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Nemocnice otevřela nový dětský pavilon 
 
 

 
 
 
Nemocnice České Budějovice zahájila v pondělí 17. května provoz nového dětského pavilonu. 
Objekt vyrostl „na zelené louce“ a náklady na jeho výstavbu dosáhly bezmála 290 miliónů 
korun.  
Př ibližně 267 miliónů korun získala nemocnice z fondů Evropské unie prostř ednictvím tř etí 
výzvy Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad. 
„Jde o jednu z největších investic za posledních několik let v rozvoji modernizace naší 
nemocnice pro občany celého Jihočeského kraje. Nové oddělení nabídne dětským 
pacientům a jejich doprovodu i větší komfort, protože bude vybaveno dvoulůžkovými a 
tř ílůžkovými pokoji s vlastním sociálním zař ízením,“ uvedl předseda představenstva 
Nemocnice České Budějovice, a.s., MUDr. Břetislav Shon. 
Realizace projektu byla zahájena v závěru roku 2008. Celková částka 290 miliónů korun je 
kryta z 86,5 procenta z dotačních zdrojů v rámci Regionálního operačního programu (ROP) 
Jihozápad. Evropská unie se jeho financování podílí 80 procenty sumy, národní 
spolufinancování př edstavuje 6,5 procenta. Zbývajících 13,5 procenta pak hradí nemocnice z 
vlastních zdrojů. 
„Celý objekt je zcela bezbariérový a doplněný o nové, dosud chybějící prostory,“ doplnil 
MUDr. Břetislav Shon. 
Dosluhující budova dětského oddělení byla postavena v roce 1937 jako infekční pavilón. 
Následně byla několikrát př estavěna. Poslední rekonstrukce se uskutečnila v rámci takzvané 
akce „Z“ v letech 1977 – 1981. Objekt má špatné izolace, jediný vchod, který není 
bezbariérový, jediný výtah, nedostatek prostor pro ambulance, či ubytování rodičů dětí, 
čtyř lůžkové pokoje nemají vlastní sociální zař ízení. Počet pacientů z celého regionu př itom 
trvale roste, stejně jako zájem rodičů o pobyt v nemocnici s dětmi. 



„Technické a prostorové uspořádání nového objektu už vyhovuje všem novým požadavkům. 
Velmi významná je i skutečnost, že nová budova je propojena se sousedním chirurgickým 
pavilonem, takže odpadají transporty našich pacientů na traumatologii, chirurgii a 
neurochirurgii a na diagnostická vyšetření typu komputerová tomografie, magnetická 
rezonance či rentgenové vyšetření prostřednictvím sanitních vozů. Za důležitou považujeme 
i skutečnost, že děti s chirurgickými onemocněními, které byly hospitalizovány do dnešního 
dne na chirurgickém oddělení, budou již ošetřovány na lůžkách pooperační stanice. 
Současně získáváme více prostoru pro umístění nových př ístrojů, vyšetřoven, ambulancí a 
podobně. Významně se tak zkrátí čekací doby na vyšetření v odborných ambulancích,“ 
konstatoval primář Dětského oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Vladislav 
Smrčka. 
Nová pětipodlažní budova je vybavena dvoulůžkovými, maximálně tř ílůžkovými pokoji 
s vlastním sociálním zař ízením, disponuje také odděleným sociálním zázemím pro personál, 
návštěvy, doprovod pacientů a děti. Vstup do ambulantního traktu je orientován jako dosud z 
ulice L.B. Schneidera, kde je umístěna i recepce. Došlo také k úplnému oddělení části pro 
akutní ošetř ení a př íjmy od části odborných ordinací. Významně jsou rozšíř eny prostory pro 
specializované odborné ambulance. Těch je nyní na oddělení dvanáct a osm z nich je 
jedinými svého druhu v kraji. Nechybí ani herny, školní prostory, návštěvní místnosti a další 
doplňkové prostory. 
Dětské oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. disponuje v nové budově osmi lůžky na 
Jednotce intenzivní a resuscitační péče, z toho dvěma izolačními pro závažné infekce, pěti 
lůžky na dospávacím pokoji, 18 pooperačními a poúrazovými lůžky, 10 lůžky na 
hematoonkologii, 21 lůžky na stanici velkých dětí a 34 lůžky na stanici malých dětí, kojenců 
a batolat. Každá stanice má k dispozici také lůžka pro doprovod dítěte, samozř ejmě nejvíce 
na stanici malých dětí a kojenců. Vedle toho jsou v novém objektu k dispozici i čtyř i 
pokoje hotelového typu pro doprovod pacienta. 
 
Nemocnice České Budějovice, a.s. patř í se svou lůžkovou kapacitou 1600 lůžek mezi 
největší zdravotnická zař ízení v České republice. Poskytuje základní, specializovanou i vysoce 
specializovanou péči, prakticky ve všech medicínských oborech zejména pro celý jihočeský 
region. 
V Nemocnici České Budějovice, a. s., jejímž jediným akcionář em je Jihočeský kraj, je ročně 
hospitalizováno okolo 49 tisíc pacientů. Lékař i zde provedou více než 24 tisíc operačních 
zákroků a téměř 600 tisíc ambulantních vyšetř ení a léčebných výkonů. Každoročně se zde 
narodím okolo 2500 dětí. 
Nemocnice má 2350 zaměstnanců a je tedy jedním z největších zaměstnavatelů v 
Jihočeském kraji. 
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