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Modernizace chirurgických oborů FN HK za 2,4 mld. Kč odstartovala
vyhlášením architektonické soutěže
Projekt modernizace chirurgických oborů FN HK za 2,4 mld. Kč zařazený mezi strategické
investice MZ ČR odstartoval dnes vyhlášením architektonické soutěže o návrh. Vytvoření
velkého Chirurgického centra představuje vybudování přístavby ke stávajícímu Pavilonu
akademika Bedrny, jeho následnou kompletní rekonstrukci a modernizaci a spojení téměř
všech chirurgických oborů pod jednu střechu. Díky tomu vznikne jeden z největších
operačních traktů v ČR s 21 nejmodernějšími operačními sály. Cílem je maximální
efektivita provozu, využití zdravotnických technologií i lidských zdrojů pro nejvyšší
komfort a péči o pacienty.
Chirurgické obory mají ve Fakultní nemocnici Hradec Králové dlouhodobě vynikající tradici. Po
jednom z nejvýznamnějších českých chirurgů je pojmenován i stávající chirurgický Pavilon
akademika Bedrny, který je v provozu už více než 30 let a blíží se stavu, kdy je nutná jeho rozsáhlá
rekonstrukce. Rovněž ostatní budovy, kde sídlí dalších chirurgické obory, jsou ve špatném
technickém stavu. Je také potřeba přihlédnout k rozvoji zdravotnických technologií a k tlaku na
jejich maximálně efektivní využití napříč obory a k dalším problémům chirurgických oborů jako je
navazující rehabilitační péče, péče o infekční nebo dětské pacienty a jiné.
Nejen z těchto důvodů se vedení FN HK rozhodlo pro vybudování moderního Chirurgického
centra. „Naším cílem je centralizovat téměř všechny chirurgické obory pro maximální efektivitu jejich provozu
z hlediska prostoru, lidských zdrojů, zdravotnické techniky a hlavně komfortu pro pacienty. To představuje

vybudování přístavby stávajícího Pavilonu akademika Bedrny a jeho následnou
rekonstrukci a modernizaci, včetně přímého propojení až k Emergency a to celé za
nepřerušeného provozu,“ říká profesor Vladimír Palička, ředitel Fakultní nemocnice Hradec

Králové. Tento ambiciózní projekt byl v roce 2016 schválen Vládou ČR a zařazen do strategických
investic přímo řízených organizací MZ ČR. Jedná se o nejvýznamnější projekt v historii FN HK.
Celkové náklady na projektovou dokumentaci a samotnou realizaci jsou schváleny ve výši
2,42 mld. Kč včetně DPH. Financování je zajištěno ze 70 % Ministerstvem zdravotnictví ČR
a z 30 % spolufinancováno Fakultní nemocnicí Hradec Králové. Náklady na architektonickou
soutěž a PD pro územní řízení zajistí FN HK z vlastních zdrojů.
Po letech příprav byla realizace projektu spuštěna dne 19. 4. 2017 vyhlášením mezinárodní
architektonicko-urbanistické soutěže o návrh. Porota složená z českých i evropských
odborníků by měla do konce roku vybrat vítěze. „Vytvoření nového Chirurgického centra je pro naši
nemocnici i město Hradec Králové jedinečný projekt. Chtěli bychom, aby soutěž přinesla nejlepší řešení renomovaných
autorů, vždyť její výsledek zde bude na dlouhá desetiletí. Inspirovali jsme se architektonickou soutěží Kampus
Albertov, která přinesla velmi zajímavé nápady a kvalitní výsledky,“ vysvětluje rozhodnutí k organizaci
soutěže profesor Palička.
Co nové Chirurgické centrum přinese nemocnici i pacientům?
Dojde k integraci a restrukturalizaci chirurgických oborů, tj. chirurgické kl., kardiochirurgické kl.,
urologické kl., neurochirurgické kl., ortopedické kl., ORL kl., a stomatochirurgie viz. přiložené schéma.
„Vznikne jeden z největších integrovaných operačních traktů v ČR s 21 operačními sály

včetně multioborového hybridního operačního sálu, operačních sálů pro robotickou
chirurgii, sálu s perioperační magnetickou rezonancí i počítačovou tomografií nebo sálů
pro jednodenní chirurgii, což přinese efektivní využití zdravotnických technologií, sálové
kapacity i personálu,“ vysvětluje profesor Vojáček, vedoucí projektu modernizace chirurgických
oborů.
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Dojde ke koncentraci velký diagnostických a intervenčních radiologických technik pro jejich
optimální využití. Vzniknou nová oddělení akutní rehabilitace a multioborové septické
oddělení, oddělení chirurgických ambulantních provozů včetně stacionáře a pracoviště
jednodenní chirurgie. Bude optimalizovaná logistika pacientů z hlediska vyšetření, výkonů i
hospitalizace. Dojde k vyřešení problematické oborové péče o děti a k zajištění možnosti
přítomnosti rodičů na pokojích.
Centrum bude sloužit spádové oblasti přes milion obyvatel z Královéhradeckého a
Pardubického kraje, a ve vybraných oblastech i z Libereckého kraje a kraje Vysočina.
Problémem v areálu FN HK je nedostatek parkovacích míst. Součástí zadání soutěže je požadavek
nejen na zachování současné kapacity během celé doby výstavby, ale také na navýšení
kapacity o dalších 170 parkovacích míst, jejichž potřeba vznikne rozšířením Chirurgického centra.
Časový harmonogram projektu:








2017:
2018:
2019:
2020:
2021 – 2023:
2024 – 2025:
2026

Soutěž o návrh a jednací řízení bez uveřejnění
Dopracování návrhu projektové dokumentace (PD) pro územní řízení
PD pro stavební povolení a pro výběr dodavatele stavby
Výběr dodavatele stavby
Výstavba nové části Chirurgického centra (přístavba)
Rekonstrukce a modernizace stávajícího Bedrnova pavilonu
Uvedení Chirurgického centra do provozu

Kompletní informace a zadání architektonické soutěže jsou k dispozici na www.nextlevelfnhk.cz
Kontakt pro média:
MUDr. Zdeněk Tušl
Lékařský náměstek
Tel.: +420 608 383 813
E-mail: tusl@fnhk.cz
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