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Zdravotníci budou jako ze škatulky 

 

Lékaři, zdravotní sestry a další zaměstnanci českobudějovické nemocnice budou od září doslova 

„jako ze škatulky“. Zaslouží se o to nový žehlicí stroj, který bude sloužit pro zpracování triček, 

košil, halen, šatů a plášťů. Nemocnice očekává markantní rozdíl v ošetření prádla.  

 

„Žehlící stroj na zpracování tvarového prádla bude ve zkušebním provozu od konce srpna, 

v září bude fungovat v plném zatížení. Za jednu hodinu při obsluze jedním pracovníkem 

vyžehlí 240 kusů triček, halen nebo plášťů. Nový stroj významně zkvalitní žehlení osobního 

prádla našich zaměstnanců,“ uvedl místopředseda představenstva Nemocnice České 

Budějovice, a. s., Ing. Martin Bláha, MBA, 

 

Žehlicí stroj, tzv. kabinetní soupravu karuselového typu, si nechala českobudějovická nemocnice 

přivézt od amerického výrobce Colmac. Stál necelých pět milionů korun bez DPH. „Žehlení 

osobního prádla jsme doposud zajišťovali žehlicí linkou typu tunel-finišer z roku 2005, 

mandlem a jednoduchými kabinetními žehlicími soupravami. Bohužel ani tak nebylo prádlo 

dokonale vyžehlené a například haleny, šaty a pláště lékařů a sestřiček měly nechtěné sklady,“ 

řekl vedoucí technického úseku českobudějovické nemocnice Zdeněk Marcín. 
 

Nový stroj k ošetření zdravotnických uniforem vítá i zřizovatel nemocnice Jihočeský kraj. 

„Naším cílem je zajistit komfort jak pro pacienty, tak pro zaměstnance krajských 

zdravotnických zařízení,“ sdělila náměstkyně jihočeského hejtmana Mgr. Ivana Stráská.  

 

Prádelna Nemocnice České Budějovice, a. s., ošetří během jednoho měsíce 100.000 tun prádla. 

Ve špičce, zejména po víkendu, to představuje až 8 tun denně. 

 

 

Nemocnice České Budějovice, a. s., patří se svou lůžkovou kapacitou 1450 lůžek mezi největší 

zdravotnická zařízení v České republice. Poskytuje základní, specializovanou i vysoce 

specializovanou péči prakticky ve všech medicínských oborech zejména pro celý jihočeský 

region.  

V Nemocnici České Budějovice, jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj, je ročně 

hospitalizováno okolo 53 tisíc pacientů. Lékaři zde provedou více než 32 tisíc operačních  

zákroků a téměř 660 tisíc ambulantních vyšetření a léčebných výkonů. V roce 2015 se zde 

narodilo 2267 dětí.  

Nemocnice má průměrně 2500 zaměstnanců a je tedy jedním z největších zaměstnavatelů v 

Jihočeském kraji. Za posledních osm let nemocnice investovala do svého rozvoje více než 2,3 

miliardy korun.  
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Nemocnice je vítězem celostátní soutěže Nemocnice 2014 v kategorii „Finanční zdraví“. Loni se 

umístila na prvním místě v kategorii „Absolutní vítěz“ soutěže Nemocnice 2015 a prvenství si 

udržela i v kategorii „Finanční zdraví“. 

 

 


