
 
 

Výstavba nového pavilonu Psychiatrické 
kliniky ve Fakultní nemocnici Plzeň 

Informace o projektu spolufinancovaném z  Integrovaného regionálního 

operačního programu (IROP)  

Časový harmonogram projektu 

Předpokládané datum ukončení projektu: 30. 6. 2022 

Příjemce 
Fakultní nemocnice Plzeň (FN) je čtvrté největší zdravotnické zařízení v ČR. FN zajišťuje pro oblast 

Plzeňského kraje nemocným základní, specializovanou i takzvaně superspecializovanou medicínskou 

péči ve všech oblastech, s výjimkou popáleninové medicíny, transplantací kostní dřeně u dětí, 

nejsložitějších transplantací orgánů a operací srdce u dětí. V některých oborech zajišťujeme zdravotní 

péči také pro obyvatele přilehlých regionů, zejména jižních a severních Čech, Karlovarska a části 

středních Čech. Zdravotnické provozy se nachází ve dvou hlavních areálech Bory a Lochotín. 

Cíl projektu 
Mezi hlavní cíle projektu patří podílet se na realizaci reformy psychiatrické péče v České republice, 
zvýšit dostupnost a komfort poskytovaných základních, specializovaných a vysoce specializovaných 
zdravotních a sociálních služeb pro duševně nemocné, humanizovat psychiatrickou péči, 
modernizovat poskytované zdravotnické služby s cílem snížit počet brzkých rehospitalizací, podílet se 
na destigmatizaci psychiatrie, zlepšit kvalitu života duševně nemocných osob. Nový samostatný 
pavilon bude odpovídat specifickým požadavkům a potřebám kladeným na poskytování 
deinstitucionalizované psychiatrické péče. 

Popis projektu 
Projekt se zaměřuje na výstavbu nového pavilonu Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v areálu 
Lochotín. Součástí projektu je uvedení pavilonu do stavu, v němž bude schopen plného provozu, aby 
tak rovnou mohl pacientům poskytovat psychiatrickou péči v souladu se standardy danými věstníkem 
MZ ČR a v souladu s Koncepcí reformy psychiatrické péče. 
V důsledku realizace projektu dojde k přesunu Psychiatrické kliniky do nových prostor, které budou 
naplňovat veškeré standardy psychiatrické péče dle věstníku MZ ČR. Nový pavilon s sebou přinese 
místo pro navýšení celkového počtu akutních lůžek psychiatrické péče ze současného stavu 76 na 90 
lůžek. V souvislosti s tím dojde rovněž k navýšení stavu personálu tak, aby psychiatrická péče byla 
poskytována v souladu se Standardem. 
 
Další změnou, která je očekávána jako důsledek realizace projektu, je prostředí nově vystaveného 
pavilonu, které bude disponovat veškerými bezpečnostními prvky, tak aby bylo zajištěno bezpečné 
prostředí pro pacienty, personál i návštěvníky. 



 
 
 

Přehled nákladů projektu (ceny dle rozpočtu v předložené projektové žádosti) 

položka 
předpokládaná hodnota s DPH 

za položku 

Stavby 299.119.675,00 

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1.514.520,34 

Pořízení drobného hmotného majetku 15.083.033,66 

Náklady na publicitu 32.000,00 

CELKEM Způsobilé náklady 315.717.229,00 

Nezpůsobilé náklady (* 22.942.776,00 

CELKEM PROJEKT 338.660.005,00 

(* náklady nutné pro realizaci projektu, nelze je však hradit z dotace, budou plně hrazeny ze zdrojů 

FN Plzeň – např. náklady na koridor k propojení s objektem interního pavilonu, komunikace atd.  

 

Vizualizace 

 


