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Předběžná tržní konzultace – Odborný léčebný ústav Pasohlávky 

 

Společnost Thermal Pasohlávky a.s. (dále jen „Zadavatel“) byla založena s cílem vybudovat lázeňskou 
a rekreační zónu v obci Pasohlávky, a to především za účelem vyřešení nedostatečné kapacity 
rehabilitačních a doléčovacích zařízení na území Jihomoravského kraje. Nyní zadavatel připravuje 
zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a vybavení s pracovním názvem 
„Projektování, výstavba a vybavení odborného léčebného ústavu Pasohlávky“ (dále jen „veřejná 
zakázka“). 

Pro získání nezbytných informací pro správné nastavení zadávacích podmínek, zejména délky 
realizace a předpokládané hodnoty veřejné zakázky, se Zadavatel rozhodl pro realizaci předběžné 
tržní konzultace ve smyslu § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. Tato informace bude zveřejněna na webových stránkách Zadavatele a jeho 
profilu. 

• https://www.thermalpasohlavky.cz 

• https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/27714608 

Žádáme Vás tedy o vyčíslení předpokládané hodnoty předmětu veřejné zakázky a odhadu časové 
náročnosti doprojektování a realizace staveb na základě Vašich odborných znalostí a zkušeností. 

Komunikace se Zadavatelem bude probíhat pouze v elektronické podobě. Kontaktní osobou je Ing. 

Jiří Blanář. Požadované informace prosím zasílejte pouze v elektronické podobě na adresu 

blanar@thermalpasohlavky.cz., max. do velikosti 15 GB, a to do 3. 5. 2019. 

 

DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY: 

• Získané informace budou použity výhradně pro účely zpracování zadávací dokumentace 
veřejné zakázky. 

• V případě dodatečného dotazu dodavatele, budou dotazy i odpovědi (bez uvedení 
identifikačních údajů dodavatele) zveřejněny na webových stránkách Zadavatele a profilu 
Zadavatele. Zadavatel si také vyhrazuje právo neodpovědět na položený dotaz. 

• Zájemce ve své konzultaci dále doloží prohlášení o zpracování osobních údajů: Zájemce 
dle prohlášení o zpracování osobních údajů bere na vědomí skutečnost, že Thermal 
Pasohlávky bude zpracovávat osobní údaje Zájemce podle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů, a to jméno, příjmení, datum narození a 
bydliště apod., při projednávání výsledků předběžné tržní konzultace, příp. v zadávací 
dokumentaci veřejné zakázky, a dále bere na vědomí, že tyto mohou být uvedeny 
v zápisech ze zasedání orgánů Thermal Pasohlávky. 

  

https://www.thermalpasohlavky.cz/
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/27714608
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STRUČNÝ POPIS: 

Logickým vyústěním tohoto účelu společnosti je záměr na vybudování odborného léčebného ústavu 
(„OLÚ“), který bude navíc moci využívat příznivých účinků tamějšího zdroje přírodní léčivé vody 
(především vrtu Mu3G, jehož voda je charakterizována jako „přírodní, silně mineralizovaná voda, 
sírano-chloridového sodného typu, sirná se zvýšeným obsahem fluoridů a jodidů, termální teplá, 
hypotonická“) a tento bude realizován v souladu s vyhláškou č. 92/2012 Sb. o požadavcích na 
minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče a 
vyhláškou 284/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální 
technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče .   

OLÚ s ošetřovacím dnem 00022 je určen pro hospitalizaci pacientů, kteří jsou schopni fyzicky 
i mentálně aktivní spolupráce při poskytování léčebně rehabilitační péče. Pacienti pro tento typ 

péče jsou přijímání zpravidla jako překlad z lůžkových oddělení nemocnic s cílem pokračovat v 
restituci či kompenzaci poruchy či ztráty funkce ve stádiu stabilizace choroby. Zdravotní péči v 
odborných léčebných ústavech doporučuje zpravidla ambulantní lékař specialista nebo ošetřující 
lékař při hospitalizaci. OLÚ Pasohlávky bude rozdělen do čtyř oddělení po 30 lůžkách (max. kapacita 
40 lůžek na oddělení při obsazení nadstandardních pokojů dvěma pacienty) primárně určených pro 
rehabilitaci pacientů ortopedických a traumatologických. Pokud budou s pojišťovnou smluvně 
zajištěny další specializace, resp. indikace, bude možné variantně v rámci technického vybavení 
poskytovat péči i pacientům s dalšími diagnózami. 

 

Výstavba projektu je plánována na pozemcích, které vlastní Zadavatel, a na kterých již byla 

zbudována základní technická infrastruktura. Na pozemek je vybudovaný sjezd z účelové 
komunikace. Dále jsou na hranici pozemku vedeny inženýrské sítě kanalizace splašková a dešťové, 
vodovod pitné, užitkové a minerální vody a plynovod. V současnosti se je vybrán zhotovitel na 
realizaci kioskové trafostanice, která bude společností EON připojena k síti, tato bude dokončena v ½ 
roku 2019. 

Příprava projektu byla zahájena v roce 2015, a to identifikací záměru, jeho specifikací a zajištěním 
nezbytných podkladů, včetně zadání zpracování projektové dokumentace. V současné době již bylo 
získáno i územní rozhodnutí, vlastní zahájení realizace stavby je předpokládáno v roce 2020.  
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PARAMETRY BUDOVY: 

Kapacita zařízení je plánována na 120 resp. 160 lůžek rozdělených do čtyř oddělení, kdy na každém 
oddělení bude 10 pokojů dvoulůžkových a 10 pokojů jednolůžkových ( ≈ nadstandardních), které 
budou umožňovat snadné doplnění druhého lůžka (pak bude dosaženo kapacity 160 lůžek). Mimo 
lůžkové části bude součástí OLÚ vstupní a vyšetřovací blok, pracoviště zajišťující rehabilitaci, 
vodoléčbu a terapii a samozřejmě i provozní část poskytující potřebné zázemí (parkoviště, sklady, …). 
Součástí areálu je uvažována i ubytovací prostory pro zdravotnický personál o kapacitě cca 20 - 30 

lůžek. Tato část není součástí vizualizace výše a není zpracovaná žádná projektová dokumentace. 

• https://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/zlepseni-systemu-planovani-kapacit-a-

efektivnosti-investovani-ve-zdravotnictvi_1621_3.html 

• https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0031&from=CS 

ORIENTAČNÍ ÚDAJE O KAPACITÁCH STAVBY LÉČEBNÉHO ÚSTAVU:  

a) Zastavěná plocha – objekt OLÚ:  2 353 m2  

b) Zastavěná plocha – objekt TS:  14 m2 

c) Obestavěný prostor OLÚ:  31 830 m3 

d) Obestavěný prostor TS:   36 m3  

e) Počet zaměstnanců:    81 osob ve směně  
f) Kapacita lůžek:     160 osob  

g) Stravovací kapacita:    241 osob  

h) Počet parkovacích míst:   98 míst  

 

RÁMCOVÝ STAVEBNÍ PROGRAM: 

1. Vstupní a vyšetřovací blok: 
• Příjem pacientů  
• Recepce, evidence pacientů  
• Vyšetřovna – ambulance  

• Plánování procedur 

• Společenské a volnočasové prostory 

• Provozní místnosti 
• Kanceláře 

• Sklady 

• Archiv 

 

2. Rehabilitace, vodoléčba, terapie 

• Tělocvičny 

• Rehabilitace 

• Rehabilitační bazén 

• Balneovany 

• Individuální terapie 

• Termoterapie 

• Ergoterapie, elektroterapie 

https://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/zlepseni-systemu-planovani-kapacit-a-efektivnosti-investovani-ve-zdravotnictvi_1621_3.html
https://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/zlepseni-systemu-planovani-kapacit-a-efektivnosti-investovani-ve-zdravotnictvi_1621_3.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0031&from=CS
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• Klinická logopedie, psychologie místnost pro sociální pracovnice  
 

3. Lůžková část 
• 4 oddělení variabilně 30-40 lůžek včetně zázemí tj. 120-160 lůžek tj. 80/40 až 160/0 

(standard/ nadstandard) 

4. Provozní část 
• Parkoviště 

• Technologie 

• Sklady 

• Předávací místo gastro 

• Předávací místo prádlo 

 

5. Ubytovací zařízení pro zdravotnický personál 
• Maximálně dvoupatrová nepodsklepená budova s půdorysem do 200 m2. Může se jednat 

o kontejnerovou stavbu případně dřevostavbu. 
 

Pozn: 

• Cenová úroveň použitých materiálů výplní otvorů a povrchů konstrukcí bude v průměrné 
cenové relaci odpovídající typu zařízení. 

• Podrobnější technický popis objektu je v Průvodní zprávě, Souhrnně technické zprávě a 
vybrané části výkresové dokumentace. 

 

POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU PLNĚNÍ: 

a) Doprojektování odborného léčebného ústavu (dokončeno územní rozhodnutí č.j. MUPO-

54805/2017/SU/HRI) včetně návrhu využití obnovitelných zdrojů energie v budově 

b) Projektování ubytovacího zařízení pro zdravotnický personál 
c) Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení za účelem vydání stavebního 

povolení a obstarání stavebního povolení pro všechny stavby 

d) Zpracování návrhu na vydání všech kolaudačních rozhodnutí 
e) Zajištění zdravotnického a provozního (nezdravotnického) vybavení 
f) Kompletní realizace staveb, včetně okolní zeleně v rozsahu územních povolení 

 

ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ ZADAVATELEM: 

Financováno bude z vlastních zdrojů, případně budou využity dotace od Ministerstva zdravotnictví, 
Ministerstva životního prostředí a Jihomoravského kraje.  

Případné další možnosti čerpání dotací nebo spolufinancování můžete navrhnout. 
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VYČÍSLENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 

a) Výstavba léčebného ústavu (31 830 m3 obestavěného prostoru) 
b) Zdravotnické vybavení (80/40 nebo 160/0 pokojů) 
c) Výstavba ubytovacího zařízení pro zdravotnický personál (1 280 m3 obestavěného prostoru) 
d) Provozní vybavení (informační systém, kancelářské provozy, čekárny, …atd.) 
e) Investiční náklady přípravy, projektu a zabezpečení stavby (včetně datového uložiště pro 

dokumentaci a komunikaci se Zadavatelem v průběhu celého projektu) 
f) Samostatné nacenění v případě provedení projekčních prací ve 3D 

 

PLÁN REALIZACE: 

a) Projektová část včetně zajištění pravomocného stavebního povolení 
b) Výstavba včetně kolaudace 

c) Instalace vybavení a uvedení do provozu 

 

Pozn.:  

• Dodavatel může dodat schématické provedení plánu realizace ve větším rozsahu, než je 
uvedeno výše. 

 

Předem Vám velice děkuji za spolupráci a věnovaný čas výše uvedenému. 

 

S pozdravem 

 

15. 4. 2019 

Ing. Martin Itterheim 

Předseda představenstva 

Thermal Pasohlávky a.s. 

 

PŘÍLOHY: 

• Vybrané části dokumentace pro územní rozhodnutí 
• Územní rozhodnutí 

 

Vzhledem k většímu objemu dat, budou uvedené přílohy zaslány obratem, na základě vaší 
jednoduché žádosti s identifikací firmy a udáním adresy, na kterou máme podklady zaslat. Žádosti 
směřujte prosím také na adresu blanar@thermalpasohlavky.cz 

 


