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V jihočeských porodnicích se v loňském roce narodilo 6346 dětí 

Lékaři jihočeských porodnic přivedli loni na svět celkem 6346 dětí. To je o 54 více než v roce 

2013. Vyplývá to z nejčerstvějších statistických údajů Perinatologického centra intenzivní péče 

Nemocnice České Budějovice, a. s., které je jediným akreditovaným a vysoce specializovaným 

pracovištěm svého druhu na jihu Čech. 

„Zmíněný počet dětí se narodil z 6253 porodů, což znamená, že v 93 případech přišla na svět 

dvojčata,“ uvedl primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice České 

Budějovice, a. s., MUDr. Petr Sák Ph.D. 

Nárůst počtu porodů zaznamenaly meziročně nemocnice v Českých Budějovicích (+ 120), 

Jindřichově Hradci (+ 78), Českém Krumlově (+ 12) a Strakonicích (+ 4).  Pokles pak 

nemocnice v  Táboře (- 94), Prachaticích (- 57) a Písku (- 5). 

Meziroční vývoj počtu porodů (2013 / 2014)  

v jednotlivých jihočeských nemocnicích 

 

Nemocnice 2013 2014 2013 / 2014 

České Budějovice 2088 2208 + 120 

Český Krumlov 672 684 + 12 

Tábor 991 897 - 94 

Strakonice 695 699 + 4 

Prachatice 353 296 - 57 

Písek 819 814 -5 

Jindřichův Hradec 577 655 + 78 

CELKEM 6195 6253 + 58 

 

„Po novorozeneckém boomu počátkem třetího tisíciletí došlo k poklesu porodnosti, který se 

postupně stabilizoval a poslední čtyři roky se počet nově narozených dětí v kraji pohybuje na 

podobné úrovni s minimálními odchylkami,“ konstatoval prim. MUDr. Sák. 

Více než jedna třetina všech dětí narozených v Jihočeském kraji prošla péčí Gynekologicko-

porodnického, případně i Neonatologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s. Obě 

tato oddělení jsou součástí Perinatologického centra intenzivní péče Nemocnice České 

Budějovice, a. s., které zajišťuje péči o nejsložitější patologická těhotenství, o nejsložitější a 

nejpatologičtější porody, převážně předčasné porody, a následnou péči o děti narozené z těchto 

porodů. Toto centrum patří dlouhodobě mezi nejlepší pracoviště v České republice zabývající se 

problematikou těhotenství, porodu a péče o dítě po porodu. Jeho výsledky také velmi dobře 

obstojí i v mezinárodním srovnání. 
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Počet porodů v jihočeských nemocnicích v letech 2010 – 2014 

 

Nemocnice 2010 2011 2012 2013 2014 2010 - 14 

České Budějovice 2495 2247 2356 2088 2208 11394 

Český Krumlov 632 562 663 672 684 3213 

Tábor 971 883 933 991 897 4675 

Strakonice 780 711 725 695 699 3610 

Prachatice 395 358 353 353 296 1755 

Písek 909 842 812 819 814 4196 

Jindřichův Hradec 722 646 601 577 655 3201 

CELKEM 6904 6249 6443 6195 6253 32044 

 

Počet dětí narozených v jihočeských nemocnicích v letech 2010 – 2014 

 

Nemocnice 2010 2011 2012 2013 2014 2010 - 14 

České Budějovice 2566 2326 2425 2146 2273 11736 

Český Krumlov 635 565 664 677 686 3227 

Tábor 980 887 939 994 900 4700 

Strakonice 786 717 726 699 704 3632 

Prachatice 399 360 353 354 297 1763 

Písek 936 862 838 836 828 4300 

Jindřichův Hradec 729 652 608 586 658 3233 

CELKEM 7031 6369 6553 6292 6346 32591 

 

Jihočeský kraj věnuje rozvoji péče o dítě a matku velkou pozornost. V současné době je ve fázi 

realizace výstavba zcela nového objektu Perinatologického centra intenzivní péče Nemocnice 

České Budějovice, a. s., v hodnotě přibližně 200 miliónů korun. Spádovou oblastní tohoto 

pracoviště jsou vedle celého jihočeského regionu také hraniční oblasti Plzeňského kraje a kraje 

Vysočina. 

Porodnictví s sebou ale nepřináší pouze radostné události v podobě příchodu nového člověka na 

svět. Rodí se i mrtvé děti. Jde o případy, kdy se rodičky dostanou do péče lékařů většinou už s 

mrtvým plodem v těle. Lékaři přitom dnes zcela běžně přivádějí úspěšně na svět děti s porodní 

hmotností pod 1000 gramů. 

„Celkem se loni v Jihočeském kraji narodilo mrtvých 23 dětí a po porodu zemřelo šest, což 

představuje 4,6 promile ze všech narozených. Z těchto šesti zemřelých po porodu byly dvě děti 

o hmotnosti menší než 500 g a dvě děti zemřely pro vrozenou vadu neslučitelnou se životem. 

Průměr ve vyspělých zemích světa přitom činí v této neradostné statistice, kam se počítá i 

narození mrtvého dítěte s porodní váhou nad 500 gramů, 5 až 10 promile,“ poznamenal prim. 

Sák. Je tedy zřejmé, že výsledky jihočeských nemocnic se pohybují v dolní polovině 

statistického průměru.  

„Dětí s porodní váhou do 1000 gramů se loni narodilo 44, z toho 38, tedy 86 procent, u nás. 

Do 1500 gramů 116, z toho 99, tedy 85 procent, znovu na našem pracovišti. Většina 

porozených mimo centrum jsou právě porody mrtvě rozených plodů,“ doplnil primář. 
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Na Gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., jsou vyšetřovány, 

léčeny a eventuálně hospitalizovány ženy od 15 let. 

Ve své ambulantní části poskytuje oddělení služby gynekologické ambulance s nepřetržitým provozem a 

specializovaných ambulancí – krajské indikační ambulance, ambulance dětské gynekologie, 

urogynekologie, onkogynekologie, ambulance pro léčbu sterilit a endokrinologii, ambulance závodního 

gynekologa, porodnické ambulance a poradny pro riziková a patologická těhotenství. Součástí 

ambulantního traktu je také specializované ultrazvukové pracoviště. 

Na ambulantní část navazuje lůžková péče jak konzervativní, tak operační a jednotky intenzivní péče 

(pooperační a porodnické). Kromě běžné gynekologické operativy, včetně širokého spektra 

endoskopických metod je oddělení specializováno na rozsáhlé onkogynekologické výkony, které 

centralizuje z celého regionu. Je totiž jedním z akreditovaných onkogynekologických center. Oddělení je 

certifikováno pro léčbu močové inkontinence. Ve spektru činnosti oddělení nechybí ani takzvané menší 

gynekologické výkony - hysteroskopie, konizace, kyretáže, interrupce, a další. 

Porodnická část je součástí Perinatologického centra intenzivní péče. Zde se koncentrují nejzávažnější 

případy těhotenských patologií a péče o porody od 24. týdne těhotenství. Kromě této superspecializované 

péče oddělení zajišťuje veškeré porodnické služby a kompletní porodnickou operativu. 

 

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 30 tisíc operačních  

zákroků a téměř 660 tisíc ambulantních vyšetření a léčebných výkonů. Loni se zde narodilo 2273 

dětí.  

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

Jihočeském kraji. Za posledních sedm let nemocnice investovala do svého rozvoje více než 1,6 

miliardy korun.  

V loňském roce českobudějovická nemocnice zvítězila v celostátní soutěži Nemocnice 2014 

v kategorii finanční zdraví. 
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