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Novostavba psychiatrické kliniky ve

Fa k u l t n í n e m o c n i c i v H r a d c i K r á l o v é .

Motto:
„Klinika by měla být prostředím prostoru a světla.
Pacienti by neměli mít pocit, že jsou zde zavřeni…“
Jan Libiger, současný přednosta Psychiatrické kliniky
FNHK
„Duševní a fyzická energie zanechávají otisk ve hmotě
a ta následně může ovlivňovat svoje okolí.
Forma a uspořádání budovy, její transparentnost,
vazba interiéru na exteriér a výtvarně komponované
atrium, stejně jako v neposlední řadě použité materiály, barevnost, výtvarné řešení interiéru a záměrně
komponované výtvarné objekty, umístěné ve společných prostorách kliniky spolu s moderním technickým
vybavením, mohou být touto energií…“
Jan Hochman, autor objemového konceptu kliniky,
designového řešení interiéru, výtvarných objektů
a vybavení atria
Novou třípodlažní budovu Psychiatrické kliniky má od
ledna letošního roku Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Stavba vznikla v prostoru původní, poválečné,
provizorní stavby, v klidné části areálu FNHK.
Od roku 1965 je to první nová stavba věnovaná klinické psychiatrii jako samostatná, nově koncipovaná
a budovaná klinika v České republice.
Stavba o čtvercovém půdorysu s atriem a kruhovou
přístavbou má cca 5700 metrů čtverečních užitné plochy a ve svých třech podlažích má umístěna tři lůžková
oddělení s celkem 65 lůžky, samostatné ambulance
a vyšetřovny pro dospělé, děti, denní stacionář s prostory pro výtvarnou, hudební a pohybovou terapii, rehabilitaci a nácvik sociálních a obslužných dovedností.
Stavba, včetně vybavení a venkovních úprav byla
ﬁnancována FNHK z vlastních prostředků za cca 168
mil. korun.
Cílem výstavby bylo vytvoření moderní kliniky na
úrovni medicínských, technologických a léčebných
poznatků současnosti. Zároveň se předpokládá pevné

a neomezenosti pacientů dostatečný přehled a možnost aktivní koexistence.
Základním konceptem dispozičního řešení je umístění
denních a odpočinkových místností s optickou vazbou
na parter atria.
Společně s horním osvětlením (otevřeným střešním
pláštěm) tak dává otevřenost těchto prostorů do
exteriéru pocit volnosti a vazby na okolní přírodu.
Stejný princip, s maximálně otevřeným pohledem do
atria je uplatněn i u hlavního vstupního prostoru v přízemí, kde je informační centrum, recepce a odpočinkový prostoru pro pacienty i návštěvy. Aktivně se zde
využívá vizuální kontakt s exteriérem atria, jeho komponovanou zahradou, kde se mimo pokryvné zeleně,
kvetoucích keřů a stromů uplatňuje i kontrast patinované struktury kamenných valounů a reliéfu keramické řeky.

začlenění do výhledově komplexně koncipovaného
systému léčebné péče v základním areálu FNHK.
Výsledný koncept a provozní řešení vykrystalizovaly
v průběhu čtyř let projekční přípravy, zadané Hradeckému atelieru Atelier H1 & atelier Hájek. Vlastní
stavba byla realizována během necelých dvou let stavební ﬁrmou Geosan, a. s.
Pro dispoziční i technické řešení stavby se ukázal
vhodný monolitický, vyzdívaný skelet o rozponu 6x6 m.
Bezpečné provozní schéma a řazení prostorů pro
pacienty i zdravotní a provozní personál kliniky je
organizováno do přehledných společných prostorů,
chodeb, vnitřních rozptylových prostorů i samostatných intimních konzultačních místností. Personál má
vždy i při zachování maximálního pocitu intimity
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Podobný charakter mají i výukové prostory kliniky,
posluchárny a seminární místnosti.
Návrh povrchů v atriu, ve vstupních prostorách kliniky
a jejím okolí preferuje použití přírodních materiálů –
kamenů a říčního štěrku – ve vzájemné symbióze
s keramickým obkladem a dlažbou. Dlažba z velkoplošných formátů od ﬁrmy Lasselsberger, značka
RAKO, LB OBJECT, prostupuje vstupní halou a pokračuje do exteriéru i na schodiště do dalších podlaží
budovy. Navazující prostory jsou řešeny převážně
homogenními PVC ﬁrmy Tarkett.

Nejen tyto materiály, ale i další – konstrukce bezpečnostních skel dělicích přepážek interiéru i fasádního
pláště se speciálně řešeným otevíráním oken – splňují
požadavky na bezpečnost.
Všechny odpovídají standardům obvyklým ve FNHK
a zároveň splňují speciﬁcké požadavky psychiatrické
kliniky. Při jejich výběru byla věnována pozornost
nejen normovým hodnotám, ale i jejich povrchovým
vlastnostem, struktuře, odrazivosti a barevnosti,
s maximální snahou použít materiály, jež budou vyvolávat pozitivní reakce pacientů i personálu.
Publikováno dle podkladů společnosti ﬁrmy
Lasselsberger
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