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vážení spoluobčané,
dovolili jsme si pro vás připravit další publikaci, 
která mapuje modernizaci a rozvoj naší nemoc-
nice. tentokráte se zaměřujeme na „Rekonstrukci 
východního křídla chirurgického pavilonu“. Re-
konstrukce plní harmonogram kompletní mo-
dernizace nemocnice tábor, a.s., kterou schválila 
Rada Jihočeského kraje v polovině roku 2007. 
v předchozích letech jsme vybudovali pavilon 

akutní medicíny a porodnice včetně nového 
vybavení, rekonstruovali operační sály včetně 
nových přístrojů a modernizovali vybavení in-
tenzivní péče. Postupujeme od nejakutnějších 
provozů až po lůžkové zázemí a venkovní prostory.
Rekonstruované východní křídlo patří budo-
vě, která byla postavena v roce 1939 a upravena 
v osmdesátých letech minulého století. v rámci 
celého konceptu budovy jsou zde umístěny ve 
4.nP lůžková stanice společného ošetřovatelské-
ho fondu operačních oborů se zaměřením na 
ortopedické a traumatologické případy, ve 3.nP 
vznikla stanice multioborové JiP společná pro 
všechny operační obory, dále pak dospávací po-
koj a 3 pacientské pokoje určené pro jednodenní 
chirurgii. ve 2.nP gynekologická lůžková stanice 
přirozeně navazuje na stanici šestinedělí a porodní 
sály a operační sály ve vedlejším pavilonu akutní 
medicíny. Zároveň jsou zde umístěny i gyneko-
logické ambulance. v 1.nP zůstal zachován plně 
provoz RDg oddělení avšak s kompletně moder-
nizovaným zázemím pro pacienty i zaměstnan-
ce. vznikla i nová prostorná čekárna s recepcí a 
evidencí. celkovou rekonstrukci uzavírají hlavní 
schodiště chirurgické budovy a v suterénu umís-
těné nové pracoviště mimooperační sterilizace.

Při všech krocích spojených s prostorovým uspo-
řádáním i vybavením jsme dbali na vyšší kom-
fort pacienta, na větší bezpečnost pobytu v naší 
nemocnici a samozřejmě na kvalitnější zdravot-
nické služby poskytované v těchto prostorách 
našimi pracovníky. Proto jako samozřejmost na-
leznete pacientské pokoje jedno, dvou a třílůž-
kové s vlastním sociálním zázemím. každý pokoj 
je vybaven vlastní ledničkou, šatními skříněmi 
s možností uzamčení a televizním přístrojem. 
všechny prostory jsou vymalovány příjemnými 
měkkými barvami. velkoplošná okna jsou osa-
zena venkovními žaluziemi. Žádný z pokojů není 
za tento komfort zpoplatněn. všechny koupelny 
a Wc jsou budovány již jako bezbariérové. s dů-
razem na vyšší bezpečnost našich pacientů i za-
městnanců jsou všechny vstupy osazeny elek-
tronickými čtečkami pro vstup na lůžkovou část.
vážení spoluobčané, vážení spolupracovníci, vě-
říme, že vám předáváme do užívání pracoviště, 
které i v budoucnosti bude splňovat přísné nároky 
na kvalitu pobytu a léčby pacientů, a věříme, že 
od nás budete odcházet spokojeni a uzdraveni.

Za vedení nemocnice ivo houška.

Slovo ředitele nemocnice
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Základní informace o projektu
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NEMOCNICE TÁBOR, a.s.

celkové náklady (včetně dpH)

 rekonstrukce lůžkové části 69.164.515,60 Kč

 vnitřního vybavení 1.790.193,00 Kč

 stavební úpravy RDG 707.515,20 Kč

 stavební úpravy pracoviště mimooperační sterilizace 2.153.931,60 Kč

 technologie mimooperační sterilizace 966.272,00 Kč

Rekonstrukce východního křídla chirurgického pavilonu plní harmonogram kompletní 
modernizace nemocnice tábor, a.s., kterou schválila Rada Jihočeského kraje v polovině 
roku 2007. 

Rekonstrukce lůžkového fondu byla snem nemocnice již přes deset let. 

Projekt za 75 milionů financovala Nemocnice Tábor, a.s. z vlastních zdrojů. Dva-
cet milionů do investice vložil vlastník, jímž je Jihočeský kraj. Zbylých padesát 
pět si během tříleté realizace vyprodukuje nemocnice sama.
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Schválení projektu:
Projekt schválila Rada Jihočeského kraje usnese-
ním č. 706/2007/Rk ze dne 8.7. 2007,
schválení příspěvku Jihočeského kraje formou 
navýšení základního kapitálu 20 mil. kč 
usnesením č. 548/2010/Rk-43 ze dne 8.6. 2010

Generální projektant:
agP-nova spol. s r.o., České budějovice

Technický dozor investora: 
stavební PoRaDna, spol. s r.o., České budějovice

Generální dodavatel stavby:
spilka a Říha s.r.o., soběslav

Generální dodavatel vnitřního vybavení: 
santal spol. s r.o., třeboň
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pavilon cHirurgickýcH oborů

PRovoZy Dle PoDlaží:

4.np lůžková stanice společného ošet-
řovatelského lůžkového fondu (Solf) ope-
račních oborů se zaměřením na ortope-
dické a traumatologické případy. kapacita 
stanice je 33 lůžek. Pokoje jsou jedno až třílůž-
kové, všechny s vlastním sociálním zázemím, 
koupelny i Wc jsou bezbariérové. tři pacient-
ské pokoje jsou koncipovány jako pokoje pro 
pobyt tělesně postiženého pacienta. sesterna 
je přímo u vstupu na lůžkovou stanici s prů-
hledovými okny do chodeb pro lepší kontakt 
s veřejností. 
3.np multioborová jip operačních obo-
rů s kapacitou 13 lůžek. Řešena je z části bo-
xově a z části sálově. Jeden box je jednolůž-
kový, tři boxy jsou dvoulůžkové. v sálovém 
prostoru se nachází 6 lůžek. na stejném pod-
laží je umístěn dospávací pokoj s kapacitou 5 
až 6 lůžek. Jednodenní chirurgii nebo léčbě 
bolesti slouží 3 třílůžkové pacientské pokoje 

s vlastním sociálním zázemím.
2.np lůžková stanice gynekologická 
má kapacitu 22 lůžek. Pokoje jsou jedno, dvou 
a třílůžkové, s vlastním sociálním zázemím. tři 
gynekologické ambulance a samostatná vy-
šetřovna s ultrazvukem navazují bezprostřed-
ně na vstup do východního křídla.
1.np Jednotlivé vyšetřovny radiodia-
gnostického oddělení změnily své logické 
uspořádání. nejvíce zatěžovaná pracoviště 
skiagrafická mají společnou ovladovnu a če-
kárnu bezprostředně u vchodu z vestibulu. 
v rámci rekonstrukce vznikly nové Wc, popi-
sovny lékařů a ostatní zázemí pracovníků.
1.pp Zde se nachází nové pracoviště mi-
mooperační sterilizace disponující dvěma 
novými parními sterilizátory a jedním sterilizá-
torem plazmovým určeným pro nízkoteplotní 
sterilizaci.
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NP = nadzemí patro            PP=podzemní patro



RealIZaCe PRoJeKTu
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generálním dodavatelem stavby byla soběslavská fir-
ma spilka a Říha s.r.o.. generálním projektantem firma 
agP-nova spol. s r.o., která se podílela již v minulosti 
i na rekonstrukci operačních sálů.
Je nutné ocenit pochopení pacientů, kterým pobyt 
v nemocnici během léčby znepříjemňovaly stavební 
práce. budova pocházející z roku 1939 byla naposled 
upravena v osmdesátých letech minulého století. 
v rámci rekonstrukce muselo být přestěhováno oddě-
lení následné péče do náhradních prostor suterénu 
budovy psychiatrie a oddělení následné péče i, čímž 
došlo k uvolnění celého čtvrtého nadzemního podla-
ží. oddělení gynekologie bylo sestěhováno na jednu 
polovinu 3. patra. Provoz původní JiP a dospávacího
pokoje byl přesunut do ostatních JiP a do západního 
křídla. v 1. nP zůstalo oddělení radiodiagnostické, které 
pracovalo v rámci možností a přizpůsobení se rekon-
strukci bez omezení.

k předání staveniště došlo v prosinci 2010.
dokončení a předání stavby se uskutečnilo 
v říjnu 2011. 
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východní křídlo novévýchodní křídlo před rekonstrukcí

Dříve pokoje bez sprchy a záchodu, nedoléhající okna. 

nyní dvoulůžkové a třílůžkové pokoje s televizí, ledničkou a vlastním sociálním 
zařízením. 
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PRůběh ReKoNSTRuKCe 4. np 
- lůžková Stanice ortopedie, SouČáST SPoleČNého ošeTřovaTelSKého lůžKového foNDu (SOLF) oPeRaČNíCh oboRů

výstavba pokojů výstavba sesterny

Zahájení výstavby

výstavba chodby
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Nová chodba Nový dvoulůžkový pokoj

Nová sesterna Nová kuchyňka

Nová koupelna
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PRůběh ReKoNSTRuKCe 3. np - muLtiObOrOvá jip

Zázemí JIP, původní stav Sklad JIP, původní stav

výstavba boxů

Nový box
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výstavba JIP Nová JIP

výstavba dospávacího pokoje Nový dospávací pokoj

Nová přípravna JIP
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Nový pokoj

Původní koupelna

Nová chodba s kuchyňkou

PRůběh ReKoNSTRuKCe 2. np - LůžkOvá Stanice gynekOLOgická

Nová koupelna

Původní pokoj

Nová přípravna JIP



Nový vstup

Nová čekárna s recepcí

Nové chodby
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Chodby, původní stav
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PRůběh ReKoNSTRuKCe 1. np 
- radiOdiagnOStické OdděLení



PRůběh ReKoNSTRuKCe 1.pp - StrOjOvna vzduchOtechniky a mimOOperační SteriLizace
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Prostory suterénu ve výstavbě
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výtah ve výstavbě mimooperační sterilizace ve výstavběStrojovna vzduchotechniky ve výstavbě

Nová mimooperační sterilizaceNový výtahNová strojovna vzduchotechniky
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oTevřeNí ZReKoNSTRuovaNýCh PRoSToR

Dne 13.10 2011 Nemocnice Tábor, 
a.s. slavnostně zahájila provoz v re-
konstruovaném východním křídle 
pavilonu chirurgie. vedení nemocnice 

pozvalo k prohlídce nových prostor nejen média, ale i 
veřejnost. občané si mohli vyzkoušet správné postupy 
při resuscitaci za asistence zdravotních profesionálů. 

Tato další etapa je součástí celého komplexu rekon-
strukcí a modernizace nemocnice zahájených v roce 
2007. Postupem let bylo do nemocnice investováno 

Ivana Stráská, Ivo Houška a Vladimír Pavelka 
slavnostně přestřihávají pásku

táborská nemocnice dokončila 
rekonstrukci východního křídla 
pavilonu chirurgie 

již okolo 400 milionů korun. v nejbližší době by měla 
následovat poslední z velkých rekonstrukcí a tou by 
mělo být západní křídlo budovy chirurgie.

v přímé návaznosti na vedlejší budovu s porodnicí 
a šestinedělím byla umístěna lůžková stanice gyne-
kologie včetně gynekologických ambulancí. v přízemí 
budovy se pak dočkalo rekonstrukce i oddělení radio-
diagnostiky s přímým propojením na hlavní vestibul. 
současně zde byl instalován i nový skiagrafický pří-
stroj v ceně 1.800.000 kč.

„Jsem ráda, že se daří postupně renovovat tábor-
skou nemocnici a musí říct, že velmi pěkně. Je 
dobře, že jsme i napříč politickým spektrem našli 
vždy shodu na tom, že investovat do zdravotnic-
kých zařízení je správnou investicí.“ 

Ivana Stráská (ČSSD)
náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje 
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muDr. Pavel PaZDíReK
primář

bc. milada KoCIáNová
staniční sestra

hana valešová
vrchní sestra 
Solf operačních oborů

Zástupcem primáře je muDr. Richard Jíra

Pracuje zde 6 lékařů, dále 12 sester 
+ 4 ambulantní sestry a 4 sanitáři

lůžková stanice disponuje 33 lůžky

Pacienti ortopedie i traumatologie se v říjnu 2011 konečně dočkali a přestěhovali se do nových 
rekonstruovaných prostor 4. nadzemního podlaží východního křídla pavilonu chirurgických 
oborů. 
Pacientům je nyní k dispozicí moderní, dobře vybavené oddělení s vysokým komfortem. 
každý pokoj má vlastní sprchu a Wc, lednici a lcD televizi. 
velkou výhodou je i umístění oddělení na stejném patře s operačními sály. ambulantní část 
ortopedického oddělení se nezměnila, jen opět přibylo ošetřených pacientů a ambulantních 
výkonů.

Pracoviště ortopedie provádí standardně aloplastiku velkých kloubů, jako je implantace totál-
ních endoprotéz (teP) kolena a kyčle, včetně náročných revizních operací teP. implantují se zde 
i endoprotézy ramena a náhrady malých kloubů ruky a nohy. Provádí se rekonstrukční výkony 
v ortopedii, včetně korekčních osteotomií na horní i dolní končetině. standardem jsou artrosko-
pické operace kolena, ramena, hlezna, kyčle a lokte, včetně rekonstrukčních výkonů. 
Standardem v ošetřování úrazů pohybového aparátu je využití nejmodernějších postupů a 
nejnovějších typů implantátů pro osteosyntézu zlomenin, jako jsou podsunuté, zamykací dlahy 
(lcP), moderní zevní fixatéry, kloubní náhrady v traumatologii, a veškeré typy nitrodřeňového 
hřebování, ante i retrográdní technikou, pro zlomeniny dlouhých kostí. Zlomeniny krčku stehen-
ní kosti se zde ošetřují osteosyntézou u mladších pacientů, u straších se provádí aloplastika - ceP 
či teP kyčle. u dětských zlomenin se využívá titanových elastických hřebů. 

k polovině listopadu 2011 bylo již provedeno 900 operací v celkové či svodné anestezii, z toho 
přes 210 náhrad velkých kloubů, včetně revizních operací, téměř 300 artroskopických výkonů. 
ambulatních operací bylo již přes 145. 

4. np - oRToPeDICKé oDDěleNí
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muDr. Zdeněk valášeK 
primář chirurgického 

oddělení

muDr. Jaromír CheNíČeK
vedoucí lékař 

multioborové JIP

Jana buRDová
staniční sestra

na multioborové JiP pracuje v nepřetržitém provozu 
celkem 20 sester a 4 nižší zdravotničtí pracovníci.

hana valešová
vrchní sestra 

Solf operačních oborů

3. np - mulTIoboRová JeDNoTKa INTeNZIvNí PéČe

multioborová jednotka intenzivní péče vznikla po rekonstrukci východního křídla 
pavilónu operačních oborů ve třetím nadzemním podlažím spojením bývalých 
dvou jednotek intenzivní péče, kterými disponovalo chirurgické oddělení. 

Díky rekonstrukci a realizaci projektu „modernizace vybavení intenzivní péče“ v rám-
ci regionálního operačního programu je nyní na centralizovaném pracovišti inten-
zivní péče k dispozici všem operačním oborům celkem 13 lůžek. ta jsou rozčle-
něna do prostoru sálu, kde se nachází 6 lůžek a prostoru 4 boxů, kde je zbývajících 
7 lůžek. samozřejmostí je, že všechny prostory jsou klimatizované.

vlastní jednotka intenzivní péče je vybavena např. moderním monitorovacím sys-
témem s centrálou, umožňující sledování základních životních funkcí hospitalizo-
vaných pacientů na všech lůžkách z prostoru velínu, kvalitní přístrojovou technikou 
pro podávání infuzních roztoků a přesnou nitrožilní aplikaci účinných léků, elektric-
ky ovládanými moderními lůžky umožňujícími polohování handicapovaných pa-
cientů. Jednotka intenzivní péče je vybavena v odpovídající míře i počítačovou 
technikou a disponuje i dostatečným prostorovým zázemím.

organizačně je součástí chirurgického oddělení, jehož primářem je muDr. Zdeněk 
valášek. 
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v roce 2011 bylo na JiP hospitalizováno v období od 1. ledna do 31. října celkem 
883 pacientů, což je za dobu historie JiP v táborské nemocnici rekordní počet. 
využití (obložnost) lůžek JIP se pohybuje kolem 85%.

na JiP jsou hospitalizováni především ti pacienti operačních oborů (chirurgie, or-
topedie, urologie, oRl a případně gynekologie), jejichž zdravotní stav vyžaduje 
v perioperačním období intenzivní vyšetřování, ošetřování, sledování a léčení. 
v naprosté většině se jedná o operované pacienty výše jmenovaných operačních 
oborů.

ve stejném podlaží, v těsném sousedství s jednotkou intenzivní péče, se nachází 
monitorovací pokoj, který je svými 6 lůžky k dispozici pro sledování většiny ope-
rovaných pacientů v bezprostředním pooperačním období.
Provoz monitorovacího pokoje zajišťuje anesteziologicko-resuscitační oddělení. 
v souvislosti s projektem modernizace vybavení intenzivní péče byl z prostředků 
regionálního operačního programu pořízen také přístroj na tzv. studenou steriliza-
ci, který nahradil sterilizátor využívající ke sterilizaci páry formaldehydu. Přístroj je 
umístěn na centrální sterilizaci, kde je k dispozici pro sterilizaci především choulos-
tivých optických částí operačních přístrojů a nástrojů.
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muDr. Jiří holub
primář

Jana NuTIlová
vrchní sestra

Zástupcem primáře je od října 2011 
muDr. Jiří berka 

na oddělení pracuje 10 lékařů, dva z nich pouze 
na částečný úvazek.

Dále zde pracuje 27 sester 
+ 3 sestry na ambulanci

Počet lůžek 46 (porodnice 20 + 4 pro dopro-
vod, gynekologie 22)

2. np - GyNeKoloGICKo - PoRoDNICKé oDDěleNí

Toto oddělení provádí kompletní škálu gynekologicko – porodnických operací, 
která přísluší gPo s odbornou akreditací i. stupně s výjimkou složitých a rozsáhlých 
onkogynekologických operací. u těchto případů se spolupracuje s renomovanými pra-
covišti v Praze s akreditací ebcog – nejvíce s ÚPmD Praha Podolí, kam lékaři gPo jezdí 
a účastní se těchto operací. krom toho se na tomto pracovišti provádí prakticky 
celá škála velkých gynekologických operací minimálně invazivními postupy. Touto 
technikou je na tomto oddělení operováno 85% žen. 
Dále jsou zde operovány pacientky s močovou inkontinencí moderními metodami, kte-
ré také spadají do oblasti minimálně invazivních postupů. Jde o takzvané „pásky“, tedy 
implantáty, které po podrobném urogynekologickém vyšetření a správném provedení 
zabraňují u těchto žen úniku moči, který je obrovským společenským a medicínským 
handicapem. lékařům se daří udržovat, i při současné vysoké porodnosti, nízké pro-
cento operačních porodů ve srovnání s celostátním průměrem.
trendem dnešní doby je pacienta rychle vyšetřit, co nejdříve odoperovat, většinou mi-
nimálně invazivně, a co nejrychleji propustit do domácího ošetřování – samozřejmě 
je to v okamžiku, kdy se pacient na propuštění cítí. velká část operací směřuje k tzv. 
jednodenní chirurgii. Jen málo pacientů chce v současné době ležet zbytečně dlouho 
v nemocnici.

na gynekologii s omezeným počtem lůžek bylo do konce října 2011 hospitalizováno 
768 pacientek, na porodnici bylo za tuto dobu hospitalizováno 859 pacientek. 
95% z přijatých pacientek na lůžko bylo na gynekologii operováno.
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muDr. Karel ChylíK
primář

Zástupkyní primáře je muDr. věra tvrdíková

na oddělení pracuje 6 kmenových lékařů a 1 lékař na čás-
tečný úvazek. všichni lékaři mají plné vzdělání v oboru 
Radiodiagnostika a jedna lékařka navíc i. atestaci z oboru 
Pediatrie.

lékaři pracují v jednosměnném provozu. odpolední ví-
kendový provoz a provoz o svátcích je zajištěn pohoto-
vostí mimo pracoviště.

na oddělení dále pracuje 12 laborantů, 3 sestry a dvě 
administrativní pracovnice.

laboranti zajišťují nepřetržitý třísměnný provoz.

michal NěmeC, DiS.
vrchní laborant

Pod radiodiagnostické oddělení patří 6 stacionárních pracovišť a 5 mobilních.

oddělení zajišťuje všechna běžná vyšetření včetně CT a diagnostických mamogra-
fií. screeningové (preventivní) mamografie se provádí pouze v Písku a Českých budě-
jovicích. Provádíme také běžná drobná intervenční vyšetření pod ct či uZ kontrolou 
- obstřiky kořenových nervů, si skloubení, bioptická vyšetření, punkce a drenáže. Po 
dokončení rekonstrukce začínáme postupně navyšovat počet ultrazvukových vyšet-
ření.

v letošním roce bylo vše složitější neboť na rentgenovém pracovišti probíhala rekon-
strukce za plného provozu oddělení. byla to složitá situace jak pro naše klienty, tak 
i pro pracovníky oddělení, ale myslím si, že ono výrazné dočasné omezení komfortu 
se vyplatilo. 

Současné oddělení působí moderním dojmem, je propojeno s hlavní halou a byla 
zde vytvořena malá čekárna, kterou oddělení již léta postrádalo. Nemocnice Tá-
bor, a.s. zakoupila nové skiagrafické zařízení se stropním závěsem, které urychlí 
zejména vyšetřování pacientů na lůžku. Stále ještě běží rekonstrukce posledního 
skiagrafického pracoviště se třemi kabinkami, po jehož dokončení se zkrátí doba 
čekání na klasické rentgenové vyšetření.

Do konce října letošního roku bylo provedeno 55 930 vyšetření z toho ct 6 620 a mi-
niintervenčních výkonů 156.

1.np - RaDIoDIaGNoSTICKé oDDěleNí
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oddělení cos, jejichž součástí je mimoo-
perační sterilizace, se dnes nachází v nově 
zrekonstruovaných prostorách suterénu 
budovy chirurgických oborů. 

během rekonstrukce byl celý provoz steriliza-
ce přesunut do náhradních prostor – zázemí 
operačního sálu, takže chod sterilizace probí-
hal bez omezení a staré prostory byly kom-
pletně přebudovány. 

nové stavební úpravy zaručují splnění všech 
hygienických norem a požadavků pro pro-
voz zařízení tohoto typu. vybavení tohoto 
oddělení je nové a týká se to nejen vyba-
vení nábytkem, ale i přístrojů, ve kterých je 
prováděna sterilizace potřebného materiá-
lu pro lůžková i ambulantní oddělení celé 
nemocnice. 

Pro provoz tohoto oddělení jsou nezbytné 
přístroje - sterilizátory, ve kterých je sterili-
zován používaný materiál z lůžkových i am-
bulantních oddělení celé nemocnice a další 
přístroje, které umožňují resterilizovatelný 
materiál připravit ke sterilizaci.
Pro parní sterilizaci vysokou teplotou byly 
pořízeny 2 nové autoklávy getinge hs 33.
 Z fondů Regionálního operačního pro-
gramu (RoP) byl zakoupen nízkoteplotní 
plazmový sterilizátor sterrad 100s, který 
nahradil formaldehydový sterilizátor. Jed-

nou z velkých výhod tohoto typu přístroje 
je jeho ekologický provoz, který nezatěžuje 
životní prostředí toxickými odpady, protože 
jako sterilizační médium je využíván Peroxid 
vodíku. Další z předností plazmového steri-
lizátoru je kratší doba sterilizačního procesu 
oproti jiným nízkoteplotních sterilizátorům.
Pro přípravu materiálu do plazmového steri-
lizátoru byla pořízena nová svářečka obalů.
chod sterilizace zajišťuje velmi zkušená sest-
ra specialistka na sterilizaci a ošetřovatelka. 
Personál pracoviště je organizačně začle-
něn pod oddělení centrálních operačních 
sálů, v jejichž čele stojí sestra manažerka 
s vysokoškolským vzděláním v oboru ošet-
řovatelství.

mgr. blanka roHáčková 
manažerka CoS

1.pp - oDDěleNí CeNTRálNíCh oPeRaČNíCh Sálů (CoS) - mImooPeRaČNí STeRIlIZaCe 
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veškeré stavební práce na rekonstruk-
ci východního křídla chirurgického 
pavilonu byly kompletně realizovány 
generálním dodavatelem - stavební 
firmou Spilka a říha spol. s r.o.

soběslavská stavební firma spilka a Říha s.r.o. 
vznikla v roce 1992 jako nový subjekt spojením 
hsv soběslav se střediskem montáže tábor (dří-
ve osP tábor).
Firma si zakládá na své strategii, kterou je solid-
nost a slušnost vztahů jak uvnitř firmy, tak i na-
venek.
Zásadou je těsná spolupráce mezi investorem, 
projektantem a stavební firmou. Podnik, jako 
soukromá firma, má pružnější reakce na kon-
krétní potřeby odběratelů a ve své činnosti se 
spoléhá zejména na odbornou a organizační 

schopnost svého vedení a spolupracovníků.
stavební firma přistoupila k realizaci projek-
tu v táborské nemocnici s vědomím, že bude 
prováděn za plného provozu a tak bylo nutné 
poměrně přesně rozpracovat organizaci práce 
s co nejmenším možným zejména hlukovým 
zatížením pro nejbližší pacientské a odborné 
prostředí. Do velké  míry se tento záměr poda-
řilo realizovat. 
Firma spilka a Říha s.r.o. ocenila velmi dobrou 
spolupráci s vedením táborské nemocnice 
a zejména pak s pochopení personálu, který 
po dobu několika měsíců pracoval v obtížných 
podmínkách. výhodou bylo, že práce byly pro-
váděny uvnitř objektu a nemusely být v zimních 
měsících nijak omezovány a tak bylo možné 
beze zbytku naplnit přijatý harmonogram a pře-
dat stavbu v termínech do užívání. 
lze konstatovat, že rekonstrukce proběhla bez 
problémů, během její realizace nedošlo k žád-
ným závažným konfliktům či nedorozuměním 
jak za strany vedení nemocnice a personálu, tak 
ze strany firmy a jejích zaměstnanců. také paci-

enti přistupovali k probíhajícím stavebním pra-
cím s pochopením.
Reference:
mezi další realizované projekty patří obchodní 
centrum g v Č. budějovicích, Dětský pavilon ne-
mocnice České budějovice či veřejné koupaliště 
hulák v Prachaticích.

Jednateli společnosti jsou ladislav spilka 
a václav Říha.

Kompletní projektové práce na rekon-
strukci východního křídla chirurgické-
ho pavilonu realizovala firma aGP-no-
va spol. s r.o., České budějovice
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NEMOCNICE TÁBOR, a.s.



NEMOCNICE TÁBOR, a.s.


