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KNL úspěšně završila projekt rekonstrukce budov pro Centrum psychiatrie 
Celkové náklady projektu: 148,763.000 Kč    
Evropské dotace: 126,449.000 Kč (54. výzva IROP) 
Vlastní prostředky nemocnice: 22,314.000 Kč 
Termín realizace: březen 2018 – prosinec 2020 
Dokončení I. etapy: 11/2019 
Dokončení II. etapy: 12/2020 
 
Krajská nemocnice Liberec, a.s. dokončila rekonstrukci budov „I“ a „E“ pro Centrum psychiatrie. Cílem 
projektu modernizace prostor Oddělení psychiatrie pro dospělé je restrukturalizace a humanizace 
poskytované psychiatrické péče. Projekt počítá s rozšířením akutní lůžkové péče a ambulantní péče se 
zřízením denních stacionářů. Zlepší se tak regionální dostupnost léčby pro pacienty v Libereckém kraji v 
souladu se Strategií reformy psychiatrické péče MZ ČR. Přínosem bude snadnější možnost volby typu 
ambulantní, hospitalizační nebo komunitní péče vzhledem k charakteru a fázi jejich nemoci. 

„Dokončili jsme jeden z našich nejdůležitějších projektů,“ komentuje otevření budovy E generální ředitel KNL, 
a.s. MUDr. Richard Lukáš, Ph.D. „Centrum psychiatrie svým nadregionálním významem a také moderním 
přístupem k pacientovi potvrzuje výsadní postavení Krajské nemocnice Liberec v systému zdravotnictví v 
Česku,“ zdůraznil generální ředitel Lukáš. 

„Projekt modernizace psychiatrického oddělení výrazně zlepší dostupnost léčby pro pacienty, které trápí 
duševní nepohoda. Centrum psychiatrie v liberecké nemocnici je unikátní lůžkové zařízení v celém Libereckém 
kraji, pro jehož využití roste poptávka. Pevně věřím, že navýšená kapacita lůžek zrekonstruovaného oddělení 
bude přínosem, byť to ne zcela vyřeší současnou potřebu v regionu,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin 
Půta.  

„V současné době jsou problémy lidské duše oproti fyzickým a navenek viditelným útrapám často neprávem 
upozaděny. Psychické zdraví je přitom stejně důležité, neboť se promítá do celkového stavu člověka. Těší mě, 
že se pacienti psychiatrie budou léčit v moderních prostorách liberecké nemocnice,“ uvedl Vladimír Richter, 
radní pro resort zdravotnictví Libereckého kraje. 

Už v listopadu roku 2019 se v rámci první etapy projektu část psychiatrického oddělení přesunula mimo 
hlavní areál KNL do budovy I, kde prošly komplexní proměnou prostory bývalého plicního oddělení. Díky 
tomu již více než rok pacienti využívají moderní a přívětivě působící ambulance, denní stacionáře a prostory 
uzpůsobené pro střednědobé hospitalizační pobyty. K dispozici jim jsou terapeutické místnosti, jídelna, 
ubytováni jsou na dvoulůžkových pokojích s hygienickým zařízením. V rámci miniareálu pacienti užívají také 
terapeuticky skvěle působící zahradu včetně altánu. 
 
Centrum psychiatrie v liberecké nemocnici je jediné lůžkové zařízení svého druhu v Libereckém kraji, přičemž 
stále roste poptávka po poskytování akutní psychiatrické péče. Proto se při plánech rekonstrukce myslelo 
také na navýšení kapacity lůžek. Uvedením obou rekonstruovaných budov do provozu je navýšena kapacita 
na 56 lůžek akutní psychiatrické péče. „Již nyní víme, že ani takový počet lůžek nebude pro náš region 
dostatečný. Ovšem kromě zvýšeného tlaku na poskytování hospitalizační péče vnímáme i stále vyšší potřebu 
poskytování ambulantních služeb. Čekací doby na poskytnutí lůžkové i ambulantní psychiatrické péče se 
bohužel nejen v našem regionu, ale v celé ČR, prodlužují,“ upozorňuje MUDr. Jaromír Hons, Ph.D., přednosta 
Centra psychiatrie a primář Oddělení psychiatrie pro dospělé. 
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„V prosinci 2020 byly dokončeny práce na druhé etapě projektu. Během rekonstrukce se kompletně změnila 
dispozice budovy E v nemocničním areálu. Nyní je zde umístěna uzavřenější část naší psychiatrie pro léčbu 
pacientů s akutními stavy: uzavřená stanice intenzivní péče a polootevřená rehabilitační stanice,“ vysvětluje 
prim. Hons.  I zde najdou pacienti mnohem přívětivější prostředí. Ubytovací komfort ve dvoulůžkových 
pokojích s hygienickým zařízením a humanizované terapeutické prostředí umožní poskytování akutní 
psychiatrické péče v podmínkách odpovídajících standardům 21. století.  
 
KNL, a.s. na tento projekt získala dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu pro rozvoj 
infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví. Ve výzvě č. 54 pro aktivitu 
„Deinstitucionalizace psychiatrické péče“ bylo umožněno do uznatelných nákladů zahrnout mimo stavební 
práce i přístrojové vybavení a vybavení nábytkem. KNL, a.s. tak uspěla se žádostí s uznatelnými náklady ve 
výši cca 148 mil. Kč, z čehož dotační podíl činil více jak 126 mil. Kč. 
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Platí mluvené slovo. 
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