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FN HK na výstavě představuje návrhy modernizace chirurgických 

oborů 
 
Fakultní nemocnice Hradec Králové dnes otevřela výstavu architektonických návrhů 
vzešlých z loňské mezinárodní soutěže na modernizaci chirurgických oborů FN HK. 
Výstava bude v areálu nemocnice přístupná pro zaměstnance a laickou i odbornou 
veřejnost do 20. dubna 2018. 
Pět návrhů a modely z druhé fáze architektonicko-urbanistické soutěže jsou k vidění v přízemí 
Pavilonu akademika Bedrny, návrhy z první fáze jsou vystavené ve spojovacím koridoru mezi 
Pavilonem interních oborů a Plicní klinikou FN HK. Do soutěže se přihlásilo celkem 17 
subjektů, vítězem soutěže se stal ateliér M2AU. 
„Chceme našim zaměstnancům i veřejnosti umožnit podívat se na všechny do soutěže zaslané 
návrhy, které nabídly různé pohledy na možné řešení chirurgických oborů. Součástí výstavy je 
také hodnocení jednotlivých návrhů odbornou porotou a další informace o soutěži,“  uvedl 
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c., ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové. 
Pavilon akademika Bedrny ve FN HK, který byl otevřen v červnu 1985, vyžaduje po více než 
třech desítkách provozu zásadní modernizaci. Jeho dispoziční a kapacitní uspořádání již 
nevyhovuje potřebám moderní medicíny. Vedení Fakultní nemocnice Hradec Králové se 
proto rozhodlo pro vybudování přístavby a současně kompletní rekonstrukci a modernizaci 
současného pavilonu.                    
Projekt s celkovými náklady ve výši 2,4 miliardy korun je zařazený mezi strategické investice 
Ministerstva zdravotnictví České republiky, stavební práce by mohly začít v roce 2021 a 
dokončené by měly být o pět let později. Modernizací chirurgických oborů vznikne jeden z 
největších operačních traktů v ČR, ve kterém bude například 21 nejmodernějších operačních 
sálů. V novém centru bude 16 lůžkových oddělení se 420 lůžky. Více informací o soutěži je 
možné najít na www.nextlevelfnhk.cz. 
 
 
 
Kontakt pro média: 
 
 
Bc. Jakub Sochor 
specialista PR a marketingu  
Fakultní nemocnice Hradec Králové 
Tel.: 602 216 643 
e-mail: jakub.sochor@fnhk.cz 
www.fnhk.cz 
 
 
 


