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6 7

Diplomová práce se zabývá návrhem 
nové budovy polikliniky v centru 
desetitisícového města Lanškroun, která 
nahradí současnou provozně a kapacitně 
nevyhovující budovu. Zároveň prověřuje 
možnosti urbanistického řešení jejího 
bezprostředního okolí.

I. Předmluva a zadání
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Česká republika Lanškroun
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Na přelomu 13. a 14. století se Lanškroun stal 
poddanským městem církevní vrchnosti a až 
po skončení husitské revoluce přešel do světských 
rukou.
 Důležitým milníkem byl rok 1622, kdy 
přešlo panství do majetku Karla z Lichtenštejna 
– po rekatolizaci nastal příliv občanů německé 
národnosti a již před koncem 17. století byla celá 
městská správa poněmčena. Na Lichtenštejnech 
přestalo být město závislé až s revolucí v roce 
1848; v té době je počet německých obyvatel 
okolo 5 tisíc, zatímco obyvatel české národnosti 
necelých dvě stě.
 V 19. století se ve městě rozvíjí 
hospodářská činnost a průmysl – rozmach měs-
ta dokládá nejen výstavba železniční přípojky 
Lanškoun–Rudoltice, ale i nově založená centra 
vzdělanosti: gymnázium a střední odborná škola. 

V té době také ve městě výrazně roste německý 
nacionalismus. Až v průběhu 20. let 20. století 
dochází k ústupu nacionalistických nálad a stoupá 
vliv českého obyvatelstva. Po konci Druhé světové 
války je pak většina lanškrounských Němců od-
sunuta.
 Období socialismu se na městě podepsalo 
především výstavbou nových sídlišť a průmys-
lových areálů. Těsně před koncem režimu je 
vydáno povolení na rekonstrukci radnice, ta je 
dokončena v devadesátých letech. V té době se 
pak kompletních oprav dočkalo i celé náměstí 
a zámek.
 V současné době je Lanškroun město 
s rozvinutou podnikatelskou činností zejména 
v oblasti strojírenství, elektroniky a papírenského 
průmyslu. Je správním centrem regionu a žije 
v něm necelých 10 tisíc obyvatel.

Město Lanškroun leží na východě Čech 
v podhůří Orlických hor nedaleko původní 
zemské hranice s Moravou. Založeno bylo 
ve 13. století v důsledku kolonizace jako 
městské centrum lanškrounsko-lanšper-
ského panství a bez návaznosti na před-
chozí osídlení bylo vystavěno na pravi-
delném půdorysu na mírném návrší nad 
soutokem dvou potoků.

LANŠKROUN

Analytická část 10—21
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Městské hradby

Stávající budova polikliniky

Linie původních hradeb

1:2000
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BUDOVA POLIKLINIKY

Analytická část 10—21

 V roce 1881 byl dům přestavěn do současného 
objemu, sídlila zde banka a byty a poslední větší 
stavební úpravy, které daly budově nynější podo-
bu, byly provedeny v roce 1936.
 Třípodlažní budova, která leží v památkové 
zóně městem, dnes slouží jako poliklinika poskytu-
jící ambulantní péči pro spádovou oblast, do které 
je zahrnuto mimo samotného města dalších 21 
sousedních obcí. Její technický stav, kapacita 
a dispoziční uspořádání je však nevyhovující a žádá 
si nové prostory.

Na místě stávající polikliniky zástav-
ba existovala již v 17. století, v ar-
chivech byl dům uváděn jako měšťanský 
s právem vařit si pivo pro vlastní potřebu 
a na místě dnešního zpevněného dvora 
s garážemi a drobnými stavbami náleže-
la k budově zahrada.
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Spádová oblast polikliniky 1 : 100 000
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Analytická část 10—21
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Poskytuje tak přímému centru velmi dobrou 
dostupnost, vnáší však do něj poměrně intenzivní 
automobilovou dopravu a vytlačuje ostatní druhy 
dopravy. Ve špičce významně ohrožuje bezpečnost 
a komfort chodců a cyklistů v úzkých ulicích. 
Samotné náměstí (4) je pak koncipováno jako velký 
kruhový objezd lemovaný parkovacími místy, 
zatímco vnitřní prostor náměstí je ponechán 
volný. Většina historického jádra ulic je průjezdná 
a jednosměrná. Mimo parkování přímo na náměstí 
je v centru doprava v klidu řešena parkováním 
v ulicích a na parkovištích před poliklinikou 
a na parkovišti v ulici Dobrovského a na Pivovar-
ském náměstí.

Ulice Komenského (1) a Dobrovského (2)
jsou silnicí 1. třídy a hlavní dopravní 
tepnou procházející městem, jednos-
měrná ulice Svatopluka Čecha (3) na ni 
kolmo navazuje a spojuje ji tak přímo 
s náměstím a městským centrem.

DOPRAVA V ÚZEMÍ
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Město Lanškroun tvoří silné mikroregionální 
centrum. Řešené území leží v historickém jádru 
města, v němž se nachází ve výjimečné pozici 
na původní linii zbořených městských hradeb 
ze 14. století a v těsné blízkosti hlavního náměstí. 
Díky své poloze je jeho veřejný prostor živý 
a parter objektů v blízkosti náměstí převážně ak-
tivní. Přímá návaznost na hlavní dopravní tah sil-
nice I. třídy a napojení města na hlavní železniční 
koridor a železniční uzel v České Třebové zajišťuje 
dobrou dopravní dostupnost. Ulice Svatopluka 
Čecha je jednou z ulic přímo ústících do prostoru 
náměstí. Vyvýšená pozice území poskytuje výhled 
do krajiny jihovýchodní části regionu.

Stávající budova polikliniky je ve velmi špatném 
stavu a provozně i kapacitně nevyhovující. Zároveň 
je jediným zařízením poskytující centralizovanou 
ambulantní péči v Lanškrounsku. Bezprostřed-
ní okolí sužuje intenzivní automobilová doprava, 
která degraduje kvalitu a bezpečnost veřejného 
prostoru pěším a cyklistům. Přilehlá parkoviště 
okupují rozlehlé plochy hodnotných zastavitel-
ných pozemků městského centra.

Pozemky parkoviště jsou ve vlastnictví města 
a poskytují dostatečnou plochu pro výstavbu nové 
kapacitně vyhovující budovy polikliniky. Stávající 
budova polikliniky nabízí prostory pro nové funkce 
v centru města. Příležitostí je soustředění péče 
obvodních a specializovaných lékařů do centra 
města a v souvislosti s výstavbou kultivace veře-
jného prostoru. Nové dopravní řešení vedoucí ke 
zklidnění automobilové dopravy a podpora pěší, 
cyklistické a veřejné dopravy může zvýšit bez-
pečnost a kvalitu veřejného prostoru a snížit hlad-
inu hluku a míru znečištění ovzduší v území.

Kromě snižování přirozeného přírůstku obyvatel je 
obecným ohrožením Lanškrouna suburbanizace, 
která má za následek nárůst automobilové do-
pravy s dopadem na charakter městského centra. 
Z širšího hlediska demografie města se jako hrozba 
jeví stárnutí obyvatelstva a nepřipravenost sys-
tému a kapacit sociálního zabezpečení. V kontex-
tu poskytování lékařské péče na město dopadá 
omezování nabídky služeb po ukončení praxe 
současných lékařů. Případné omezení nebo úplné 
pozastavení provozu stávající polikliniky v souvis-
losti s její rekonstrukcí může mít znatelný nega-
tivní dopad na obyvatele celého města a spádové 
oblasti polikliniky.

Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby

SWOT ANALÝZA

Analytická část 10—21
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Stávající budova polikliniky si žádá 
neodkladnou rekonstrukci. Původní 
typologie určená k bydlení ale 
neodpovídá současnému standardu 
zdravotnických staveb a kapacita 
zařízení pro velkou spádovou oblast je 
nedostačující. Dům navíc není kulturní 
památkou a na jeho parcele, ke které 
přiléhá rozsáhlý dvůr, může vzniknout 
poliklinika nová a větší. Měl by se tedy 
zbourat?

III. Interpretace

Parkoviště v prostoru jejího průčelí, které jaksi 
přirozeně vzniklo po odstranění bloku zástavby 
však nabízí prostory srovnatelně velké a otevírá 
možnost vrátit městu jeho původní strukturu a síť 
ulic městského jádra. Nepřímo na něj pak navazu-
je nízká zástavba průmyslových objektů z druhé 
poloviny minulého století a další plocha pro park-
ování – území, které objemově ani funkčně neod-
povídá mé představě o ideálním městském centru.

Budova polikliniky, objekty a prostory zmíněné 
v předchozím odstavci tak vytyčují rámec mého 
zájmu. Jsem přesvědčen, že výjimečná lokali-
ta na místě původních hradeb v jádru města si 
zaslouží širší zásahy, které kromě nové budovy 
polikliniky povedou i k novým funkcím a lepšímu 
městskému prostoru.

INTERPRETACE
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Stěžejním tématem práce je poliklinika. Ta má 
odpovídat současným typologickým požadavkům, 
vyhovovat svou kapacitou, musí být bezbariérová, 
lékařům poskytovat kvalitní prostor pro práci 
a pacientům místo, kde si mohou být jisti, že o ně 
bude postaráno.

IV. Návrhová část

Nová budova polikliniky
a byty pro lékaře

Dům s pečovatelskou službou

Obytná zástavba
1 + 2

3

4

VIZE A PROGRAM

Pro umístění nové budovy polikliniky volím plochu 
parkoviště (1) před poliklinikou stávající. Program-
em, o který chci polikliniku doplnit a který s ní 
přímo souvisí, jsou byty pro lékaře (2). Reagovat 
tím chci na problém menších měst a obcí – ome-
zování lékařské praxe v souvislosti s odchodem 
absolventů do větších měst. Městský byt se sym-
bolickým nájmem může být pro mladého lékaře 
nebo dojíždějícího odborníka rozhodující faktorem 
pro volbu Lanškrouna jako místa pro svou praxi. 
 Původní budovu polikliniky (3) zachovávám 
a vybírám pro ni funkci, která je pro město přínos-
ná, která bude s postupem času pro společnost 
stále důležitější a pro kterou je původní typologie 

domu vyhovující – dům s pečovatelskou službou. 
Jsem přesvědčen, že lokalita je pro tuto funk-
ci ideální – nachází se v centru města v klidné 
lokalitě obklopené převážně obytnou zástavbou, 
je výborně dostupná a vlastní dvůr nabízí prostory 
pro vytvoření uzavřené zahrady s terasou.
 Na postupující suburbanizaci Lanškrou-
na chci reagovat návrhem objemové studie pro 
novou obytnou výstavbou v centru města na místě 
průmyslových objektů a skladů a přilehlého park-
oviště (4). Objemy by měly respektovat a vhodně 
doplňovat stávající zástavbu, vytvářet nové veřejné 
prostory a řešit dopravu v území.
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Návrhová část 24—63

Stávající poliklinika

Letecký snímek z 40. let 20. sto-
letí ukazuje podobu zástavby 
v centru města. Parkoviště před 
poliklinikou je v té době kom-
pletně zastavěno a je součástí 
většího bloku v severovýchod-
ní části. Kromě uliční sítě jako 
největší hodnotu tohoto řešení 
vnímám celistvost linie hradeb, 
která se stává hlavním motivem 
urbanistického i architekton-
ického řešení. 

URBANISMUS
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Širší vztahy 1:5000
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Axonometrie Návrh

Objem polikliniky navrhuji v celé ploše parkoviště 
a linii ulice Hradební, která je stopou po měst-
ském opevnění, kopíruji zalomením fasády. 
Vzniklou proluku mezi navrhovanou poliklinikou 
a zástavbou rodinných domů pokračující severním 
směrem vyplňuji dvoupodlažním objektem s byty 
pro lékaře. Ten zároveň slouží jako nezávislý výst-
up z podzemních garáží, jimiž je s budovou po-
likliniky objekt přímo konstrukčně spojen.
 Do nově navržené ulice umisťuji třípod-
lažní obytnou zástavbu s komerčním parter-
em a vedu jí vjezd do podzemních garáží pro 
návštěvníky polikliniky a rezidenty navržené 
zástavby. Ten je veden pod ulicí Hradební a od-
klání tak veškerou dopravu směřující do polikliniky 
od vnitřní části městského jádra s cílem zklidnit 
automobilovou dopravu v ulicích “za hradbami” 
a podpořit neautomobilovou dopravu ve sdíleném 
prostoru hradební ulice.
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Situace 1:500
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KONCEPT

Návrhová část 24—63
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Hradby jsou klíčovým motivem a propisu-
jí se do celkového konceptu domu. Jeho 
jádro tvoří lineární prostor dvorany, který 
je paralelní k trase městského opevnění. 
Je protínán čtyřmi přímými schodišti 
a spojujícími mosty.

 Hlavní myšlenkou je vnést do všech 
prostor maximum denního světla a za-
jistit snadnou orientaci uživatelů. V sou-
ladu s touto myšlenkou uspořádávám 
čekárny okolo dvorany a vzájemně je spo-
juji mosty. Abych pacientům zajistil kon-
takt s okolím, prostory některých čekáren 
vedu až k fasádě domu.

Návrhová část 24—63
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Vizualizace Hradební ulice

Jihovýchodní fasádou pak reaguji na 
nejdůležitější stranu domu. Jejím us-
toupením vytvářím lodžie čekárnám, or-
dinacím a pracovištím s výhledem dale-
ko za hranici hradeb a v přízemí průchozí 
loubí.
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Půdorys 1. NP M 1:200

Kožní oddělení

Fyzioterapie

Dětský praktický lékař

Byty pro lékaře

Logopedie

1 Vstupní hala/dvorana
2 Kavárna
3 Zázemí kavárny
4 Lékárna
5 Zázemí lékárny
6 Výstup z garáží 

7 Ordinace
8 Zázemí
14 Čekárna

9 Ordinace
10 Tělocvična
11 Kartotéka, sklad
12 Šatna pro pacienty
13 Denní místnost
14 Čekárna

15 Ordinace
16 Sesterna
17 Denní místnost
18 Čekárna

22 Zádveří
23 Obývací místnost s
 kuchňským koutem
24 Výstup z garáží

19 Ordinace
20 Denní místnost
18 Čekárna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

21

22 23

24

19

20

A’

B’

B

A
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Půdorys 2. NP M 1:200

Chirurgie

Rehabilitace

Oddělení zobrazovacích metod

Obvodní lékař

ORL

Byty pro lékaře

Ortopedie

1 Zákrokový sál
2 Ordinace
3 Sesterna/evidence
4 Svlékací box
5 Denní místnost

6 Ordinace
7 Sklad
8 Zázemí

9 Vyšetřovna sonografie
10 Sesterna/evidence
11 Denní místnost
12 Vyšetřovna OPG
13 Vyšetřovna RTG
14 Převlékací místnost
15 Ovladovna

23 Sesterna
24 Ordinace
25 Denní místnost

16 Sesterna
17 Audiokomora
18 Ordinace
19 Denní místnost

26 Pracovna
27 Ložnice
29 Terasa

20 Sesterna
21 Ordinace
22 Denní  místnost

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

29

27

A’

B’

B

A
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Půdorys 3. NP M 1:200

Plicní oddělení

Stomatologie

Stomatologická laboratoř

Gynekologie

Neurologie

Obvodní lékař

Laboratoř biochemie

1 Ordinace
2 Sesterna
3 Denní místnost
4 Odběry

5 Ordinace a sesterna
6 Denní místnost
7 Sklad

8 Sádrovna
9 Laboratoř

10 Sesterna
11 Ordinace
12 Převlékací boxy
13 Denní místnost
14 Hyg. zázemí
15 Vyšetřovna CTG

23 Sesterna
24 Ordinace
25 Denní místnost

16 Sesterna
17 Ordinace
18 Denní místnost

19 Odběrová místnost
20 Laboratoř
21 Denní místnost
22 Šatna

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

12 13
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A’

B’

B

A
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Půdorys 1. PP M 1:200

1 Zázemí lékárny
2 Strojovna VZT
3 Technická místnost
4 Sklad
5 Sklep bytu
6 Technická místnost bytů

1

1

1

1

2

3

4

6

5

5

A’

B’

B

A
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Řez A—A’ M 1:200

+ 5,500

+ 1,500

- 5,000

- 2,000

+ 5,500

+ 2,000

+ 5,500

0,000

- 3,500

+ 9,300

+ 13,850+ 14,300
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Řez B—B’ M 1:200

+ 5,500

- 5,000

0,000

+ 9,300

+ 13,850
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Jihovýchodní pohled M 1:200
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Severovýchodní pohled M 1:200
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Severozápadní pohled M 1:200



58 59

Jihozápadní pohled M 1:200
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Výsek a řez fasádou M 1:50
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Vizualizace Pohled z terasy bytu pro lékaře
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Původní záměr nahradit stávající budovu 
polikliniky domem novým se v průběhu analýz 
a navrhování přerodil do mnohem širšího území 
a do hledání nových funkcí, hodnot a problémů 
místa i celého města.

 Přestože jsem kromě budovy polikliniky 
vkládal úsilí i do řešení jejího okolí a návazností, 
je zde mnoho prostoru pro další rozpracování 
veřejných prostranství; potenciál vidím 
zejména v motivu městských hradeb, který 
by mohl být v měřítku urbanismu zajímavým 
tématem. Samotným zadáním je pak zpracování 
navrhovaného záměru rekonstrukce původního 
objektu polikliniky na dům s pečovatelskou 
službou, které však bohužel nebylo v časových 
možnostech diplomové práce.

 K řešení jsem se přesto snažil přistupovat 
nanejvýš komplexně a promítnout do něj veškeré 
vlastní myšlenky a úvahy o architektuře s ohledem 
na lokální kontext, historickou stopu a duch 
místa.

V. Reflexe
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VI. Povinné součásti

1/ PROHLÁŠENÍ AUTORA 2/ ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
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