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NOVÝ PAVILON ONKOLOGIE MLADOBOLESLAVSKÉ NEMOCNICE
NAVRHLA KANCELÁŘ OBERMEYER HELIKA
Jedno z nejmodernějších zdravotnických středisek v České republice, Klaudiánova
nemocnice v Mladé Boleslavi, uvedlo do provozu pavilon č. 5 pro oddělení onkologie,
nukleární medicíny a hemodialýzy. Nový pavilon začal několika set pacientům sloužit
letos na jaře. Novostavba jednoduchého kubistického tvaru, jejíž fasáda, kombinující
čiré a zelené sklo, upoutá na první pohled, je dílem architektonické, projekční
a stavebně-poradenské kanceláře Obermeyer Helika.
Oblastní
nemocnice
Mladá
Boleslav
disponovala do roku 2014 pavilonem, jehož
dlouhodobě
nevyhovující
prostory
byly
několikrát zatopeny spodní vodou. Nemocnice
se proto rozhodla pro výstavbu pavilonu zcela
nového. Ten je částečně navržen ve stopě
stávající zástavby a jeho realizace vyšla na cca
110 milionů korun. Tři podlaží s hlavními
funkcemi jsou řešena jednoduchým kubistickým
tvarem, který je doplněn čtvrtým ustupujícím
podlažím s technologickým zázemím. S původním objektem areálu je pavilon propojen
proskleným spojovacím krčkem. Pro odlehčení celé hmoty objektu architekti zvolili obvodový
plášť ze skel, která jsou v oblasti oken čirá a v okolí parapetů zelená, což zároveň umožňuje
reagovat na složitou dispozici tří oddělení. K projasnění vzhledu byly přidány bílé panely,
které na fasádě ruší řád a monotónnost. Obermeyer Helika se na realizaci tohoto
zdravotnického zařízení podílela ve všech fázích projektové dokumentace a i nadále
s nemocnicí spolupracuje na dalších dílčích činnostech a výstavbách.
„S navrhováním zdravotnických objektů má naše
kancelář velmi bohaté zkušenosti. V Česku jsme se
podíleli na výstavbě či rekonstrukcích okresních a
krajských nemocnic, stejně jako velkých fakultních
nemocnic v Praze. Naši architekti a projektanti umí
velmi dobře stavebně technické řešení přizpůsobit
požadavkům
náročného
provozu
a specifickým

parametrům zdravotnického vybavení a technologie,“ uvádí Radomír Němeček, obchodní
a marketingový ředitel Obermeyer Helika.
V pavilonu č. 5 mladoboleslavské nemocnice se nachází oddělení nukleární medicíny,
onkologický stacionář a pracoviště hemodialýzy, proto bylo k novostavbě tohoto typu
nezbytné přistupovat specificky. V přízemí pavilonu jsou umístěny gamakamery, které slouží
ke snímání a vyhodnocování gama záření z radiofarmak v tělech pacientů. Kvůli přesnosti
měření a ochraně personálu byla průhledová okna z ovládacích pracovišť do vyšetřoven
vyrobena ze speciálního olovnatého skla. Podobně byly upraveny i olověné dveře, a to
včetně napojení zárubní. Specifické řešení se v prvním podlaží týkalo také přípravny
radiofarmak a o podlaží výš ředírny cytostatik. V místnostech se nachází sterilní čisté
prostředí třídy D až A. Jejich vestavba je řešena stěnovým, podhledovým, podlahovým a
vzduchotechnickým systémem. Filtrace vzduchu je zde
třístupňová. Komplexní systém vestavby zahrnuje stěnové
panely, dveře a okna (pharma zasklení), kazetové stropy,
čisté nástavce a svítidla. Díky tomu místnosti splňují
požadavky normy ČSN EN ISO 14 644 na množství
nežádoucích částic na mez vhodnou pro daný
zdravotnický provoz. Druhé patro bylo vyčleněno pro
18lůžkové dialyzační středisko, v němž se pacientům čistí
krev. Pro hemodialýzu je nezbytná úpravna vody, která se spolu s ostatním technologickým
zařízením nachází v posledním, třetím patře. Na střechu byla pro odhlučnění
vzduchotechniky, klimatizace a chladicích jednotek nainstalována akustická clona ze
sendvičových AKU panelů. Celá výstavba pavilonu trvala pouhý rok.
S přípravou zdravotnických zařízení má Obermeyer Helika četné zkušenosti v Česku
i zahraničí. Jedním z jejích nejnovějších projektů je přístavba a rekonstrukce Onkologického
ústavu sv. Alžběty v centru Bratislavy. V tomto nemocničním areálu se propojují historické
stavby kláštera se dvěma kostely a mladší zástavbou nemocnice z 50. a 70. let, proto byla
přístavba navržena s maximálním ohledem na stávající části areálu. „Realizace celého
projektu bude probíhat za souběžného provozu nemocnice a měla by být kompletně
uskutečněna během roku 2017. Celkové náklady na stavbu byly odhadnuty na 325 milionů
korun,“ dodává Radomír Němeček. Obermeyer Helika se dále podílela například na realizaci
nového
traumatologického
centra
Fakultní
nemocnice
na
pražských
Vinohradech
či
multioborového pavilonu krajské nemocnice v
Pardubicích,
na
dostavbě
areálu
oblastní
nemocnice Náchod, na rekonstrukci porodnického a
dětského oddělení FN Motol v Praze nebo na
rekonstrukci akutních chirurgických provozů pražské
Thomayerovy nemocnice.
Dětské oddělení FN Motol

Ze zahraničních projektů se k významným zdravotnickým zařízením, jež skupina Obermeyer
projektovala, řadí například rozsáhlý zdravotnický komplex ve městě Al Ajn ve Spojených
arabských emirátech, který svým pacientům nabízí více než 700 lůžek.

Nemocnice Al Ajn, Spojené arabské emiráty
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Společnost Obermeyer Helika a. s. patří k největším architektonickým, projekčním a stavebněporadenským kancelářím v ČR. Poskytuje komplexní služby v oblasti architektury, projektování,
konstrukcí a dopravních staveb, TZB a šetrných budov, projektového managementu a odborného
technického poradenství. Na českém i slovenském trhu je firma jedním z lídrů projektování ve 3D
a modelování staveb systémem BIM. Do širokého portfolia projektů, na kterých se společnost
Obermeyer Helika podílela, náleží rezidenční komplexy, obchodní centra, kancelářské budovy,
budovy pro státní správu, kulturní instituce, objekty sloužící zdravotnictví a lázeňství, církevní objekty,
stavby pro školství, průmyslové a logistické areály i stavby dopravní infrastruktury. Mezi její
nejvýznamnější reference se řadí například Národní technická knihovna v Praze, Nové divadlo v Plzni,
O2 Arena, obchodní centra Quadrio, Černý Most a Chodov, Základní škola Roztoky či dětské oddělení
Fakultní nemocnice Motol. Má také bohaté zkušenosti s přípravou urbanistických studií v ČR i v
zahraničí.
Společnost s původním názvem Helika své podnikání v České republice rozběhla v letech 1990−1991,
letos tak slaví své 25. výročí. Od května 2004 rozšířila své aktivity na Slovensko a otevřela pobočku
v Bratislavě. V červnu 2007 se stala součástí nadnárodní skupiny Obermeyer, která patří k největším
projekčním kancelářím v Evropě s celosvětovou působností. V září 2015 proběhla fúze společností
Helika, Obermeyer Albis – Stavoplan a Obermeyer HVAC, jejichž nástupnickou organizací je právě
Obermeyer Helika a. s.
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