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Operační sál - oční oddělení  
 
 
Vážená paní inženýrko, 
 
 
v návaznosti na požadavek nemocnice na dovybavení stávajícího zákrokového očního sálu 

vzduchotechnikou s laminárním prouděním a Váš požadavek o podrobné odůvodnění žádosti, 

vazby na další činnost oboru oftalmologie vyplývající z Rady Kraje Vysočina Vám sděluji 

následující: 

 

V roce 2011 došlo k přestěhování očního oddělení ze satelitního objektu na Družstevní ulici 

(převod jinému vlastníkovi) do areálu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (dále jen 

Nemocnice Třebíč) do pavilonu „U“. Operační sál byl v rámci oddělení vybudován, avšak 

z úsporných důvodů nebyl vybaven potřebnou vzduchotechnikou s laminárním prouděním, která 

by zajišťovala požadovanou čistotu vzduchu ČSN EN 14644-1. Dle současně platného 

metodického pokynu odborné společnosti je doporučeno provádět nitrooční operační zákroky na 

operačním sále s laminárním prouděním, což splňují zmiňované centrální operační sály (COS). 

Tyto jsou však již nyní vytíženy operativou chirurgie, ortopedie, urologie, gynekologie a ORL. 

V rámci výstavby nového pavilonu chirurgických oborů (PCHO) dojde ještě k částečné redukci 

stávajících prostor COS, jelikož je uvažováno kromě zrušení jednoho operačního sálu na úkor 

urgentního příjmu také s prováděním drobných výkonů na operačních sálech, které jsou 

v současné době prováděny v rámci ambulantní chirurgie, ortopedie, gynekologie a urologie na 

zákrokových sálcích. Na COS se budou provádět i výkony v rámci jednodenní chirurgie, pro kterou 

vznikne zprovozněním PCHO nová stanice. Z výše uvedených důvodů není možné v budoucnu 

uvažovat o umístění očního operačního sálu v prostorech COS. 

 

S ohledem na velkou spádovou oblast a záměr Nemocnice Třebíč uvažujeme v budoucnu o 

personální stabilizaci tohoto oboru, jež by měla vést ke zvýšení stávající výkonnosti operativy 

očního oddělení. Operativa očního oddělení je navíc z medicínského hlediska atypická (vysoké 

věkové kategorie pacientů, krátká časová náročnost operačního výkonu a dlouhé transportní 

vzdálenosti očního oddělení na COS) a neslučuje se s provozem standardních operačních sálů, 

což je patrné především z pohledu požadované čistoty a instalované zdravotnické technologie 

stejně, jak je tomu i u ostatních nemocnic Kraje Vysočina.  

 
Krajský úřad Kraje Vysočina 
vedoucí odboru zdravotnictví 
Ing. Soňa Měrtlová 
Žižkova 57 
587 33 Jihlava 
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Pro upřesnění našeho záměru z technického pohledu jsme oslovili projekční kancelář Technika 

budov s.r.o., která nám zpracovala přiloženou odbornou studii, ze které vyplývá technické řešení 

pro dosažení požadovaných parametrů včetně odborného odhadu investičních nákladů. Dle 

vyjádření projektanta je cenu pořízení VZT vyplývající ze studie však třeba doplnit ještě o 

související profese. Odborný odhad nákladů od projektanta uvádíme níže: 

 

Profese Investice 

VZT  2 500 000 

MaR  750 000 

silnoproud  250 000 

EPS  120 000 

ZTI  80 000 

stavba  920 000 

Celkem Kč bez DPH 4 620 000 
 

 

Vážená paní inženýrko, s ohledem na výše uvedené informace Vás znovu žádáme o zvážení 

našeho záměru. 

 

 

 
Děkuji, s přátelským pozdravem 
 
 
 
 
Ing. Eva Tomášová 
ředitelka 
 
 
 
 
 
Příloha: Studie umístění VZT pro operační sál očního oddělení 
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