemný 

Obr. 89: Ústav národního zdraví v Praze - Vysočanech, Antonín Tenzer 
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Obr. 90: Nemocnice v Litomyšli, František Čermák - Gustav Paul 
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Obr. 91: Nemocnice v Chrudimi, František Čermák - Gustav Paul 
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Obr. 92: Návrh na nemocnici Červeného kříže v Praze, František Čermák - Gustav Paul 

Obr. 93: Návrh na oblastní nemocnici v Liberci, František Čermák - Gustav Paul 
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Obr. 94: Návrh na nemocnici v Kutné Hoře, František Čermák - Gustav Paul 

Obr. 95: Návrh okresní nemocnice v Děčíně, František Čermák - Gustav Paul 
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Obr. 96: Návrh na stavbu nemocnice v Karlových Varech, František Čermák - Gustav Paul 

Obr. 97: Návrh na stavbu nemocnice v Písku, František Čermák - Gustav Paul 



 

124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 98: Návrh na stavbu nemocnice v Mladé Boleslavi, František Čermák - Gustav Paul 
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Obr. 99: Návrh na stavbu nemocnice v Kladně, František Čermák - Gustav 
Paul 

Obr. 100: Návrh na dostavbu sanatoria ve Vráži u Písku, František Čermák - Gustav Paul 
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Obr. 101; 102: Návrh na dostavbu sanatoria ve Vráži u Písku, František Čermák - Gustav Paul 


