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vy se přestěhovalo od půlky března 

anesteziologicko-resuscitační oddělení 

(ARO) se šesti lůžky a jednotky intenzivní 

péče. Jejich kapacita stoupla z osmi na 

12 lůžek. Odbornou péči tam poskytuje 

94 zdravotnických pracovníků, z nichž 

osm nemocnice přijala kvůli důvodu 

rozšířené péče. „Díky tomu, že budou 

v jednom objektu, otevřela se možnost 

pro lepší technickou a personální zastu-

pitelnost,“ vysvětluje ředitel. Pavilon zna-

telně uleví také liberecké nemocnici. 

„Kapacita intenzivních lůžek dovoluje 

rychlejší přeložení pacientů z traumato-

logie nebo neurocentra z Liberce 

k nám,“ dodává V. Němeček. Uvolněné 

prostory v Jablonci se promění v takzva-

ný dospávací pokoj pro pacienty po 

operacích, v původním ARO vznikne 

místo pro urgentní příjem. Na tuto pře-

stavbu chce získat nemocnice v progra-

movacím období 2021–27 zdroje z ev-

ropských fondů. Patro, kde dosud sídlilo 

vedení nemocnice připadne porodnici. 

Ta potřebuje více nadstandardních po-

kojů pro stále náročnější rodičky. „Již v 

první polovině letošního roku rozšíříme 

prostory chirurgické ambulance o nový 

zákrokový sálek a jednu novou ordina-

ci,“ doplňuje ředitel.  

První jablonecký špitál byl poprvé ote-

vřen v roce 1784. Dnešní areál se začal 

budovat před 130 lety. Jeho novodo-

bou přestavbu odstartoval v květnu 

1990 poklepáním na základní kámen 

tehdejší prezident Václav Havel. Od 

roku 2003 je zřizovatelem nemocnice 

město. Jablonecká nemocnice investo-

vala v posledních 10 letech do rozvoje 

a vybavení dalších 526 mil. Kč. Pro další 

období plánuje investice za dalších 

zhruba 600 mil. Kč, směřovat budou ale 

už hlavně do přístrojů a vybavení. 

PLÁN REGI BASE NA VYSTAVBU 
SPECIÁLNÍ KLINIKY

Nadační fond REGI Base I. byl založen 

v roce 2011 s cílem pomáhat těžce 

zraněným vojákům, hasičům a policis-

tům. S jeho zakladatelem Hynkem Če-

chem jsme hovořili o plánech, který 

nadační fond připravuje.  

Budete mezi účastníky letošní konfe-

rence FUTURE CITY 2020 na Žofíně. 

Čím se bude REGI BASE prezentovat? 

Pro pacienty s poškozením mozku stále 

není dostatečná kapacita terapie ve spe-

cializovaných zařízeních. V případě vel-

mi těžkého poškození mozku vyžadující 

dlouhodobou komplexní rehabilitační 

péči je velmi problematické se do těch-

to zařízení dostat. Pracujeme na experi-

mentální rehabilitační klinice a mobilním 

řešení. 

V jaké fázi je projekt 

v současné době? 

Máme koncepční studii 

od architekta Michala 

Postráneckého (CCF 

CIIRC). Máme tým fyzio- 

terapeutů, lékařů a od-

borníků na rehabilitaci. 

Takže 90 % máme připra-

veno. Jednáme se dvěma vy-

branými investory, kteří projevili 

zájem kliniku realizovat, nebo do 

projektu investorsky vstoupit. 

Počítá se v projektu, že budova bude 

používat moderní technologie? 

Určitě, za těch devět let, co pomáháme 

těm, kteří za nás sloužili, navštěvujeme 

různá specializovaná zařízení. Na tomto 

tématu 

spolupracujeme 

s Českou asociací robotiky, telemedicíny 

a kybernetiky, asociace ARTAK. Podle slov 

prezidenta ARTAK Mgr. Jakuba Pětiokého 

chybí současným budovám tzv. terapeu-

tický ekosystém prostředí, který umožní 

kombinaci designových prostředků pro 
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podporu terapie a podpoří interakci mo-

derních rehabilitačních a automatizova-

ných systémů pro osobní péči pacienta 

asistovanou terapeutickou robotikou, ko-

operativní robotikou pro péči o pacienta, 

telemedicínou a telerehabilitací. 

Co to pro vás znamená? 

Unikátnost konceptu naší kliniky je při-

pravenost budovy na integraci smart 

technologií a automatizovaných systé-

mů pro péči o pacienta a jeho terapii. 

Koncept integruje inteligentní prvky pro 

denní telemonitoring, telerehabilitaci, 

rehabilitační robotiku a kooperativní ro-

botiku pro osobní péči o pacienty. 

Nic podobného tedy u nás zatím ne-

existuje? 

RÚ Kladruby je nejlépe vybavená reha-

bilitační klinika v ČR s roboty v hodnotě 

několika milionů. V naší klinice plánuje-

me jít ještě dále, jiným prostorovým 

a funkčně organizovaným řešením, te-

leinformačními portály apod. 

Máte tedy již vhodný pozemek. Jak 

bude pro klienty z celého světa areál 

dostupný? 

Máme připraven pozemek zhruba 

20 minut od Prahy. Vzdálenost ale ne-

hraje roli, když si uvědomíte, že pacient, 

který utrpěl těžké poškození mozku je 

většinou ležící pacient. Rodina, která ho 

doprovází, cestuje prakticky kamkoli, 

kde mají naději, že nastane zlepšení.  

Vím, že se nevěnujete pouze výstavbě 

nového komplexu, který bude jistě fi-

nančně i časově náročný, ale plánujete 

i jiné projekty… 

Plánovaná klinika má rozpočet kolem 

1 mld. Kč. Nechceme čekat, až ji postaví-

me. Proto jsme ve spolupráci s ARTAK 

a jejím prezidentem Mgr. Jakubem Pěti-

okým vyvinuli první verzi telerehabilitač-

ního kontejneru, který nám poskytla 

společnost ALGECO. Instalovali jsme ho 

na pozemku těžce zraněného hasiče. Po 

velké operaci mozku zůstal upoután na 

vozík. Do kontejneru jsme instalovali sy-

stém Homebalance (vyvinutý v Centru 

podpory aplikačních výstupů a spin-off 

firem na 1. LF UK a Společným pracoviš-

těm biomedicínského inženýrství FBMI 

a 1. LF), počítačový systém pro kognitiv-

ní rehabilitaci, telerehabilitační biofeed-

backový senzorický systém pro terapii 

ruky a vzdálený terapeutický monitoring 

pacienta při terapii. Celý projekt vychází 

z dílny českých vývojářů a českých part-

nerů (Homebalance, s.r.o., ROBOTSYS-

TEM s.r.o., REHAMZA s.r.o. a Cesta za 

snem, z.s.).  

Projekt je ve zkušebním provozu,  

jak hodláte dál pokračovat s jeho  

vývojem? 

S architektem Michalem Postráneckým 

vyvíjíme druhou verzi čtyřicetistopého 

kontejneru na platformě tzv. hi-cube 

námořního kontejneru. Může být trans-

portován např. na vojenskou základnu 

do Afghánistánu. Terapeuti ale budou 

sedět v Čechách. Na dálku budou koor-

dinovat rehabilitační proces. Vítáme ja-

koukoli pomoc nebo partnera, který by 

se chtěl připojit. V případě kontejneru 

jde řádově o investice jednotek milio- 

nů, na rozdíl od kliniky. V kontejneru 

máme navržena tři stanoviště. Jsem 

hrdý, že jsou vybavena produkty če-

ských firem. Na kontejner jsme dostali 
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poptávku z Konga a Tanzanie, kde mají 

nově vybudované pětihvězdičkové ho-

tely. Tanzanie se stává novou Keňou či 

Jihoafrickou republikou. Jeden z hotelů 

projevil zájem náš telerehabilitační kon-

tejner umístit ve svém areálu a nabízet 

novou službu klientům, kteří např. utr-

pěli mozkovou příhodu. Měli by tak 

možnost – třeba dvakrát denně – reha-

bilitovat za vzdáleného dozoru českých 

terapeutů. 

Je tedy šance dodávat kontejnery do 

zahraniční? 

Ano, ale mobilní kontejnerová řešení 

mají využití nejen v zahraničí, ale třeba 

v Praze, kde jsou čekací lhůty na podob-

né rehabilitační procedury i dva až čtyři 

měsíce. V posledních 30 letech je dale-

ko větší počet zraněných ze sportu, 

z dopravních nehod v důsledku zvýšení 

provozu, ale nových rehabilitačních zaří-

zení vzniklo minimum. A ta stávající ne- 

jen nestačí, ale rovněž poskytují služby 

v omezené pracovní době. 

Jistě to má ale i další aspekty, které 

může projekt mobilního kontejneru 

řešit. 

Je to i otázka logistiky, kdo vás na reha-

bilitaci doveze. Po mozkové příhodě ne-

můžete řídit vozidlo a váš partner chodí 

do práce. Navrhli jsme řešení i pro ČR; 

plánujeme umístit naše kontejnery u ob-

chodních center, kde mohou fungovat 

autonomně. Manželka může naložit 

méně pohyblivého manžela a společně 

jet nakoupit. Na parkovišti obchodního 

centra bude autonomní telerehabilitační 

kontejner. Objednávku na konkrétní čas 

si zajistí pomocí mobilní aplikace. Man-

žela dovede do kontejneru, kde sám od-

cvičí 30 minut. Poté si ho zase vyzvedne. 

Kontejner můžeme fungovat i ve 21 ho-

din večer. Bude to služba, která se podle 

mne více přizpůsobí lidem. Díky rehabi-

litaci v našich speciálně upravených 

kontejnerech nebude muset klient čekat 

mezi mnoha dalšími pacienty na klinice 

od časného rána na stejnou službu, ja-

kou mu nabídneme my.  

Jak bude mobilní kontejner svou kon-

strukcí a funkčností splňovat požadavky 

dnešní doby? 

Naše kontejnery budou energeticky ma-

ximálně soběstačné. V Benešově na par-

kovišti u Lidlu, v džungli v Kongu nebo 

na vojenské základně v Afghánistánu. 

Bude v nich řada chytrých senzorů, sy-

stém pro identifikaci pacientů a pracov-

níků, pro zajištění bezpečnosti, oprávně-

ní k činnostem atd. Vše v souladu 

s ochranou osobních dat a anonymizací 

záznamů. Díky mobilitě kontejnerů mů-

žeme pokrýt aktuální potřebu a zajistit 

ve velmi krátké době dlouhodobou re-

habilitační péči pro větší počet pacien-

tů. Kontejnery se mohou uplatnit i v kri-

zových situacích, jakou procházíme nyní. 

Mohou být rozmístěny v různých mís-

tech blíže ke klientům a poskytnout za-

bezpečené, bezpečně dezinfikovatelné 

prostředí – a není tak třeba přerušit nap-

lánovanou rehabilitační péči. I proto se 

s tímto řešením počítá v projektu URLAB 

(Urban Resilience Laboratory).

Desátník Brychta, jemuž nadační 
fond REGI BASE pomáhá, po příletu 
do Orlanda v USA.


