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Projekt �FN BRNO-2020�
umìlecká výmalba dìtského oddìlení
Fakultní nemocnice Brno

Výtvarný návrh a realizace maleb na stìny nemocnièních pokojù slou�ící potøebám dìtských pacientù od útlého vìku a� po doros-
tence.

Tento projekt zamý�lí pøipravit formou výmalby pro dìti prostøedí, které jim zpøíjemní traumatický pobyt v prostorách nemocnice.
Abychom jim toto svízelné období co mo�ná nejvíce usnadnili, chceme jim formou umìlecké výmalby - bazální terapie zpøíjemnit
a zútulnit pokoje, v nich� budou pobývat po celou dobu hospitalizace.
U malých dìtí budeme volit jemnìj�í, pastelové barvy, abychom navodili pocit bezpeèí. Snahou je, aby dìti nebyly smutné,
traumatizované, aby se cítili dobøe a klidnì po vstupu na pokoj, aby je vymalovaný prostor motivoval, aby jej mohly pozorovat,
zkoumat a znovu objevovat�

A abychom také pøipomnìli dìtem na�e klasické èeské pohádky, rádi bychom vybrané pokoje doplnili o témata pohádek jako je,
pejsek a koèièka, ovèí babièka, perníková chaloupka, my�ièky�
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Projekt  �FN BRNO-2020�
Popis.
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Motivy:

Návrhy výmalby v tomto dokumentu jsou uva�ovány jako skicy, vodítka
pro vlastní tvorbu, která se v prùbìhu prací mohou pøizpùsobovat
po�adavkùm jak dìtí, personálu, ale také svìtelným podmínkám.

Barvy mícháme vìt�inou a� na místì výmalby a barevnost se testuje
pøímo na té které stìnì.

Pro zjednodu�ení je upu�tìno u návrhù a následné kalkulaci
o detailní popis výmalby. Jde nám spí�e o to, jaký motiv bude v tom
kterém pokoji pou�it a dal�í podrobnosti výmalby øe�íme v�dy
s vedením dìtského oddìlení.

Detail motivu.
Ka�dý list, pozadí je pøetíráno
minimálnì 3x, svìtlé barvy a� 4x.

Detail �krajkoví�.
Nároèná malba, která významnì
dotvoøí motiv. V�e, celá výmalba je pak
zalakována 3x, v nemocnicích a� 4x
lakem proti odìru.



PROJEKT �FN BRNO-2020�
Místnost - Infekèní ambulance - IZOLACE
Reálná fotografie místnosti- èelní stìna.
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Místnost - Infekèní ambulance IZOLACE � výtvarný návrh My�ky v dýni.

A hned první èeská pohádka - Vaøila my�ièka ka�ièku a bydlí v obrovské dýni.
Chceme odpoutat dìti od nepøíjemných pocitù, které za�ívají v nemocnièním
prostøedí. Pohádka je má upoutat, odreagovat a prolomit tíseò.

Provedení:
Pøi výmalbì budou pou�ity certifikované netoxické barvy vhodné pro prostory nemocnice.
Podklady budou pøipravny na následnou umìleckou výmalbu penetraèním nátìrem. Celé hotové dílo bude pak nìkolikrát
zalakováno netoxickým certifikovaným nátìrem, aby bylo mo�né povrch dezinfikovat a udr�ovat dle stanov FN nemocnice Brno.

Potøebný materiál:
�tìtce, stìrky, �pachtle, malíøské váleèky, krycí folie,, malíøské lepící pásky, malíøské textilní folie, �ebøíky, plo�ina
a dal�í pomùcky..

Barvy:
Základní øada tónovacíh barev - Akrylátová,Ethernal, Otìruodolná barva Jupol Junior, Otìruodolná barva Jupol - Gold,
Netoxický, vodou øeditelný, odolný vùèi námaze, matný lak Sokrates Tango Plus.



PROJEKT �FN BRNO-2020�
Místnost - Infekèní ambulance - IZOLACE
Návrh umìlecké výmalby a barevného pojetí � èelní stìna � My�ièky v dýni.
Kalkulace.

Projekt  �FN BRNO-2020�  - strana 6

Místnost - Infekèní ambulance - IZOLACE
240x220cm = 5,28 m2 = 5m2

2.Nátìr - penetrace   5 60,- Kè    300,- Kè
Umìlecká výmalba   5 1.200,- Kè   6.000,- Kè
1. Nátìr - lakování    5 60,- Kè    300,- Kè
2. Nátìr - lakování    5 60,- Kè    300,- Kè
3. Nátìr - lakování    5 60,- Kè    300,- Kè
Výtvarný návrh    1 1.000,- Kè   1.000,- kè
Spotøební materiál        1.000,- Kè
Barvy          1.200,- Kè
Penetrace         300,- Kè
Lak Sokrates         500,- kè
Pøedbì�ná cena celkem:        11.200,- Kè

m² Kč / m² Kč / m²
1.Nátìr - penetrace   5 60,- Kè    300,- Kè

+ Doprava

P
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Provedení:
Pøi výmalbì budou pou�ity certifikované netoxické barvy vhodné pro prostory nemocnice.
Podklady budou pøipravny na následnou umìleckou výmalbu penetraèním nátìrem. Celé hotové dílo bude pak nìkolikrát
zalakováno netoxickým certifikovaným nátìrem, aby bylo mo�né povrch dezinfikovat a udr�ovat dle stanov nemocnice Hodonín.

Potøebný materiál:
�tìtce, stìrky, �pachtle, malíøské váleèky, krycí folie,, malíøské lepící pásky, malíøské textilní folie, �ebøíky, plo�ina
a dal�í pomùcky..

Barvy:
Základní øada tónovacíh barev - Akrylátová Ethernal, Otìruodolná barva Jupol Junior, Otìruodolná barva Jupol - Gold
Netoxický, vodou øeditelný, odolný vùèi námaze, matný lak Sokrates Tango Plus.

PROJEKT �FN BRNO-2020�
Místnost - Infekèní ambulance  - IZOLACE
Reálná fotografie místnosti- boèní stìna.

Místnost - Infekèní ambulance IZOLACE
� pokraèování výtvarného návrhu My�ky v dýni -Rozkvetlý strom

Hlavní motiv My�ky v dýni zde bude pokraèovat rozkvetlým stromkem. Námìt
bude podporovat a navozovat také pøíjemnou a pohodovou atmosféru.
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Místnost - Infekèní ambulance - IZOLACE- boèní stìna
226x280cm =6,32 m2 = 5m2 (-plocha skøínky)

2.Nátìr - penetrace   5 60,- Kè    300,- Kè
Umìlecká výmalba   5 1.200,- Kè   6.000,- Kè
1. Nátìr - lakování    5 60,- Kè    300,- Kè
2. Nátìr - lakování    5 60,- Kè    300,- Kè
3. Nátìr - lakování    5 60,- Kè    300,- Kè
Výtvarný návrh    1 1.000,- Kè   1.000,- kè
Spotøební materiál        1.000,- Kè
Barvy          1.200,- Kè
Penetrace         300,- Kè
Lak Sokrates         500,- kè
Pøedbì�ná cena celkem:        11.200,- Kè

m² Kč / m² Kč / m²
1.Nátìr - penetrace   5 60,- Kè    300,- Kè

+ Doprava

PROJEKT �FN BRNO-2020�
Místnost - Infekèní ambulance - IZOLACE
Návrh umìlecké výmalby a barevného pojetí � boèní stìna � Strom.
Kalkulace.
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Infekèní ambulance IZOLACE- èekárna - výtvarný návrh: Brouèci v lese.

Tato èekárna do infekèní ambulance by dle na�eho názoru opìt mìla dìti nìjak zklidnit, zaujmout, z toho dùvodu zde dìti namlsáme
námìtem Brouèkù v lese. Námìt pak bude volnì pokraèovat také na stìnì pod oknem.

Provedení:
Pøi výmalbì budou pou�ity certifikované netoxické barvy vhodné pro prostory nemocnice.
Podklady budou pøipravny na následnou umìleckou výmalbu penetraèním nátìrem. Celé hotové dílo bude pak nìkolikrát
zalakováno netoxickým certifikovaným nátìrem, aby bylo mo�né povrch dezinfikovat a udr�ovat dle stanov nemocnice Hodonín.

Potøebný materiál:
�tìtce, stìrky, �pachtle, malíøské váleèky, krycí folie,, malíøské lepící pásky, malíøské textilní folie, �ebøíky, plo�ina
a dal�í pomùcky..

Barvy:
Základní øada tónovacíh barev - Akrylátová Ethernal, Otìruodolná barva Jupol Junior, Otìruodolná barva Jupol - Gold
Netoxický, vodou øeditelný, odolný vùèi námaze, matný lak Sokrates Tango Plus.

PROJEKT �FN BRNO-2020�
Místnost - Infekèní ambulance IZOLACE- èekárna
Reálná fotografie místnosti- èelní stìna + stìna pod oknem
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Pokoj 1 -Infekèní èekárna -
200x260cm = 5,2m2 , 375x135cm=5m2=10m2

2.Nátìr - penetrace   10 60,- Kè    600,- Kè
Umìlecká výmalba   10 1.200,- Kè   12.000,- Kè
1. Nátìr - lakování    10 60,- Kè    600,- Kè
2. Nátìr - lakování    10 60,- Kè    600,- Kè
3. Nátìr - lakování    10 60,- Kè    600,- Kè
Výtvarný návrh    1 1.000,- Kè   1.000,- kè
Spotøební materiál        1.000,- Kè
Barvy          2.500,- Kè
Penetrace         400,- Kè
Lak Sokrates         1.200,- kè
Pøedbì�ná cena celkem:        21.100,- Kè

m² Kč / m² Kč / m²
1.Nátìr - penetrace   10 60,- Kè    600,- Kè

+ Doprava

PROJEKT �FN BRNO-2020�
Infekèní ambulance - èekárna.
Návrh umìlecké výmalby a barevného pojetí � èelní stìna � Brouèci v lese.
Kalkulace.



PROJEKT �FN BRNO-2020�
Dìtský pokoj è.7
Reálná fotografie místnosti- èelní stìna
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Dal�í pohádka, která nám poslou�í ke zpøíjemnìní nemocnièního prostøedí je klasika Ovèí babièky.

Provedení:
Pøi výmalbì budou pou�ity certifikované netoxické barvy vhodné pro prostory nemocnice.
Podklady budou pøipravny na následnou umìleckou výmalbu penetraèním nátìrem. Celé hotové dílo bude pak nìkolikrát
zalakováno netoxickým certifikovaným nátìrem, aby bylo mo�né povrch dezinfikovat a udr�ovat dle stanov nemocnice Hodonín.

Potøebný materiál:
�tìtce, stìrky, �pachtle, malíøské váleèky, krycí folie,, malíøské lepící pásky, malíøské textilní folie, �ebøíky, plo�ina
a dal�í pomùcky..

Barvy:
Základní øada tónovacíh barev - Akrylátová
Ethernal, Otìruodolná barva Jupol Junior, Otìruodolná barva Jupol - Gold
Netoxický, vodou øeditelný, odolný vùèi námaze, matný lak Sokrates Tango Plus.

POKOJ è. 7  - výtvarný návrh:  Ovèí babièka
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Pokoj 7
260x300cm = 7,8 m2 = 8m2

2.Nátìr - penetrace   8 60,- Kè    480,- Kè
Umìlecká výmalba   8 1.200,- Kè   9.600,- Kè
1. Nátìr - lakování    8 60,- Kè    480,- Kè
2. Nátìr - lakování    8 60,- Kè    480,- Kè
3. Nátìr - lakování    8 60,- Kè    480,- Kè
Výtvarný návrh    1 1.000,- Kè   1.000,- kè
Spotøební materiál        1.000,- Kè
Barvy          1.200,- Kè
Penetrace         300,- Kè
Lak Sokrates         1000,- kè
Pøedbì�ná cena celkem:        16.500,- Kè

m² Kč / m² Kč / m²
1.Nátìr - penetrace   8 60,- Kè    480,- Kè

+ Doprava

PROJEKT �FN BRNO-2020�
Dìtský pokoj è.7
Návrh umìlecké výmalby a barevného pojetí � èelní stìna � Ovèí babièka.
Kalkulace.



PROJEKT �FN BRNO-2020�
Dìtský pokoj è.6
Reálná fotografie místnosti- èelní stìna
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POKOJ è.6- výtvarný návrh: Perníková chaloupka

Havním motivem v tomto pokoji pohádka o Jeníèkovi a Maøence -a perníkové
chaloupce. Bude zde také louka, kvìty a ptáèci, zkrátka kousek pøírody v�dy potì�í
a udìlá dobøe na du�i obzvlá�tì v propojení s pohádkou.

Provedení:
Pøi výmalbì budou pou�ity certifikované netoxické barvy vhodné pro prostory nemocnice.
Podklady budou pøipravny na následnou umìleckou výmalbu penetraèním nátìrem. Celé hotové dílo bude pak nìkolikrát
zalakováno netoxickým certifikovaným nátìrem, aby bylo mo�né povrch dezinfikovat a udr�ovat dle stanov nemocnice Hodonín.

Potøebný materiál:
�tìtce, stìrky, �pachtle, malíøské váleèky, krycí folie,, malíøské lepící pásky, malíøské textilní folie, �ebøíky, plo�ina
a dal�í pomùcky..

Barvy:
Základní øada tónovacíh barev - Akrylátová
Ethernal, Otìruodolná barva Jupol
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Pokoj è.6
320x300cm = 9,6m2 = 10m2

2.Nátìr - penetrace   10 60,- Kè    600,- Kè
Umìlecká výmalba   10 1.200,- Kè   12.000,- Kè
1. Nátìr - lakování    10 60,- Kè    600,- Kè
2. Nátìr - lakování    10 60,- Kè    600,- Kè
3. Nátìr - lakování    10 60,- Kè    600,- Kè
Výtvarný návrh    1 1.000,- Kè   1.000,- kè
Spotøební materiál        1.000,- Kè
Barvy          2.500,- Kè
Penetrace         400,- Kè
Lak Sokrates         1.200,- kè
Pøedbì�ná cena celkem:        21.100,- Kè

m² Kč / m² Kč / m²
1.Nátìr - penetrace   10 60,- Kè    600,- Kè

+ Doprava

PROJEKT �FN BRNO-2020�
Dìtský pokoj è.6
Návrh umìlecké výmalby a barevného pojetí � èelní stìna � Perníková chaloupka.
Kalkulace.
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Dìtký pokoj C- výtvarný návrh: Pejsek a koèièka

Tento pokojík bude �ánrovì korespondovat s døevìnými plastikami a tìm bude také
pøizpùsobem výtvarný styl.

Provedení:
Pøi výmalbì budou pou�ity certifikované netoxické barvy vhodné pro prostory nemocnice.
Podklady budou pøipravny na následnou umìleckou výmalbu penetraèním nátìrem. Celé hotové dílo bude pak nìkolikrát
zalakováno netoxickým certifikovaným nátìrem, aby bylo mo�né povrch dezinfikovat a udr�ovat dle stanov nemocnice Hodonín.

Potøebný materiál:
�tìtce, stìrky, �pachtle, malíøské váleèky, krycí folie,, malíøské lepící pásky, malíøské textilní folie, �ebøíky, plo�ina
a dal�í pomùcky..

Barvy:
Základní øada tónovacíh barev - Akrylátová
Ethernal, Otìruodolná barva Jupol Junior, Otìruodolná barva Jupol - Gold
Netoxický, vodou øeditelný, odolný vùèi námaze, matný lak Sokrates Tango Plus.

PROJEKT �FN BRNO-2020�
Dìtský pokoj è. C
Reálná fotografie místnosti- èelní stìna
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PROJEKT �FN BRNO-2020�
Dìtský pokoj è.C - Pejsek a koèièka
Výtvarný návrh umìlecké výmalby- èelní stìna

Pokoj C - èelní stìna
155x320cm =4,96 m2= 5m2

2.Nátìr - penetrace   5 60,- Kè    300,- Kè
Umìlecká výmalba   5 1.200,- Kè   6.000,- Kè
1. Nátìr - lakování    5 60,- Kè    300,- Kè
2. Nátìr - lakování    5 60,- Kè    300,- Kè
3. Nátìr - lakování    5 60,- Kè    300,- Kè
Výtvarný návrh    1 1.000,- Kè   1.000,- kè
Spotøební materiál        1.000,- Kè
Barvy          1.200,- Kè
Penetrace         300,- Kè
Lak Sokrates         500,- kè
Pøedbì�ná cena celkem:        11.200,- Kè

m² Kč / m² Kč / m²
1.Nátìr - penetrace   5 60,- Kè    300,- Kè

+ Doprava



Projekt  �FN BRNO-2020�  strana 17

Provedení:
Pøi výmalbì budou pou�ity certifikované netoxické barvy vhodné pro prostory nemocnice.
Podklady budou pøipravny na následnou umìleckou výmalbu penetraèním nátìrem. Celé hotové dílo bude pak nìkolikrát
zalakováno netoxickým certifikovaným nátìrem, aby bylo mo�né povrch dezinfikovat a udr�ovat dle stanov nemocnice Hodonín.

Potøebný materiál:
�tìtce, stìrky, �pachtle, malíøské váleèky, krycí folie,, malíøské lepící pásky, malíøské textilní folie, �ebøíky, plo�ina
a dal�í pomùcky..

Barvy:
Základní øada tónovacíh barev - Akrylátová
Ethernal, Otìruodolná barva Jupol Junior, Otìruodolná barva Jupol - Gold
Netoxický, vodou øeditelný, odolný vùèi námaze, matný lak Sokrates Tango Plus.

PROJEKT �FN BRNO-2020�
Klinika dìtské ORL - KDORL ,Odd18  stìna u sálku na chodbì
Reálná fotografie místnosti- èelní stìna

Klinika dìtské ORL - KDORL Odd18  stìna u sálku na chodbì

Tuto plochu zamý�líme vymalovat velmi pozitivnì a malá exotika neu�kodí.) Moøe, rùzná zvíøátka, taková ta prázdninová pohoda

je pøíhodná pøed vstupem na sál.
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ODD. 18 stìna u sálku na chodbì
215x160cm = 3,4m2 = 3m2

2.Nátìr - penetrace   3 60,- Kè    180,- Kè
Umìlecká výmalba   3 1.200,- Kè   3.600,- Kè
1. Nátìr - lakování    3 60,- Kè    180,- Kè
2. Nátìr - lakování    3 60,- Kè    180,- Kè
3. Nátìr - lakování    3 60,- Kè    180,- Kè
Výtvarný návrh    1 1.000,- Kè   1.000,- kè
Spotøební materiál        500,- Kè
Barvy          1.000,- Kè
Penetrace         300,- Kè
Lak Sokrates         500,- kè
Pøedbì�ná cena celkem:        7.800,- Kè

m² Kč / m² Kč / m²
1.Nátìr - penetrace   3 60,- Kè    180,- Kè

+ Doprava

M

PROJEKT �FN BRNO-2020�
Klinika dìtské ORL - KDORL ,Odd18  stìna u sálku na chodbì
Návrh umìlecké výmalby a barevného pojetí � èelní stìna � moøe.
Kalkulace.
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Dospávací pokoj - Stìna za pracovním stolem

Nìco , co pohladí rozbolavìné tìlo, unavenou mysl a odvede od bolesti - to je velký úkol. Snad se nám to podaøí s motivem louka -
klasika, která potì�í.

PROJEKT �FN BRNO-2020�
Klinika dìtské anesteziologie a resuscitace - KDAR
Reálná fotografie místnosti- èelní stìna , Dospávací pokoj � v�e polepy

Provedení:
Pøi výmalbì budou pou�ity certifikované netoxické barvy vhodné pro prostory nemocnice.
Podklady budou pøipravny na následnou umìleckou výmalbu penetraèním nátìrem. Celé hotové dílo bude pak nìkolikrát zalakováno
netoxickým certifikovaným nátìrem, aby bylo mo�né povrch dezinfikovat a udr�ovat dle stanov nemocnice Hodonín.

Potøebný materiál:
�tìtce, stìrky, �pachtle, malíøské váleèky, krycí folie,, malíøské lepící pásky, malíøské textilní folie, �ebøíky, plo�ina
a dal�í pomùcky..

Barvy:
Základní øada tónovacíh barev - Akrylátová Ethernal, Otìruodolná barva Jupol Junior, Otìruodolná barva Jupol - Gold
Netoxický, vodou øeditelný, odolný vùèi námaze, matný lak Sokrates Tango Plus.
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Pokoj è.6
240x160cm =3,8m2 = 4m2

2.Nátìr - penetrace   4 60,- Kè    240,- Kè
Umìlecká výmalba   4 1.200,- Kè   4.800,- Kè
1. Nátìr - lakování    4 60,- Kè    240,- Kè
2. Nátìr - lakování    4 60,- Kè    240,- Kè
3. Nátìr - lakování    4 60,- Kè    240,- Kè
Výtvarný návrh    1 1.000,- Kè   1.000,- kè
Spotøební materiál        500,- Kè
Barvy          1.200,- Kè
Penetrace         300,- Kè
Lak Sokrates         500,- kè
Pøedbì�ná cena celkem:        9.500,- Kè

m² Kč / m² Kč / m²
1.Nátìr - penetrace   4 60,- Kè    240,- Kè

+ Doprava

PROJEKT �FN BRNO-2020�
Klinika dìtské anesteziologie a resuscitace - KDAR
Návrh umìlecké výmalby a barevného pojetí � èelní stìna � louka.
Kalkulace.
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Stìna proti lù�kám pacientù  - výtvarný návrh: Louka
Pokraèování motivu louky.

Provedení:
Pøi výmalbì budou pou�ity certifikované netoxické barvy vhodné pro prostory nemocnice.
Podklady budou pøipravny na následnou umìleckou výmalbu penetraèním nátìrem. Celé hotové dílo bude pak nìkolikrát
zalakováno netoxickým certifikovaným nátìrem, aby bylo mo�né povrch dezinfikovat a udr�ovat dle stanov nemocnice Hodonín.

Potøebný materiál:
�tìtce, stìrky, �pachtle, malíøské váleèky, krycí folie,, malíøské lepící pásky, malíøské textilní folie, �ebøíky, plo�ina
a dal�í pomùcky..

Barvy:
Základní øada tónovacíh barev - Akrylátová Ethernal, Otìruodolná barva Jupol, Junior, Otìruodolná barva Jupol - Gold
Netoxický, vodou øeditelný, odolný vùèi námaze, matný lak Sokrates Tango Plus.

PROJEKT �FN BRNO-2020�
Klinika dìtské anesteziologie a resuscitace - KDAR
Reálná fotografie místnosti- èelní stìna , Dospávací pokoj � Stìna proti lù�kám pacientù (nad resuscitaèním stolkem)v�e polepy
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Pokoj è.6
340x260cm =8,84m2 = 9m2

2.Nátìr - penetrace   9 60,- Kè    540,- Kè
Umìlecká výmalba   9 1.200,- Kè   10.800,- Kè
1. Nátìr - lakování    9 60,- Kè    540,- Kè
2. Nátìr - lakování    9 60,- Kè    540,- Kè
3. Nátìr - lakování    9 60,- Kè    540,- Kè
Výtvarný návrh    1 1.000,- Kè   1.000,- kè
Spotøební materiál        1.000,- Kè
Barvy          1.200,- Kè
Penetrace         400,- Kè
Lak Sokrates         500,- kè
Pøedbì�ná cena celkem:        17.600,- Kè

m² Kč / m² Kč / m²
1.Nátìr - penetrace   9 60,- Kè    540,- Kè

+ Doprava

PROJEKT �FN BRNO-2020�
Klinika dìtské anesteziologie a resuscitace - KDAR -dospávací pokoj.
Návrh umìlecké výmalby a barevného pojetí � èelní stìna � Louka.
Kalkulace.
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Oddìlení dìtské hematologie � ODHM  -  vstup , V+P
Stìna vedle pøíjmového okénka

Celková plocha k výmalbì je 260m2.

Útøedním motivem je bøezový hájek, Ten se bude prolínat na obou patrech a doplnìn loukou, domeèky, pøechodovým plùtkem ap.
tak, abychom vytvoøili klidný a útulný dojem. Motivy pøírody budou dopòovat také zvíøátka a celková kompozice výmalby bude
realizována operativnì dle po�adavkù . Vstup do domeèkù uva�ujeme reálný vstup do ordinace èi jiné propojovací dveøe.

Patra vy�etøoven spojuje dlouhé schodi�tì, kde v souèasnosti jsou na stropì instalovány døevìní èápi. Chtìli bychom zde namalovat
tzv.�èapí strom�, vysoký strom ve svìtlých pastelových svì�ích barbách  a kolem nìj opìt louka, luèní kvìty a motýlci, ptáèi ap.

První patro bude solitérnì navazovat s bøezvým hájkem, ale budou zde také domeèky a vstupy do domeèkù uva�ujeme reálné dveøe.
Ty se mohou pøípadnì barevnì doladit k motivu vèetnì informaèních polepù.

Tam, kde to bude mo�né namalujeme I strom barvou letní oblohy, abychom umocnili celkovou atmosféru. Motivem domeèkù =
èitých stìn - uva�ujeme také �zklidnit� vybrané plochy, pokud bude potøeba umístit zde informaèní tabule ap.

PROJEKT �FN BRNO-2020�
Oddìlení dìtské hematologie � ODHM
Reálná fotografie místnosti- èelní stìna vstup - návrh výmalby
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Projekt  �FN BRNO-2020�  strana 24

Oddìlení dìtské hematologie � ODHM
260m2

2.Nátìr - penetrace   260 60,- Kè    15.600,- Kè
Umìlecká výmalba   260 1.200,- Kè   312.000,- Kè
1. Nátìr - lakování    260 60,- Kè    15.600,- Kè
2. Nátìr - lakování    260 60,- Kè    15.600,- Kè
3. Nátìr - lakování    4 60,- Kè    15.600,- Kè
Výtvarný návrh    1 1.000,- Kè   1.000,- kè
Spotøební materiál        1.000,- Kè
Barvy          11.200,- Kè
Penetrace         3.300,- Kè
Lak Sokrates         15.500,- kè
Pøedbì�ná cena celkem:        422.000,- Kè

m² Kč / m² Kč / m²
1.Nátìr - penetrace   260 60,- Kè    15.600,- Kè

+ Doprava

Celková plocha umìlecké výmalby je 260m2 .
Ústøedním motivem bude bøezový hájek v jarním období (pastelová, jasná, optimistická barevnost), který doplòuje vhodnì do kompozice
louka, domeèky, kvìtiny, ptáèci, motýlci, plùtek atd. Pøímá kresba kompozice bude naskicována pøímo na místì a ve spolupráci
s povìøenou osobou nemocnice. V tomto pøípadì jsme upustili od detailního návrhu a popisu. Je dùle�ité vnímat v�e jako celek
a rùzné solitérní motivy budeme pøizpùsobovat pøímo na místì. Poèítáme také s navzorkováním rùznách odstínù navr�ené barevnosti
a posoudit ji pøímo na místì, zvlá�tì pak na osvìtleném schodi�ti.
Cena umìlecké výmalby je kalkulována na celkový prostor, v pøípadì, �e nebude realizována na celém prostotu, cena se adekvátnì sní�í.

Provedení:
Pøi výmalbì budou pou�ity certifikované netoxické barvy vhodné pro prostory nemocnice.
Podklady budou pøipravny na následnou umìleckou výmalbu penetraèním nátìrem. V kalkulaci není zapoèítána pøípadná nutnost
se�krábání pùvodního nánosu, aby nám celá malba nespadla. V tuto chvíli nedoká�eme odhadnout, zda je potøeba povrch upravit
o�krabáním ploch èi nikoliv, Obvykle podklady øe�íme pøímo s oborným pracovníkem  nemocnice.
Celé hotové dílo bude pak nìkolikrát zalakováno netoxickým certifikovaným nátìrem, aby bylo mo�né povrch dezinfikovat a udr�ovat
dle stanov FN nemocnice BRNO.

Potøebný materiál:
�tìtce, stìrky, �pachtle, malíøské váleèky, krycí folie,, malíøské lepící pásky, malíøské textilní folie, �ebøíky, plo�ina
a dal�í pomùcky..

Barvy:
Základní øada tónovacíh barev - Akrylátová Ethernal, Otìruodolná barva Jupol Junior, Otìruodolná barva Jupol - Gold
Netoxický, vodou øeditelný, odolný vùèi námaze, matný lak Sokrates Tango Plus.
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Provedení:
Pøi výmalbì budou pou�ity certifikované netoxické barvy vhodné pro prostory nemocnice.
Podklady budou pøipravny na následnou umìleckou výmalbu penetraèním nátìrem. Celé hotové dílo bude pak nìkolikrát
zalakováno netoxickým certifikovaným nátìrem, aby bylo mo�né povrch dezinfikovat a udr�ovat dle stanov nemocnice Hodonín.

Potøebný materiál:
�tìtce, stìrky, �pachtle, malíøské váleèky, krycí folie,, malíøské lepící pásky, malíøské textilní folie, �ebøíky, plo�ina
a dal�í pomùcky..

Barvy:
Základní øada tónovacíh barev - Akrylátová
Ethernal, Otìruodolná barva Jupol Junior, Otìruodolná barva Jupol - Gold
Netoxický, vodou øeditelný, odolný vùèi námaze, matný lak Sokrates Tango Plus.

PROJEKT �FN BRNO-2020�
Oddìlení dìtské hematologie � ODHM
Reálná fotografie místnosti- èelní stìna vstup



Projekt  �FN BRNO-2020�  strana 26

PROJEKT �FN BRNO-2020�
Oddìlení dìtské hematologie � ODHM
Výtvarný návrh místnosti- èekárna
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Oddìlení dìtské hematologie � ODHM

Provedení:
Pøi výmalbì budou pou�ity certifikované netoxické barvy vhodné pro prostory nemocnice.
Podklady budou pøipravny na následnou umìleckou výmalbu penetraèním nátìrem. Celé hotové dílo bude pak nìkolikrát
zalakováno netoxickým certifikovaným nátìrem, aby bylo mo�né povrch dezinfikovat a udr�ovat dle stanov nemocnice Hodonín.

Potøebný materiál:
�tìtce, stìrky, �pachtle, malíøské váleèky, krycí folie,, malíøské lepící pásky, malíøské textilní folie, �ebøíky, plo�ina
a dal�í pomùcky..

Barvy:
Základní øada tónovacíh barev - Akrylátová
Ethernal, Otìruodolná barva Jupol Junior, Otìruodolná barva Jupol - Gold
Netoxický, vodou øeditelný, odolný vùèi námaze, matný lak Sokrates Tango Plus.

PROJEKT �FN BRNO-2020�
Oddìlení dìtské hematologie � ODHM
Reálná fotografie místnosti- 1. patro
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PROJEKT �FN BRNO-2020�
Oddìlení dìtské hematologie � ODHM
Výtvarný návrh místnosti- 1.patro
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Oddìlení dìtské hematologie � ODHM -1.patro èelní stìna

Provedení:
Pøi výmalbì budou pou�ity certifikované netoxické barvy vhodné pro prostory nemocnice.
Podklady budou pøipravny na následnou umìleckou výmalbu penetraèním nátìrem. Celé hotové dílo bude pak nìkolikrát
zalakováno netoxickým certifikovaným nátìrem, aby bylo mo�né povrch dezinfikovat a udr�ovat dle stanov nemocnice Hodonín.

Potøebný materiál:
�tìtce, stìrky, �pachtle, malíøské váleèky, krycí folie,, malíøské lepící pásky, malíøské textilní folie, �ebøíky, plo�ina
a dal�í pomùcky..

Barvy:
Základní øada tónovacíh barev - Akrylátová
Ethernal, Otìruodolná barva Jupol
Junior, Otìruodolná barva Jupol - Gold
Netoxický, vodou øeditelný, odolný vùèi námaze, matný lak Sokrates Tango Plus.

PROJEKT �FN BRNO-2020�
Oddìlení dìtské hematologie � ODHM
Reálná fotografie místnosti- 1.patro èelní stìna
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PROJEKT �FN BRNO-2020�
Oddìlení dìtské hematologie � ODHM -1.patro èelní stìna
Výtvarný návrh místnosti- 1.patro èelní stìna
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Provedení:
Pøi výmalbì budou pou�ity certifikované netoxické barvy vhodné pro prostory nemocnice.
Podklady budou pøipravny na následnou umìleckou výmalbu penetraèním nátìrem. Celé hotové dílo bude pak nìkolikrát
zalakováno netoxickým certifikovaným nátìrem, aby bylo mo�né povrch dezinfikovat a udr�ovat dle stanov nemocnice Hodonín.

Potøebný materiál:
�tìtce, stìrky, �pachtle, malíøské váleèky, krycí folie,, malíøské lepící pásky, malíøské textilní folie, �ebøíky, plo�ina
a dal�í pomùcky..

Barvy:
Základní øada tónovacíh barev - Akrylátová
Ethernal, Otìruodolná barva Jupol Junior, Otìruodolná barva Jupol - Gold
Netoxický, vodou øeditelný, odolný vùèi námaze, matný lak Sokrates Tango Plus.

Chodba - výtvarný návrh:  pokraèování
louky a bøezového háje

Tento úsek je opravdovou výzvou, chodba
spojuje èekárnu s vy�etøovnami v prvním
patøe, tak�e motiv musí spolu
korespondovat. Chceme, aby tmav�í
chodbu zjemnila rù�ová barevnost oblohy
a vstup na schodi�tì bude vymalován také
svì�ími barvami.

PROJEKT �FN BRNO-2020�
Oddìlení dìtské hematologie � ODHM
Reálná fotografie místnosti- chodba A
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PROJEKT �FN BRNO-2020�
Oddìlení dìtské hematologie � ODHM
Výtvarný návrh místnosti- chodba A
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Provedení:
Pøi výmalbì budou pou�ity certifikované netoxické barvy vhodné pro prostory nemocnice.
Podklady budou pøipravny na následnou umìleckou výmalbu penetraèním nátìrem. Celé hotové dílo bude pak nìkolikrát
zalakováno netoxickým certifikovaným nátìrem, aby bylo mo�né povrch dezinfikovat a udr�ovat dle stanov nemocnice Hodonín.

Potøebný materiál:
�tìtce, stìrky, �pachtle, malíøské váleèky, krycí folie,, malíøské lepící pásky, malíøské textilní folie, �ebøíky, plo�ina
a dal�í pomùcky..

Barvy:
Základní øada tónovacíh barev - Akrylátová
Ethernal, Otìruodolná barva Jupol Junior, Otìruodolná barva Jupol - Gold
Netoxický, vodou øeditelný, odolný vùèi námaze, matný lak Sokrates Tango Plus.

PROJEKT �FN BRNO-2020�
Oddìlení dìtské hematologie � ODHM
Reálná fotografie místnosti- vnitøní schodi�tì
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PROJEKT �FN BRNO-2020�
Oddìlení dìtské hematologie � ODHM
Výtvarný návrh místnosti- vnitøní schodi�tì
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Provedení:
Pøi výmalbì budou pou�ity certifikované netoxické barvy vhodné pro prostory nemocnice.
Podklady budou pøipravny na následnou umìleckou výmalbu penetraèním nátìrem. Celé hotové dílo bude pak nìkolikrát
zalakováno netoxickým certifikovaným nátìrem, aby bylo mo�né povrch dezinfikovat a udr�ovat dle stanov nemocnice Hodonín.

Potøebný materiál:
�tìtce, stìrky, �pachtle, malíøské váleèky, krycí folie,, malíøské lepící pásky, malíøské textilní folie, �ebøíky, plo�ina
a dal�í pomùcky..

Barvy:
Základní øada tónovacíh barev - Akrylátová
Ethernal, Otìruodolná barva Jupol
Junior, Otìruodolná barva Jupol - Gold
Netoxický, vodou øeditelný, odolný vùèi námaze, matný lak Sokrates Tango Plus.

PROJEKT �FN BRNO-2020�
Oddìlení dìtské hematologie � ODHM
Reálná fotografie chodby- èelní stìna 1.patro
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PROJEKT �FN BRNO-2020�
Oddìlení dìtské hematologie � ODHM
Výtvarný návrh místnosti-  èelní stìna 1.patro
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Provedení:
Pøi výmalbì budou pou�ity certifikované netoxické barvy vhodné pro prostory nemocnice.
Podklady budou pøipravny na následnou umìleckou výmalbu penetraèním nátìrem. Celé hotové dílo bude pak nìkolikrát
zalakováno netoxickým certifikovaným nátìrem, aby bylo mo�né povrch dezinfikovat a udr�ovat dle stanov nemocnice Hodonín.

Potøebný materiál:
�tìtce, stìrky, �pachtle, malíøské váleèky, krycí folie,, malíøské lepící pásky, malíøské textilní folie, �ebøíky, plo�ina
a dal�í pomùcky..

Barvy:
Základní øada tónovacíh barev - Akrylátová
Ethernal, Otìruodolná barva Jupol Junior, Otìruodolná barva Jupol - Gold
Netoxický, vodou øeditelný, odolný vùèi námaze, matný lak Sokrates Tango Plus.

PROJEKT �FN BRNO-2020�
Oddìlení dìtské hematologie � ODHM
Reálná fotografie schodi�tì - podesta
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PROJEKT �FN BRNO-2020�
Oddìlení dìtské hematologie � ODHM
Výtvarný návrh místnosti- èchodi�tì - podesta
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PØEDBÌ�NÝ ROZPOÈET m2/Kè doprava

Infekèní ambulance � IZOLACE   11.200 Kè   1.200 Kè

Infekèní ambulance � IZOLACE � boèní stìna  11.200 Kè   1.200 Kè

Infekèní ambulance � IZOLACE � èekárna  21.100 Kè   1.200 Kè

Dìtský pokoj è.7     16.500 Kè   1.200 Kè

Dìtský pokoj è.6     21.100 Kè   1.200 Kè

Dìtský pokoj è.C     11.200 Kè   1.200 Kè

Odd 18 � stìna u sálku na chodbì   7.800 Kè   1.200 Kè

Dospávací pokoj     9.500 Kè   1.200 Kè

Dospávací pokoj � èelní stìna    17.600 Kè   1.200 Kè

Oddìlení hematologie komplet 260 m2  422.000 Kè   10.200 Kè

PØEDBÌ�NÁ KALKULACE CELKEM

549 200,00 Kè

570 000,00 Kè

21 000,00 Kè
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Øekli o Bazální simulaci:

�Bazální simulace pomáhá zvy�ovat kvalitu �ivovta a bezpeènost poskytované péèe.�
PhDr. Karolína Friedlová, Praxisbegleiter für Basale Stimulation in der Pflege, jednatelka INSTITUTU Bazální stimulace

� Koncept Bazální simulace by mìl být samozøejmostí u v�ech poskytovatelù slu�eb sociální péèe, kteøí chtìjí poskytovat své slu�by kvalitnì
a vytváøet také podmínky pro kvalitní �ivot svých u�ivatelù. Zejména u osob se zdravotním posti�ením a seniorù, trpících demencí je Bazální
Stimulace nejen zásadním pøedpokladem kvalitní péèe.�
Ing. Jiøí Horecký, MBA, prezident Asociace poskytovatelù sociálních slu�eb ÈR

�Bazálná simulácia nám umo�òuje lieèi� die�a, nielen chorobu.�
Prim. MUDr. Lúbica Kovacikova, Ph.D., primáøka Dìtského kardiocentra Národního ústavu srdeèních a cévních chorob Slovenské republiky v Bratislavì.

Bazální stimulace®

Bazální stimulace je vìdecký pedagogicko-o�etøovatelský koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti èlovìka. O�etøovatelská
péèe nebo pedagogická praxe je v konceptu strukturována tak, aby byly podporovány zachovalé schopnosti (komunikaèní a pohybové) klienta nebo
�áka. Pøedpokladem je také práce s autobiografií (individualitou) klienta a integrace jeho pøíbuzných do o�etøovatelského nebo pedagogického
procesu. Koncept má vypracované rehabilitaèní techniky pro stimulaci vnímání tìlesného schématu (somatické stimulace), vestibulární stimulaci,
vibraèní, taktilnì-haptickou, chu�ovou, optickou, auditivní a olfaktorickou stimulaci.

Bazální stimulace je integrována do klinické péèe (intenzivní medicína, neonatologie, následná péèe) a také do neklinické praxe (domovy pro seniory,
ústavy sociální péèe, speciální �koly, hospice a domácí péèe). U klientù s nezvratnými zmìnami jejich tìlesného  a du�evního stavu výraznì podporuje
jejich kvalitu �ivota.

Bazální stimulace je komunikaèní, interakèní a vývoj podporující stimulaèní koncept, který se orientuje na v�echny oblasti lidských potøeb. Bazálnì
stimulující o�etøovatelská péèe se pøizpùsobuje vìku a stavu klienta. Elementy konceptu integrované do péèe mají význam jak napø. v neonatologické
intenzivní péèi u dìtí pøedèasnì narozených, tak také v péèi o dìti i dospìlé s vrozeným intelektovým a somatickým posti�ením, u lidí s rùznými
akutními a chronickými onemocnìními, po úrazech mozku a také klientù s demencí.

Hlavní my�lenkou konceptu Bazální terapie je potøeba holisticky vnímat jedince. Bazálnì stimulující o�etøovatelská péèe podporuje vývoj u lidí,
kteøí jsou krátkodobì èi dlouhodobì omezeni v komunikaci, vnímání èi pohybu. Ztráta schopnosti pohybu a nedostatek podnìtù z okolního svìta vede
k senzomotorické deprivaci a následnì k nedostateèné vlastní organizaci neuronální sítì. Koncept Bazální stimulace vychází z pøedpokladu
individuální sktrukturované péèe na základì biografické anamnézy klienta.

Druhým podstatným faktorem pro tuto péèi je integrace klientovy nejbli��í osoby do péèe. Tato o�etøovatelská péèe umo�òuje neustálý (situaci klienta
pøimìøený) pøísun podnìtù z vlastního organizmu a také z jeho okolního svìta. Koncept respektuje rùzné vývojové stupnì èlovìka a základem péèe
jsou zku�enosti se svým tìlem z období prenatálního vývoje. Cílem je podpora rozvoje vlastní identity klienta, umo�ní mu orientaci na svém tìle a
následnì v jeho okolí a podpora komunikace na úrovni jemu adekvátních komunikaèních kanálù.

Bazální stimulace je koncept, který podporuje v nejzákladnìj�í (bazální) rovinì lidského vnímání  a komunikaci. Ka�dý èlovìk vnímá pomocí
smyslù, smyslových orgánù, které vznikají a vyvíjejí se ji� v embyonální fázi a mají od narození a� do smrti nenahraditelný význam. Díky smyslùm tedy
mù�eme vnímat sebe sama a okolní svìt. Aby se dítì zdárnì vyvíjelo po narození, je odkázáno na trvalý pøísun podnìtù. Ten je pøedpokladme vývoje
diferencovaných mozkových struktur. Kognitivní vývoj si nelze pøedstavit bez prodìlané zku�enosti s pohybem. Kognitivní vývoj zahrnuje vnímání,
my�lení, pozornost, rozvoj øeèi a také doprovodných emocionálních a sociálních procesù. Je tedy potøeba poskytnout a umo�nit i dítìti s vrozeným
posti�ením dostatek pohybových zku�eností.

Toté� platí v o�etøovatelské péèi ve vztahu k dospìlým klientùm. Mozek disponuje schopností uchovávat své �ivotní návyky v pamì�ových drahách ve
více svých regionech a to mu dává �anci cílenou stimulací ulo�ených vzpomínek znovu aktivovat jeho èinnost. Kontinuální stimulace smyslových
orgánù dle konceptu Bazální stimulace umo�òuje vznik nových dendrických spojení v mozku a novou neuronální organizaci v jeho urèitých regionech.

Tuto skuteènost lze vyu�ít v péèi o posti�ené klienty, ale také o pacienty po traumatických èi jiných posti�eních mozku. Podpora vnímání spoèívá v
podpoøe reprodukce pamì�ových stop z døívìj�ích vývojových fází. Pøedpokladem je poskytnutí dostatku adekvátních podnìtù, aby mohlo dojít k
budování neuronálních struktur. Podnìty, které v péèi poskytujeme, musí být vhodnì a individuálnì strukturované. Péèe dle principù Bazální
stimulace redukuje stres a podnìcuje vlastní vývoj klienta a jeho uzdravení.


