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ROZVOJ BOSKOVICKÉ NEMOCNICE
z pohledu Ing. Lubomíra Moráně

 Ing. Lubomír Moráň

	 Ing.	Lubomír	Moráň	byl	letos	jmenován	
provozně	technickým	náměstkem	Nemoc-
nice	Boskovice	s.r.o.	Pro	čtenáře	Listů	re-	
gionů	odpověděl	na	několik	otázek.
	 Pane	 náměstku,	 můžete	 se	 prosím	
stručně	představit?
	 Jsem	rodák	z	Boskovic,	 je	mně	58	let,	
jsem	ženatý	a	mám	již	dospělé	děti.	Studo-
val	jsem	v	Brně	na	VUT,	po	absolvování	
jsem	pracoval	v	cementárně	v	Hranicích.	
Po	změně	režimu	jsem	působil	v	soukro-
mém	 sektoru,	 podnikal	 jsem	 v	 Brně	 a	 v	
Praze.	Po	návratu	do	Boskovic	jsem	dostal	
nabídku	 a	přijal	místo	na	MÚ	v	Odboru	
rozvoje	města	a	investic,	kde	jsem	působil	
téměř	4	roky.	Letos	v	dubnu	jsem	byl	oslo-
ven	 starostou	 Ing.	Dohnálkem	a	 jednate-
lem	 nemocnice	 RNDr.	 Štěpánským;	 vý-
sledkem	těchto	jednání	bylo	mé	jmenová-	
ní	 do	 funkce	 náměstka	 v	 nemocnici	 od		
1.	 května.	 Vzhledem	 k	 tomu,	 že	 se	 moje	
práce	 v	 investičním	 odboru	 MÚ	 z	 velké	
části	týkala	právě	nemocnice,	jsem	plynule	
navázal	na	svou	předchozí	činnost	a	nyní	
mohu	 využít	 nejen	 znalost	 problematiky,	
ale	také	osobní	kontakty,	které	jsem	navá-
zal	již	dříve.
	 Co	máte	jako	provozně	technický	ná-
městek	na	starosti?
	 Mám	 na	 starosti	 především	 provoz		
a	 rozvoj	budov,	 jakož	 i	 celého	areálu	ne-
mocnice;	nikoliv	však	odbornou	medicín-
skou	 problematiku.	 Řídím	 tři	 oddělení:	
Oddělení	IT	–	údržba	a	správa	HW	a	SW,	
oddělení	údržby	–	každodenní	zajišování	
provozu	zdravotní	péče	nejen	po	technické	
stránce,	oddělení	zdravotnické	techniky	–	
údržba	 a	 správa	 zdravotnické	 techniky		
a	 pomůcek.	 Dále	 pak	 úsek	 energetické-	

ho,	 vodního	 a	 odpadového	 hospodářství		
a	v	neposlední	řadě	vedu	tým	30	úklido-
vých	pracovnic,	které	denně	zajišují	úklid	
a	hygienu	ve	všech	budovách	nemocnice.	
Celkem	 tedy	 zodpovídám	 za	 provozně	
technický	 segment,	 který	 poskytuje	 pra-
covní	 místa	 zhruba	 70	 spoluobčanům		
z	Boskovic	a	širokého	okolí.
	 Nemocnice	byla	uvedena	do	provozu	
v	roce	1958;	jak	hodnotíte	její	současný	
stav?
	 Nemocnice	 Boskovice	 prošla	 za	 dobu	
60	let	jak	odlišnými	režimy,	tak	různými	
formami	 jejího	 spravování.	 V	 roce	 2004	
byla	 městem	 Boskovice	 založena	 společ-
nost	Nemocnice	Boskovice	s.r.o.,	která	 je		
s	městem	v	nájemním	vztahu	a	nemocnici	
provozuje.	Město	Boskovice	tedy	již	15	let	
zajišuje	jak	financování	obnovy	opotřebo-
vaného	 nemovitého	 a	 movitého	 majetku,	
tak	i	financování	nových	investičních	cel-
ků,	 které	 jsou	 po	 schválení	 v	 RM	 a	 ZM	
zařazeny	do	rozpočtu	města	na	každý	rok.	
Další	finance	jsou	dle	možností	provozova-
tele	NB	s.r.o.	uvolňovány	do	zkvalitňová-	
ní	zdravotní	péče	a	zlepšování	pracovního	
prostředí	 pro	 více	 jak	 500	 zaměstnanců	
nemocnice.	 V	 posledních	 10	 letech	 se		
udělalo	mnoho	významných	 investic	a	 to	
hlavně	 v	 oblastech,	 ve	 kterých	 to	 hodně	
„hořelo“.	 Především	 se	 jednalo	 o	 oblast		
infrastruktury	a	zdrojů	energií.	Po	zateple-
ní	hlavní	budovy	v	letech	2011	až	2013	se	
instalovalo	10	tepelných	čerpadel,	byly	do-
končeny	dvě	etapy	rekonstrukce	hlavních	
rozvodů	elektro	a	byla	provedena	komplet-
ní	rekonstrukce	ležatých	rozvodů	v	kotelně	
a	 energokanálu.	Letos	 jsme	dokončili	 in-
stalaci	nové	kogenerační	jednotky	o	výko-
nu	180	kW.	Do	konce	října	bude	dokončena	
realizační	dokumentace,	která	řeší	nahra-
zení	stávajícího	teplovodního	kotle	z	roku	
1958	 novými	 kondenzačními	 plynovými	
kotly	o	výkonu	2	x	950	kW.	Jejich	instalace	

je	v	plánu	na	 léto	2020.	Letos	se	 také	ze	
strany	 města	 podařilo	 zafinancovat	 revi-	
talizaci	objektu	ubytovny	pro	16	zaměst-
nanců	nemocnice	a	výměnu	oken	na	oddě-
lení	patologie.	Do	konce	roku	chceme	zre-
alizovat	rekonstrukci	vodoléčby	v	oddělení	
rehabilitace;	 zhotovitel	 zahájil	 stavební	
práce	23.	září.
	 Jaká	je	Vaše	představa	o	dalším	roz-
voji	celého	areálu?
	 Pro	naplňování	mých	cílů	v	horizontu	5	
let	a	dále,	vycházím	ze	dvou	dokumentů.	
Prvním	je	generel	z	roku	2017	vypracovaný	
společností	Arch	Design	Brno,	druhým	pak	
plán	 investic,	který	byl	přijatý	RM	v	 led-	
nu	2018.	Aktuálně	řešíme	zajištění	dotace	
pro	 fotovoltaickou	 elektrárnu	 o	 výkonu		
100	kW,	na	kterou	již	máme	realizační	do-
kumentaci.	Za	předpokladu	získání	finanč-
ní	podpory	v	příštím	roce	by	mohla	být	in-
stalace	FVE	provedena	v	roce	2021.	Další	
akce,	na	kterou	byla	vyhotovena	realizační	
dokumentace	již	v	roce	2017,	je	revitalizace	
vnitřních	 veřejných	 prostor	 v	 nemocnici.	
Realizaci	její	první	etapy	bychom	chtěli	za-
řadit	 do	 návrhu	 rozpočtu	 města	 na	 rok	
2020.	 Ze	 strany	 lékařů	 je	 dlouhodobým	
požadavkem	 navýšení	 počtu	 inspekčních	
pokojů;	podařilo	se	mi	najít	prostory,	které	
by	umožnily	vybudovat	4–5	pokojů	se	so-	
ciálním	zázemím.	S	jednatelem	nemocnice	
jsme	se	rozhodli	provést	nutnou	revitalizaci	
centrálních	 šaten	 pro	 zdravotnický	 perso-
nál.	Po	dohodě	s	vedením	města	jsme	ne-
chali	vypracovat	projektovou	dokumentaci,	
která	má	být	dokončena	v	 říjnu,	poté	by-
chom	 přistoupili	 k	 výběru	 zhotovitele		
a	ještě	letos	stavební	úpravy	zahájili.	Jsou	
jistě	další	témata,	o	kterých	bych	mohl	ho-
vořit,	 ale	vše	 je	 závislé	na	dostupnosti	 fi-
nančních	 prostředků.	 Důležitá	 je	 podle	
mne	skutečnost,	že	záměry	a	projekty	nej-
prve	 společně	vyhodnocujeme	a	následně	
opět	 společně	 hledáme	 možnosti,	 jak	 je		

realizovat.	 Za	 to	 všem	 kolegům	 z	 města		
a	z	nemocnice	tímto	děkuji.	
	 Boskovická	 nemocnice	 má	 velkou	
spádovou	 oblast,	 důsledkem	 je	 trvalý	
nedostatek	 parkovacích	 míst,	 budete	
tento	problém	řešit?
	 Ihned	po	mém	nástupu	jsem	se	pustil	do	
přípravy	podkladů	pro	výběrové	řízení	na	
zhotovitele	 studie,	 která	 bude	 řešit	 kom-
plexní	dopravní	řešení	vnitroareálové	do-
pravy,	 parkování,	 odpadové	 hospodářství		
a	 přilehlé	 plochy.	 Po	 seznámení	 vedení	
města	 se	záměrem	a	 jeho	následným	od-
souhlasením	podepsala	NB	s.r.o.	smlouvu	
na	vypracování	studie,	která	bude	dokon-
čena	v	říjnu.	Bude	popisovat	a	řešit	vybrané	
stavební	 objekty,	 včetně	 jejich	 propočtů.	
Již	 nyní	 se	 ukazuje,	 že	 bychom	 mohli		
v	areálu	nově	zaparkovat	až	100	osobních	
vozidel.	 Součástí	 studie	 bude	 i	 parkovací	
platební	závorový	systém,	který	zajistí	op-
timální	 regulaci	 pohybu	 vozidel	 v	 celém	
areálu	 i	 vně	 nemocnice.	 Musím	 podotk-
nout,	že	v	žádném	případě	nedojde	k	zása-
hu	 do	 prostor	 lesoparku	 na	 jižní	 straně	
areálu,	který	je	chloubou	nemocnice.
	 Pane	náměstku,	děkuji	za	rozhovor.

Petr Hanáček
Foto: ph

VAŠE REALITNÍ KANCELÁŘ 
S 18-TI LETOU TRADICÍ

3  PRO MLADOU RODINU HLEDÁME RODINNÝ DŮM  
NA BLANENSKU, MOŽNO I K REKONSTRUKCI.

3  SOUČASNĚ POPTÁVÁME BYT V BOSKOVICÍCH 
NEBO V BLANSKU PRO STARŠÍ MANŽELE.

Aktuální poptávky našich klientů najdete na: 
www.sdk-reality.cz/poptavky-bytu-domu

Těšíme se na Vás v naší kanceláři v Letovicích, 
Masarykovo náměstí 11.

Kontakt: +420 800 050 243, e-mail: info@sdk-reality.cz


