
Urbanisticko architektonické řešení 
 

Popis urbanistického řešení 
 

Popis stávajícího stavu 

Areál Fakultní nemocnice Ostrava se vyvíjel v několika stavebních fázích. Jádro tvoří objekty polikliniky, diagnostického pavilonu, stravovacího traktu, hospodářského pavilonu a prosektury ze 

sedmdesátých let.  Tato část areálu má jasnou urbanistickou strukturu s jasnou prostorovou orientací nástupu východním směrem k městu, včetně orientace nástupu k veřejné hromadné dopravě, 
a promyšlenou dopravní strukturu. Na tyto objekty navazuje lůžkový pavilon z devadesátých let.  Poněkud mimo tuto jasnou strukturu jsou situovány pavilony onkologického oddělení a plicního 
oddělení a klinika infekčního lékařství. V osmdesátých letech byl vystavěn rovněž izolovaný dětský pavilon.  
Na původní  strukturu navázala v devadesátých letec výstavba lůžkového pavilonu a nového chirurgického pavilonu. 
V souvislosti s touto výstavbou dochází zřejmě v souvislosti s již kapacitně nedostatečným chodbovým systémem stávajících objektů  ke zřízení nového vstupu do areálu nemocnice z severního 
směru. 
Původní vstupní objekt polikliniky zůstává v izolaci, dnes jsou zde umístěny převážně ambulance, a funkci nového vstupu přejímá chirurgický pavilon, nový vstup je však nevyvážený svým umístěním 
při západním štítu tohoto pavilonu. Výhodou je dostatečně dimenzované předpolí, kde jsou dostatečné parkovací plochy. Součástí této stavební fáze je rozporuplně situovaný vstupní pavilon, kde 
měly být poskytovány služby. Tento pavilon je dnes v havarijním stavu s ohledem k poruchám v podloží budovy. K této stavební fázi náleží lůžkový pavilon. 
Dosavadní stavební vývoj uzavírá výstavba porodnicko- gynekologického pavilonu z počátku tohoto století. Pavilon navazuje na původní osu východ – západ (poliklinika - diagnostický pavilon-

lůžkový pavilon).do tohoto systému je však napojen s ne zcela zvládnutou vazbou výškových úrovní. 
Stávající areál je rozlehlý a nemá zcela jasnou urbanistickou a provozní strukturu. 
 

Popis navrhovaného stavu 

 

Při návrhu dislokace nového pavilonu PET centra postupně vyhodnocovány možné varianty s cílem umístit PET centrum, které zahrnuje provozy vyšetřoven založených na užité pozitronové emisní 
tomografie, dále výrobní provozy PET nuklidů laboratorním zázemím ale i prostory, které nahradí současné provozy nukleární medicíny, v logické vazbě na vstupní prostory nemocnice, ambulantní 
provozy a na provozy diagnostické, ke kterým metody pozitronové emisní tomografie, ale i diagnostika s využitím klasických nuklidů patří. 
S ohledem k výše popsanému byl návrh pavilonu PET centra situován jižním směrem os stávajícího diagnostického pavilonu. Pavilon je napojen na stávající vnitřní osou východ – západ 
prodloužením stávající  příčkou vedenou na konzole po západním štítu diagnostického pavilonu. 
Výstavba pavilonu zakládá novou paralelní  osu východo - západním směrem, která ba umožnila v případě dostavby původního vstupního objektu polikliniky reorganizaci prostorových vazeb tak 
aby byl nástup do nemocnice v logické poloze ve vztahu k městu a i k funkční náplni jednotlivých objektů areálu. V neposlední řadě umožní připojení na komunikační systém areálu i pro další 
přistavované objekty. 
Situování je vhodné i vzhledem potřebě přímého vstupu pacientů do budovy z pozemků nemocnice a dopravní obslužnosti vozidly zajišťujícími rozvoz produkce výroby PET centra po 

vnitroareálových komunikacích a dostupnost tří možných výjezdů z areálu. 
 

Provozně dispoziční řešení 
 

V navrhovaném pavilonu PET centra Ostrava jsou umístěna ve vazbě na diagnostický pavilon ve druhém nadzemním podlaží, které je v západní části půdorysu budovy přístupné přímo z terénu 
vyšetřovny nukleární medicíny a pozitronové emisní tomografie. Pro návrh dispozičního uspořádání je prioritní řešení ochrany obyvatelstva a personálu před účinky pronikající radiace. Principem 

vyšetření je aplikace radionuklidu do těla pacienta a následné skenování. Z uvedeného vyplývá, že zdrojem záření jsou naaplikovaní pacienti, které je nutné oddělit, nebo alespoň na minimum 
zkrátit kontakt,  jak od ostatní populace, tak zdravotnických pracovníků, ale i pacienty před aplikací a po ní, či pacienty aplikované různými nuklidy. 
V západní části půdorysu je komunikační hala, kde je recepce s evidencí a slouží jako čekárna doprovodů. Čekárna pacientů je při jižním průčelí budovy a je členěna na vymezené úseky, které 
jsou od sebe odděleny betonovými stěnami, které chrání před nežádoucími účinky radiace. Z čekárny jsou přístup aplikační místnosti a individuální čekárny před vyšetřením. Střední doba pobytu 
pacientů v individuální čekárně je 20minut, což je rovněž doba trvání vlastního vyšetření. 
Aplikační místnosti a individuální čekárny jsou propojeny „aktivní“ chodbou, ze které je přístup do jednotlivých vyšetřoven se skenery. Za vyšetřovnami, směrem severnímu průčelí budovy jsou 
situovány pracovny a pobytové prostory pro personál, které jsou propojeny personální chodbou. Součástí tohoto zázemí jsou dále popisovny, konciliární místnost a seminární učebna. Do chodby je 

připojen spojovací koridor pro přístup personálu do stávajícího diagnostického pavilonu. 
Oddělení NM a PET je uzavřené oddělení a není možný jeho průchod chodbou, která by byla součástí komunikačního systému nemocn ice. 

Radiofarmaka PET mají velice krátký poločas rozpadu a proto je účelní mít přímou a krátkou vazbu na jejich výrobu a přípravu. V částečně zahloubeném 1.P. jsou umístěny jednak šatny středního 
zdravotnického personálu,ale zejména laboratorní, šatnové, skladové a kancelářské zázemí výroby a přípravy RF. 
Prostor y výroby a přípravy mají samostatný vstup  v severním průčelí. Mimo to jsou zde vstupy pro zásobování výroby a expedici RF. Přes průchozí šatny pracovníků výroby a pracovníků přípravy je 

přístupná laboratorní část a kancelářské zázemí. Vlastní prostory výroby a přípravy jsou situovány v suterénu budovy. Tyto prostory tvoří kontrolované pásmo přístupné přes částečnou radiační 
smyčku, kde je umístěnou hygienické zařízení a lázeň pro případnou dekontaminaci a kontrolní hand foot monitor. Odděleno od pohybu osob je zásobování přes materiálovou propust. V 



kontrolovaném pásmu je především mimo půdorys budovy umístěná bunkr cyklotronu a související technické místnosti. Z kontrolovaného pásma prochází pracovníci výroby přes personální propustě 
do výrobních čistých prostor. Výroby probíhá ve dvou stíněných „polohových“ komorách, do kterých je aktivita z cyklotronu dopravována pomocí stíněných kapilár.  
Příprava radiofarmak, to je rozplňování do injekčních dávek o stanovené aktivitě, probíhá v čistých prostorech s vyššími požadavky na čistotu. Přístup je přes další personální  a materiálovou propust. 
Rozplňování probíhá ve stíněných izolátorech ze zaručenou nejvyšší čistou vzduch. Součástí čistých prostor kontrolovaného pásma je pracoviště mikrobiologické kontroly přístupné přes personální  a 
materiálovou propust. 
V tomto podlaží je umístěn sklad tekutých radioaktivních odpadů, který tvoří rovněž kontrolované pásmo, kam jsou sváděny kontaminované vody z laboratoří a z oddělení NM. Vody jsou 
uchovávány v tancích, kde je sledována aktivita a do životního prostředí jsou uvolňovány po jejich vymření. Proces sledování a vypouštění je plně automatický. 
 

Vzhledem k tomu, že oddělení NM a PET je uzavřené oddělení a není možný jeho průchod chodbou, která by byla součástí komunikačního systému nemocnice, který je však pro další rozvoj 

komunikačního systému areálu klíčový, byla tato komunikace situována do úrovně 3. Podlaží, což je i úroveň stávající komunikační páteře areálu směrem východ západ. Do úrovně třetího podlaží 
je umístěn komplement  moderních vyšetřoven radiodiagnostického oddělení, které je umístěno v diagnostickém pavilonu. Do nového pavilonu je navrženo umístit dvě vyšetřovny NMR, dvě 
vyšetřovny CT a čtyři vyšetřovny mamograf. 
Komunikační koridor pro pacienty vedený z diagnostického pavilonu vede do komunikační haly, která je v tomto podlaží přímo napojena na čekárny, které tvoří rozšíření komunikačního koridoru, 
který je veden směrem východ západ a proponuje tak budoucí propojení do přístavby polikliniky. Ve vnitřním traktu je situováno hygienické zázemí pro pacienty, personál, včetně šaten pro 
praktikanty. 

Při severnímu průčelí budovy jsou situovány pracovny a pobytové prostory pro personál, které jsou propojeny personální chodbou. Součástí tohoto zázemí je dále konciliární místnost a seminární 
učebna. Do chodby je připojen spojovací koridor pro přístup personálu do stávajícího diagnostického pavilonu. 
 

 

Popis architektonického řešení 
Navržená budova PET centra je artikulována jako třípodlažní hmota elementárních tvarů, která neaspiruje tvořit prostorovou dominantu areálu, ale měřítkem se zapojuje  do kontextu budov ze 
sedmdesátých let. Kromě měřítka je od sousedních budov odvozeno i rytmizování fasád. Výraz budovy je prostý a převažující horizontála působí uklidňujícím dojmem. Průčelí, kam jsou orientovány 
pobytové prostory jsou prosklená, oživená vloženými probarvenými plochami. Štítové stěny spolu se stropními deskami v hlavních průčelích a stěnami v hlavních průčelích kde nejsou pobytové 
prostory, drží strukturu objektu pohromadě a budou provedeny z pohledového betonu. V tomto případě se nejedná o samoúčelné materiálové řešení poplatné módnímu trendu, ale o upozornění 
na význam betonu nejenom v konstrukční podstatě tohoto objektu, ale především jeho roli ochrany před pronikáním radiace. 
 

 

 

Kapacitní údaje 
     

 

HPP KV obestavěný prostor 

4.P  STROJOVNA 828,12 m
2
 3,55 2 939,83 m

3
 

3.P 2 266,80 m
2
 4,2 9 520,56 m

3
 

2.P 2 266,80 m
2
 4,2 9 520,56 m

3
 

1.P 2 266,80 m
2
 4,2 9 520,56 m

3
 

1.PP 855,60 m
2
 5,1 4 363,56 m

3
 

ZÁKLADY 2 359,20 m
2
 0,5 1 179,60 m

3
 

CYKLOTRON 92,40 m
2
 4,5 415,80 m

3
 

KRČEK "PACIENTI" 87,90 m
2
 4,2 369,18 m

3
 

KRČEK "PERZONÁL" 78,30 m
2
 8,4 657,72 m

3
 

CELKEM       38 487,37 m
3
 

      

      ZASTAVĚNÁ PLOCHA 

   

2 266,80 m
2
 

HPP 

   

8 742,72 m
2
 

 

 

 

 

     



VYHODNOCENÍ PLOŠNÝCH 
UKAZATELŮ   PU PUč K TV 

PET CENTRUM OSTRAVE CELKEM   7604,51683 4581,463935 2014,2744 1008,778537 

      Výpočet ukazatele standardu užitkové plochy   R=  PU/PUČ 

  OBJEKT PET CENTRUM CELKEM 

   

1,66 

 

      

Plošný ukazatel standardu užitkové plochy vyšší, než doporučený 1,5 je způsoben vysokým podílem 
komunikačních ploch, které jsou součástí komunikačního systému areálu nemocnice a vysokým podílem 
ploch technického vybavení souvisejícím s vysokými nároky na zařízení techniky prostředí staveb zajišťující 
čistotu prostředí a vysokou výměnu vzduchu ve výrobních prostorech. 

 

 

Propočet ceny stavebních prací 
      

Pro výpočet ceny stavebních prací objektu PET centra Ostrava byl využit "Manuál stavební Standardy" které připravila v roce 2003/ 2004 pracovní skupina 
Ministerstva zdravotnictví vedená manažerem projektu J. Bothem MD, MPD v rámci projektu Matra na základě  existujících holandských stavebních standardů. 
Tato metodika je stále jednou z možných pro oceňování zdravotnických staveb v průběhu jejich předprojektové přípravy.  

        

Popis - charakter provozní jednotky kubatura 

stavební část 
vybavení nezdravotnickou 

technologií 
vybavení zdravotnickou 

technologií 

koeficient cena koeficient cena koeficient cena 

Radio diagnostické oddělení 9 520,56 6 500 61 883 640,00 Kč 600 5 712 336,00 Kč 3 000 28 561 680,00 Kč 

Radioterapie (zatřídění pro prostory výroby) 4 779,36 8 000 38 234 880,00 Kč 600 2 867 616,00 Kč 12 000 57 352 320,00 Kč 

Nukleární medicína 19 041,12 7 000 133 287 840,00 Kč 1 000 19 041 120,00 Kč 18 000 342 740 160,00 Kč 

Prostory technického vybavení 4 119,43 4 500 18 537 417,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 

Komunikační prostory 1 026,90 4 500 4 621 050,00 Kč 300 308 070,00 Kč 0 0,00 Kč 

Celkem 38 487,37   256 564 827,00 Kč   27 929 142,00 Kč   428 654 160,00 Kč 

        Předpokládané stavební náklady dle "Stavebních standardů" CÚ 2004 

   

284 493 969,00 Kč 

Přepočet seny stavebních prací na CÚ 2012 

     

333 330 027,62 Kč 
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DEFINICE ZDRAVOTNICTVÍ 

 

Dle doktora MUDr. Antonína Maliny, PhD., MBA je veřejné zdravotnictví multidisciplinární medicínský 

obor, který využívá a integruje poznatky různých vědních disciplín. Jeho základ tvoří řada medicínských 

a společenskovědních oborů (sociální medicíny, hygieny a epidemiologie, organizace a řízení 

zdravotnictví, podpory zdraví, demografie, statistiky, sociologie, psychologie, ekonomie, medicínského 

práva a řady dalších oborů). 

Veřejné zdravotnictví je oborem, který se systematicky zabývá problematikou zdraví a zdravotnictví. 

Základním znakem, který obor veřejné zdravotnictví odlišuje od ostatních klinických medicínských oborů, 

je uplatňování populačních přístupů. Hlavní podstatou klinických medicínských oborů je rozpoznání 

příznaků nemoci konkrétního pacienta a její adekvátní léčba. Oblast zájmu veřejného zdravotnictví je 

širší: nezabývá se chorobou individuálního pacienta, ale orientuje se na populační skupiny, do kterých 

lze pacienta řadit podle určitých konkrétních znaků (podle věku, pohlaví, vzdělání, sociálního postavení, 

rizikových faktorů zevního nebo pracovního prostředí, způsobu života a životního stylu, způsob stravování, 

abusu drog, alkoholu, kouření apod.) 

Tedy na rozdíl od lékařství, které se zabývá zdravím jednotlivce a objektem zájmu je konkrétní pacient, 

řeší veřejné zdravotnictví problémy, které se týkají zdraví celé společnosti, zdraví populačních skupin 

nebo zdraví komunit. V oblasti veřejného zdravotnictví jsou tedy typické intervence: skupinové, 

populační, epidemiologické, preventivní či organizační a jsou pro ně charakteristické zásahy  

do životního prostředí, sociálního prostředí, způsobu života apod. 

 

Dle strategie WHO je veřejné zdravotnictví definováno jako věda a umění zabývající se prevencí 

nemocí, prodlužováním života a posilováním zdraví prostřednictvím organizovaného úsilí společnosti. 

Hlavním cílem je přispět k dosažení co nejvyšší možné úrovně zdraví obyvatelstva uvedením teoretických 

poznatků vědních oborů – především sociálního lékařství, hygieny, epidemiologie, demografie, 

informatiky, antropologie, teorie řízení, ekonomiky, sociálních a právních věd do praxe. Usiluje o 

komplexní pohled na celý systém péče o zdraví a zdravotnických služeb v široce pojímaném sociálním 

prostředí. Ve srovnání s klinickými obory zdůrazňuje populační přístup, orientaci na zdraví, všímá si 

sociálních determinant zdraví a usiluje o co nejlepší strukturu a funkci soustavy zdravotní péče i jejich 

podsystémů.  
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VÝVOJ ZDRAVOTNICTVÍ 

 

Archeologické kosterní nálezy z období neolitu dokazují existenci péče skupiny pravěkých lidí o zraněné 

jedince. Po vzoru zvířat vyhledávali také termální minerální vody a peloidy (rašelina, bahno) nasycené 

přírodní termální vodou, k léčbě používali léčivé rostliny a využívali šamanskou medicínu primitivních 

kmenů. 

 

Ze starověku je doložena řada písemných, předmětných a stavebních památek spojených s lékařstvím, 

je známa vazba medicíny a náboženství, díky pitvě byly ve starověku rozsáhlé anatomické znalosti, 

rozvoj chirurgie, gynekologie, očního lékařství, plastické chirurgie (v návaznosti na zákonodárství). 5 tis. 

let př. n. l. vznikl Chammurabiho zákoník vytesaný na sumerském obelisku (zákoník, tarifní podklad pro 

chirurgické výkony a trestní právo pro lékaře – tresty za nezdařené operace). 

 

V Antice pečovali o duševní i tělesný rozvoj mládeže. V antickém Řecku se objevuje pojem „lékař“, který 

docházel do domu k nemocným nebo je léčil u sebe doma. Bájná Hygie se zabývala předcházením 

nemocí – nyní v oblasti prevence existuje název „hygiena“. V antickém Římě vznikaly zdravotně sociální 

ústavy, kde pečovali o nemocné a přestárlé občany i otroky. Převzali medicínu i lázeňskou tradici od 

Řeků. V rámci předsunutých táborů římských legií vznikaly předchůdci nemocnic. S koncem 

západořímské říše nastal konec antické kultury a s ní i tradice medicínské a lázeňské. Barbarské kmeny 

přinesly primitivní medicínu založenou na léčivých rostlinách a jednoduchých horkých a praních lázních. 

S nástupem křesťanství docházelo k mysticismu a askezi, lázeň byla zavrhována jako tělesná rozkoš. 

V zemích západní Evropy od 9. st. do 12. st. vznikaly klášterní hospitály – ubytovny pro poutníky, 

nemocnice, od 12. St. velká a vlivná města zakládají vlastní nemocnice, ve 13. Století nemocnice 

zakládají rytířské řády. 

 

V renesanci se opětovně objevuje zájem o antiku. Renesanční nemocnice byly prestižní záležitostí 

zakladatelů a mecenášů, z darů církve, vládnoucích rodů a soukromých osob. V 15. a 16. st. se oddělily 

od nemocnic sociální ústavy (starobince, nalezince), byla větší diferenciace dle funkcí. Humanismus byl 

životní postoj, zaměřený na pozemský život člověka, podle kterého je člověk sám cílem a měřítkem 

svého konání. 

 

V 17. st. byly v souvislosti s velkou morovou epidemií vydávány vyhlášky a nařízení měst (tzv. protimorové 

spisy a morové řády), které byly preventivním opatřením před dalším šířením moru. Vynález knihtisku a 

zájem o lidské tělo a prvopočáteční rozvoj lékařské vědy výrazně přispěl k rozvoji vzdělanosti v této 

oblasti. Nositelem vědomostí byla církev, která zdravotnické znalosti šířila v klášterech, dalších církevních 

zařízeních a ve vznikajících evropských univerzitách.  

Na našem území velkou změnu přinesla vláda Marie Terezie a Josefa II. Zdravotnictví začalo být 

organizováno centralizovanou správou. V Generálním medicínském řádu r. 1752 pro Moravu a r. 1753 

pro Čechy byla stanovena pravidla pro veškerý lékařský personál. Činnost také zahájila dvorská 

zdravotní deputace, která dohlížela nad zdravotnictvím celého Rakousko-Uherska. Důraz byl kladem na 

vzdělání lékařského personálu, lékařství bylo pozvednuto na stavovskou záležitost.  

 

Mnoho staletí se zájem vládců upínal na zdraví občanů podle toho, jak potřebovali posilovat vojenský a 

hospodářský potenciál země. V 17. a 18. st. se objevila myšlenka tzv. zdravotní policie, která měla 

pomoct v boji proti nakažlivým chorobám. Koncem 18. st. označil německý lékař Johann Peter Frank 

důležitým faktorem vzniku nemocí špatné sociální poměry. Podle něj mohl panovník různými zákony a 

příkazy zlepšit sociální a zdravotní stav obyvatelstva. Obyvatelstvo je však chápáno jako pasivní tvory, 

dodržující panovníkovy příkazy.  

 

V 19. st. byl kladen důraz na zlepšení hygienických podmínek bydlení a stravování. Za průmyslové 

revoluce došlo ke zhoršení zdravotního stavu některých skupin obyvatelstva, byl velký výskyt infekčních 

onemocnění, hlavně v dělnických koloniích velkých měst. Zákony, které vznikly v první polovině 19. st. 

v Anglii, měly zamezit nelidským podmínkám průmyslové práce a zlepšit zdravotní stav. Hlavním 

iniciátorem byl Edwin Chadwick, díky němuž v roce 1848 vznikl první velký zdravotnický zákon. Vzniká tak 

nový způsob sociálně medicínského myšlení. Byl kladem důraz na aktivní roli obyvatelstva v péči o své 

zdraví. Je poukazováno na velké sociální rozdíly společenskými skupinami, které způsobují i zdravotní 

rozdíly. Lékařství je chápáno jako věda sociální a byl zaveden termín sociální lékařství. Nové odvětví 

lékařství, které se zabývalo sociálními příčinami chorob a prevenci chorob dostalo název sociální 

hygiena. Nemoci způsobené sociálními faktory (vyskytující se zejména u chudších skupin) ne nazývaly 

sociální nemoci. V osmdesátých letech 19. st. byly nejprve v Německu a postupně v dalších zemích 

přijaty první zákony sociálního pojištění (povinné nemocenské, úrazové, důchodové pojištění). Díky 

němu byli dělníci a později další skupiny obyvatelstva zabezpečeni v době stáří, nemoci nebo úrazu 

základní zdravotní péčí i peněžitými dávkami. To byla velká změna v sociálním i zdravotním 

zabezpečení, díky níž byla potřebná zdravotní péče ekonomicky dostupná i pro sociálně slabší skupiny 

obyvatelstva.  

 

Na přelomu 19. a 20. st. vzniká veřejné zdravotnictví jako vědní obor, který zkoumá vliv sociálních faktorů 

na zdravotní stav populace, možnosti a způsoby uplatnění společenských opatření, která by zlepšovala 

lidské zdraví. V českých zemích vznik tohoto oboru vyvolala existence sociálně zdravotnických 

problémů, které byly nezvládnutelné tradičními medicínskými metodami a vyvolávaly zájem odborné i 

laické veřejnosti. Díky rostoucím znalostem příčin nemocí si odborná i laická veřejnost uvědomovala 

význam sociálních i ekonomických faktorů ovlivňujících zdraví lidí a také možnost jak lze individuálními i 

veřejnými opatřeními realizovanými státní správou a organizacemi zlepšit zdravotní stav populace. 
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V roce 1908 se na IV. Sjezdu českých přírodozpytců a lékařů objevuje samostatný obor sociální lékařství. 

V jeho zvláštní sekci se řešilo dělnické pojištění, ústavní péče o nemocné a postižené, péče o chudé, 

mládež, ochrana mateřství, boj proti tuberkulóze atd. V dalších letech se podoba sociálního lékařství 

dále vyvíjela.  

 

Po 1. světové válce zaznamenalo sociální lékařství velký rozvoj a to díky sociálně slabým vrstvám, 

sociálním politikům, uvědomělým lékařům a jejich organizacím. Sociální lékařství se stalo jedním 

z nejvýznačnějších rysů charakterizujících lékařství té doby. Medicína individuální stála pod vlivem 

medicíny sociální. Představitelé tohoto oboru si uvědomovali nezbytnost komplexního vzdělání klinických 

lékařů.  

 

Ve dvacátých a třicátých letech 20. st. se veřejné zdravotnictví stále rozvíjí a orientuje se na 

epidemiologii. Díky novým lékařským poznatkům a rozvoji nových lékařských oborů a léčebných 

možností bylo možné bojovat přímo proti příčinám infekčních onemocnění. Systém péče o veřejné 

zdraví, který navázal na systém státní správy bývalého Rakousko-Uherska, byl doplněn a rozšířen o péči o 

skupiny obyvatelstva se zdravotním a sociálním rizikem. Státem garantovaná zdravotní péče byla 

propojena s péčí sociální. Byly vybudovány nemocnice, speciální léčebné ošetřovací ústavy, Lidové 

ústavy zdravotně sociální péče, chorobince, starobince, zaopatřovací ústavy pro osoby s tělesným a 

mentálním postižením, zotavovny, školní zdravotní služba i návštěvní služba sociálně zdravotní. Vznikla 

živnostenská inspekce a hygiena, obvodní lékaři měli zákonem danou povinnost v oblasti sociálně 

zdravotní. Byla vybudována síť veřejné právních zdravotnických ústavů s propracovaným systémem 

pojišťoven s možností preventivních a dispenzárních institucí. Systém veřejného zdravotnictví byl 

definován jako úsek veřejné správy, který se stará o hygienu práce, výživy a hygienu komunální, 

kontrolující všechny typy sociálně zdravotnických zařízení a úroveň poskytované zdravotní péče pro 

populační skupiny, které zůstaly mimo okruh soukromé a pojišťovací péče. Péče o veřejné zdraví 

dosáhla v této době špičkové světové úrovně.  

 

Po druhé světové válce se měnil charakter nemocnosti. Zvyšoval se počet neinfekčních a chronických 

chorob, snižoval se vliv infekčních chorob na celkovou nemocnost a úmrtnost. Rozšiřovala se síť 

nemocnic, ambulatorií, poraden a odborná oddělení nemocnic. Doplňoval se počet lékařů a dalších 

zdravotnických pracovníků. Rozvíjela se věda a technika, objevily se nové léčebné a diagnostické 

přístupy, veřejné zdravotnictví se více orientovalo na prevenci nemocí. Kvůli rostoucím nákladům na 

zdravotní péči se veřejné zdravotnictví začalo více orientovat na organizaci, řízení a financování 

zdravotní péče. Vyspělé evropské státy rozvíjely systémy veřejného zdravotnictví, ale u nás tomu tak 

dlouho nebylo. V existenci monopolního státního zdravotnictví na několik desetiletí vymizelo 

zdravotnictví veřejné jako součást zdravotnického systému i jako pojem. Název oboru se změnil na 

organizaci zdravotnictví. Sociální problémy porušily kontinuitu progresivního vývoje péče o veřejné 

zdraví, která v období mezi světovými válkami u nás dosáhla špičkové světové úrovně. Koncepční 

změny se kvůli rostoucím rozporům politického systému Národní fronty prosazovaly pomaleji. Zdravotní 

politika nejvlivnější strany byla z velké části založena na projektech a principech vypracovaných během 

války komunistickými lékaři. Byly propagovány sovětské vzory v modifikované formě středoevropských 

tradic sociálního lékařství. Zdravotnictví mělo být sjednoceno, řízeno státem a budováno plánovitě se 

zřetelem na preventivní péči. I přes snahy ministerstva zdravotnictví, zemských národních výborů a 

dalších kompetentních orgánů se systém zdravotnictví příliš nezměnil. Sjednocení zdravotnictví začalo 

postátněním a sjednocením zdravotních poraden, znárodněním části farmaceutického průmyslu a 

zkvalitněním nemocenského pojištění. Zlom nastal v únoru roku 1948, kdy veškerou moc ve státě převzala 

komunistická strana. Právo občanů na ochranu zdraví bylo zakotveno v nové ústavě z 9. května 1948. 

V letech 1948-1952 byly přijaty zákony, které se staly základem státem budovaného zdravotnictví. 

Zreformované krajské a okresní národní výbory a jejich zdravotní referáty se ujaly řízení postátněného 

zdravotnictví. V červenci 1948 byla zrušena Ústřední jednota československých lékařů. Inciativu převzalo 

Revoluční odborové hnutí (ROH). Od července 1950 byla zastavena činnost lékařských komor. Jejich 

kompetence převzalo ministerstvo, ROH, národní výbory a lékařské fakulty. Roku 1951 vláda rozhodla o 

sjednocení preventivní a léčebné péče. Cesta ke sjednocenému zdravotnictví byla doprovázena stále 

intenzivnější propagací nového modelu, která se prolínala s politickou propagandou KSČ. Na přelomu 

40. a 50. Let nastala doba silné ideologizace. Výměny delegací ministerstev zdravotnictví ČSR a SSSR, 

jednání ÚV KSČ a sjezdy komunistických lékařů urychlily reformu, ale ta je poznamenána přicházející 

totalitou.  

 

Během první poloviny 20. století se zvýšila prestiž lékařské profese. V letech 1948-1952 se změnil status 

svobodného povolání na status zaměstnanecký. Chování lékařů se proměnilo, hovořit s nemocným se 

stalo součástí léčby. Požadavek, aby byl pacient odborně léčen a seznámen se svým zdravotním 

stavem, léčbou a prognózou je zakotven v etických i zákonných kodexech.  

 

VÝVOJ ZDRAVOTNICVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

 

Po roce 1989 došlo k transformaci ze státem řízeného a z daní financovaného systému zdravotnictví 

k modelu všeobecného zdravotního pojištění. Hlavní odpovědnost za financování a organizaci zdravotní 

péče tak převzaly zdravotní pojišťovny.  

 

Síť zdravotnických zařízení vybudovaná na přísně územní třístupňové struktuře (republika, kraj, okres) 

existovala až do roku 1990. Veškerá zdravotnická zařízení byla státní a léčebně preventivní péče byla 

z většiny poskytována bez přímých plateb a financována z všeobecných daní. Finanční prostředky byly 

Ministerstvem financí převáděny na krajské a okresní národní výbory, která odpovídající rozpočtové 
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částky distribuovaly ústavům národního zdraví ve své působnosti. Zdravotnictví bylo metodicky řízeno 

prostřednictvím hlavních, krajských a okresních odborníků pro jednotlivé obory.  

 

Po politických změnách v roce 1989 byly pod záštitou Ministerstva zdravotnictví zahájeny práce na 

vypracování návrhu nového systému zdravotní péče, jehož hlavní principy byly: 

- stát bude garantovat adekvátní zdravotní péči všem občanům, 

- zdravotní péče bude poskytována v konkurenčním prostředí, 

- občan bude mít právo svobodné volby lékaře a zdravotnického zařízení, 

- monopolní postavení státního zdravotnictví bude odstraněno, zdravotní péče pro veřejnost bude    

- poskytována bez ohledu na typ vlastnictví zdravotnického zařízení (státní, obecní, církevní, 

privátní), 

- základním prvkem veřejného zdravotnictví bude samostatné zdravotnické zařízení s vlastní právní   

subjektivitou, 

- těžištěm léčebné péče bude péče ambulantní (zejména primární), 

- zdravotnictví bude financováno z více zdrojů (statní rozpočet, zdravotní pojištění, prostředky 

obcí, podniků, obyvatel, atd.), 

- nedílnou součástí systému zdravotní péče bude povinné zdravotní pojištění. 

 

Koncem roku 1990 byl návrh schválen, jeho realizací bylo pověřeno Ministerstvo zdravotnictví. Byly 

zrušeny krajské ústavy národního zdraví a zařízení v nich sdružená přešla až na výjimky pod přímé vedení 

Ministerstva zdravotnictví. 

 

Vyhláška MZ ČR č. 242/1991 Sb., o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresnímu úřady a 

obcemi, která legalizovala decentralizaci okresních ústavů národního zdraví v menší, ekonomicky 

samostatné celky, vstoupila v platnost v roce 1991. Tento proces byl ukončen v 1. čtvrtletí roku 1992. 

V souladu s návrhem nového systému zdravotní péče byl novelizován koncem roku 1991 zákon č. 

20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu zákonem č. 548/1991 Sb.  

 

1.1.1992 nabyl účinnosti zákon č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění a zákon č. 551/1991 

Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky. S účinnosti od 1.7.1992 byl přijat zákon č. 

280/1992 Sb., o rezortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, vnášející do 

zdravotního pojištění konkurenční prostředí. Kvůli přijetí nedokonalé legislativy nastal rychlý nárůst počtu 

zdravotních pojišťoven až na 27 v roce 1992. Bez regulace a kontroly státu se brzy ocitly ve finančních 

potížích. Některé pojišťovny zanikly, některé se sloučily s jinými, finančně úspěšnějšími. Postupně se počet 

zdravotních pojišťoven zredukoval na současných devět. V prvních třech letech existence zdravotních 

pojišťoven byla poskytnutá léčebná péče financována výkonovými platbami, což vedlo k honbě za 

body a ke značnému plýtvání finančními prostředky. Od roku 1997 přešly zdravotní pojišťovny u 

praktických lékařů pro děti, dorost a dospělé na kapitační platby za každého registrovaného pacienta a 

na zálohové platby odvozené od minulého období v lůžkové péči. Výkonový (regulovaný) systém zůstal 

zachován jen u ambulantních specialistů. Přijetím zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči poskytované 

v nestátních zdravotnických zařízeních, byla v druhé polovině roku 1992 zahájena privatizace 

zdravotnictví v České republice. Z počátku se týkala jen malého počtu samostatných ambulantních 

ordinací, v lůžkové péči malých soukromých porodnic. K posílení privátního sektoru došlo až v roce 1993. 

Privatizace zapříčinila rychlý nárůst počtu zdravotnických zařízení. V roce 1989 jich bylo evidováno 

necelých 8 tisíc, do konce roku 1993 jejich počet stoupl nad 17 tisíc, do roku 2000 na 25 tisíc. V roce 2009 

bylo v České republice téměř 28 tisíc zdravotnických zařízení, 45 200 lékařů a 106 800 zdravotnických 

pracovníků nelékařů s odbornou způsobilostí. Od začátku roku 2003, kdy podle zákona č. 290/2002 Sb. 

přešlo do kompetence krajů 82 okresních nemocnic, bylo do konce roku 2004 převedeno na akciové 

společnosti (jediným akcionářem kraj) 17 zařízení. Hlavním důvodem převodu byla vysoká zadluženost 

původně okresních nemocnic. V roce 2009 bylo již převedeno 52 městských nemocnic na obchodní 

společnosti. V současné době pracuje v privátních zdravotnických zařízení přes 69% lékařů a 58% 

zdravotnických pracovníků nelékařů s odbornou způsobilostí. Z celkového počtu lůžek je v privátních 

zařízeních zhruba 54%. Ambulantní péče byla z více jak 81% poskytována v soukromých zařízeních.  

 

Zajištění primární péče v České republice lez považovat za dlouhodobě stabilní, výrazným problémem se 

stává stárnutí lékařů primární péče. Česká republika se stále řadí k zemím s nejvyšším počtem 

ambulantních ošetření na obyvatele. Dlouhodobě rostou výdaje na zdravotnictví rychleji než celkový 

hrubý domácí produkt. Podíl výdajů na zdravotnictví na hrubém domácím produktu se pohybuje kolem 

7%. Financování zdravotnictví je založeno na solidárním veřejném zdravotním pojištění, které pokrývá 

pravidelně přibližně ¾ celkových výdajů na zdravotnictví. Nákladově nejnáročnějším článkem 

zdravotnického systému jsou nemocnice.  

 

Česká republika je v počtu lékařů jen mírně pod evropským průměrem a výrazně převyšuje země 

bývalého východního bloku. Počtem nemocničních lůžek je Česká republika výrazně nad průměrem 

Evropské unie, z části je to však způsobeno nedostatečným počtem lůžek ošetřovatelských a sociálních. 

Nedostatečná je i síť zařízení domácí zdravotní péče, která umožňuje propustit pacienta dříve do 

domácího ošetřování.  

 

Česká republika vstoupila do EU s ekonomickým potenciálem, který ji zařadil mezi první čtyři státy 

z dřívějších kandidátských zemí spolu s Kyprem, Maltou a Slovinskem. Ve výši výdajů na zdravotnictví však 

naše republika zaostává za průměrem EU 15 jak v absolutních hodnotách, tak i v procentuálním 

vyjádření poměru z HDP. EU nestanovuje jednotnou zdravotní politiku. Řízení, správa a financování 

ponechává na jednotlivých národních vládách.  
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ZDRAVOTNÍ STRATEGIE 

 

Dle Bílé knihy Komise evropských společenství: 

Zdraví je v lidském životě ústřední hodnotou a je třeba ho podporovat účinnými politikami a činnostmi 

v členských státech, na úrovni Evropského společenství (ES) a na celosvětové úrovni. Členské státy 

nesou hlavní odpovědnost za zdravotní politiku a za poskytování zdravotní péče pro evropské občany. 

V některých oblastech členské státy nemohou účinně jednat samy a je nezbytná spolupráce na úrovni 

Společenství. Patří sem vážná ohrožení zdraví a problémy přeshraničního nebo mezinárodního dopadu, 

jako jsou pandemie a bioterorismus, a rovněž otázky týkající se volného pohybu zboží, služeb a osob. 

Významnou úlohu ES v souvislosti se zdravotní politikou potvrdila reformní smlouva, kterou schválily hlavy 

států a vlád EU v Lisabonu dne 19. října 2007 a jež navrhuje posílení politického významu zdraví. Očekává 

se nový celkový cíl, jímž bude podpora dobrého zdravotního stavu občanů, jakož i podnícení 

spolupráce členských států v oblasti zdraví a zdravotních služeb. Práce v oblasti zdraví na úrovni 

Společenství přispívá k činnostem členských států, zejména v oblasti předcházení nemocem, včetně 

kroků v oblasti bezpečnosti potravin a výživy, bezpečnosti zdravotnických výrobků, boje proti kouření, 

právních předpisů týkajících se krve, tkání, buněk a orgánů, kvality vody a ovzduší a založení mnoha 

agentur zabývajících se zdravím. Objevují se však nové úkoly týkající se zdraví obyvatelstva, a ty si žádají 

nový strategický přístup. 

 

Za prvé demografické změny včetně stárnutí obyvatelstva mění běžnou strukturu nemocí a vyvíjejí tlak 

na udržitelnost zdravotnických systémů EU. Podpora zdravého stárnutí znamená jak podporu zdraví 

v průběhu celého života, jejímž cílem je předcházet zdravotním problémům a postižením od mládí, tak 

řešení nespravedlnosti v oblasti zdraví související se společenskými, hospodářskými a environmentálními 

faktory. Tyto otázky jsou pevně spojeny s celkovým strategickým cílem Komise, jímž je solidarita. Za druhé 

potenciálními závažnými hrozbami pro zdraví jsou pandemie, závažné materiální a biologické incidenty 

a bioterorismus. Klimatické změny vedou k novým druhům přenosných nemocí.  To se týká celkového 

strategického cíle Komise, jímž je bezpečnost. Za třetí v posledních letech dochází k velkému rozvoji 

systémů zdravotní péče, což je výsledek rychlého rozvoje nových technologií, které přinesly revoluci ve 

způsobu podpory zdraví a předvídání a léčení nemocí a jejich předcházení. Do toho spadají rovněž 

informační a komunikační technologie (IKT), inovace v oblasti genomiky, biotechnologie 

a nanotechnologie. To souvisí s celkovým strategickým cílem Komise, jímž je prosperita, která má Evropě 

zajistit konkurenceschopnou a udržitelnou budoucnost. 

 

Zdravotní problematika by měla být začleněna do všech politik ES, mělo by se pracovat na odstranění 

nespravedlnosti v oblasti zdraví, ES by mělo hrát silnou úlohu v oblasti zdraví na celosvětové úrovni a 

mělo by se zaměřit na podporu zdraví a lepší informovanosti v oblasti zdraví.  Je třeba, aby ES, členské 

státy a zúčastněné strany spolupracovaly v zájmu dosažení skutečných výsledků. 

ZÁKLADNÍ ZÁSADY ČINNOSTÍ ES V OBLASTI ZDRAVÍ 

Zásada 1: Strategie založená na společných hodnotách v oblasti zdraví 

Vnitřní i vnější zdravotní politika by se měla zakládat na jasných hodnotách. Společné hodnoty 

univerzálnosti, přístupu k dobré zdravotní péči, spravedlnosti a solidarity. Na něm bude stavět nové 

obecnější prohlášení o společných hodnotách zdravotní politiky. Základní hodnotou je posílení práv 

občanů. Zdravotní péče je čím dál více zaměřena na pacienta a individualizovaná, přičemž pacient se 

stává spíše aktivním spolupracovníkem, než pouhým předmětem zdravotní péče. Zdravotní politika 

Společenství musí pokládat práva občanů a pacientů za klíčové východisko. To zahrnuje účast na 

rozhodovacím procesu a jeho ovlivňování a také kompetence potřebné k dobré životní pohodě, 

včetně „zdravotní gramotnosti“, v souladu s evropským rámcem klíčových kompetencí pro celoživotní 

učení, např. v souvislosti se školními osnovami a internetovými programy. Hodnoty týkající se zlepšení 

zdraví musí zahrnovat omezení nespravedlnosti v oblasti zdraví. Ačkoli se mnoho Evropanů těší delšímu 

a zdravějšímu životu než předchozí generace, mezi členskými státy a regiony, v jejich rámci a rovněž 

celosvětově existuje obrovská nespravedlnost v oblasti zdraví. Například ačkoli celková populace EU 

stárne, předpokládaná délka života při narození se u žen liší mezi zeměmi EU o 9 let a u mužů o 13 let 

a úmrtnost dětí se liší šestinásobně. Zdravotní politika musí být rovněž založena na nejlepších vědeckých 

důkazech vyvozených ze spolehlivých údajů a informací a na příslušném výzkumu.  

Zásada 2: „Zdraví je největší bohatství“ (Vergilius 70-19 př.n.l.) 

Zdraví je důležité pro kvalitní život jednotlivců a společnosti, avšak zdravé obyvatelstvo je rovněž základní 

podmínkou hospodářské produktivity a prosperity. Prostředky vynaložené za zdraví nejsou jen náklady, 

ale rovněž investice. Výdaje za zdraví lze pokládat za hospodářskou zátěž, ale skutečné náklady pro 

společnost tvoří přímé a nepřímé náklady spojené se špatným zdravotním stavem a také nedostatečné 

investice do příslušných oblastí zdraví. Výdaje na zdravotní péči by měly doprovázet investice do 

prevence, ochrany a zlepšování celkového tělesného a duševního zdraví obyvatel. Zdravotnictví v EU je 

významným poskytovatelem pracovních míst a vzdělávání. Rozrůstající se zdravotnictví je rovněž velkým 

zdrojem a uživatelem inovačních technologií a podporuje regionální politiku a sociální a hospodářskou 

soudržnost.  

Zásada 3: Zdraví ve všech politikách 

Zdravotní stav obyvatel není předmětem pouze zdravotní politiky. Klíčovou roli hrají i jiné politiky 

Společenství, např. regionální politika, politika životního prostředí, zdanění tabákových výrobků, předpisy 

týkající se farmaceutických a potravinových výrobků, zdraví zvířat, výzkum a inovace v oblasti 
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zdravotnictví, koordinace systémů sociálního zabezpečení, zdraví v rozvojové politice, ochrana zdraví 

a bezpečnosti při práci, informační a komunikační technologie, ochrana proti radiaci a také koordinace 

agentur a služeb zabývajících se dovozem. Rozvoj synergií s těmito a dalšími odvětvími je pro silnou 

zdravotní politiku Společenství zásadní a na splnění cílů a provedení opatření této strategie bude 

spolupracovat mnoho odvětví. Začlenění zdraví do všech politik znamená rovněž zapojení nových 

partnerů do zdravotní politiky. Komise bude rozvíjet partnerství podporující cíle strategie, a to rovněž 

s nevládními organizacemi, průmyslem, akademickými subjekty a médii. Přístup začlenění zdraví do 

všech politik je třeba použít ve vnějších politikách, včetně rozvojové politiky, vnějších vztahů a obchodu. 

Globalizace znamená, že jak zdravotní problémy, tak jejich řešení přesahují hranice států a jejich příčiny 

a dopady často sahají napříč různými odvětvími. 

Zásada 4: Posílení hlasu EU v oblasti zdraví na celosvětové úrovni 

ES a jeho členské státy mohou dosáhnout lepších výsledků v oblasti zdraví pro občany EU a jiných zemí 

prostřednictvím soustavného vedoucího postavení v oblasti zdraví na celosvětové úrovni. V našem 

globalizovaném světě je těžké oddělit vnitrostátní nebo celoevropská opatření od globálních politik, 

neboť celosvětové problémy v oblasti zdraví mají dopad na vnitřní zdravotní politiku Společenství 

a opačně. ES může k celosvětovému zdraví přispívat sdílením svých hodnot, zkušeností a odborných 

znalostí a přijetím konkrétních kroků ke zlepšení zdraví. 

STRATEGICKÉ CÍLE 

Zdravotní politika na úrovni Společenství by měla podporovat dobrý zdravotní stav, chránit občany před 

hrozbami a podporovat udržitelnost. V zájmu řešení hlavních úkolů, před nimiž stojí zdravotnictví v EU, 

určuje tato strategie tři cíle jakožto klíčové oblasti pro nadcházející roky. 

 

Cíl 1: Podpora dobrého zdravotního stavu ve stárnoucí Evropě 

Stárnutí obyvatelstva plynoucí z nízké porodnosti a zvyšující se délky života je nyní realitou. Do roku 2050 

se v EU počet lidí starších 65 let zvýší o 70%. Skupina osob starších 80 let se zvýší o 170%.  Tyto změny 

pravděpodobně zvýší poptávku po zdravotní péči a současně sníží počet pracujících. To by mohlo do 

roku 2050 zvýšit náklady na zdravotní péči v členských státech o 1 až 2% HDP. V průměru by se jednalo 

o zvýšení nákladů na zdravotní péči přibližně o 25% ve vyjádření jako podíl HDP.  Zdravé stárnutí je třeba 

podpořit opatřeními na podporu zdraví a prevenci nemocí v průběhu života, a to řešením klíčových 

otázek, jako je výživa, tělesná činnost, spotřeba alkoholu, drog a tabáku, ohrožení životního prostředí, 

dopravní nehody a úrazy, k nimž dochází doma. Zlepšení zdraví dětí, dospělých v produktivním věku 

a starších lidí napomůže dosáhnout zdravého a výkonného obyvatelstva a podpoří zdravé stárnutí nyní i 

v budoucnu. Zdravému stárnutí napomohou rovněž opatření na podporu zdravého životního stylu 

a omezení škodlivého chování a prevence a léčba specifických chorob, včetně genetických poruch.  

K podpoře těchto opatření je zapotřebí provádět další výzkum, včetně průběžných studií, a také zvýšit 

kapacity v oblasti veřejného zdraví, například posílením vzdělávacích struktur a struktur veřejného zdraví. 

Vzhledem ke zvyšujícímu se tlaku na veřejné finance vyplývajícímu z demografické změny a jiných 

problémů je nesmírně důležité zajistit, aby byla přijatá opatření výkonná a účinná.  

Cíl 2: Ochrana občanů před zdravotními hrozbami 

Ochrana lidského zdraví je povinnost plynoucí z článku 152 o ES. Zvýšení jistoty, bezpečnosti a ochrany 

občanů před zdravotními hrozbami bylo tedy vždy v samém středu zdravotní politiky Společenství. 

Současně nese EU odpovědnost za zdraví občanů ve třetích zemích. Práce na úrovni Společenství 

zahrnuje vědecké posouzení rizik, připravenost a reakci na epidemie a bioterorismus, strategie řešení rizik 

souvisejících s konkrétními nemocemi, opatření ohledně nehod a úrazů, zvýšení bezpečnosti pracovníků 

a opatření v zájmu bezpečnosti potravin a ochrany spotřebitelů. Rozvoj obchodu a cestování přinesl 

celému světu nová rizika, a to snazším šířením přenosných chorob. Rovněž je třeba přijmout opatření 

v souvislosti s nově se objevujícími hrozbami pro zdraví, jako například s hrozbami souvisejícími se změnou 

klimatu, a řešit jejich možné dopady na veřejné zdraví a systémy zdravotní péče. Další klíčovou oblastí 

zájmu je bezpečnost pacientů.  

Cíl 3: Podpora dynamických zdravotních systémů a nových technologií 

Nové technologie mají potenciál vnést do zdravotní péče a zdravotních systémů revoluci a přispět 

k jejich budoucí udržitelnosti. E-zdravotnictví, genomika a biotechnologie mohou zlepšit prevenci 

nemocí, poskytování léčby a podpořit posun od nemocniční péče k prevenci a primární péči. E-

zdravotnictví může pomoci poskytovat péči více zaměřenou na občana, snížit náklady a podpořit 

interoperabilitu napříč členskými státy a usnadnit tak mobilitu a bezpečnost pacientů. Nové technologie 

je však třeba řádně vyhodnotit, včetně jejich nákladové efektivity a spravedlnosti, a je třeba zvážit 

důsledky pro vzdělávání a kapacitu zdravotnického personálu. Nové a neznámé technologie mohou 

způsobit etické problémy a je třeba řešit otázku důvěry občanů.  

 

Cílem této strategie je přinést konkrétní výsledky, kterými se zlepší zdraví obyvatel. Vzhledem 

k odpovědnosti členských států v oblasti zdraví na celostátní, regionální a místní úrovni a potřebě 

dodržet zásadu subsidiarity musí být členské státy úzce zapojeny do provádění strategie.  
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PROGRESIVNÍ ZDRAVOTNICKÉ METODY 

 

 

 

HISTORIE ZOBRAZOVACÍCH METOD VE ZDRAVOTNICTVÍ 

 

Rozvoj radiologie, jako medicínského oboru začíná v prvním desetiletí 20. století objevem rentgenové 

záření Conradem Roentgenem v roce 1895. Během 2. světové války vznikla naléhavá potřeba rychlého 

vyšetření četných zranění vojáků, což vedlo k urychlení rozvoje radiologie. S rozvojem výpočetní techniky 

dochází k rozvoji metod výpočetní tomografie (CT), zobrazení magnetickou rezonancí (MRI), 

ultrazvukové diagnostiky a dalších zobrazovacích technik. V prvních 50 ti letech pracovala radiologie se 

záznamem rentgenového záření na fotografickém filmu umístěném ve speciální kazetě. Tehdy expozice 

trvala až 11 minut a výrazně zatěžovala organizmus. Dnes je rentgenový snímek zhotoven za několik ms a 

expozice činí 2% tehdejší radiační zátěže. Současné analogové i digitální techniky mají mnohem větší 

prostorové rozlišení a dostatečný kontrast, který umožňuje zachytit drobné patologické změny (nádory). 

Díky fluorescenčním stínítkům mohli lékaři pozorovat obraz v reálném čase. Byli ale vystaveni 

nežádoucímu rentgenovému záření. V roce 1946 George Hoenander vyvinul speciální měnič kazet tak, 

že se obraz měnil 1,5x/sekundu. Od roku 1953 se systém zdokonalil na rychlost 6x/sekundu.  

 

Používáním kontrastních látek dochází k lepší vizualizaci orgánů a krevního řečiště (s větším jasem a 

kontrastem). V letech 1906-1912 byly tyto látky byly aplikovány orálně (ústy) nebo vaskulárně (do cévy) 

a umožňovaly lékařům zviditelnit poprvé krevní řečiště, zažívací trakt, gastrointestinální trakt, žlučové 

cesty, močový měchýř apod. 

 

Až v roce 1955 byl prostřednictvím kamery převeden rentgenový obraz (fluorescenční obraz) v reálném 

čase na TV monitor. Tím se snížila dávka záření, kterému byli vystaveni lékař i pacient. Na počátku 60. let 

vznikla angiografie, která umožnila zobrazit tok krve, včetně vyšetření srdce. 

Obor nukleární medicíny se začal rozvíjet od roku 1950, kdy byla sestrojena první speciální „gama 

kamera“ detekující slabé gama záření emitované radionuklidy implantovanými do těla.  

 

V 60. letech byl poprvé sonar aplikován v medicíně pro účely diagnostiky. Princip spočívá v umístění 

měniče na kůži pacienta do blízkosti vyšetřovaného orgánu. Odrazy zvukových vln (echa) na stěnách 

orgánů nebo jejich abnormalitách jsou zpracovány počítačem a převedeny na ultrazvukový obraz. 

V roce 1972 objevil Godfrey Hounsfield možnost počítačového zpracování série rentgenových snímků, 

což bylo označeno pojmem CT (Výpočetní tomografie). Nedílnou součástí těchto systémů se staly 

analogově digitální převodníky a počítače. S rozvojem digitálních technologií a metod zpracování 

počítačových obrazů byl CT systém zdokonalen. Pořízení prvního CT skenu trvalo několik hodin, jeho 

rekonstrukce dalších 24 hodin. V dnešní době je rekonstrukce dat hotova ve zlomcích sekundy. První CT 

skener byl využitelný pro zobrazení hlavy. V roce 1979 bylo provedeno první celotělové vyšetření. 

V průběhu 90. let se metoda rozšířila po celém světě. Vývoj spirálních CT přístrojů s několika řadami 
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detektorů umožnil zobrazení ve třech rovinách. Tím byla CT diagnostika přenesena do rychlého 3D 

zobrazování, které umožnilo nová vyšetření (např. virtuální kolonoskopie, funkční zobrazení srdce atd.).  

Zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) se začalo rozvíjet na počátku 70. Let. První přístroj pro MRI byl 

testovaný klinicky na pacientech v roce 1980. 

 

V roce 1973 publikovali Martin Reivich, David Kuhl a Abass Alavi první koncept pozitronové emisní 

tomografie využívající fluorodeoxyglukózy (FDG-PET). V srpnu roku 1976 bylo poprvé provedeno humánní 

FDG-PET vyšetření mozku a těla na Pensylvánské univerzitě, které potvrdilo použitelnost této zobrazovací 

metody ve zdravotnictví. Během 80. let byl potvrzen význam PET ve vyšetřování neuropsychiatrických 

onemocnění, v 90. letech byl prokázán význam FDG-PET v onkologické diagnostice.  

První PET/CT skener vyvinul D. Townsend. V roce 1998 se objevil prototyp PET/CT skeneru, v roce 2001 bylo 

PET/CT připraveno ke komerčnímu využití.  

 

V České republice byla první samostatná PET kamera instalována v Nemocnici Na Homolce v roce 2001, 

v roce 2003 zde byl zahájen provoz prvního hybridního PET/CT přístroje. Nyní je v České republice 

k dispozici pět PET/CT a to dva v Nemocnici Na Homolce v Praze, ve Fakultní nemocnici Plzeň, Fakultní 

nemocnici Olomouc a v Masarykově onkologickém ústavu Brno. 

 

Za objevy, které se zásadně podílely na vývoji a zdokonalování zobrazovacích metod byly uděleny 

Nobelovy ceny vědcům jako je Wilhelm Conrad Röntgen (1901), Marie Curie, Pierre Curie, Henri 

Becquerel (1903) – objev radioaktivity, Carl David Anderson (1936) – objev pozitronu, George de Hevesy 

(1943) – objev indikátorového principu, Godfrey Newbold Hounsfield, Allan MacLeod Cormack (1979) – 

objev a konstrukce počítačové tomografie, Paul Christian Lauterbur, Peter Mansfield (2003) – za 

magnetickou rezonanci.  

 

 

RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY V ČESKÉ REPUBLICE 

 

Zdravotnická zařízení radiační a klinické onkologie byla v roce 2010 celkově vybavena 208 přístroji pro 

léčbu a její plánování (přístrojů mladších 8 let bylo 149), což bylo o 16 přístrojů více než v roce 2009. 

Nejvíce zastoupeny (101přístrojů – 49%) byly přístroje pro teleterapii – rentgenové a radionuklidové 

ozařovače a lineární urychlovače s jednou energií X, s více energiemi X a elektrony, s možností 

modulovat intenzitu, s možností stereotaktického ozařování. Dále systémy pro plánování léčby, 

simulátory a plánovací CT (91 přístrojů – 44%). Nejméně bylo přístrojů pro brachyterapii (15 přístrojů – 7%). 

 

Tab. č. 1_ přístrojové vybavení a využití radioterapie v roce 2010, ÚZIS ČR 

 

 
Největší podíl na provedených vyšetřeních měla konvenční RTG (59%) a vyšetření ultrasonografická 

(20%), mamografická a CT vyšetření (6%). Ostatní druhy vyšetření dosahovaly méně než 3%. Od roku 

2005 se zvyšuje podíl vyšetření na CT přístrojích, magnetická rezonance a mamografická vyšetření. 

Poklesl ale podíl vyšetření konvenčními RTG.  
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Graf č. 1_ struktura vyšetření na odděleních radiologie a zobrazovacích metod v ČR v roce 2010, 

ÚZIS ČR 
 

 

V Moravskoslezském kraji radiologická pracoviště disponovala 211 vyšetřovnami, v přepočtu na jedno 

pracoviště tak připadly téměř 4 vyšetřovny. V roce 2010 bylo v kraji provedeno celkem 1 549 569 

vyšetření (méně o 1% oproti roku 2009). V průměru na kraj na 10 000 obyvatel připadalo 12 464 vyšetření. 

Podle druhů vyšetření bylo nejvíce provedeno konvenčních RTG vyšetření (61%) – snížení oproti roku 2009 

o 4%, ultrasonografická vyšetření (17%) – snížení oproti roku 2009 o 2%. Zvýšil se počet mamografických 

vyšetření o 11% na 103 560 vyšetření, CT vyšetření o 2% na 110 948 vyšetření., vyšetření na tomografech 

MR o 9% na 28 596 vyšetření. Na pracovištích radiologie bylo provedeno 1 571 tisíc výkonů, z toho 72% 

bylo provedeno u osob léčených ambulantně, zbytek u hospitalizovaných pacientů (u 

hospitalizovaných pacientů nejvíce výkonu v okresech Frýdek-Místek a Opava, u ambulantně léčených 

pacientů nejvíce v okrese Ostrava). V Moravskoslezském kraji ubylo 13 přístrojů RTG pro skiagrafii-

stacionární bez digitalizace, přibylo 10 přístrojů RTG pro skiagrafii pro nepřímou digitalizaci a 2 přístroje 

RTG pro skiagrafii s přímou digitalizací, přibyl 1 CT přístroj (celkem v kraji 18 přístrojů) a 2 MR tomografy 

(celkem v kraji 7 přístrojů). Počet mamografů (celkem v kraji 15 přístrojů) zůstal stejný jako v roce 2009. 

 

Graf č. 2_ struktura vyšetření na odděleních radiologie a zobrazovacích metod v MS kraji  

v roce 2010, ÚZIS ČR 
 

 

NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ 

 

Příčiny zvýšeného výskytu zhoubných nádorů jsou spatřovány v expozici dnešní populace mnoha faktory 

zevního prostředí. Jsou to faktory fyzikální (ionizující záření, větší intenzita slunečního záření při oslabení 

ozonové vrstvy), faktory chemické (expozice různým chemickým sloučeninám – polycyklické aromatické 

uhlovodíky obsažené v dehtu, tabákovém kouři, výfukových plynech motorových vozidel a 

v průmyslových exhalacích nebo nitrózaminy v uzených potravinách či v konzervačních prostředcích), 

změna způsobu života a výživy (nedostatek vlákniny, nadměrný přívod tuků a obezita), dědičný základ.  

 

Podstatou nádorového růstu je buněčná proliferace, která se vymkla zákonitostem zdravých tkání. 

Vlastnosti nádorových buněk jsou důsledkem genetických abnormalit, na jejichž vyvolání se mohou 

podílet faktory fyzikální, chemické a biologické. Mutace, které vedou ke změně normálního buněčného 

fenotypu v nádorový, postihují převážně dva typy genů – protoonkogeny a antionkogeny (nádorové 

suprové geny). Produkty těchto genů mají významnou roli v regulaci buněčné proliferace. Produkty 

onkogenů proliferaci stimulují, produkty supresorových genů ji tlumí. Oba druhy genů též přímo či 

nepřímo ovlivňují i přirozené odumírání buněk, které představuje přirozený způsob likvidace poškozených 

či regulačně destabilizovaných buněk.  

 

Genetická aktivace onkogenů či inaktivace supresorových genů způsobuje disproporci mezi přírůstkem 

a zánikem buněk a nakonec vyústí v nekontrolovanou – nádorovou změnu buněčné kinetiky. 
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V proliferující nádorové populaci se většina buněk nachází v proliferační fázi buněčného cyklu. Buněčný 

cyklus je soubor postupně probíhajících dějů v buňce, jejichž vyvrcholením je rozdělení mateřské buňky 

na dvě buňky dceřiné. Porucha rovnováhy mezi přírůstkem a zánikem buněk v prospěch přírůstku 

nastává u nádorů i navzdory delšímu trvání buněčného cyklu ve srovnání s normálními buněčnými 

populacemi. Krátké trvání buněčného cyklu je charakteristické pouze pro počáteční fáze nádorového 

růstu a pro některé rychle proliferující nádory. V tomto případě se buněčného dělení účastní všechny 

buňky v populaci, jejíž počet se zdvojnásobí za dobu odpovídající délce buněčného cyklu. Růstová 

frakce – poměr proliferujících buněk k neproliferujícím se tedy rovná 100% a růst nádoru má 

exponenciální charakter. Po určité době se však růst nádoru zpomaluje v nepřímé úměrnosti k velikosti 

národu. Příčiny tohoto zpomalování jsou rozmanité, např. nedostatek nutričních faktorů, nedostatek 

kyslíku, což působí přechod většího počtu buněk do klidové fáze. Pro zpomalení růstu mají značný 

význam i ztráty buněk a jejich nekrotizace.  

 

Klinicky zjistitelné nádory se většinou nacházejí již mimo období exponenciálního růstu. I při včasné 

diagnóze jsou buněčné populace nádoru z hlediska četnosti značně rozsáhlé. Nejmenší rentgenologicky 

zjistitelný nádor je tvořen populací vzniklou nejméně 27 zdvojeními nádorové masy a nejmenší hmatný 

nádor dokonce 30 zdvojeními. Hmotnost takového nádoru činí 1 g, velikost průměru 1 cm, počet buněk 

čítá 1 miliardu. Za těchto okolností je populace nádoru již značně heterogenní. Je tvořena buňkami, 

které svým širokým diferenciačním potenciálem a schopností autoreprodukce připomínají kmenové 

buňky. Tyto buňky jsou základem nádorového buněčného klonu a nazývají se proto buňky klonogenní. 

Další složkou nádorové populace jsou determinované proliferující buňky schopné nejvýše několika dělení 

a buňky neschopné dalšího dělení. Součástí nádoru je také stroma, endotelové buňky a fibroblasty.  

 

V průběhu růstu nádoru dochází k mutacím odpovědným za vznik nových klonů, které mají odlišné 

biologické vlastnosti – rychlejší proliferaci, rezistenci vůči aplikovaným terapiím i schopnost indukovat 

angiognezi. Čím objemnější je nádor, tím větší je genetická labilita a výraznější nesourodost buněčné 

populace nádoru. Charakteristickou vlastností většiny nádorů je schopnost vytvářet druhotná ložiska 

neboli metastázy.  

 

Rostoucí nádor může bez cévního zásobení dosáhnout nejvýše rozměrů 1-2 mm3. Při této velikosti se již 

růst nádoru zpomaluje, protože přívod kyslíku a živin přestává stačit pro výživu buněk a jejich dělení. 

Přesto zůstává nádor vitální. Hypoxický nádor je však geneticky nestabilní, v nepříznivém prostředí vznikají 

mutace.  

 

Základním předpokladem úspěšné léčby nádorového onemocnění je včasná diagnóza, tzn. stav, kdy už 

ale počet nádorových buněk dosáhl značné výše. Zatím nejsou k dispozici metody odhalující počáteční 

fáze nádorového růstu, proto je cílem diagnostikovat nádor na počátku klinické fáze jeho růstu. Mezi 

první příznaky onemocnění patří hmatná ložiska, neobvyklé kožní útvary nebo hmatné mízní uzliny, 

trvající kašel, chrapot, nechutenství, úbytek hmotnosti, přítomnost krve ve stolici či v moči nebo krvácení 

z rodidel. Některé nádory se projevují vzdálenými příznaky, nejčastěji syndromy vyvolané sekrecí 

hormonů nádorovými buňkami či abnormality kůže a pojivových tkání. Ty provázejí zejména 

malobuněčný karcinom plic, karcinomy pankreatu, ovaria, prsu a výjimečně i jiné nádory (objevují se asi 

u 15% nemocných).  

 

Rozhodující význam pro stanovení diagnózy mají metody zobrazovací, biochemické, endoskopické a 

histopatologické.  Zobrazovací metody – dnes se stále používá klasické RTG vyšetření v nejrůznějších 

podobách. Vysokou rozlišovací schopnost přineslo zavedení počítačové tomografie, nukleární 

magnetické rezonance a pozitronové emisní tomografie. Jako první se obvykle ordinuje ultrasonografie, 

která nemocného prakticky nezatěžuje a má značný diagnostický přínos. Biochemické vyšetření je 

užitečné v kontextu ostatních laboratorních a klinických vyšetření. Endoskopické metody umožňují 

optické vyšetření tělesných dutin a dutých orgánů. Histopatologické vyšetření má zásadní význam pro 

konečné potvrzení diagnózy a podle strukturních změn může odhadnout stupeň malignity nádoru. Při 

použití speciálních histochemických a imunohistochemických metod přispět i k určení histogeneze 

nádoru.  

 

Současnými metodami lze v řadě případů dosáhnout úplného vyléčení nebo lze průběh choroby 

dočasně zastavit nebo zpomalit. Jelikož ale základní léčebné metody postrádají selektivní účinek na 

nádorovou tkáň, je protinádorová léčba provázena řadou nežádoucích účinků. Těm je nutno čelit 

intenzivní podpůrnou léčbou, která upravuje i četné průvodní příznaky základního onemocnění a je 

nepostradatelnou součástí komplexní léčby.  

 

Mezi základní metody léčby počítáme chirurgickou léčbu, radioterapii a chemoterapii. Chirurgická 

léčba – je to metoda nejstarší. Můžeme ji rozdělit do dvou základních skupin – kurativní chirurgie přichází 

v úvahu u lokalizovaných forem, paliativní operace spočívá v tom, že odstraněním nádoru se sníží 

celková masa nádorových buněk a usnadní se tím účinnost jiných léčebných metod, rekonstrukční 

chirurgie přispívá k částečné anatomické nebo funkční obnově orgánů poškozených předchozí 

protinádorovou léčbou. Samotný chirurgický výkon lze považovat za dostatečný pouze u lokalizovaných 

nádorů menšího rozsahu. V ostatních případech se tato léčba doplňuje dodatečným ozářením nebo 

chemoterapií. Za určitých okolností může být vhodné použití těchto metod v opačném sledu. 

Radioterapie díky vysokoenergetických zdrojům (betatron, kobaltová bomba, lineární urychlovač) 

umožňuje podat tzv. kanceroletální dávku záření i na nádory uložené v hloubce bez rizika poškození 

zdravých tkání. Významného zlepšení léčebných výsledků se dosáhlo rozdělením celkové dávky záření 

do jednotlivých dílčích dávek. Citlivost nádorové tkáně k záření lze zvýšit i farmakologicky. Posílení 

výsledného účinku lze dosáhnout také kombinací záření a chemoterapie. Chemoterapie je nejmladší 
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léčebnou metodou. Pacientovi jsou podávány látky definované chemické struktury přirozeného původu 

nebo připravené synteticky. Tyto látky mají cytotoxický účinek – inhibují buněčné dělení. Důsledkem 

protinádorové chemoterapie je však poškození normálních tkání a z něj pramenící nežádoucí účinky. 

Hormonální léčba – má význam v léčbě některých nádorů, jejichž růst je do značné míry ovlivňován 

hormony. Fotodynamická terapie – metoda využívající účinky neionizujícího záření (světla) na buňky a 

živé tkáně. Při určitých vlnových délkách může světlo aktivovat v buňkách fotosenzitivní látky a 

indukovat tak jejich vysokou biologickou aktivitu. Metoda se uplatňuje především v léčbě kožních 

nádorů. Podpůrná léčba – považuje se za nezbytný doplněk vlastní protinádorové léčby (má přínos i ve 

zlepšení kvality života onkologicky nemocných). Imunoterapie – jejím cílem je obnovit porušenou funkci 

protinádorové imunity a zapojit ji do léčby zhoubných onemocnění. Oproti záření a chemoterapii je 

schopna ničit nádorové buňky nezávisle na jejich generačním cyklu.  

 

Primární prevence nádorových onemocnění je uskutečňována širokým komplexem opatření směřujících 

k ochraně životního prostředí (boj proti kouření, boj za zdravou výživu, hygienická opatření směřující ke 

snížení profesionální expozice pracovníků v rizikovém prostředí). Dodržováním správné životosprávy 

(omezení tuků, dostatek ovoce, zeleniny, dostatek pohybu) by mělo být možné snížit incidenci 

nádorových onemocnění až o jednu třetinu.  Sekundární prevenci zajišťuje zdravotnická služba. Může 

významně přispět k včasné diagnostice nádorového onemocnění a tím zvýšit naději na úspěšnost léčby. 

V rámci terciální prevence jsou nemocní s vyléčeným onemocněním sledováni s cílem včas odhalit 

recidivu nebo relaps onemocnění. V rámci sekundární, popřípadě terciální prevence, se může uplatnit i 

nová profylaktická metoda – chemoprevence. Rozumíme tím podávání farmakologických prostředků 

nebo přirozených látek k inhibici již počatého kancerogenního procesu.  

 

 

MODERNÍ ZOBRAZOVACÍ TECHNIKY 

 

PET (pozitronová emisní tomografie) je neinvazivní diagnostická metoda, která umožňuje zobrazit a 

zhodnotit metabolickou aktivitu buněk lidského organismu. Na rozdíl od ostatních zobrazovacích metod 

(sonografie, počítačová tomografie, nukleární magnetická rezonance), které poskytují pouze zobrazení 

anatomických struktur orgánů, PET umožňuje zobrazit metabolické a biochemické funkční procesy ve 

tkáních a orgánech. Díky tomu při nálezu abnormalit odhalí různé počínající chorobné stavy, které jsou 

anatomickými metodami zatím nezjistitelné a umožňuje tak včasné zahájení léčby. Metoda je založena 

na detekci záření z radiofarmaka podaného pacientovi. Nejčastěji používaným radiofarmakem je FDG 

(fluoro-deoxy-glukóza), značena pozitronovým zářičem 18F. Tento modifikovaný cukr je aplikován 

pacientovi nitrožilně a s odstupem času (zpravidla 1 hodina po aplikaci) se za pomoci PET skeneru 

detekuje distribuce FDG v těle pacienta. Ze zaregistrovaných dat se za pomocí počítače vytvoří řezy 

vedené v různých rovinách, které umožňují lékaři zhodnotit přítomnost patologických procesů, např. 

nádorů vykazujících výrazně vyšší konzumpci FDG než zdravé tkáně. Metoda poskytuje tzv. funkční 

obraz, který odráží změny funkce jednotlivých tkání ovlivněné patologickým procesem. Tato metoda 

však nepodává přesné anatomické informace, proto je popis ložisek a jejich lokalizace v těle pacienta 

pouze orientační.  

 

Obr. č. 1_ PET skener 

CT (výpočetní tomografie) je radiodiagnostickou metodou umožňující zobrazení těla pacienta za 

pomoci detekce RTG paprsků. RTG záření vychází z rotující rentgenky uložené vně pacienta a je 

detekováno na protilehlých detektorech. Výsledkem počítačového zpracování získaných dat jsou 

stovky řezů s informací o tom, jak jednotlivé tkáně pohlcují RTG záření. Vyšetření poskytuje přesné 

informace o anatomických strukturách v těle pacienta, neodráží však jejich funkční změny.  

 

 

Obr. č. 2_ CT skener 

SPECT (jedno-fotonová emisní výpočetní tomografie)u této metody lze lokalizovat původ fotonu pouze 

s použitím kolimátorů (zařízení usměrňující tok částic), které odfiltrují fotony, jež nepřicházejí na plochu 

krystalu v kolmé dráze. PET kamery nepotřebují kolimátory, jsou proto nejméně stokrát citlivější 
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v porovnání se SPECT kamerami a mají o mnoho větší citlivost detekce radioaktivního záření ze stejného 

zdroje.  

 

PET/CT je hybridní přístroj, který vznikl spojením plnohodnotného PET skeneru a spirálního CT skeneru. 

Spojením obou modalit je možno získat komplexní informace o morfologii a současně o metabolismu 

vyšetřovaného orgánu v jednom obraze během jednoho vyšetření. PET/CT je nejrychleji se vyvíjející 

zobrazovací modalita na celém světě a samostatné PET skenery se již prakticky nikde neinstalují. 

Největšími výhodami jsou vyšší rychlost akvizice než u samotného PET skeneru cca o 30% - výsledný čas 

akvizice u vyšetření celého těla je 15-20 minut, vyšší senzitivita a specificita vyšetření než u samotných CT 

a PET skenerů, vyšší rozlišovací schopnost, využití CT jako zdroje dat pro korekci na samoabsorbci záření 

FDG. Hlavními indikacemi PET/CT jsou onkologické indikace (85%), neurologické indikace (10%) a 

kardiologické indikace (5%).  

 

Obr. č. 3_ PET/CT 

 

Radiofarmakum je substance, která se skládá ze signálních komponent (radioaktivní izotop, jehož záření 

detekuje skener kamery – v případě PET se jedná o pozitronový zářič) a nosných komponent (má 

specifické farmakologické a biodistribuční vlastnosti a určuje, do kterých tkání se v jaké koncentraci 

dostane označená látka).  

 

Obr. č. 4_ radiofarmakum 

Existuje přes 600 radionuklidů, které při radioaktivní přeměně produkují pozitrony a jsou proto potenciálně 

využitelné pro PET. Mezi nejpoužívanější pozitronové zářiče používané v PET patří nuklidy 11C, 13N, 18F, 15O, 

82Rb, 62Cu, 68Ga. Tato široká škála pozitronových zářičů umožňuje v PET zobrazování začlenění do mnoha 

typů biologicky aktivních sloučenin a díky tomu můžeme sledovat velmi specifické fyziologické děje 

v různých orgánech. Mají dobré chemické vlastnosti, které je předurčují pro značení tělu vlastních 

molekul nebo jejich derivátů.  Nevýhodou je nákladná produkce spojená s provozem cyklotronu a 

vzhledem ke krátkému poločasu radioaktivní přeměny omezená dopravní vzdálenost. Výhodou je 

naopak nízká radiační zátěž pacienta a vysoká kvalita získaného obrazu.  

 

Zdaleka nejvíce pro klinické účely používaným radiofarmakem je radionuklid 18F a s ním značená 2-[18F]-

fluoro-2-deoxy-D-glukóza (FDG). FDG poprvé popsali Ido et a. v roce 1978. Při své práci vyšli ze zkušeností 

Pacáka et al., kteří jako první v roce 1968 v Praze tuto molekulu syntetizovali – tehdy ovšem ještě se 

stabilním 19F. později se ukázalo, že vlastnosti FDG předurčují další rozvoj PET. Díky ní se koncem 90. let 

začala PET dostávat z ryze výzkumného pole do běžné klinické praxe. Na výroční schůzi Society of 

Nuclear Medicine v roce 1996 byla molekula FDG nominována na molekulu století. Dnes se odhadem 

podílí na více než 90% všech PET a PET/CT vyšetření.  

 

 

Tab. č. 2_radiofarmaka 

 

Výroba radiofarmak pro PET probíhá většinou poblíž PET oddělení a  je velice důležité načasování 

jednotlivých výrobních operací s ohledem na předpokládaný termín použití z důvodu velmi krátkého 

poločasu rozpadu nuklidů. Výroba radioizotopů probíhá v urychlovači částic – cyklotronu, vlastní syntéza 

radiofarmaka je prakticky automatizovaná. Cyklotron je kruhové zařízení, ve kterém jsou nabité částice 

jako proton či alfa částice urychlovány po spirálovité dráze ve vakuu. Zdroj vysokofrekvenčního napětí 

napájí dva polokruhy, které vytvářejí rychle se měnící elektrické pole, a díky tomu v jejich mezeře 

probíhá urychlování částic. Další částí je velmi silný elektromagnet, který vede svazek částic, magnetické 
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pole je orientováno kolmo na dráhu částic a způsobuje zakřivování dráhy do kruhu. S rostoucí  rychlostí 

částic se poloměr kruhové dráhy zvětšuje a tak se částice pohybují po spirálovité dráze. Jakmile jsou 

částice dostatečně urychleny, jsou deflektorem směrovány na terč. Terč obsahuje neradioaktivní nuklid, 

jehož ostřelováním urychlenými částicemi, z něj vzniká radioaktivní nuklid – radionuklid. Vyrobené 

radionuklidy se poté od terče oddělí a dochází k finální výrobě radiofarmak v syntetizačních modulech, 

kde dojde ke sloučení radionuklidů s neaktivní transportní látkou.  

 

 

 

Obr. č. 5_ cyklotron 

 

 

Obr. č. 6_ polohorká komora 

 

Celá sestava detektoru konvenčních PET skenerů se skládá z několika za sebou zařazených prstenců 

sestávajících z mnoha bloků detektorů. Tím se dosahuje zorného pole v axiálním směru přes 15 cm. 

Pokud se snímají koincidenční přímky pouze v rovině prstenců, jedná se o tzv. 2D modus snímání. 

Dosahuje se jej tak, že se mezi pacienta a detektor vkládá řada stínících sept. Geometricky septa 

představují několik desítek mezikruží, zařazených v definovaných odstupech za sebou.  Jejich středy leží 

na ose shodné s osou těla pacienta. Tak je dosaženo kolimace záření do roviny detekčních prstenců. 

Pokud se septa ze skeneru vysunou, jedná se o 3D modus snímání.  Kromě koincidenčních přímek 

v rovině prstenců se navíc registrují i přímky mezi rovinami prstenců. Ve 3D režimu je zachyceno mnohem 

více fotonů než ve 2D režimu, 3D modus je řádově citlivější. Dochází zde ovšem k četnějším náhodným 

koincidencím.  

 

Axiální zorné pole kolem 15 cm je dostatečné pro zobrazení mozku nebo myokardu. Pro obvyklé využití 

FDG-PET v onkologické diagnostice je příliš krátké. Aby bylo dosaženo potřebného rozsahu, je při snímání 

řízen pohyb vyšetřovacího stolu.  Jednotlivé pozice pacienta vůči skeneru se musí překrývat, aby bylo 

dosaženo vyrovnané citlivosti v celém rozsahu snímání. Vyšší přesah je zapotřebí ve 3D režimu, protože 

fotony přecházející z pacienta v rovně blízké okraji detektoru mohou být zachyceny jen v této rovině – u 

šikmo letících fotonů detektor pohltí nejvýše jeden z takových fotonů (3D režim se u okraje detektoru blíží 

svými vlastnostmi 2D režimu). Výpočetní systém zpracuje postupně nasnímaná data v několika polohách 

do jediného objemu s odpovídající délkou zorného pole.  

 

Při využití pozitronových transmisních zářičů lze provést v praxi při celotělovém snímání nejdříve sken 

v celém rozsahu a pak emisní snímání nebo naopak. Snížit riziko pohybu pacienta mezi oběma skeny lze 

střídáním emisního a transmisního snímání v každé poloze lůžka. 
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Nasnímané souřadnice koincidenčních přímek jsou rekonstruovány do transaxiálních řezů.  Z nich lze 

prostou reorientací vytvořit koronární, sagitální a jakékoliv šikmé řezy. Výhodou PET je víceméně 

izotropické zobrazení.  

 

Obvyklým výstupem PET je trojice objemů dat. Objemem dat se rozumí množina voxelů (elementárních 

objemových jednotek se známými prostorovými souřadnicemi nesoucích příslušnou informaci). První 

informace představuje naměřenou aktivitu radiofarmaka bez korekce na absorpci, druhá informace je 

aktivita korigovaná na absorpci a třetí informace představuje absorpční koeficient, podle kterého se 

korigovalo. Je-li ke korekci absorpce použito CT, místo korekčních koeficientů se pro vizualizaci používají 

CT skeny. Všechny tři objemy je možno zobrazit a využít k diagnostických účelům.  

 

Příprava pacienta zahrnuje požadavky nutné pro správné provedení a hodnocení. Pro zobrazení 

nádorů, zánětů a mozku se doporučuje šestihodinové lačnění, aby byla co nejnižší hladina glykemie a 

minimalizovala se kompetice FDG s glukózou (substrátů pro hexokinázovou reakci). Zvýšená hladina 

glykemie vede ke zhoršení kontrastních poměrů mezi nádorem a krevním pozadím. Lačnění má za 

důsledek také nízkou hladinu inzulinemie. Pro akumulaci FDG v nádorových buňkách to nehraje velkou 

roli, neboť glukózové transportéry nádorových buněk jsou většinou non-inzulindependentní. Naopak to 

s výhodou zvyšuje kontrast vůči okolním zdravým tkáním, kdy při nízké inzulinemii nejsou aktivní glukózové 

transportéry. Při zobrazení myokardu je situace odlišná.  Jedná se o zobrazení svalových buněk 

vybavených inzulindependentními transportéry.  To znamená, že zvýšená inzulinemie usnadní vstup FDG 

do myocytů.  Glykemie by ale měla být opět co nejnižší, aby nebyly nepříznivé kompetiční poměry pro 

hexokinázovou reakci.  Optimální příprava se nazývá hyperinzulinemické-euglykemické sevření, kdy je 

po dobu cca 1 hodiny před aplikací FDG pacientovi intravenózně podáván inzulin a pečlivou 

monitorací je euglykemie udržována intravenózním přívodem glukózy. V denní rutině je schůdnější 

perorální podání 50 g glukózy 60 minut před aplikací FDG s případným intravenózním podáním několika 

korekčních jednotek inzulinu v okamžiku aplikace FDG. Protože myokard často metabolizuje volné 

mastné kyseliny na úkor glukózy, je navíc doporučována nemastná dieta krátce před vyšetřením, 

popřípadě podání hypolipidemik.  

 

Doporučován je příjem nesladkých nápojů bez mléka až do samotného vyšetření. Dostatečná 

hydratace paciena je důležitá pro snížení radiační zátěže z radiofarmaka a řádné distribuce 

radiofarmaka. Doporučováno je pití vody až do vlastního vyšetření.  

 

FDG se vzhledem k potřebě dostatečného akumulačního času podává 30 minut před vyšetřením 

metabolismu neuronů, v ostatních případech 60-90 minut před vyšetřením většinou do kubitální žíly, 

eventuálně do periferní žíly na hřbetu ruky či nohy. Pokud je použitá kanyla, je nutný rádný proplach 10-

20 ml fyziologického roztoku. Po aplikaci FDG setrvává pacient v klidu, aby se ve zvýšené míře 

nehromadilo radiofarmakum v kosterním svalstvu. V případě vyšetření mozku je vhodné uložení pacienta 

do šeré a klidné místnosti na 10 minut před aplikací a po dobu akumulační fáze. Aktivita radiofarmaka je 

závislá na hmotnosti pacienta.  

 

Ke zlepšení kontrastu CT obrazů, zviditelnění cévních struktur a hodnocení vaskularizace fyziologických i 

patologických struktur je nutná intravenózní aplikace kontrastní látky. Podává se většinou bezprostředně 

před CT vyšetřením, eventuálně zároveň se skenováním. Rychlost aplikace kontrastní látky je závislá na 

klinickém požadavku zviditelnění určitých struktur a na technických parametrech CT přístroje, určujících 

možnou rychlost snímání.  Obecně čím je čas snímání kratší, tím musí být rychlost podání určeného 

objemu kontrastní látky vyšší.  

 

Pacientovi je podáno před vyšetřením radiofarmakum s velmi krátkým poločasem rozpadu, které 

produkuje pozitrony. Proces, při němž vznikají kladně nabité částice, se nazývá beta rozpad. Pozitron 

během několika nanosekund, při nichž urazí řádově několik milimetrů, anihiluje s jinou částicí v jeho okolí 

– elektronem. Po anihilaci pozitron-elektron vzniká pár fotonů s energií 511keV. Každý z nich odletí 

opačným směrem a jejich dráhy svírají úhel 180 stupňů.  Kamery PET, které tvoří prstenec detektorů, slouží 

k zachycení těchto párů vzniklých z anihilace pozitronu s elektronem na základě přednastaveného 

koincidenčního časového okénka. Následnou počítačovou rekonstrukcí velkého počtu detekovaných 

koincidencí anihilace fotonů, dochází k tvorbě tomografického obrazu příčného řezu vyšetřovanou 

oblastí. 

 

Kontraindikace nevybočují z ráme všeobecných kontraindikací k jakémukoliv jinému vyšetření 

využívajícímu ionizující záření, z nichž nejzávažnější je těhotenství. Pacienti s prokázanou alergií na jodové 

kontrastní látky se většinou vyšetřují bez aplikace kontrastní látky. V nevyhnutelných případech se 

provádí aplikace jodové kontrastní látky po dlouhodobé protialergické přípravě ve spolupráci 

s anesteziology.  

 

Využití PET v oblasti onkologie slouží také k terapeutickým účelům, tzn. ke zjištění účinku léčby, a zda se 

rakovina v těle stále šíří a popřípadě kam. Další oblastí, kde se PET zobrazovací systémy hojně využívají je 

neurologie. Neurologické PET vyšetření je založeno na tom, že oblast mozku, která je aktivní, má 

zvýšenou spotřebu radiofarmaka, stejně jako u vyšetření onkologických. Vyšetřením mozku se také 

určuje tok krve jednotlivými částmi, v tomto případě se používá radiofarmakum založené na kyslíku 

(např. diagnostika Alzheimerovy choroby, kde je rapidně snížen metabolismus glukózy určitých 

mozkových oblastí, což se projeví při použití glukózových radiofarmak. PET zobrazení také pomáhá při 

diagnostice onemocnění centrálního nervového systému, kde slouží k propojení určitých 

psychologických poruch s mozkovou aktivitou. PET se také využívá při funkčních kardiologických 

vyšetřeních k detekci prokrvení srdeční svaloviny a také k terapeutickým vyšetřením při infarktu 
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myokardu. PET má také využití v ne-klinických oborech, např. při označování nových léčiv a jejich 

sledování uvnitř těla zvířat při testech nových farmak.  

 

 

HISTORIE ZDRAVOTNICKÝCH STAVEB 

V období neolitu byly nalezeny zbytky stavební činnosti u termálních vodních zdrojů (u nás Pravřídla 

v Teplicích). Ve starověku byly zdravotnické stavby vázány na zdroj termálních a minerálních vod: 

– bazén s minerální vodou v Mohenjo-Daro v Indii – 30x60 m – 2800 př. n. l., 

– ve starověkém Egyptě za Staré říše (3 tis. př. n. l.) lázeňský úřad, v So-Bu-Ren u Abukiru 

měděné potrubí na minerální vodu dl. 400 m, 

– v povodí Eufratu zbytky sumerských lázní v Ilum-Istharu – 2500 př. n. l., 

– Čína – léčebné lázně 2300 př. n. l., 

– sirné prameny v Damašku,  

– horká lázeň barbarských Germánů a parní lázně Slovanů, 

– finské sauny. 

 

Antická gymnasia pečovala o duševní i tělesný rozvoj mládeže (viz. řecké Gymnasion ve Vitruviových 

spisech o stavitelství). Vázaly se na místa s přírodními horkými prameny. Cvičební louky a běžecké dráhy, 

ke kterým přiléhala sloupová hala – stoa, na sloupovou halu navazovala skupina budov se sprchami, 

horkými vanovými lázněmi, místnostmi pro horkovzdušnou lázeň, dále plavecký bazén a místnost pro 

masáže a natírání olejem, odpočívárny s lehátky. Objevuje se ve Spartě, Dresu, Alexandrii, Aidipsu, na 

ostrovech Mélu a Lesbu a v Thermopylách. Z těchto gymnasií později vznikly římské thermy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 7_ hypotetický rozvrh palaistry dle Birnbauma a Otoupalíka Vitruvius

 V antickém Řecku vznikaly „soukromé kliniky“, tzv. iatreion (tradiční atriový dům – byt lékaře, pokoje pro 

nemocné, příprava léčiv a obkladů z bylin), dále veřejné léčebny – asklépia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 8_ řecký iatreion
 

Technicky vybavené lázně projektoval Archimédes – 216 př. n. l., např. lázně do Syrakus, dále Daidalos – 

vynálezce teplovzdušného podlahového topení. V antickém Římě to byly např. lázně v Bajere u 

Neapole 278 př. n. l., sirné prameny, rozsáhlé plavecké bazény, vanové lázně s odpočívárnou pro 10 

lůžek a další provozy, okolní sídla vytápěné horkými prameny, lázně Tibur u Říma a lázně Ischias, které 

slouží dodnes a asi 80 lázeňských míst léčebného charakteru. Mimo území Itálie na území Římského 

impéria to byly lázně Aix en Provence, Achen, Wiesbaden, Baden ve Švýcarsku, Piešťany a Teplice 

v Čechách, Alpský Davos (klimatické lázně). Lázně Římané dále rozvinuli v thermae – thermy. Jejich 

předobrazem bylo řecké gymnasion, postupně se však upouštělo od aktivního sportu, šlo tedy o zařízení 

kulturně společenské, zdravotnické a spíše hygienicko preventivní a kondiční – „komplexní zařízení pro 

volný čas“. Mezi takové stavby patří například Stabijské thermy v Pompejích založené ve 2. století př. n. l.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 9_ Stabijské thermy 
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Předchůdce nemocnice valetudinarium vnikal v rámci předsunutých táborů římských legií, své pevné 

místo zaujímal v rámci pravoúhlé sítě, na které byly tábory založeny. Podobná zařízení byla také civilní – 

nemocnice a sociální ústavy pro přestárlé v jednom (pro nemajetné občany a otroky). Stavebně 

valetudinarium vycházelo z iatreionu. Základním skladebným prvkem středověkých nemocnic byl sálový 

prostor oboustranně osvětlený s řadami lůžek, lůžka kolmo k ose sálu, lůžka volně nebo v kójích, v čele 

sálu oltář, přímá formální vazba na sakrální stavby, tyto sály byly také kolem dvorů nebo v křížové 

kompozici, sály i k lékařským zákrokům.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 10_ valetudinarium 
 

Diferenciace funkcí proběhla až ve 14. a 15. st. Tento princip přetrval až do 18. st. (u nás nemocnice Na 

Slupi od K. I. Dienzenhofera – 1723-32). Byla zakládána xenodochia pro pocestné a nemocné (s pavilony 

pro nemocné se zvláštním oddělením pro malomocné a ubytovna pro poutníky). Příkladem je 

xenodochium v Ostii založeno sv. Jeronýmem. Základem je basilika s představeným pravoúhlým 

sloupovým nádvořím, obklopeným ubytovacími prostory pro pacienty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 11_ xenodochium 

V Turmaninu v Syrii byla tato přísná symetrická komposice nahrazena volnější asymetrickou, rozdělenou 

podle funkcí. Nejznámější klášterní nemocnice u kláštera v St. Allen v dnešním Švýcarsku. Plán zůstal 

nezrealizován, ale z hlediska vývoje se jedná o jedinečný polyfunkční komplex. Centrem je klášterní 

kaple, chirurgický pavilon a v těsné blízkosti pavilon pro těžké pacienty, zahrada léčivých bylin, lékárna, 

pavilon pro ubytování lékařů a knihovna, ambulance vedle klášterního refektáře, první oddělení 

ambulantní a lůžkové části. Od 12. st. zakládaly velká a vlivná města vlastní nemocnice (Erfurt -1183, 

Curych, Kostnice, Vídeň, Ulm a Basilej). Měly funkci nemocnice, starobince, chudobince, nalezince a 

ústavů pro choromyslné. Ve 13. st. rytířské řády zakládaly nemocnice (Johanité – nemocnice Sv. Jana 

v Jeruzalémě, Lazarité a řád německých rytířů, u nás řád Maltézských a českých rytířů). Stejný význam 

měly i občanské nemocniční řády – sv. Ducha. 

 

V renesanci se objevuje humanus = lidský, tzn. civilní, pozemský výraz architektury. Základním 

požadavkem architektonické kompozice byla jasnost, určitost, jednoznačnost hmot, prostorů, tvarů i 

jejich vazeb. Vznikly skvosty renesanční architektury - Ospedale Maggiore v Miláně – Antonio Filarette 

z Florencie (1456-65), Ospedale dei Innocenti ve Florencii – Filippo Bruneleschi (1419). 

 

Obr. č. 12_ Ospedale Maggiore v Miláně 

 

 
Obr. č. 13_ Ospedale dei Innocenti ve Florencii 
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Roku 1737 vypukl požár v Hotelu Dieu, největší západoevropské nemocnici. Roku 1778 byla vyhlášena 

soutěž na novou nemocnici. Vyhrál Poyet – půdorys s centrálním nádvořím a hřebínkovým uspořádáním 

(z politických důvodů nebylo realizováno). Tento princip byl určující pro řadu evropských nemocnic od 

18. do počátku 20 st. Byl kladen důraz na diferenciaci provozů a funkcí, lůžkové sály byly menší, 

dokonale osvětlené a větrané, pavilony kolem nádvoří propojeny chodbami a ostatní funkční celky 

nemocnice v objektech, které tvořily průčelí a uzavíraly celek komposice. Objevily se nové vědecké 

názory, a to důraz na větrání a osvětlení, oddělení infekčních a neinfekčních chorob, hygienické 

vybavení nemocnice. Například pařížská nemocnice Lariboasiere  (Gauthier 1846-53),  zemská 

porodnice v Praze (Hlávka 1863-75), nemocnice v Estendu v Berlíně, hlavní městská nemocnice v Brně 

(Theofil Hansen). V současné době se hřebínkový systém objevuje ve výstavbě moderních tzv. 

multiblokových nemocnic, např. zemská porodnice v Praze (Hlávka 1863-75) - cihlová fasáda, pokoje po 

8mi, dostatečný počet záchodů a umýváren, okna pokojů na slunnou jižní stranu se zahradou, pokoje v 

šesti samostatných pavilonech, které se dají uzavřít do karantény, slouží dodnes bez zásadních změn.  

 

    

Obr. č. 14_ zemská porodnice v Praze 
 

 

Obnovil se zájem o lázně a balneoterapii - založeny Karlovy Vary a rozšířeny Teplice v Čechách. Vznikl 

nový typ lázeňského domu – centrální lázně – min. voda je čerpána. Dříve byly lázně stavěné na 

prameni - Císařské lázně v Karlových Varech. Koncepce komplexní léčby přináší do lázeňských měst 

rozsáhlé parkové úpravy, kolonády pro pitnou léčbu, hudební pavilony - Fišerova a Skalníkova 

koncepce Mariánských Lázní, novorenesanční kolonáda v Karlových Varech (arch. Zítek), litinová 

kolánda v Mariánských Lázních od Felmer Helmer.  

 

V druhá polovině 19. st. a počátkem 20 st. Přicházejí nové vědecké objevy. Dochází k postupnému 

rozdělení podle oborů, nastupují nové diagnostické a terapeutické metody a technologie. Z toho 

vyplývají nové požadavky pro výstavbu léčebných zařízení. Do 2. světové války převládá pavilónový 

systém. Pavilony byly volně osazeny v parkově upraveném pozemku, někdy propojené chodbami, 

hospodářská část se vyskytovala samostatně (vzhledem k imisím byla umísťována ve směru 

převládajících větrů od areálu). Byla centralizována ústavní lékárna, sklady zdravotnického materiálu, 

centrální sterilizace, u vstupu do areálů bývá příjmový pavilon se správou. Poliklinická funkce – 

ambulance u jednotlivých specializovaných pavilonů. Výhodou pavilónového systému je volnost, 

postupná výstavba, modernizace, většina prostor přirozeně osvětlena a větrána. Nevýhodou 

pavilónového systému je náročná a složitá vnitronemocniční doprava, náročnost na plochu pozemku. 

Kompaktnější je systém skupinový, kde jsou pavilony typizované, propojené komunikačním a 

vícepodlažním objektem - Thomayerova nemocnice v Krči, ústav choromyslných v Havlíčkově Brodě. Je 

to doklad racionalismu funkcionalistické architektury. Takto je navržena většina našich nemocnic - 

Bulovka – Praha, nemocnice v Hradci Králové, Plzni a Českých Budějovicích – později nemocnice 

fakultní. Funkcionalistické realizace – architekti Rozehnal, Adámek, Tenzer, Čermák, Paul, Kozák… 

Revitalizace těchto nemocničních areálů je předmětem práce dnešních architektů. Rozvoj lázeňství - 

významné jsou objekty od Dušana Jurkoviče v Luhačovicích, lázně Bohdaneč – 1911-12 – Horárův 

lázeňský pavilon. Ve Spojených státech vznikl monoblokový systém – vertikální řazení částí nemocnice (již 

po roce 1920, hlavně však po 2. světové válce), kompaktní stavební celky o desítkách nadzemních 

podlaží. U nás spíše snaha o kombinaci vertikálních a horizontálních systémů – ekonomická a 

psychologická mez se v Evropě pokládá 8-11 pater. Nevýhodami jsou energetické nároky na vertikální 

dopravu, osvětlení, větrání, klimatizaci, problém s rozdělením v případě infekce, velikost a 

nepřehlednost, což má negativní vliv na psychiku, energetická zranitelnost – hrozba terorizmu. Příklad 

staveb - univerzitní nemocnice v Cáchách, městská fakultní nemocnice ve Vídni, fakultní nemocnice 

v Motole, nová fakultní nemocnice v Brně. 

 

V meziválečném období nastal velký rozvoj sítě zdravotnických zařízení a investice zdravotních 

pojišťoven. Ty budují řadu lázeňských ústavů - urbanistický koncept lázní Slize od architekta Stockara, 

lázeňský dům Machač v Trenčianských Teplicích – Krejcar, rozvoj Luhačovic a Poděbrad, 

funkcionalistická kolonáda v Poděbradech – architekt Kerhard, léčebna od architekta Havlíčka tamtéž, 

„Bílá čtvrť“ – soubor vilových objektů pro byty personálu lázní v Luhačovicích – B. Fuchs, koupaliště 

„Zelená žába“ od architekta Fuchse v Trenčianských Teplicích. 
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V období po 2. světové válce převládá výstavba nových zdravotnických staveb formou monobloků. 

Hierarchický systém zdravotnických zařízení dle velikosti a odbornosti. V České republice dochází po 

roce 1948 k znárodnění léčebných ošetřovacích ústavů a ke znárodnění léčivých zdrojů a lázní, jsou 

omezeny soukromé lékařské praxe, praktičtí lékaři i soukromí specialisté jsou převedení do nově 

vznikajících zdravotnických středisek a poliklinik. Vzniká síť zdravotnických zařízení – základem 

soběstačné oblasti o velikosti 1 a 1,5 mil obyvatel (cca velikost kraje). Ještě se realizuje několik 

funkcionalistických konceptů předních prvorepublikových architektů - okresní nemocnice v Litomyšli a 

v Chrudimi od F. Čermáka a G. Paula, městská poliklinika v Praze Vysočanech od Tenzera, krajská dětská 

nemocnice v Brně od Rozehnala. Znárodnění postihlo i architektonické ateliéry, vznikají státní projektové 

ústavy (Zdravoprojekt – typizace zdravotnických staveb), velké projektové organizace krajského typu - 

nemocnice v Partyzánském – Paul, Uhliarik, nemocnice v Třinci. Vznikla první moderní léčebná budova v 

Praze – pavilón kožních nemocí v nemocnici Na Bulovce – 1937-38, autor achitekt Jan Rosůlek, soubor 

budov Thomayerovy nemocnice v Praze 4-Krči při Vídeňské třídě – 1926-1934, autor architekt Bohumír 

Kozák. V 50. létech dochází k masivní výstavbě poliklinik, budování fakultních nemocnic - stavba 

interního oddělení v Praze 10 v areálu Vinohradské nemocnice - architekt Karel Vlček, 1965-1970, 

sousedící budova kliniky plastické chirurgie a popálenin – architekt Ivan Šuhajík, 1972-1978, urologická 

klinika Univerzity Karlovy v Praze 2 – architekt Vratislav Růžička (1971-1976). Největší poválečnou 

nemocniční novostavbou je fakultní nemocnice v Praze 5- Motole, 1964-1977, architekt Richard 

Podzemný a Antonín Tenzer.  

 

 

 

 

a) Dermatovenerologický pavilon nemocnice  
na Bulovce 

b) fakultní nemocnice v Motole 

c) fakultní nemocnice v Motole s plánovanou 
dostavbou 

d) poliklinika v Břevnově 

e) pavilon ortopedie na Bulovce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 15_ nemocnice v Praze 
 

V 70. letech 20. st. se objevuje nová koncepce využívající výhody monobloků a rozvolněných 

pavilónových systémů. Princip humanizace - architektonicky laskavé, nízkopodlažní (max. 5 NP), 

kobercové systémy, s kontaktem na okolní přírodu, pozornost věnována interiérům vstupních prostor 

(setkávání, čekání…). Tyto prostory jsou vybaveny řadou služeb (kavárny, obchody, knihovny…), tzv. 

multiblokové nebo polyblokové systémy. Například soubor teoretických ústavů a klinika hlavové 

chirurgie v Heidelbergu, nemocnice Norimberk – jih (Joedick, Mayer, Kubanek, Müller, Röder) 1995 

(vstupní hala nemocnice jako ulice s náměstím, obchody, kavárna, knihovna, kaple), 1998 Agatharied 

autorů Architektenruppe Gaiser – Feigenbutz (použité dřevo na fasádě a v interiéru budí laskavý dojem), 

nemocnice Roberta Debré – 90. léta v Paříži. V posledních letech se realizace nových nemocnic 

půdorysně zjednodušuje a vrací se k přehledným hřebínkovým systémům - nemocnice pro ženy a děti 

v Karlsruhe, dětská a ženská klinika v Drážďanech (Heink, Wischer und Partner), interní klinika univerzity 

v Heidelbergu. Soukromé kliniky na komerční bázi kladou důraz na humanizaci - dostavba Masarykovy 

nemocnice v Ústí n. Labem (vstup ve dvou úrovních vložený mezi lůžkový blok a komplement –  příjmová 

část + služby + ve spodní úrovni čekací prostor pro jednodenní hospitalizaci a speciální diagnostiku), 

autor Ateliér DOMY (Topinka, Juha, Líman), rekonstrukce původních pavilonů Vojenské nemocnice v 

Praze-Střešovicích (přistřešením dvoru vznikla dvorana – nová architektonická kvalita), autor Ateliér Y 

(Bečvář, Šesták), nový interní pavilon Fakultní nemocnice v Hradci Králové (ateliér DOMY). Výstavba 

ústavů molekulární biologie a genetiky - realizace institutu Maxe Plancka v Drážďanech (autory 

Heikkinen – Komonen Architects, Helsinki und Henn Architekten München), obdobný institut v 

Thomayerově nemocnici. 

 

Typy v České republice - pavilonové typy z počátku 20. st., barokní a klasicistní areály, dědictví éry 

budování socialismu. Hierarchická skladba - obvodní zdravotní středisko, nemocnice s poliklinikou, 

krajská nebo fakultní nemocnice s poliklinikou, léčebny pro dlouhodobě nemocné, léčebny TBC a 

respiračních nemocí, psychiatrické léčebny, rehabilitační ústavy, onkologické ústavy, dětské ústavy, 

lázeňské léčebny, ozdravovny, hygienická a protiepidemiologická služba. 

 

Zdravotnická péče se v současnosti dělí na primární – ambulantní, sekundární – lůžkové a terciérní - 

speciální kvalifikace na odborně vysoce specializovaných pracovištích. Primární (ambulantní) zdravotní 

péče - první stupeň – praktiční lékaři, druhý stupeň – odborní lékaři. Detašovaná pracoviště lékařů 

v bývalých zdravotnických střediscích a poliklinikách, nová zařízení. Z hlediska typologie  - praktický lékař, 

ženský lékař, stomatolog, dětský lékař, další specialisté.  

 

Obecně technické předpisy pro zařízení ambulantní péče - bezbariérový provoz, světlá výška min. 3m, u 

podružných místností a chodeb 2,5 m, provozní místnosti (trvalé pracoviště) přirozeně osvětleny a 

větrány, 15 m3 vzdušného prostoru na osobu, 2 m2 volné podlahové plochy na osobu, ostatní místnosti 

uměle osvětleny a větrány vzduchotechnickým zařízením, provozně uzavřený celek zdravotnického 
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zařízení vybaven WC pro pacienty, hygienickým zařízením pro zaměstnance, úklidovou komorou a 

skladem. Musí být zajištěna účinná likvidace speciálního zdravotnického odpadu. Dveře do místností, 

kam je dopravován pacient šířky 90 cm, ostatní a přípravny 80 cm, WC pacientů otvírat ven, pracoviště 

samostatná nebo sdružená (polikliniky) - pak je nutno zajistit požární bezpečnosti podle platných norem 

a předpisů. Způsoby uspořádání lékařského pracoviště - jednoprostorové řešení – pracoviště lékaře i 

sestry v jedné místnosti – dětský lékař, stomatolog, dvouprostorové – dvě místností vzájemně propojené 

dveřmi či svlékacími boxy – pracoviště sestry a vyšetřovna, víceprostorové – ohlášení u sestry, pohovor 

lékaře s pacientem, vlastní vyšetřovna (může být i svlékací box).  

 

Zařízení pro lůžkovou péči – hospitalizaci - lůžková část, společná část vyšetřovací a léčebná – 

komplement, část poliklinická, část vstupní, část administrativně správní, část zařízení pro zaměstnance 

a pro návštěvy, část hospodářská. Bezpodmínečným předpokladem pro poskytování zdravotnických 

služeb je kvalita provozu, optimální funkční a provozní vztahy, bezkolizní pohyb materiálu i osob v celém 

souboru. Pozemek pro výstavbu nemocnice musí být v souladu s územním plánem, kvalita vnějšího 

prostředí, dostupnost, racionální možnost napojení na inženýrské sítě, vhodná orientace pozemku je 

mírná svažitost k jihu, velikost odpovídá velikosti budoucí nemocnice + rozvoj. Lůžko je základní 

skladebný a organizační prvek nemocnice, vyšším organizačním prvkem je lůžková ošetřovací jednotka 

normální péče, tj. ošetřovací stanice. Podle stupně intenzity se dělí na jednotku skupinové péče, 

intenzívní péče, resuscitační jednotku. Podle věku pacienta na jednotku pro dospělé, děti, kojence, 

případně porodnickou lůžkovou jednotku, dále neinfekční a infekční. Lůžková kapacita jednotky je 25-30 

lůžek – optimálně využívá personál, lůžková jednotka nesmí být průchozí, požární únik z pokoje do dvou 

směrů. Universální lůžková jednotka - úsek pacientů – jedno až třílůžkový pokoj s vlastním příslušenstvím, 

úsek personálu – sester – pracovna sester a ošetřovna, stanoviště sester – signalizace od pacientů, úsek 

pomocných místností – čajová kuchyň, léčebná lázeň, čistící místnost – vylévání, mytí, sterilizace 

pomůcek, sklad špinavého prádla, úklidová komora, WC personálu, náhradní umývárna a WC pacientů 

a sklady zdravotnického materiálu, přístrojů a čistého prádla. Lůžkové oddělení jako vyšší organizační 

prvek nemocnice, z medicínského hlediska jednooborový celek, kapacita 30, 60, 90, 120 lůžek, 

vedoucím lékařem oddělení je primář, tvoří jej místnosti sloužící k vyšetřovacím a léčebným výkonům, pro 

administrativně správní vedení – řídící úsek. Jednotlivá lůžková oddělení se dělí dle intensity ošetřovací 

péče - jednotka skupinové péče, jednotka intenzívní péče, jednotka resuscitační péče. Dělení lůžkových 

jednotek podle věku pacientů - jednotka pro děti do dvou let – kojence, jednotka pro děti do 6 let 

(jídelna a herna pro děti), jednotka pro děti od 6 do 15 let (učebna), u chirurgických oborů se používá 

ještě tzv. smíšená jednotka pro děti od 3-15 let, dětská jednotka intensivní péče, jednotky porodnické –

matky zvlášť od kojenců nebo matky s dítětem – roaming (pokoj s hygienickým příslušenstvím a mycím 

kompletem pro kojence. Pro personál – pracovna, ošetřovna a stanoviště sester ve středu dispozice, 

samostatný vstup a příjem, samostatný pavilon nebo přízemní a první podlaží monobloku. Dělení 

lůžkových jednotek podle infekčnosti a neinfekčnosti provozu - infekční oddělení – samostatný vstup na 

první nadzemní podlaží, vazba na zásobování přes filtr a desinfekční stanici, v rámci pavilónového 

systému samostatný stavební prvek ústavu, pokoje – systém buňkový, důsledné dělení na čistou a 

nečistou část provozů, pro návštěvy vnější galerie.  

 

Společná část vyšetřovací a léčebná – komplement - souhrn oddělení pro diagnostiku a léčbu – větší 

část z nich je využívána jak částí poliklinickou, tak částí lůžkovou, operační komplement a centrální 

příjem slouží jen lůžkové části. Složky komplementu - oddělení klinické biochemie, hematologie, funkční 

diagnostiky, radiodiagnostické, radioterapeutické, nukleární medicíny, laboratoř vyšší nervové činnosti, 

oddělení rehabilitační, operační, centrální sterilizace, transfúzní, patologické. Pro dětskou část 

s ohledem na specifiku dětských pacientů oddělení školní, radiodiagnostické, funkční diagnostiky, 

rehabilitační. V případě fakultních nemocnic složka studijní a výzkumná. V případě přímé vazby na 

nemocnici jsou většinou poliklinická pracoviště detašovanými pracovišti jednotlivých odborných 

oddělení lůžkové části nemocnice.  

 

Hlavní vstup přes vstupní halu, příjezd a odjezd vozidel přes vrátnici, pěší přístup do nemocnice přímo 

z veřejného prostranství s návazností na MHD a parkoviště. Vstupní hala - základní informace a kontrola, 

šatna, společenská a distribuční funkce, krátkodobá setkání návštěv a chodících pacientů, tiché zálivy 

na sezení, kavárna, bufet, ke vstupní hale přiléhá přednáškový sál a knihovna. Dobrá orientace má 

příznivý vliv i na psychiku příchozích pacientů. Je třeba oddělit provoz pěších a provoz sanitek.  

 

Část administrativně správní - soubor místností ředitelství nemocnice, administrativní pracoviště 

vybavené pro styk s veřejností, přiléhá ústavní lékařská knihovna, přednáškový sál a vstupní prostory 

nemocnice. Část zařízení pro zaměstnance a návštěvy- centrální šatny středního a pomocného 

zdravotnického personálu, lékaři a ostatní vysokoškolský personál se převléká v rámci svých pracoven. 

Šatny na buňkový způsob – pro 20 zaměstnanců, princip čisté a nečisté strany s vloženou umývárnou 

nebo čistá a nečistá skříňka pro každého pracovníka, umývárna přiléhá. Šatny nemají nárok na denní 

osvětlení. Další zařízení pro zaměstnance v rámci jednotlivých oddělení. Hospodářská část zahrnuje 

údržbu a provoz objektů a interní i externí dopravní službu, provoz záchranné služby, kompletní 

zásobování a likvidaci odpadu, energetický zajišťuje veškerý provoz. Podle funkcí dělíme na zásobovací 

ústřednu NSP – příjem, příprava a distribuce materiálů pro vlastní funkční provoz nemocnice (centrální 

kuchyně, prádelna a čistírna, ústřední sklady ústavu, sterilizace a desinfekce, lékárna a sklad 

zdravotnického materiálu), Společná zařízení zásobovací ústředny se z organizačního hlediska člení na 

úsek příjmu materiálu, úsek distribuce a úsek dodávkové služby. Energetickou složku tvoří kotelna 

ústředního vytápění, transformační stanice a rozvodny, náhradní zdroj elektrické energie poháněný 

dieslovým motorem. 
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ARCHITEKTURA ZDRAVOTNICKÝCH STAVEB 

Již antické lékařské školy zdůrazňovaly význam psychického stavu pacienta pro průběh somatického 

onemocnění. Architektonický výraz, bezkolizní pohyb, vtah zdravotnického personálu k pacientům – to 

jsou vjemy, které mohou příznivě nebo nepříznivě ovlivnit psychický stav pacienta. Velké monoblokové 

nemocnice mohou budit pocit odcizení v uzavřeném anonymním systému. V menších zařízeních 

pavilónového typu s výškou do 4 NP a s kontaktem s přírodou je navozován příjemný pocit. Nesmí být 

agresivní výraz, ale výraz musí snížit psychické napětí pacientů. 

 

Současnou světovou tendencí v organizačním systému zdravotnictví je odklon od velkých a 

organizačně těžko zvládnutelných všeobecných nemocnic nad 1200 lůžek. V menších nemocnicích 

dochází k jejich specializaci – vytvoření vysoce kvalifikovaných týmů pro danou specializaci. Důvodem k 

specializaci je četnost některých druhů onemocnění, zvláště kardiovaskulárních a nádorových 

onemocnění. Novým trendem jsou diagnostická centra a okrskové nemocnice s dobou hospitalizace 

pouze nezbytně nutnou – co nejdříve do domácí péče. Jsou výhodné z psychologického hlediska a 

dochází k velkým finančním úsporám. 

 

Současnými tendencemi v architektonické tvorbě zdravotnických staveb jsou architektonicko-technická 

odpověď na závratný rozvoj medicíny a humanizace zdravotnických zařízení, provozní stránka je 

rozhodující pro kvalitní funkci budoucího zařízení. Dnešní pojetí nemocnice je koncentrace 

technologické a intelektuální výzbroje schopné co nejrychleji převést pacienta do ambulantního léčení 

nebo uzdravit. To je dáno vědeckým a technologickým rozvojem. Důraz se při léčení stále více posunuje 

do ambulantní sféry, což má zásadní význam pro řadu lékařský oborů i pro organizaci nemocnic. 

Nemocnice s pokročilou technologií se vyznačují krátkou dobou hospitalizace, přibývá však lidí 

dlouhodobě nemocných a starých (hospice, ošetřovatelské domy, LDN). Nemocnice může být 

chápána jako přechodné bydliště - pacient je obklopen technikou, ale zároveň je nemocnice 

přechodným bydlištěm, má nárok na soukromí, klid a čistotu, musí mít možnost z lůžka komunikovat se 

sestrou a telefonovat svým blízkým, na vícelůžkovém pokoji by měly být postele odděleny zástěnami, u 

chronických lůžek (nemocní týdny nebo měsíce) mají požadavky na klid, soukromí a prostor je mnohem 

důležitější.   

 

Léčebné lázně slouží k léčení chronických chorob, doléčování po zákrocích, léčbě civilizačních chorob. 

Ideální koncepce lázeňského místa je v okolí vývěru pramenů – lázeňský střed – architektonicky 

akcentované vývěry pramenů a kolonády pro pitnou léčbu, střed je obklopen věncem komplexních 

léčeben osazených v lázeňském parku, zásobování z vnějšího okruhu, za ním lázeňské území parku 

s návazností na okolní přírodu, tam končí osobní doprava – parkování osobních automobilů návštěvníků 

lázní. Lázeňská léčba je zajišťována v komplexních lázeňských ústavech - ubytování, vyšetření a léčbu, 

stravování, nabídka aktivit pro volný čas. Lázeňské léčebny pro dospělé (rozsah 150-200 lůžek) nabízejí 

léčbu oběhového ústrojí, trávicího ústrojí, poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí, dýchacích cest, 

nervových nemocí, pohybového ústrojí, ledvin a močových cest, duševních nemocí, kožních nemocí, 

nemocí z povolání. Dětské léčebny nabízejí obdobné služby, ale mají rozdílný ergonomický nárok (rozsah 

100-150 lůžek). Léčebny pro dorost poskytují léčbu oběhového ústrojí, nespecifických nemocí dýchacích 

cest, léčba celkového oslabení. Jednotlivé části léčebny tvoří vstupní a přijímací část, lůžková část 

léčebny, vyšetřovací část, léčebná část (vanové koupele, peloidní zábaly, podvodní masáže, 

enterocleaner, vodoléčba a klasické masáže, sauna, pohybový bazén, plynové lázně, plynové injekce, 

elektroléčba, léčebný tělocvik a léčba prací, parafin, peloidní obklady a parafango, inhalace). Provozy 

se dělí na mokré a suché, stravovací část, společenská část, hospodářská část – energetická zařízení, 

sklady, údržbářské dílny, garáže ústavních vozů, strojovny vzduchotechniky, klimatizace apod.  

 

 

PŘÍKLADY STAVEB:  

Psychiatrická klinika Ellsinore, Helsingor, Dánsko, BIG – Bjarke Ingels Group 

• vyžaduje jasnou centralizovanou funkci 

• musí vypadat jako cokoliv, jen ne jako nemocnice 

• všechna oddělení vybíhají z centrálního uzlu samostatnými směry 

• oddělení tak vytvářejí vnitřní i vnější neformální prostory 

• začleňuje se do okolního kopcovitého terénu 

• pro pohodu pacientů psychiatrie je bezpečné a klidné prostředí zásadní 

• připomínka nemoci způsobuje nestabilitu a pocit nebezpečí 

• autoři se vyhýbají všem klinickým stereotypům, tj.: 

• tradiční nemocniční chodba bez oken a s pokoji na obou stranách 

• umělé materiály, které se snadno čistí (plastová malba, linoleum, stropy ze sádry) 

• materiály mají svůj přirozený povrch (lité podlahy z betonu, živé barvy a stěny ze skla, dřeva a 

betonu 

• efektivně a racionálně je minimalizována vzdálenost pro přecházení a zároveň zajišťuje pro 

jednotlivé části maximální autonomii a intimní prostory, kde se pacienti cítí téměř jako doma 

• oblast sledované léčby – omezená volnost pohybu, aniž by se mohli cítit v klaustrofobní pasti 

• místnost pro sdružování a spontánní setkání lidí a současně možnosti pro soukromí a přemítání 
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Obr. č. 16_ psychiatrická klinika Ellsinore 
 

 

 

Nemocnice pro ženy a děti Karlsruhe, Německo, Architektur Truple Gaiser + Feigenbutz 

• cílem bylo nalézt humánní architektonickou řeč 

• měřítko budovy přizpůsobuje uživatelům,  

• člověka staví do středu pozornosti 

• komplex pro pacienty přívětivý a umožňuje jim cítit se jako doma, tzn. vyloučit sterilní atmosféru 

• systém komunikací co nejjednodušší a nesrozumitelnější 

• ve velkorysých čekárnách velká akvária 

• parapety vysoké 40 cm – umožňují malým pacientům pohled z okna z lůžka 

• pro splnění všech cílů je důležitá nadprůměrná angažovanost všech projektantů, institucí, 

investorů a provozovatelů 

 

 

 

Max-Planck-Institut molekulární biologie a genetiky, Drážďany, Německo, Hennarchitekten, Heikkinen 

und Komonen 

• budova je typickým příkladem flexibility architektury jako nutného předpokladu pro bezkonfliktní 

organizaci složitého a různorodého provozu tohoto typu zdravotnického zařízení  

• experimentálně zařízená vědecká oddělení institutu a enormní tempo vědeckého vývoje  se 

promítají v dynamickém způsobu práce a vyžadují tomu přizpůsobenou architekturu 

• lineární řazení tří zásadně rozdílných funkčních jednotek – budovy s laboratořemi, zařízení pro 

provádění pokusů a domu pro hosty. 

• hl. stavebním objektem je čtyřpatrová budova s laboratořemi, sestávajíce ze dvou identických a 

skoro kvadratických částí, mezi nimi je situována vstupní hala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 17_ Max-Planck-Institut molekulární biologie a genetiky 
 

 

 

 

Ústav molekulární genetiky – areál AV ČR, Praha 4 – Krč, Jan Šesták/Architektonický ateliér Y 

• komplex tři části – laboratoře, zvířetník, kongresová sál s jídelnou zaměstnanců 

• určující byla modulová soustava výzkumných pracovišť, rozdělení na trvalá a občasná + sklady 

• návrh byl veden maximální variabilitou v půdorysu 

  

Obr. č. 18_ ústav molekulární genetiky 
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Nemocnice Domažlice, Vratislav Danda, Pavel Kovařík 

• sevřený pavilónový koncept 

• užší provozně-dopravní vazby blízké výhodám monobloku 

• určitá rozvolněnost konceptu naopak umožnila optimální využití svažitého terénu pro osazení 

poměrně rozsáhlého objektu, který tak lépe srůstá s okolním prostředím 

• pro racionální organizaci interiérů jsou využita v co největší míře shodná dispoziční řešení 

• univerzálně řešené dispozice se mohou v budoucnu snadno přizpůsobit novým požadavkům 

• koncept – magistrála (hlavní páteř nemocnice), umístění komunikačních vertikál v těžišti mezi 

odděleními, stálý kontakt s okolním prostředím prosklenými spojovacími články 

• předpoklad pro dobrou orientaci pacientů i návštěv 

• návrh preferuje nízkopodlažní zástavbu s přímým kontaktem s okolním parkem 

• řešení posiluje pocit intimity a potlačuje negativní vliv nemocničního prostředí na pacienta, 

průhledy umocněny panoramatem šumavské krajiny 

• absolutní preference pacienta 

 

 

 

Obr. č. 19_ nemocnice Domažlice 

 

 

 

 

Pavilon akutní medicíny Nemocnice milosrdných bratří, Brno, Aleš Burian, Gustav Křivinka 

  

Obr. č. 20_ pavilon akutní medicíny Nemocnice milosrdných bratří 

 

Pavilon Hygieny, Brno, Aleš Burian, Gustav Křivinka 

  

Obr. č. 21_ pavilon Hygieny 

 

 

Operační sály oční kliniky Masarykovy nemocnice, Ústí nad Labem, Jan Topinka, Michal Juha, Jan 

Líman 

  

Obr. č. 22_ operační sály oční kliniky Masarykovy nemocnice 
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Centrální lázeňský park, Libenského kolonáda, Poděbrady, Tomáš Jiránek, Marek Lehmann/Zahrada 

nad Metují 

  

Obr. č. 23_ centrální lázeňský park 

 

 

Pavilon interních oborů Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Jan Topinka, Michal Juha, Jan Líman 

• dostavbou nového pavilonu do stávajícího areálu vytvořily funkční monoblok s propojením 

velkých pavilonů do celku 

• hlavní zásady: jednoznačná orientace hmot i komunikací z exteriéru i interiéru podpořených 

jasným tvarovým i barevnostním kódem a vzájemně fungujícími provozními vazbami 

 

  

Obr. č. 24_ pavilon interních oborů Fakultní nemocnice v Hradci Králové 

 

 

 

 

Architektura ve zdravotnictví se v budoucnu zřejmě změní. Méně budou žádány stavby nemocnic, větší 

zájem bude o ambulantní zařízení se samostatnými klinikami, budovami s kancelářemi lékařů a o 

specializovaná diagnostická centra, obchody se zdravotnickými potřebami, parkové úpravy, 

nemocniční zeleni apod. Další možností jsou speciální nemocniční zařízení umístěné v regionálním celku, 

tzn. rozsáhlé všezahrnující nemocnice se specializovaným vybavením a velkou koncentrací odborníků. 

Díky měření, monitoringu a přenosu dat spojí místní specializovanou nemocnici se vzdálenějším a 

komplexnějším zařízením. Dále zdravotnické hotely pro pacienty se speciální péčí a zotavující se – 

kombinace hotelu, lázní a nemocnice; zdravotnické komunity soustředěné na wellnes a zajišťující různé 

stupně asistovaného žití do velké míry zastoupí nemocnice, kojenecká zařízení a domovy pro důchodce.  

 

 

 

CHARAKTERISTIKA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA 

Fakultní nemocnice Ostrava je největším státním zdravotnickým zařízením na severní Moravě. Zajišťuje 

zdravotní péči pro 1,2 mil. obyvatel. Ročně je na 1 218 lůžkách hospitalizováno průměrně 42 000 

pacientů, přičemž více než 50 % tvoří pacienti se závažnou či komplikovanou diagnózou. Ambulantně je 

v nemocnici provedeno ročně téměř 600 000 ambulantních ošetření. Významným rysem nemocnice je 

její maximální komplexnost, spočívající v šíři a hloubce postupu od primární diagnostiky přes léčbu až k 

následné ambulantní či doléčovací péči.  

 

Cílem je poskytovat špičkové služby pacientům v širokém spektru medicínských oborů a zajišťování 

komplexní zdravotní péče společnými týmy specialistů mnoha odborností. Hlavním cílem je patřit mezi tři 

nejlepší nemocnice v České republice a vytváření image vynikající, spolehlivé a přátelské nemocnice. 

Do péče o klienty přenášejí výsledky vědecké a výzkumné činnosti. Úspěch má být postaven na 

vzdělaných a motivovaných zaměstnancích. Nezbytnou podmínkou rozvoje a růstu jsou pozitivní 

ekonomické výsledky a jejich trvalé zlepšování. 

 

Mezi základní hodnoty Fakultní nemocnice Ostrava patří vysoká kvalita a profesionalita poskytované 

péče a komplexně léčený, spokojený pacient. Pro naplnění těchto hodnot zvolila nemocnice cestu 

budování ověřených systémů kvality, založených na snižování možných rizik péče a zvyšování bezpečí 

pacientů, návštěvníků i zaměstnanců. V první etapě budování systému kvality byla dle normy ISO 

9001:2001 certifikována pracoviště Krevního centra a lékárny. V roce 2007 získala FNO jako první 

nemocnice fakultního typu v České republice národní akreditaci Spojené akreditační komise České 

republiky a v roce 2010 i prestižní mezinárodní akreditaci Joint Commission International, kterou obdrželo 

zatím jen cca 340 nemocnic na světě vyjma Spojené státy americké. Tato akreditace dává záruku 

pravidelného dohledu a systematického prověřování všech procesů a činností, zásadních pro bezpečné 
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a kvalitní poskytování péče. Správnost nastoupené cesty ke kvalitě potvrzuje i první místo v celostátní 

soutěži Bezpečná nemocnice, vyhlášené krajem Vysočina v roce 2009. Fakultní nemocnice Ostrava 

zvítězila s projektem “Zvyšování bezpečnosti zdravotnického zařízení na základě systémového řízení rizik.“ 

 

  

Obr. č. 25_ Fakultní nemocnice Ostrava 

 

 

HISTORIE FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA 

Roku 1912 byla otevřena Epidemická nemocnice pro Vítkovice-Zábřeh nad Odrou v katastru obce 

Zábřeh nad Odrou, která se stala základem dnešní Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava. 

V letech 1929-39 proběhlo rozšíření nemocnice výstavbou řady moderních nemocničních pavilonů; v 

roce 1933 např. otevřeno gynekologicko-porodnické oddělení, kde byl zároveň instalován první 

rentgenový přístroj v nemocnici. V roce 1935 byl otevřen interní pavilon, který měl jako první k dispozici 

EKG pracoviště. 

V období 1942-45 nemocnice sloužila jako německý vojenský lazaret; po náletu ke konci 2. světové války 

byla nemocnice z velké části zničena. Roku 1951 byla nemocnice obnovena. 

Roku 1992 získala statut fakultní nemocnice. Založení nemocnice fakultního typu ve třetím největším 

městě České republiky bylo výsledkem mnohaletého úsilí zdravotnických pracovníků a Ostravské 

univerzity o vytvoření vrcholného odborně vzdělávacího zařízení v regionu severní Moravy a Slezska. 

V roce 1994 byl otevřen nový lůžkový monoblok v porubském areálu. 

Koncem roku 2001 byl slavnostně uveden do provozu pavilon porodnicko-gynekologické kliniky. 

Po přestěhování Ústavu soudního lékařství v roce 2005 byla Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava se 

sídlem v Porubě kompletní. Název Fakultní nemocnice Ostrava a novou podobu znaku přijímá 

nemocnice v roce 2006. 

V současné době základní, specializovanou i vysoce specializovanou zdravotní péči ve Fakultní 

nemocnici Ostrava zajišťuje 40 klinik, oddělení, center, laboratoří, ústavů a nemocniční lékárna. 

LEGISLATIVA VE ZDRAVOTNICTVÍ 

 

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů,  

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů,  

Vyhláška č. 221/2010 Sb., o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení, ve 

znění pozdějších předpisů, 

Vyhláška č. 242/1991 Sb., o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi 

Vyhláška č. 394/1991 Sb., o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, 

vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti ministerstva 

zdravotnictví České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 221/2010 Sb. o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších 

předpisů, 

Opatření Českého statistického úřadu (1/2001 Sb.) k zavedení TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 5. 

vydání - česká verze, a Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii, 2. vydání (MKN-0-2) 

Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 

pozdějších předpisů, 

Nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění pozdějších 

předpisů, 

Nařízení vlády č. 130/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na prostředky zdravotnické 

techniky, ve znění pozdějších předpisů, 

ČSN: 

8517 Laboratorní medicína - Požadavky na referenční měřicí laboratoře 

8542 Materiály pro zdravotnické účely 

8551 Požadavky na provoz zdravotnických laboratoří 

8552 Všeobecné předpisy a směrnice pro výrobky zdravotnické techniky 

8553 Zařízení zdravotnických pracovišť 
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