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Položení základního kamene: 29. 9. 2008
Zahájení stavby: říjen 2008.
Uvedení stavby do zkušebního provozu: 15. 5. 2010.
Generální dodavatel stavby: MANE stavební s. r. o.
Architektonický návrh: AGP - nova s.r.o.
Objekt má obdélníkový půdorys, vstup je na severu z ul. L. B. Schneidera, kde je
nájezd sanitek.
Část objektu, postavená na sloupech nad nájezdem sanitek s celoprosklenou fasádu
zdůrazňující vstupní prostory. Z jihu v areálu nemocnice směřuje zásobování
a přístup zaměstnanců v úrovni 1. podzemního podlaží.
Celkové investiční náklady: 280 mil. Kč, z toho bylo 5,5 mil. zdravotnické vy-
bavení, 6 mil. nábytek.
Dotace z regionálního operačního programu NUTS II. Jihozápad včetně národního
spolufinancování: 240 mil. Kč. 40 mil. Kč hradila z vlastních prostředků Nemoc-
nice České Budějovice, a. s.
Pavilon má 1 podzemní a 4 nadzemní podlaží.
Podlahová plocha vč. technického zázemí s prostorem strojovny a vzduchotechniky
na střeše: 5 920 m2.
Suterén
Technické zázemí, sklady, šatny a část administrativy (kanceláře vrchní a sociální
sestry, kabinet základní školy a jeden lékařský pokoj), ubytovna pro doprovod dětí.
Přízemí
Odborné ambulance: 2 ambulance pro univerzální použití, ambulance neurologa
s místností EKG, EEG a ergometrem, ambulance dětského psychologa a psy-
chiatra.
Akutní péče: 2 příjmové ambulance vzájemně propojené přes odběrovou místnost,
konziliární a edukační ambulance, samostatná ambulance s vlastní čekárnou pro
možnost provozu lékařské služby první pomoci a vyšetřovna ultrazvuku.
Kancelář primáře, sekretariát, zasedací místnost.
1. patro
Stanice jednotky intenzivní a resuscitační péče (JIRP), stanice pooperační a poúra-
zové péče (PPP).
Na JIRP lze umístit min. 6 lůžek v hlavním sále a 2 lůžka v izolačních boxech.
Součástí JIRP je plně vybavený zákrokový sál přímo navazující na lůžkovou část.
V blízkosti je dospávací pooperační pokoj pro min. 5 pacientů a vyšetřovna en-
doskopie.
Na PPP je 9 dvoulůžkových pokojů, každý lze využít i jako třílůžkový.
2. patro
Hematoonkologická stanice s 5 dvoulůžkovými pokoji, 2 přes prosklené stěny
napojeny na inspekční pracoviště, sloužící jako pokoje se zvýšeným dohledem.
Součástí je stacionář s vlastní vyšetřovnou a místností se 3 lůžky pro ambulantně
léčené pacienty.
Stanice velkých dětí s 5 třílůžkovými a 3 dvoulůžkovými pokoji. Celkem 21 lůžek.
3. patro
Stanice malých dětí s 16 dvoulůžkovými pokoji, s možností pobytu doprovodu
dítěte na každém pokoji.
Rehabilitační místnost pro celé dětské oddělení.
Všechny pokoje mají samostatnou koupelnu a WC. Cca polovina pokojů je
bezbariérová. Na všech lůžkových stanicích (vyjma hematoonkologie) je inspek-
ční pracoviště sester v otevřeném prostoru. Ten současně slouží jako jídelna
a herna a má přímou návaznost na pokoje s celoprosklenými stěnami nebo ce-
loprosklenými dveřmi.
Objekt je v 1. patře propojen visutou chodbou s operačními sály chirurgického
pavilonu. Propojovací chodby na chirurgický pavilon a na pavilon infekčního
oddělení jsou i v suterénu a přízemí.

Nový objekt dětské-
ho oddělení poskytuje
všechny možnosti pro
zdravotní péči 21. sto-
letí.

V pětipodlažní bu-
dově je prostor pro
logické využití jednot-
livých pater, kde je

celé technické zázemí v suterénu, ambulantní trakt v přízemí
a jednotlivé stanice v dalších třech podlažích.

Zvýšila se kapacita lůžkového fondu, a to hlavně větším
počtem lůžek pro rodiče buď přímo na pokoji s dítětem, nebo
formou hotelového ubytování pro doprovod starších dětí.

Celá budova je bezbariérová, s několika pokoji pro inva-
lidní pacienty. Na každém pokoji je sociální zařízení.

Intenzivní péče má velmi moderně vybavený zákrokový
sál i dva jednolůžkové izolační pokoje pro pacienty se zá-
važnými infekcemi. Celý objekt je velmi variabilní z hle-
diska lůžkového fondu, což je nutné pro oddělení, poskytující
péči rozmanité věkové skupině pacientů - od kojenců až po
skoro dospělé osoby. Navíc umožňuje ubytování i dopro-
vodu dětí, a to nejen matkám, ale i otcům nebo prarodičům.
V případě potřeby je možné zvýšení kapacity lůžkového
fondu zcela bez narušení provozu.

Psychicky náročný pobyt v nemocnici je dětským pacien-
tům zpestřen několika hernami, školní třídou a také barev-
ností vnitřního vybavení i kresbami na zdech.

Jediná pracoviště v kraji (hematoonkologická stanice,
jednotka intenzivní a resuscitační péče a fibroskopie) svým
technickým i prostorovým vybavením umožňují poskytovat
péči o děti srovnatelnou se špičkovými zdravotnickými za-
řízeními v České republice. Centra specializované péče (pro
léčbu růstovým hormonem, biologickou léčbu, léčbu dětské
cukrovky a dětská část traumatologického centra) mají v no-
vých prostorách možnost dalšího rozvoje a praktické aplika-
ce nejnovějších poznatků současné medicíny i technického
pokroku.

Nový objekt se jistě zařadí mezi nejmodernější dětská
oddělení v republice, jak po stránce technické, tak i prosto-
rové a věříme, že bude zároveň i přátelský pro děti a jejich
rodiče.

PROJEKT PAVILON DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ


