
Cílem projektu je návrh porodního centra v českých 
podmínkách a vytvoření příjemného místa pro po-
rod, které nabídne bezpečný kompromis mezi ste-
rilním prostředím nemocnice a rizikovým pohod-
lím domova. Objekt současně nabízí prostor pro 
širokou škálu předporodních i poporodních aktivit 
a komunitní funkci. Pro návrh byl vybrán pozemek 
v těsné blízkosti areálu Krajské nemocnice v Liber-
ci. 

Objekt je v nadzemní části rozdělen na dvě hmoty 
porodního centra (4 nadzemní podlaží) a kavárny s 
bazénovou recepcí (2 nadzemní podlaží). Z pohledu 
chodce se jedná o dvě oddělené budovy lišící se svým 
charakterem a režimem. Menší objekt s kavárnou 
představuje vstup do komunitní a společenské čás-
ti centra. Nachází se zde recepce bazénu pro plavání 
batolat v 1. PP a současně vstup ke kurzovým míst-
nostem v 1. NP. Porodní centrum na druhou stranu 
představuje větší a uzavřenější dům se soukroměj-
ším režimem spojeným se samotným porodem a s 
ním souvisejícími procesy. V 2. NP nalezneme ad-
ministrativní oddělení a zázemí pro zaměstnance. 
Obě nadzemní části spojuje můstek ve 2. NP.

Podzemní část tvoří 3 pozemní podlaží. Garáže pro 
zaměstnance a návštěvníky porodního centra, kry-
té zastavení pro sanity a doprovod rodiček. V 1. PP 
se nachází bazén pro plavání batolat i novorozenců 
s přilehlými šatnami, zázemím pro zaměstnance 
a technickými prostory. Bazénová technologie je 
umístěna pod bazénovou halou v 2. PP.

Orientace hlavní budovy porodního centra je navr-
žena tak, aby porodní apartmány směřovaly jiho-
východním směrem. K této straně se zároveň sva-
žuje pozemek, výhled z oken okolních budov tedy 
nepředstavuje narušení soukromí, porodní pokoje 
mají dostatek světla a výhled na Ještěd. Obě bu-
dovy porodního centra se svou výškou a objemem 
nesnaží nekonkurovat nemocničním budovám, ale 
pokoušejí se navázat na měřítko okolních měst-
ských budov a vil a doplnit roztřepenou uliční čáru. 
Mezi objekty vzniká veřejný prostor, kde je možné 
se zastavit a posedět nebo pouze procházet a nadále 
si zkracovat trasu mezi ulicemi Baarova a Husova. 

Prostor je navržen tak, aby představoval odcloněný 
záliv před ruchem hlavní dopravně vytížené Husovy 
ulice a počítal tak s přítomností dětí.

Hlavní vstup do bazénu se nachází v úrovni ulice 
Husova. Jako recepce slouží kavárna. Pro klienty 
přijíždějící v autě je zajištěn přístup také z podzem-
ních garáží na čip. U všech vstupů je možné zapar-
kovat a zamknout kočárek. Před šatnami se nachází 
špinavá a čistá zóna, zde je možné uschovat obuv 
a kabát do skříněk. Navazuje vstup do společných 
šaten s převlékacími kabinami a skříňkami na vše 
zbylé. Návrh počítá s dostatkem míst pro krátkodo-
bé odložení dětí, ať už do ohrádek či na přebalovací 
stůl, který je součástí každé kabiny. Průchodem přes 
pro muže a ženy oddělené sprchy, WC a osušovnu se 
dostaneme do bazénové části. Zde nalezneme hlav-
ní bazén pro plavání batolat s doprovodem, dále 
menší koupelový bazén pro relaxaci a samostatnou 
místnost s vanou pro vaničkování (první plavání) 
novorozenců. 

Recepce porodního centra se nachází taktéž v úrov-
ni Husovy ulice. Hlavní částí jsou dvě patra s po-
rodními apartmány v 3.NP a 4.NP. Celkově centrum 
poskytuje 10 porodních apartmánů, ve kterých pro-
bíhá porod a rodička zde může zůstat s dítětem a 
doprovodem i další dny navazujícího šestinedělí. 
Součástí každého porodního apartmánu je porodní 
vana, lůžko pro rodičku s dítětem, lůžko pro novo-
rozence, přistýlka pro doprovod, prostor pro náčiní 
usnadňující porod, kout pro ošetření novorozence 
bezprostředně po porodu, WC s koupelnou a ku-
chyňka. V každém patře je navrženo zázemí pro po-
rodní asistentky i společné prostory pro setkávání a 
sdílení maminek.

Původním záměrem bylo propojit porodní centrum 
se stávající porodnicí nadzemním či podzemním 
koridorem tak, aby byl v případě potřeby zajištěn co 
nejrychlejší přesun rodičky na operační sál. Vzhle-
dem ke konstrukční, dopravní i finanční náročnosti 
bylo od nápadu upuštěno. Návrh ale i nadále počítá 
s potenciálně možným napojením na areál nemoc-
nice při příležitosti stavby podzemního koridoru 
mezi porodnicí a interním oddělením. I proto jsou 

vertikální komunikační jádra umístěna co nejblíže 
nemocnici. Z tohoto závěru také vyplývá, že v přípa-
dě komplikací při porodu a nutného převozu rodič-
ky na porodní sál bude potřeba příjezd sanity.

Vzhledem k dopravní vytíženosti Husovy ulice je 
navržen vjezd pro sanity i osobní automobily z uli-
ce Baarova. Parkování zaměstnanců a návštěvníků 
/ klientů porodního centra je zajištěno podzemím 
parkingem. Vzhledem k tvaru a malé ploše pozem-
ku bylo nutné navrhnout do 2.PP a 3.PP autovýtah. 
Pro zastavení sanity a doprovodu rodiček je vyhra-
zen prostor v 1. PP, do kterého se vjíždí po rampě.   
Na toto rychlé zastavení navazuje lůžkový výtah a 
schodiště propojující všechna podlaží včetně po-
rodních. Komunikace mezi porodním centrem a 
porodnicí s porodním sálem je tedy i nadále rychlý 
a splňuje požadované časové limity.

Konstrukční systém tvoří železobetonový bezprů-
vlakový sloupový systém s nosnými obvodovými 
stěnami v podzemních podlažích. Desky jsou po-
depírány přímo sloupy o rozponu 5,4 m a 6 m. Prů-
vlaky se nachází pouze nad bazénovou částí. Objekt 
porodního centra je obložen cihlou s průlamy v 
okenních částech. Fasádu kavárny tvoří pohledový 
beton. 

Voda, plyn, elektřina a kanalizace jsou napojeny na 
inženýrské sítě v ulici Baarova. Jádra jsou na ně-
kolika místech etážována a v 1.PP svedena do spo-
lečného jádra v 2.PP a napojena na uliční řady. Ka-
nalizace bude přečerpávána v přečerpávací šachtě. 
Vzduchotechnika je rozdělena do dvou samostat-
ných strojoven pro bazén a pro porodní centrum. 
Zdroj tepla a ohřev teplé užitkové vody se nachází v 
1NP, stejně jako rozvodna silnoproudu, slaboproudu 
a sklad medicinálních plynů. Bazénová technologie 
se nachází v 2.PP na úrovni bazénových van. Tento 
prostor je odvětráván vzduchotechnikou v samo-
statné šachtě. Nádrž na vodu sprinklerů se nachází 
v 2.PP a jejich řídící jednotka v 1.PP.  Provoz v budo-
vě zajišťují tři výtahy – osobní, lůžkový a autovýtah. 
Autovýtah má řídící jednotku v samostatné míst-
nosti. 
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Možnost propojení porodního centra 
podzemním koridorem či můstkem. 

Konstrukční systém tvoří železobetonový 
bezprůvlakový sloupový systém s nosnými 
obvodovými stěnami v podzemních podla-
žích. Desky jsou podepírány přímo sloupy 
o rozponu 5,4 m a 6 m. Průvlaky se nachází 
pouze nad bazénovou částí. 
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