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PROJEKT „NEMIVA-2021“ 
Umělecká výmalba Léčebny pro dlouhodobě nemocné pacienty v nemocnici Ivančice 
 
Oddělení LDN poskytuje následnou, specializovanou, léčebně-rehabilitační, ošetřovatelskou, lůžkovou péči pacientům s chronickými onemocně-
ními, kteří vyžadují dlouhodobou hospitalizaci. Cílem péče je zlepšení zdravotního stavu, kvality života a soběstačnosti.  
 
O uměleckou výmalbu nás požádala vrchní sestra tohoto oddělení paní Skryjová již více před rokem, ale díky podivné a těžké situaci roku 2020 
jsme se mohli touto problematikou zabývat až nyní. 
 
Nemocnými jsou z převážné většiny staří lidé a také u nich, samozřejmě při dlouhodobém odloučení od rodiny, nastupuje stres, deprese a zhor-
šení zdravotního stavu. 
Promiňte mi ten příměr, ale pro nás jsou to „ velké děti“, které také potřebují pohladit a povzbudit. Obzvláště po celoživotní práci pak nastupuje 
pocit rozčarování a celkového smutku. 
 
Máme velmi dobrou zkušenost např. z umělecké výmalby Domova pro seniory z Hodonína, kdy jsme po celou dobu výmalby aktivně komuniko-
vali jak s nemocnými tak i se zdravotním personálem, aby výmalba byla pro všechny příjemná a cítili se co nejvíce jako doma. 
Výmalba se v tomto objektu tak integrovala mezi pacienty i zdravotní personál, že dnes si již všichni prostory bez výmalby nedovedou představit. 
 
Protože se jedná již o starší generaci pacientů, motivy výmalby bychom chtěli výrazně přírodní s optimistickou barevností, která prosluní místnos-
ti a také navodí pocit domova. 
Ostatně, troufám si tvrdit, že DOMOV a TEPLO DOMOVA tito lidé bytostně potřebují, 
A pokud to není možné vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, tak se jim pokusíme toto teplo alespoň navodit příjemnou atmosférou a útulností.— 
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Reálná fotografie : společenská místnost   
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Z této společenské místnosti padá na vše spíše deprese a obrovská marnost nad marnost. Nevidím zde žádný důvod, aby se zde chtěli pacienti zdržovat 
a trávit čas. 
Toto bychom chtěli změnit. Domníváme se, že už jen barevné pojetí této místnosti udělá strašně moc. 
 
Chtěli bychom navodit příjemné prostředí, které svádí k posezení, popovídání si a také uklidnění a meditování. 
Jako motiv volíme březový hájek zalitý ranním jarním světlem.  
 
.  
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Rozpočet: společenská místnost   
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Společenská místnost 6x2,5m, 3 stěny m2 Kč / m2 celkem 

Celkem 45 m
2
    

1.Nátěr - penetrace 45 60,- Kč 2700,- Kč 

2.Nátěr - penetrace 45 60,- Kč 2700,- Kč 

Umělecká výmalba 45 1000 45000 Kč 

1. Nátěr - lakování 45 60,- Kč 2700,- Kč 

2. Nátěr - lakování 45 60,- Kč 2700,- Kč 

3. Nátěr - lakování 45 60,- Kč 2700,- Kč 

Výtvarný návrh 1 1000 1000 ,-Kč 

Barvy   1200,- Kč 

Spotřební materiál   1400,- Kč 

Penetrace   1300,-Kč 

Lak Sokrates   2000,- Kč 

Doprava: 1  1500,- Kč 

Cena CELKEM:   66900,- Kč 

Volba barevnosti se bude odvíjet také od nedílného vybavení společenské místnosti tak, aby spolu vzájemně harmonizovali. Základem barevnosti budou 
jemné odstíny a celá barevnost bude propojená na všech čtyřech stěnách společenské místnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tak jako u všech výmaleb bude předcházet vlastní realizaci příprava stěn, vyspravení, penetrace a příprava zdi pro vlastní malbu. Výmalba samotná se 
nanáší po vrstvách tak, aby mohla vždy do druhého dne řádně zaschnout a nevznikly  silné nežádoucí nánosy barvy. Při tvorbě a nanášení barev do pro-
storu ( tzv. 3D efekt) je velmi důležité tuto zásadu neporušit a dodržet. Proto není umělecká výmalba časově nenáročná. 
Poslední úpravou je fixace celé malby  proti poškození otěru odolným lakem nejvyšší třídy. Je to výborná věc i z hlediska údržby či desinfekce malby. 
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Rozpočet : pokoj číslo 1  

Projekt  „NEMIVA-2021“— strana 8 

Oddělení Léčebny pro dlouhodobě nemocní pacienty v nemocnici v Ivančicích má 26 pokojů ve dvou patrech. Celková lůžková kapacita je 60 lůžek. 
Pokoje jsou po 1-4 lidech standardně vybaveny. 
 
Chtěli bychom zde vylepšit atmosféru a teplo místností, kde jsou pacienti  svého času upoutáni na lůžko, a tak prakticky jsou v místnosti téměř stále. 
A o to více se domníváme, že vy umělecká výmalba výrazně zlepšila psychický stav pacientů a tím pádem i umožnila lepší následnou celkovou zdravotní 
léčbu.  
Pohledová stěna, která je vhodná pro výmalbu je v rozměru 6x2,5 m (15m2) viz kalkulace, což je cca 20.000,- Kč/ 1 pokoj. 

 
Ve všech pokojích bude motiv umělecké výmalby vesměs přírodní. A také zde bude použita spíše jemná až střední barevnost. Motivy výmalby řešíme 
vždy s vedením nemocnice a také pacienty. Námět malby může být v průběhu výmalby změněn, nebo upraven dle přání dlouhodobě léčených pacientů. 
Je  nutné volit barevnost také z postavení pokoje na sever či západ, jakou světelnost má atd.  
 
I po více jak dvaceti letech užívání jsou i první výmalby stále funkční a skutečně je úžasné, jak jsou skvěle ( až samozřejmě na malé drobnosti) zachová-
ny. Abychom mohli případná poškození opravit, jsou náměty malby voleny tak, aby jim retuš neublížila, ba právě naopak. 
 

Obytná  místnost 6x2,5m—pokoj č.1 m2 Kč / m2 celkem 

Celkem 15m
2
    

1.Nátěr - penetrace 15 60,- Kč 900,- Kč 

2.Nátěr - penetrace 15 60,- Kč 900,- Kč 

Umělecká tapeta 15 1000 15000 Kč 

1. Nátěr - laminace 15 60,- Kč 900,- Kč 

2. Nátěr - lakování 15 60,- Kč 900,- Kč 

3. Nátěr - lakování 15 60,- Kč 900,- Kč 

Výtvarný návrh 1 1000 1000 ,-Kč 

Barvy   1000,- Kč 

Spotřební materiál   600,- Kč 

Penetrace   500,-Kč 

Lak Sokrates   800,- Kč 

Doprava: 1  1500,- Kč 

Cena CELKEM:   24900,- Kč 
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Celkový rozpočet  

Společenská místnost 66900,- Kč 

1. pokoj  24900,- Kč 

2. pokoj  20000,- Kč 

3. pokoj  20000,- Kč 

4. pokoj  20000,- Kč 

5. pokoj  20000,- Kč 

6. pokoj  20000,- Kč 

7. pokoj  20000,- Kč 

8. pokoj  20000,- Kč 

9.pokoj 20000,- Kč 

celkem 271.800,- Kč 

CELKOVÁ SUMARIZACE - CELÉ ODDĚLENÍ 1.společenská místnost + 26 pokojů 

Předpokládaná cena za společenskou místnost  66900,- Kč 

Předpokládaná cena za 1-9. pokoj  204900,- Kč 

Předpokládaná cena 10 -26. pokoj  240000,- Kč 

CENA CELKEM 511800,- Kč 

  


