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Projekty realizované  v Oblastní nemocnici Kladno s podporou  
dotací ze strukturálních fondů EU a dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje a Statutárního města Kladna.   
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Generel ONK- IV.etapa  
 
Předmětem probíhající akce je další etapa Generelu Oblastní nemocnice Kladno, tj. projektu na 
rekonstrukci původních objektů, výstavbu nových objektů a modernizaci vybavení. 
Projekt sestává z komplexní rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace v pavilonu V (plicní odd. a 
onkologie) a rekonstrukce sociálních zařízení v tomto objektu. Další součástí je pořízení zdravotnické 
technologie, software na elektronické archivnictví, software na elektronické objednání stravy a 
pořízení úpravny vody do rekonstruovaného pavilonu V.  Projekt byl schválen k financování z dotace 
ze strukturálních fondů ROP Střední Čechy. 
 

 
 
 
 

Údaje o projektu 
Prioritní osa: 15.3 Integrovaný rozvoj území 
Oblast podpory: 15.3.2 Rozvoj měst 
Registrační číslo projektu: CZ.1.15/3.2.00/89.02007 
Název projektu: Generel ONK-IV.etapa 
Celková výše smluvní dotace (v Kč): 36.847.415,26 
Datum zahájení realizace projektu: 1.1.2014 
Datum ukončení realizace projektu: 30.10.2015 
Dodavatel: 
 

Energie stavební a báňská, a.s.  
Dartin spol. s r.o  
MEDESA s.r.o 
CONMEDITECH s.r.o 
IMEDEX s.r.o 
RADIX CZ s.r.  
Medsol s.r.o 
Covidien ECE s.r.o 
CMI s.r.o. 
Promedica Praha Group a.s 
Drager Medical s.r.o. 
Polymer Medical CZ, a.s. 
MR Diagnostic s.r.o. 
help2move s.r.o. 
Grand Medical Point s.r.o. 
HCS Industry spol s r.o. 
Ing.Martin Vočadlo 
SaT Plus s.r. 
EuroClean s.r.o. 
Techniserv IT spol. s r.o 
STEINER s.r.o.  

Celkové plánované náklady akce 
(v Kč): 
 

43.349.901,27 

Celkové skutečné náklady akce (v Kč) 
 

 40.489.513,95 

Konečná částka dotace (v Kč): 
 

 33.879.607,42 
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Vybudování a provoz dětské skupiny („školky“) 
 
 
 
 
 
 
Předmětem probíhajícího projektu je vybudování a provoz dětské skupiny v areálu oblastní 
nemocnice Kladno. Součástí podpory jsou stavební úpravy prostoru bývalé Prádelny a vybavení a 
provoz zařízení pro opatrování a výchovu dětí    

 

                                                
 

Údaje o projektu 
Prioritní osa: 4.3 Sociální integrace a rovné příležitosti 
Oblast podpory: 4.3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce  a 

sladění pracovního a rodinného života 
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04 
Název projektu: Vybudování a provoz dětské skupiny v Oblastní 

nemocnici Kladno, a.s., nemocnice 
Celková výše smluvní dotace (v Kč): 2.474.352,- 
Datum zahájení realizace projektu: 1.7.2013 
Datum ukončení realizace projektu: 31.3.2015 
Dodavatel: 
 

Svépomocí a individuálními dodávkami 
 

Celkové investiční náklady akce 
(v Kč): 

2.274.040,39 

Konečná částka dotace (v Kč): 
 

1.800.360,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herna                                                                                        Hygienické zařízení       
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Údaje o projektu 

Poskytovatel dotace: Statutární město Kladno 
  
Číslo smlouvy: S/02/009/14 
Název projektu: Zřízení dětského hřiště v areálu společnosti 

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice 
Středočeského kraje pro Dětskou skupinu Rybička 

Celková výše smluvní dotace (v Kč): 200.000,- 
Datum zahájení realizace projektu: 1.4.2014 
Datum ukončení realizace projektu: 30.7.2014 
Dodavatel: 
 

DŘEVOARTIKL,spol. s.r.o. – vybavení hřiště 
Ing.Martin Homer -  vybudování oplocení  

Celkové náklady akce (v Kč): 
 

206.837,-Kč 

Konečná částka dotace (v Kč): 
 

200.000,- Kč 
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Vybavení Iktového centra  
 
Předmětem projektu je dodávka zdravotnické technologie pro vybavení pracovišť, poskytujících 
cerebrovaskulární péči. Projekt byl dotován ze strukturálních fondů IOP. 
 

                                                                  
 

Údaje o projektu 
Prioritní osa: 3.Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 
Oblast podpory: 3.2. Služby v oblasti veřejného zdraví  
Registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.2.01/08.07641 
Název projektu: Iktové centrum – Oblastní nemocnice Kladno, a.s. 
Celková výše smluvní dotace (v Kč): 7.585.662,71  
Datum zahájení realizace projektu: 1.1.2012 
Datum ukončení realizace projektu: 30.8.2014 
Dodavatel: 
 

HOSPIMED, spol. s r.o. 
S & T Plus s.r.o. 
Stargen EU s.r.o. 
Conmeditech s.r.o. 
BTL zdravotnická technika, s.s. 

Celkové náklady akce (v Kč): 
 

8.734.038,07 

Konečná částka dotace (v Kč): 
 

7.174.540,91 

 
 

                         
     ultrazvuk                                    vířivky pro dolní končetiny                                     závěsný cvič.systém 
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Rekonstrukce bloku B monobloku 
 
Předmětem projektu byla rekonstrukce jednoho z bloků hlavní budovy původní nemocnice  – 
monobloku. Kromě komplexní změny dispozičního uspořádání byla součástí akce přístavba spojovací 
chodby a  kompletní vybavení včetně zdravotnické technologie. 
 

 
 
 
 

Údaje o projektu 
Prioritní osa: 15.3 Integrovaný rozvoj území 
Oblast podpory: 15.3.2 Rozvoj měst 
Registrační číslo projektu: CZ.1.15/3.2.00/51.01064 
Název projektu: Generel nemocnice Kladno – Rekonstrukce 

monobloku, blok B 
Celková výše smluvní dotace (v Kč): 263.109.869,35 
Datum zahájení realizace projektu: 1.10.2010 
Datum ukončení realizace projektu: 30.4.2013 
Dodavatel: 
 

Sdružení MPEH nemocnice Kladno 
 

Celkové náklady akce (v Kč): 
 

300.085.015,44 

Konečná částka dotace (v Kč): 
 

263.085.015,47 

 
 
 
 

     
Pohled na blok B                                                                  Čekárna transfuzní stanice  
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Zdravotnická technologie do Centra akutní medicíny 
Obsahem projektu bylo pořízení, instalace a zprovoznění zdravotnické technologie v novém objektu  
v areálu - Centrum akutní medicíny. Hlavními vybavovanými provozy byly např. centrální příjem, 
urgentní příjem,centrální sterilizace, oddělení zobrazovacích metod, kardiologie, anesteziologicko 
resuscitační oddělení, multioborová JIP, neurologická JIP, metabolická JIP, koronární JIP a oddělení 
operačních sálů. 
 
 

Údaje o projektu 
Prioritní osa: 15.3 Integrovaný rozvoj území 
Oblast podpory: 15.3.2 Rozvoj měst 
Registrační číslo projektu: CZ.1.15/3.2.00/15.00690 
Název projektu: Zdravotnická technologie pro Centrum akutní 

medicíny 
Celková výše smluvní dotace (v Kč): 221.794.916,40 
Datum zahájení realizace projektu: 3.10.2008 
Datum ukončení realizace projektu: 14.3.2011 
Dodavatel: 
 

Sdružení MPEH- nemocnice Kladno 
Puro-klima, a.s.,  Hospimed, s.r.o. 

Celkové náklady akce (v Kč): 
 

211.356.620,16 

Konečná částka dotace (v Kč): 
 

195.504.873,65 

        

            
Operační sál                                                                   Operační sál jednodenní chirurgie                                                          

                
Rentgen                                                      Box JIP 
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Pořízení kobaltového ozařovače 
 
Hlavním cílem projektu bylo vybavení radioterapeutického oddělení  kobaltovým ozařovačem. 
Součástí dodávky byl dále zejména rentgenový simulátor, plánovací systém, software pro výpočet 
radiobiologického modelu, fixační pomůcky a vybavení modelové laboratoře. 
 
 

        
 
 

Údaje o projektu 
Prioritní osa: 15.3 Integrovaný rozvoj území 
Oblast podpory: 15.3.2 Rozvoj měst 
Registrační číslo projektu: CZ.1.15/3.2.00/15.00345 
Název projektu: Světlo života pro centrum moderní terapie 
Celková výše smluvní dotace (v Kč): 21.460.522,- 
Datum zahájení realizace projektu: 17.4 2007 
Datum ukončení realizace projektu: 15.6.2010 
Dodavatel: 
 

ÚJP Praha, a.s. 

Celkové náklady akce (v Kč): 
 

38.319.421,80 

Konečná částka dotace (v Kč): 
 

21.293.559,47 

 
 
 
 

        
Kobaltový ozařovač  TERABALT                                             Simulátor TERASIX 
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Pořízení magnetické rezonance 
 
Hlavním cílem projektu bylo vybavení rentgenologického oddělení přístrojem magnetické rezonance. 
Součástí akce byly též stavební úpravy objektu pro umístění zdravotnické technologie a vedlejší 
podporovanou akcí úprava  přístupu do areálu nemocnice a rekonstrukce objektu Pokladny. 
 
 

 
 

Údaje o projektu 
Prioritní osa: 15.3 Integrovaný rozvoj území 
Oblast podpory: 15.3.2 Rozvoj měst 
Registrační číslo projektu: CZ.1.15/3.2.00/15.00344 
Název projektu: Magnet pro Kladno-zdravá diagnostika 
Celková výše smluvní dotace (v Kč): 46 561 753,76 
Datum zahájení realizace projektu: 12.5. 2008 
Datum ukončení realizace projektu: 31.10.2008 
Dodavatel: 
 

Puro-klima, a.s. 
Energie stavební a báňská, a.s. 

Celkové výdaje projektu (v Kč): 
 

51.482.781,85 

Konečná částka dotace (v Kč): 
 

46.561.753,00 

 

 
 

      
Magnetická rezonance SIEMENS                                              Vjezd do areálu     
 
 
 
 
 


