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VFN bude spolupracovat s mladými architekty. Mohou být inspirací pro vznik 
nového pavilonu 
 
Oživení čekáren, venkovních prostor i moderní řešení budov a celého komplexu Všeobecné fakultní 
nemocnice v Praze (VFN) je nově součástí výuky studentů mezinárodní vysoké školy architektury ARCHIP. 
Téma zdravotnických zařízení byla přitom dosud architekty velmi opomíjená. Mladí talenti by mohli být 
svými nápady inspirací i pro plánovanou stavbu nového pavilonu. VFN by ji chtěla zahájit již v příštím 
roce. 
 
Studenti mezinárodní školy, zahraniční profesoři, architektonické workshopy, fotografické výstavy a 
spoustu nápadů a inspirace, jak budovat a rozvíjet nemocniční komplex v moderním pojetí – tak bude 
vypadat spolupráce Všeobecné fakultní nemocnice v Praze s mezinárodní vysokou školou architektury 
ARCHIP. „Zdravotnická zařízení jsou pro architekty zajímavým, ale zároveň doposud velmi opomíjeným 
tématem. Do roku 1989 se nemocnice vůbec nedostávaly mezi otevřené architektonické soutěže. A mnohde 
je to bohužel vidět. Naše nemocnice je víceméně malé město v UNESCO chráněném městě. Nemáme žádný 
architektonický nebo urbanistický background. Pohybujeme se v prostorech z osmnáctého a devatenáctého 
století, a přitom pacientům nabízíme špičkovou high-tech medicínu, což může být pro architekty mimořádně 
atraktivní spojení,“ uvedl ředitel VFN David Feltl s tím, že studentské práce nebude VFN realizovat, mohou 
být ale zajímavým podkladem, co od případné architektonické soutěže čekat, nebo ukázkou, jak o areálu, 
pavilonech i propojení nemocnice se zbytkem města přemýšlí studenti architektury.  
Mezinárodní vysokou školu ARCHIP sídlící v budově DOX+ navštěvuje zhruba osmdesát studentů. 
Architektonické řešení nemocnice mají již ve třech předmětech. Od příštího školního roku má areál VFN 
zabrat dokonce třetinu celé výuky v rámci hlavního předmětu Architektonické navrhování pod vedením 
profesionálních architektů. „Zvláště v současné době je jasné, že zdraví bude zásadním tématem letošního 
roku. Léčebná zařízení a nemocniční areály jsou nedílnou součástí organismu měst. VFN je navíc významnou 
institucí přímo sousedící s Centrem architektury a městského plánování - budoucím aktivním propagátorem 
připravované architektonické soutěže na nový pavilon. Jde o skutečnou laboratoř pro naše studenty. 
Projekty se mohou týkat čekáren, veřejných prostor, budov i celého komplexu. Nechybí ani předmět 
Fotografie, kdy studenti chodí po areálu a hledají a zachycují jeho klenoty,“ sdělila rektorka školy ARCHIP 
Regina Loukotová. Škola již na červenec chystá letní workshop s tématem vylepšení zdravotnických čekáren 
s názvem Uprav svoji čekárnu. V rámci 230. výročí založení nemocnice nebude chybět výstava studentských 
projektů a fotografií, workshopy nebo konference. 
 
 
 
 
 
O Všeobecné fakultní nemocnici v Praze  
www.vfn.cz  
 
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) představuje významné zdravotnické zařízení, patřící mezi největší 
nemocnice v ČR. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze poskytuje základní, specializovanou, a zvláště specializovanou 
léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. Zajišťuje 
také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých 
přípravků. 
Kromě poskytování zdravotní péče je VFN hlavní výukovou základnou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a 
současně jedním z nejvýznamnějších vědeckých pracovišť v oblasti léčebných a diagnostických metod v České 
republice. Nemocnice má nejdelší tradici akademické medicíny v ČR a od svého založení do současnosti je největším 
výzkumným medicínským pracovištěm v ČR. 
 

http://www.vfn.cz/
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Pro další informace:  
Marie Heřmánková, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, e-mail: marie.hermankova@vfn.cz, tel.: 607 292 604 

 

O 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy  
www.lf1.cuni.cz  
   
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy je největší z českých lékařských fakult – navštěvuje ji přes 4500 studentů. 
Základními studijními programy jsou všeobecné a zubní lékařství, kromě nich nabízí fakulta studium dalších 
zdravotnických oborů, specializační a celoživotní vzdělávání a řadu doktorských programů. Každoročně absolvuje 1. LF 
UK více než 300 nových lékařů.  
Fakulta je zároveň nejproduktivnější institucí v biomedicínském a klinickém výzkumu. Vědecká práce, pregraduální a 
postgraduální výuka se koná na 75 teoretických ústavech a klinických pracovištích společných se Všeobecnou fakultní 
nemocnicí, Fakultní nemocnicí v Motole, Ústřední vojenskou nemocnicí, Thomayerovou nemocnicí, Nemocnicí Na 
Bulovce i v dalších mezioborových centrech. 
1. LF UK se rovněž podílí na projektu BIOCEV – evropském vědeckém centru excelence v oborech biotechnologie a 
biomedicíny – a projektu Kampus Albertov, zaměřeném na rozvoj excelentních vědeckých a výukových aktivit 
Univerzity Karlovy v oblasti přírodních a lékařských věd. 
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