
 
 
 
 
Tiskové informace 
Praha, 7. 4. 2011              Fasáda roku 2010 
________________________________________________________________ 
 
 

Kontakt: 
Baumit, spol. s r.o., Jana Mikešová, marketing, e-mail: j.mikesova@baumit.cz , tel.: 724557352 
Deee Communication, Daniela Richterová, account manager, e-mail: daniela.richterova@deee.cz, tel.: 777091049, 242485980 

 

 
 
 
Zvláštní ocenění médií  

Maximum komfortu pro nemocné 
 
Fakultní nemocnice v Plzni získala jednu z nejmodernějších klinik v České republice ‐ nové 
sídlo onkologického centra v Lochotíně. Centrum pochází z dílny architektonické a 
projekční kanceláře K4. Ta si ve svých návrzích předsevzala vytvořit pacientům maximálně 
vlídné prostředí, které by posilovalo jejich psychického zdraví. Novostavba plzeňské 
nemocnice zaujala v letošním ročníku architektonické soutěže Fasáda roku mediální 
porotu, která jí udělila své zvláštní ocenění. 
 
Stavební část nové onkologie si vyžádala celkem 665 milionů korun, vybavení přístroji pak 
dalších 360 milionů korun. Investorem bylo Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 
zhruba třetinou nákladů se podílela sama Fakultní nemocnice Plzeň ‐ Lochotín. Nová budova 
onkologie vyrostla v blízkosti vjezdu do fakultní nemocnice a s ostatními objekty areálu je 
spojena podzemní chodbou.  
 
Objekt pavilonu má tři podzemní a pět nadzemních podlaží. Autoři návrhu využili svažitosti 
terénu a provozy, kde se nejvíce pracuje s radiačním zářením, umístili pod zem. V 
nadzemních podlažích je pak lůžková část, která má kapacitu devadesát pacientů. 
Architektonickou zajímavostí podzemní části je pochozí střecha s pěti nezastřešenými atrii od 
druhého podzemního podlaží do úrovně přízemí, kterými bude do suterénů pronikat 
přirozené denní světlo. „Každý nemocný má tak možnost alespoň na chvíli vstoupit do zelené 
oázy a nadechnout se,“ vysvětluje architektka Zdenka Němcová, která se projektování stavby 
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se svým týmem ze studia K4 účastnila. Stávající zelená stráň zde totiž přerostla v zatravněnou 
střechu.  Prosklené zastřešení má také ekonomický význam, neboť podzemní část pavilonu 
není díky tomu závislá jen na umělém osvětlení. 
 
 S ohledem na provozní úspory byl koncipován i vnější plášť stavby. Copilitovou fasádu 
parteru doplňuje jednoduchá pohledová fasáda vykonzolovaného hlavního traktu budovy, 
která je členěna různě velkými okny. Na celou stavbu byl aplikován kontaktní zateplovací 
systém Baumit s minerálním izolantem v tloušťce 140 mm a s povrchovou úpravou Baumit 
SilikonTop. Certifikovaná skladba zateplovacího systému byla daná projektovou 
dokumentací. Realizace zateplení se ujala společnost ATIZ, spol. s.r.o., která zakázku získala 
jako subdodávku od generálního dodavatele stavby, společnosti Skanska. „Na realizaci 
projektu jsme byli standardně vybráni na základě výběrového řízení. Se Skanskou 
spolupracujeme jako subdodavatel od svého založení, a tak mezi námi velmi dobře funguje 
komunikace. Před a při vlastní realizaci jsme spolupracovali na dořešení řady detailů a 
návazné aplikace námi dodávaného zateplovacího systému,“ vysvětluje Libor Dürich, vedoucí 
přípravy staveb ze společnosti ATIZ, spol. s.r.o. Pro tuto společnost představuje zateplování 
kontaktními zateplovacími systémy jednu z hlavních oborových činností a firma je dokonce 
registrována v Seznamu odborných dodavatelů dotačního programu Zelená úsporám. O 
kvalitách firmy a jejích zkušenostech vypovídá hned pětinásobný úspěch v uplynulých 
ročnících Fasády roku.  
 
Se systémy a produkty společnosti Baumit pracuje ATIZ, spol. s.r.o. velmi často. „V případě 
plzeňské onkologie byla značka Baumit daná už projektem, pokud se ale podílíme na přípravě 
vlastních projektů, velmi často využíváme technickou podporu a know –how  výrobce k 
odborným konzultacím,“ pokračuje Libor Dürich. Na zateplovací systém byla v Plzni zvolena 
jako povrchová úprava silikonová omítka se škrábanou strukturou o zrnitosti K 1,5 – pro své 
technické parametry a ideální vlastnosti odpovídající zvolenému zateplovacímu systému. 
Barevnost byla doladěna v průběhu realizace na základě předložených barevných vzorků 
omítky. 
Střídmé pojetí fasády koresponduje s účelem stavby. To ostatně ocenila i mediální porota 
Fasády roku. „Umírněnost ve výrazu kontrastuje s odvážným konstrukčním řešením 
vykonzolovaného křídla, které si vyžádalo zateplení i zespodu,“ odůvodnili své rozhodnutí 
porotci. Důstojnou léčbu ve vlídném prostředí má v pacientech evokovat i okolní zeleň. Na 
místě budovy bylo nově vysazeno 68 stromů a dvanáct tisíc keřů. V novém areálu bylo nově 
vyseto devět tisíc metrů čtverečních trávy. Plzeňská onkologie je zhmotněním myšlenky, že 
tělo je třeba léčit společně s duší, a vyjímá se tak nad většinou našich zdravotnických 
zařízení. 
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Společnost Baumit patří k lídrům na evropském trhu v segmentu zateplovacích systémů a suchých maltových 
a omítkových směsí. Značka Baumit se vyznačuje kvalitou a uceleným sortimentem výrobků. Díky inovaci a neustálému 
technologickému vývoji, který reflektuje nejrůznější požadavky zákazníků, patří značka Baumit ke špičce ve svém 
oboru. Výrobky Baumit jsou rozšířeny ve 28 zemích Evropy a v Číně. V České republice působí Baumit, spol. s r.o. 
od roku 1992.  
 
Ve třech závodech v České republice vyrábí Baumit stavební hmoty za dodržení těch nejpřísnějších evropských 
požadavků pro oblast užití „fasády-omítky-potěry“ v širokém uplatnění od sanace objektů v památkové péči až po 
výstavbu moderních staveb, nízkoenergetických a pasivních domů. 
 
Baumit platí za inovativní, dynamicky se rozvíjející společnost podle svého hesla „Nápady s budoucností.“ 

Více informací o společnosti Baumit spol. s r.o. najdete na stránkách www.baumit.cz. 


