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Nový pavilon mladoboleslavské nemocnice
Nově postavená budova interny se sedmi nadzemními a dvěma podzemními podlažími přímo navazuje na nejstarší nemocniční 
objekt mladoboleslavské Klaudiánovy nemocnice. K jejímu propojení se současně stojící budovou došlo zbudováním nových 
prostupů, čímž se dosáhlo plynulé návaznosti obou objektů a to pacientům umožňuje snadný přesun do jiných částí nemocničního 
areálu.  

Vertikální propojení objektu zajišťuje jedno vnitřní železobetonové schodiště propojující všechna podlaží, vstupní halu položenou 
v 1.PP a 1.NP propojuje schodiště monolitické železobetonové. V rámci výstavby byly rovněž zrekonstruovány čtyři nevyhovující 
výtahy, v nové vertikále vystavěny dvě výtahové šachty, které jsou řešeny jako lůžkové evakuační. Současně vzniklo jedno patro 
nad spojovacím objektem za účelem výškového sladění obou objektů.   

Dominantu celé stavby představuje velké množství hliníkových oken s izolačním trojsklem a zvýšenou tepelnou izolací prosvěcující 
400 místností. Okna chrání venkovní hliníkové žaluzie na elektrický pohon umístněné v pouzdrech nad okny, skrytými v kontaktním 
zateplovacím systému pod omítkou.   

Součástí dodavatelských prací bylo také zajištění kompletního technického zařízení budovy, tedy rozvodů tepla, vody, kanalizace, 
chlazení, větrání, slaboproudých a silnoproudých instalací či mediplynů. Vzhledem k charakteristice stavby byl kladen vysoký 
důraz na použité materiály a to zejména z hlediska hygienických a požárních a bezpečnostních vlastností.

Stavební práce probíhaly za běžného provozu nemocnice, což s sebou neslo obrovské požadavky na bezpečnost, čistotu a koordinaci 
prací. Zejména při zemních pracích byla dodržena zvýšená opatrnost zamezující poškození stávajících konstrukcí a sítí.

Data o stavbě
Půdorys objektu: tvar zaobleného obdélníku
Zastavěná plocha objektu: cca 1375 m2

Počet pater: 2 PP, 7 NP 
Nosná konstrukce: železobetonový monolit se dvěma         
tuhými jádry
Vodorovné konstrukce: železobetonové desky
Vnitřní příčky: sádrokarton
Střecha: plochá, foliová
Počet výtahů: 2 – hlavní objekt, 4 – stávající objekt
Počet schodišť: 1 hlavní, 2 vedlejší 


