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Popis

Tří pa t ro vá modulární pří stav ba Kar vin ské hor nic ké nemoc ni ce  
byla vyrobena a smontována během pár měsí ců. V přízemí  
budovy se nachází ortopedické ambulance, ambulance  
anesteziologů či přípravna protetiky. Přízemí  přístavby propojuje  
s hlavní budovou modulární spojovací krček. První patro budovy 
je určeno pro pacienty s následnou péčí. V druhém patře 
je  ortopedické oddělení se standardními pokoji a se čtyřmi 
pokoji JIP. Toto patro je propojeno pomocí spojovacího krčku 
stojícího na příhradové konstrukci přímo s operačním  
sálem v hlavní budově. Bezbariérový vstup je zajištěn výtahem.  
Součástí dodávky bylo i tep lo vod ní tope ní a vzduchotechnika.

Přístavba nemocnice - ortopedie
Umístění stavby Karvinská hornická nemocnice, 

Zakladatelská 975/22
73506 Karviná - Nové Město 

Datum realizace 12/2020

Dodávka zahrnovala Dodávka horní stavby.

Dodávka nezahrnovala Stavební připravenost.

TECHNICKÝ POPIS
Počet modulů 77

Typ modulů StandardLine 

Rozměr modulů 30ks 8.900x3.480x3.650 mm, 9ks 8.900x3.085x3.650 mm
27ks 6.900x3.480x3.650 mm, 9ks 6.900x3.085x3.650 mm
1ks 10.150x3.080x3.232 mm, 1ks 13.600x3.010x3.060 mm

Rozloha 1.960 m2

Světlá výška 3.150 mm, 2.400 - 2.630 mm ve spojovacích chodbách 

Délka výroby 8 týdnů

Délka montáže 12 týdnů

Okna Plastové, trojitě zasklené, venkovní žaluzie s manuálním 
ovládáním 

Vnější dveře AL, celoprosklené, bezpečnostní sklo

Interiér - stěny + 
strop

Sádrovláknité desky s výmalbou, latexový nátěr, v sanitární 
části keramický obklad, nátěr Biodex  v části JIP, podhledy  
z minerálních kazet

Interiér - podlahy PVC, v sanitární části keramická dlažba

Fasáda Omítka, hliníkové lamely

Vytápění Teplovodní topení, klimatizace

Požární odolnost Nehořlavý konstrukční systém DP1

Vybavení Vnitřní dvouramenné schodiště, venkovní dvouramenné 
ocelové schodiště, výtahová šachta a výtah, sekundární 
střecha, výstup na střechu, vzduchotechnika, hasící 
přístroje, hydranty, výlevky, závěsná WC, sedátka do sprch, 
ochranná madla na stěnách, vnitřní protihlukové dveře                                  
s padacím prahem, svítidla LED, nouzové osvětlení
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