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Vážené dámy, vážení pánové,

jsem hrdý, že tradiční zhodnocení uplynulého roku, 

které na těchto stránkách výroční zprávy Krajské 

nemocnice Liberec předkládám jménem managementu 

nemocnice jakožto předseda představenstva a generální 

ředitel, se opět ponese v pozitivním duchu. 

Přes všechny problémy a výzvy máme za sebou velmi 

úspěšný rok 2021. Naši každodenní práci, spočívající 

v zajištění řádné, bezpečné a kvalitní péče o naše paci-

enty, opakovaně zvládáme v tom nejvyšším standardu 

a s využitím moderních medicínských postupů.

Nic z toho by nebylo možné bez vzdělaného, zkuše-

ného, obětavého a jedinečného personálu. 

Právě bez houževnatosti, sounáležitosti, obětavos-

ti a vysokých profesních i lidských kvalit bychom 

nezvládli pokračování epidemie covidu-19. Na rozdíl od 

jiných oblastí společenského a pracovního života, které 

se rovněž potýkaly s dalšími a dalšími vlnami epidemie 

covidu-19, jsme si nemohli dovolit zaváhat. A také jsme 

nezaváhali a nezakolísali. Opětovnou reorganizaci pro-

vozu nemocnice, reprofilizaci oddělení a enormní nápor 

jsme opětovně zvládli excelentně a s přehledem.

K tomu všemu jsme během rekordně krátké doby 

rozjeli provoz velkokapacitního očkovacího centra, 

jednoho z největších a nejvytíženějších v této zemi. 

V době největší potřeby jsme očkovali více než 1 500 

lidí denně. 

Přes veškeré negativní okolnosti jsme v loňském 

roce už tradičně dosáhli vynikajících ekonomických 

výsledků. Výnosy KNL pokořily v roce 2021 poprvé 

hranici 5 miliard Kč a činily 5 138 mil. Kč (rok 2020: 

4 551 mil. Kč), vždy počítáno bez dotací od MZ ČR na 

odměny zdravotníků za nadstandardní nasazení během 

epidemie covidu-19. Hospodářský výsledek po zdanění 

činí 66 milionů Kč. 

Největší nákladovou položkou jsou v KNL personální 

náklady. Už tradičně lehce překračují 50 % obratu. 

V roce 2021 činily 2 642 mil. Kč, nemocnice je hradi-

la z vlastních zdrojů. V těchto nákladech tedy nejsou 

zahrnuty odměny MZ ČR za covid-19. Počet zaměstnan-

ců KNL ve všech třech nemocnicích, v Liberci, Turnově 

a Frýdlantu, těsně atakuje hranici 3 000. Průměrná mzda 

(opět bez započtení odměn za covid-19) v nemocnici 

dosahuje částky 50 675 Kč, téměř o 4 000 Kč více než 

v roce 2020.

V roce 2021 bylo v Krajské nemocnici Liberec hospi-

talizováno 45 245 pacientů (2020: 42 475 paci-

entů), což představuje meziroční nárůst o 6,5 %. Naše 

ambulance v roce 2021 navštívilo 487 209 pacientů, 

což znamená nárůst o 40 % oproti předchozímu roku 

(2020: 346 328 pacientů). V ambulantní péči to zname-

nalo návrat k normálu. Stejný trend potvrzují také počty 

provedených operací, kterých jsme v roce 2021 provedli 

17 013 (rok 2020: 16 443 operovaných pacientů).   

Posledním, z hlediska zajímavosti však velmi atrak-

tivním, ukazatelem jsou dva covidové údaje. V roce 

2021 jsme hospitalizovali 2 189 pacientů s covidem-19 

(rok 2020: 1 168 pacientů s covidem-19). Počet prove-

dených testů na covid-19 v roce 2021 dosáhl 312 489, 

což je 3,5krát více než v předchozím roce (2020: 89 775 

testů). Obě hodnoty zřetelně dokumentují neporovna-

telně silnější zatížení nemocnice epidemií covidu-19 

v roce 2021 než v předminulém roce. 

Opakovaně upozorňuji na výjimečnost naší orga-

nizace mezi lůžkovými poskytovateli zdravotní 

péče, a to jak státními, tak nestátními. Vyznačujeme se 

vysokou hodnotou „casemix indexu“, tedy průměrnou 

hodnotou označující složitost hospitalizačních přípa-

dů. V roce 2021 zařazuje tato hodnota naši nemocnici 

téměř přesně do poloviny žebříčku fakultních nemocnic. 

Před námi je jich stejně tolik jako za námi. Mezi krajský-

mi pracovišti jsme se umístili na špičce. Jakkoli je tento 

parametr jen jeden z mnoha, je to zpráva, která jistě 

zvýší vaši hrdost. Domyslete, prosím, jaké úsilí a jaká 

odborná úroveň toto přinášejí.

„Odbornost, pracovitost, pokora, vzájemná 
úcta, vstřícná spolupráce, slušné chování 
k pacientům i k sobě navzájem jsou naší 
základní vizí. Důvěra občanů v jejich 
nemocnici je podložena naší každodenní, 
pečlivou, trpělivou a poctivou prací. A také 
naší upřímnou snahou o vlídný a empatický 
přistup.“
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Krom toho hospodaříme prakticky výhradně jen 

s platbami od pojišťoven na základě úhradové vy-

hlášky. Jsme nuceni obejít se bez provozních a význam-

ných investičních dotací na obnovu a zvyšování kvality 

naší péče. Přes to všechno pravidelně navyšujeme 

odměňování našich zaměstnanců, vyplácíme odměny 

za výborné hospodaření a neúnavně investujeme do 

zvyšování medicínské kvality a stavebně-technického 

rozvoje nemocnice. A hospodaření končíme ziskem!

Za klíčové považuji pokračování projektu moderniza-

ce nemocnice. Dlouholeté vize stavby moderního 

Centra urgentní medicíny se zhmotnily do vyhlášení ve-

řejné zakázky na generálního dodavatele stavby. Jsem 

přesvědčen, že špičková a bezpečná zdravotní péče 

poskytovaná našimi zdravotníky zasluhuje důstojné 

a nadčasové zázemí a prostředí. 

Bez ohledu na komplikace na stavebním trhu nebo na 

mezinárodně-politické souvislosti, které jen těžko 

ovlivníme, jsem přesvědčen, že tento klíčový projekt 

pro budoucnost KNL bude pokračovat. A děkuji jménem 

celé nemocnice našim akcionářům za bezprecedentní 

podporu. 

Naše nemocnice dlouhodobě potvrzují svou výjimeč-

nou pozici v rámci systému zdravotnictví v Libe-

reckém kraji i v Česku. Vynikající medicínské výsledky, 

nezpochybnitelná erudice a vědeckovýzkumná činnost 

to opakovaně potvrzují. Potvrdíme to také ve zbytku 

tohoto roku, ač nám osud příliš nepřeje.

Odbornost, pracovitost, pokora, vzájemná úcta, 

vstřícná spolupráce, slušné chování k pacientům 

i k sobě navzájem jsou naší základní vizí. Důvěra ob-

čanů v jejich nemocnici je podložena naší každodenní, 

pečlivou, trpělivou a poctivou prací. A také naší upřím-

nou snahou o vlídný a empatický přistup.

Jsem hrdý, že stojím v čele takto úspěšné nemocnice.

MUDr. Richard Lukáš, Ph.D.
předseda představenstva KNL, a.s.
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Vážené dámy, vážení pánové,

je mi ctí, že se z pozice předsedkyně dozorčí rady 

Krajské nemocnice Liberec mohu ohlédnout za 

minulým rokem. Už druhým rokem výrazně ovlivnila 

fungování organizace pandemie covidu-19. V mnohém 

poučeni a vybaveni zkušenostmi z předchozího roku, 

zaměstnanci nemocnice zvládli tuto náročnou zkoušku 

na výbornou. 

Praktický a racionální přístup jak vedení, tak zaměst-

nanců na všech úrovních pomohl úspěšně zvlád-

nout boj s covidem. Současně se podařilo zachovat 

v dostatečném rozsahu provoz nemocnice a zajistit jak 

akutní, tak plánovanou péči o pacienty. Nevyhnutelné 

výpadky péče se díky aktivnímu a usilovnému přístupu 

klíčových oddělení podařilo v průběhu roku s velkou 

rezervou dohnat. Negativní vliv pandemie covidu na 

hospodaření nemocnice v minulém roce tak byl pouze 

zanedbatelný.  

Nic z toho by nebylo možné bez obětavosti a píle 

zdravotnických i nezdravotnických týmů ve všech 

třech nemocnicích v Liberci, Turnově a Frýdlantě, které 

pod KNL spadají. Významnou nadregionální pozici 

Krajská nemocnice Liberec potvrdila také odborným 

vedením a konstruktivní spoluprací s páteřními nemoc-

nicemi v Libereckém kraji. 

Pokračoval a bude pokračovat i klíčový investiční 

projekt Centra urgentní medicíny. Nejvýznamnější 

a největší investiční projekt jak z hlediska dlouhodobé-

ho rozvoje KNL, tak svým zásadním významem  

z pohledu největšího akcionáře nemocnice Libereckého 

kraje pokročil směrem k realizaci, výběru generálního 

dodavatele a zahájení příprav tzv. change managemen-

tu, kterým se nemocnice připravuje na výrazné organi-

zační a strukturální změny po dostavbě Centra urgentní 

medicíny. Stejně pečlivě a entuziasticky v minulém roce 

ÚVODNÍ SLOVO...
předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s.

probíhala investiční činnost – namátkou jmenuji vý-

stavbu nového pavilonu PET/CT, stavbu potrubní pošty, 

další stavební projekty, nákupy a obnovu přístrojového 

vybavení.  

Krajská nemocnice Liberec potvrdila jak medicínsky, 

tak ekonomicky svou významnou regionální pozici. 

V řadě oborů svou kvalitou a spektrem výkonů dosa-

huje mezinárodního věhlasu. Bezpečná a spolehlivá 

standardní péče je základem pro trvalou důvěru pa- 

cientů. Hospodářská stabilita, prosperita a promyšlená 

ekonomická vize pak umožňují důstojné odměňování 

zaměstnanců a dlouhodobou samostatnou investiční 

politiku.

Jménem dozorčí rady, akcionářů a také široké veřej-

nosti chci vyjádřit poděkování všem zaměstnancům 

nemocnice. Věřím, že i do budoucna Krajská nemocni-

ce Liberec bude pevným pilířem zdravotnictví nejen 

v našem kraji.  

Bc. Lena Mlejnková

předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s.
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Výroční zpráva KNL, a.s. 2021

„Krajská nemocnice Liberec potvrdila jak 
medicínsky, tak ekonomicky svou významnou 
regionální pozici. Nic z toho by nebylo 
možné bez obětavosti a píle zdravotnických 
i nezdravotnických týmů ve všech třech 
nemocnicích, v Liberci, Turnově a Frýdlantě, 
které pod KNL spadají.“
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Management  
společnosti

MUDr. Martin Hrubý
Náměstek pro operativní  
řízení zdravotní péče  
nemocnice Turnov

MUDr. Anna Sechovská
Náměstkyně pro  
operativní řízení  
zdravotní péče 
nemocnice Frýdlant

prof. Ing. Petr Moos, CSc.
Náměstek pro koordinaci 
výstavby nového pavilonu

Ing. Štefan Nebus
Náměstek oddělení  
řízení lidských zdrojů

Zleva:

Ing. Jan Rais, MBA
Technický ředitel

Ing. Hana Jelínková, MHA
Ekonomická ředitelka

doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D.
Lékařský ředitel 

MUDr. Richard Lukáš, Ph.D.
Generální ředitel 

Mgr. Marie Fryaufová
Ředitelka pro ošetřovatelskou péči

Ing. Mgr. Milan Trpišovský, LL. M., MBA
Obchodně-investiční ředitel
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MUDr. Richard Lukáš, Ph.D. 

Ing. Jan Rais, MBA

Mgr. Marie Fryaufová

doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D.

Ing. Hana Jelínková, MHA

prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs

Ing. Pavel Marek

Ing. Mgr. Milan Trpišovský, LL. M., MBA

MUDr. Adam Vitouš

Bc. Lena Mlejnková

Mgr. Roman Baran

MUDr. Ivan Bašta

MUDr. Vratislav Beran

MUDr. Pavel Buchvald, Ph.D.

Ing. Tomáš Hocke

Ing. Markéta Khauerová

Ing. Jaroslav Knížek

MUDr. Zdeněk Krejzar

Ing. Michal Kříž

Mgr. Jan Marek

Mgr. Petra Plašková

Bc. Martin Půta

MUDr. Přemysl Sobotka

Jiří Stodůlka

prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.

MUDr. Zdeněk Šembera

RNDr. Josef Uchytil, DiS.

Ing. Jarmila Valešová

předseda představenstva 

místopředseda představenstva

členka představenstva

člen představenstva

členka představenstva  

člen představenstva

člen představenstva

člen představenstva

člen představenstva

předsedkyně dozorčí rady 

člen dozorčí rady /do 8. 1. 2021/

člen dozorčí rady

člen dozorčí rady

člen dozorčí rady

člen dozorčí rady

členka dozorčí rady

člen dozorčí rady 

člen dozorčí rady 

člen dozorčí rady /do 8. 1. 2021/

člen dozorčí rady

členka dozorčí rady

člen dozorčí rady

člen dozorčí rady /od 30. 7. 2020/ 

člen dozorčí rady

člen dozorčí rady /do 8. 1. 2021/

člen dozorčí rady 

člen dozorčí rady

členka dozorčí rady

 

1. ledna

2014
Fúze KNL + Panochova nemocnice Turnov

74,23 % Liberecký kraj
15,77 % statutární město Liberec

10 % město Turnov

30. září

1. července

2008

2019

Vstup statutárního města Liberec
82,47 % Liberecký kraj
17,53 % statutární město Liberec

1. července

2007
Zahájení činnosti  

zdravotnického zařízení
•  transformace z příspěvkové organizace

7. února

2006
Vznik akciové společnosti, rozhodnutí  
Libereckého kraje
• hlavní činnost:  
 správa a údržba majetku

Převzetí nemocnice Frýdlant

KNL koupila 100% podíl ve společnosti  
Nemocnice Frýdlant s.r.o.
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KPI´s 2021
aneb všechna důležitá čísla na jednom místě
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2018 2019 2020 *) 2021**)

Hospodářský výsledek po zdanění (EAT) v mil. Kč       24      28    136     66

Osobní náklady v mil. Kč 1 793 1 971 2 239 ***) 2 642***)

Materiálové náklady v mil. Kč 1 232 1 337 1 416 1 665

Struktura výnosů v mil. Kč 2018 2019 2020***) 2021***)

Výnosy celkem 3 660 3 966 4 551 5 138

Tržby od zdravotních pojišťoven 3 026 3 306 3 918 4 495

Tržby ostatní služby 281 291 277 284

Tržby prodej zboží 261 290 248 255

Ostatní výnosy 89 77 84 82

Dary 3 3 25 22

v mil. Kč 2018 2019 2020 2021

Tržby lékárny KNL 216 228 191 197

Tržby stravovací provoz 266 279 222 246

Počet lůžek k 31. 12. 2018 2019 2020 2021

Nemocnice Liberec 950 950 906 906

 z toho akutní vč. intenzivních lůžek 808 808 808 808

 z toho lůžka následné péče 142 142 98 98

Nemocnice Turnov 162 162 162 162

 z toho akutní vč. intenzivních lůžek 126 126 126 126

 z toho lůžka následné péče 36 36 36 36

Nemocnice Frýdlant 85 75

 z toho akutní vč. intenzivních lůžek 20 20

 z toho lůžka následné péče 65 55

Průměrná délka 
hospitalizace*

2018 2019 2020 2021

Nemocnice Liberec 6,1 5,7 5,4 5,4
Nemocnice Turnov 6,9 6,4 5,9 6,1
Nemocnice Frýdlant 14,6 8,8

Počet ambulantních 
ošetření

2018 2019 2020 2021

Nemocnice Liberec 313 787 334 004 274 561 390 530

Nemocnice Turnov 78 944 78 952 56 031 74 463

Nemocnice Frýdlant 15 736 22 216

CELKEM KNL 392 731 412 956 346 328 487 209

Počet hospitalizací 2018 2019 2020 2021

Nemocnice Liberec 37 547 38 739 35 482 37 272

Nemocnice Turnov 6 408 6 412 5 894 6 023

Nemocnice Frýdlant 1 099 1 950

CELKEM KNL 43 954 45 151 42 475 45 245

Počet operací 2018 2019 2020 2021

Nemocnice Liberec 16 006 15 847 13 331 13 303

Nemocnice Turnov 2 462 2 438 2 014 2 135

Nemocnice Frýdlant 1 098 1 575

CELKEM KNL 18 468 18 285 16 443 17 013

COVID-19 info 2020 2021

Testování COVID (PCR, antigenní 
testy, srcreening i diangostické) 89 755 312 489

Počet hospitalizací s COVID-19 1 168 2 189

Personální záležitosti 2018 2019 2020 *) 2021

Počet zaměstnanců 2 708 2 765 2 878 2 950

– z toho lékaři 381 385 397 423

– z toho SZP 1 442 1 495 1 546 1 563

Průměrná mzda (bez  
COVID-19 odměn z MZ ČR) 41 253 44 387 46 698 50 67550 675

*) od roku 2020 včetně hodnot  
 za nemocnici Frýdlant  
**) rok 2020 před auditovanou závěrkou
***) bez odměn od MZ ČR

* ve dnech

nárůst v roce 2021 – očkování COVID-19, více testování  
COVID-19, (vč. antigenního), výkony urgentního příjmu
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Obchodně-investiční úsek

Krajská nemocnice Liberec v rámci programu REACT-EU  

připravila pět žádostí, z nichž mohly být, po revizi  

výzvy č. 99, podány pouze čtyři, a to v celkové hodnotě  

693 101 130,24 Kč. Ceny byly stanoveny na základě 

průzkumu trhu.

1. Prioritní oblast A – dvě žádosti
a. Vybavení pro robotickou  
 miniinvazivní technologii  72 576 363,40 Kč 
b. Vybavení pro posílení páteřní  
 sítě KNL   351 308 011,80 Kč  
Dotace 100 %   423 884 375,20 Kč
Vlastní zdroje KNL   0,00 Kč 

2. Prioritní oblast B – jedna žádost      
Rozvoj péče o onkologické  
pacienty v KNL – PET/CT  207 417 428,09 Kč   
Dotace 70 % z max. finančního  
limitu 150 mil. Kč   105 000 000,00 Kč
Vlastní zdroje KNL  102 417 428,09 Kč                                            

3. Prioritní oblast C – jedna žádost, rozdělena na 3 části
Rozvoj laboratorní kapacity  61 799 326,95 Kč
Dotace 70 % z max. finančního  
limitu 60 mil. Kč   42 000 000,00 Kč
Vlastní zdroje KNL  19 799 326,95 Kč   

Ing. Mgr. Milan Trpišovský, LL. M., MBA

obchodně-investiční ředitel
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Vážené kolegyně, kolegové, milí spoluobčané,

rok 2021 se řadí podobně jako rok předchozí k těm 

velmi náročným. Toto období se nesmazatelně zapsalo 

do historie jako roky, v nichž vypukla globální pandemie 

onemocnění covid-19 způsobená koronavirem SARS-

-CoV-2. Stačilo jen pár měsíců, abychom všichni pocho-

pili, že společně čelíme zdravotní výzvě, které jsme ještě 

společně nikdy nečelili, a to nejen po stránce pracovního 

nasazení, ale hlavně po stránce psychické náročnosti. 

Bezesporu v uplynulém období, pro stránce investiční 

a obchodní politiky, bylo nejvýznamnější událostí 

v rozvoji nemocnice zajištění stavby Centra urgentní me-

dicíny. Tomuto kroku předcházela skoro desetiletá přípra-

va. V listopadu 2021 bylo vyhlášeno výběrové řízení na 

generálního dodavatele stavby. Hned vedle tohoto úkolu 

se prioritně zařadil nový úkol, a to v dostatečném množ-

ství a kvalitě zabezpečit dostatek ochranných pomůcek, 

testovacích sad, odběrového materiálu, spotřebního 

zdravotnického materiálu atd., který v předcházejících 

letech v daném množství a sortimentu naše nemocnice 

nepoužívala nebo skokově poptávka po těchto komodi-

tách výrazně převyšovala poptávku. 

Současná situace z obchodního hlediska je velmi 

obtížná, kde globální situace způsobená pandemií 

covidu-19 vytvořila tlak na dodavatele po celém světě. 

Pandemie je tak obrovská, že to má výrazné dopady na 

dodavatele zdravotnického materiálu, potažmo na zdra-

votnický materiál samotný, a následně cenový dopad na 

koncového uživatele. Hlavní důvody, proč firmy navyšují 

ceny u materiálu, je snížená dostupnost surovin, zvýšení 

cen surovin, rostoucí výrobní a vedlejší náklady na výro-

bu, inflace, zvýšení nákladů na dopravu a v neposlední 

řadě i implementace nařízení o MDR.

Na závěr mi dovolte, abych vás ujistil, že se snažíme 

nacházet odvahu k vyjadřování toho, co skutečně 

potřebujeme a chceme. Ještě jednou děkuji všem našim 

zaměstnancům všech tří nemocnic, kteří se na výše uve-

dených výsledcích podíleli. A to jak zdravotnickým, tak 

nezdravotnickým za jejich pracovní výkony a nelehkou 

a obětavou práci. Po celou dobu pandemie se přizpůso-

bovali světu kolem nás a snažili se se ctí obstát, zvlád-

nout vnější situaci a vyhnout zbytečným nedorozuměním 

a zklamáním. 

Na tomto místě bych chtěl vyjádřit svou 
hlubokou vděčnost našim zdravotnickým 
a nezdravotnickým pracovníkům, kteří 
velkoryse pomáhali s ohromným nasazením, 
a sami zpravidla zůstali neznámými a pro 
většinu lidí nepoznanými.

1. Čerpání dotačních titulů –  
nejvýznamnější tituly
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zahájené dokončené 
(i z loňského roku) zrušené neukončené

Počet zakázek dle ZVZ celkem 69 62 5 19

z toho OŘ – otevřené řízení 57 50 5 19

z toho ZPŘ – zjednodušené podlimitní řízení 12 12 0 0

Počet veřejných zakázek malého rozsahu 48 48 6 0

Počet VZMR 40 44 2 0

Počet aukcí 8 4 4 4

Počet zakázek celkem 117 110 11 19

V období leden–prosinec 2021 pracovníci oddělení veřejných zakázek zorganizovali obchodní soutěže s celkovou 

předpokládanou hodnotou za cca 1 068 129 tis. Kč. Celkově v roce 2021 bylo zahájeno 117 zakázek a dokončeno 

110 zakázek včetně zahájených v roce 2020. 

Přehled počtu VZ dle druhu a stavu zakázek

4. Provedeno a schváleno celkové vyúčtování 
dotace projektu „Rekonstrukce a rozšíření 
oddělení psychiatrie KNL, a.s. v budovách ‘I‘ a ‘E‘“ – 
spolufinancováno ze strukturálních fondů EU, 54. výzva 
IROP – Deinstitucionalizace psychiatrické péče.

5. Dokončena 3. etapa projektu „Krajská nemocnice 
Liberec, a.s. – projekt ochrany měkkých cílů 2020“ – 
spolufinancováno z Ministerstva zdravotnictví ČŘ v rámci 
„Dotačního programu na zvýšení ochrany měkkých cílů  
v resortu zdravotnictví pro období 2019–2021“.

Veřejné zakázky a poptávková řízení2.
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2. Přístrojové investice

Investiční plán pro přístrojové investice roku 2021 byl opět do značné míry poznamenán pandemií viru SARS-CoV-2. 
Nad rámec původního plánu byla zakoupena nebo vypůjčena řada přístrojů nutných k boji s pandemií a toto vybavení 
bylo řešeno prioritně. Celkově z vlastních zdrojů byla pořízena zdravotnická technika ve výši cca 51 000 tis. Kč.

3. Stavební investice

1. Stavební investice

Nejvýznamnější akce:
• Výměna oken na objektu FA ve Frýdlantu – 2,0 mil. Kč (květen)
• Stavební úpravy pracoviště CT v objektu PCHO - 7,3 mil. Kč (červen)
• Zahájení akce „Výstavba objektu pro PET/CT“ – 8,6 mil. Kč (srpen)
• Zahájení akce „Potrubní pošta“ – 7,6 mil. Kč (říjen)
• Zdroj chladu k nové vzduchotechnice operačních sálů 1 a 2 v Turnově – 2,0 mil. Kč (prosinec)
• Zpracován projekt ke stavebnímu povolení projektu Modernizace nemocnice Turnov – přístavba  
 pavilonu TA – 1,7 mil. Kč (prosinec) 
• Zpracován projekt Modernizace operačních sálů – PCHO 2. patro – 2,2 mil. Kč (prosinec)

3.

Plán stavebních záměrů je neustále aktualizován 
převážně z důvodu neustálé potřeby řešení nově 
vznikajících komplikací vyvolaných technickými 
situacemi ve stávajícím složitém stavebně technickém 
stavu budov všech tří nemocnic, které se musí nezbytně 
řešit. 

V roce 2021 bylo zrealizováno a ukončeno 23 
stavebních projektů a 15 stavebních projektů bylo 
zahájeno s plánovaným dokončením v letech 2022–24. 
Celkový finanční objem realizovaných a rozpracovaných 
stavebních projektů byl 62,4 mil. Kč, z toho 38,9 mil. Kč 
z vlastních zdrojů nemocnice. 

Pro ilustraci uvádíme výčet některých zajímavých investic:
• Ultrazvuk pro fúzní biopsie (02/2021)
• Monitoring vitálních funkcí (03/2021)
• Barvící automat (05/2021)
• Plazmový sterilizátor (06/2021)
• Kryostat (10/2021)
• Ultrazvuk pro elastografická vyšetření (11/2021)
• Vybavení ambulance pro estetickou medicínu (12/2021)

Investiční činnost
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V uplynulém roce získal projekt všechna potřeb-

ná stavební povolení, která nabyla právní moci 

v prvním čtvrtletí. Současně probíhala příprava detail-

ního zpracování projektové dokumentace pro realizaci 

stavby (DPS), jež prošla kontrolou a schválením zástupci 

nemocnice. Zároveň s DPS byla po takřka celý rok při-

pravována dokumentace k vypsání veřejné zakázky na 

generálního dodavatele stavby. Tento proces probíhal 

ve spolupráci s renomovanou společností MT Legal, 

s.r.o., která zajišťovala právní část zadávací dokumenta-

ce. Kompletace veškerých podkladů pro zahájení výběru 

dodavatele byla dokončena na konci října. K vyhlášení 

soutěže došlo v polovině listopadu. Základním hod-

notícím parametrem pro výběr byla soutěžní cena, 

která byla v zadávací dokumentaci limitována částkou 

2,2 mld. Kč. Vlivem skokové inflace a nárůstu cen někte-

rých komodit byla limitní cena již při zahájení výběro-

vého řízení vnímána jako těžce dosažitelná, nicméně 

v daném čase nebylo možné limit v soutěži zvyšovat, 

především z důvodu nezajištěného krytí.

Vedle přípravy projektové a soutěžní dokumentace 

pro výběr dodavatele stavby byla v minulém roce 

připravena a vyhlášena i soutěž na technický dozor sta-

vebníka. Konečný výsledek soutěže bude znám v roce 

2022. V návaznosti na realizaci nové plynové přípojky 

v ul. Jablonecká z roku 2019 byly dokončeny nutné 

právní a administrativní úkony s přípojkou spojené včet-

ně smluv o zřízení věcných břemen s majiteli pozemků. 

V dolní části areálu byla během roku realizována přelož-

ka trafostanice společnosti ČEZ Distribuce, a.s., tak, aby 

prostor u Jablonecké ulice byl připraven na výstavbu 

parkovacího domu, první fáze realizace celého projektu 

Modernizace KNL. Z toho samého důvodu proběhlo na 

dotčeném území projektu kácení vzrostlých stromů.

Postup projektu  
Modernizace KNL v roce 2021

Více info naleznete na  
www.modernizace-knl.cz
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Získané finanční prostředky

Praxe a stáže

Stáže 2021 Kč

lékaři 268 600

nelékaři 22 800

Celkem 291 400

Dotace ze státního rozpočtu – rezidenční místa RM 2021 Kč

za lékaře 6 149 999 

za nelékaře 1 075 000 

Celkem 7 224 999

Aktivity OŘLZ v roce 2021
Vzdělávání 

Akce

osloveno přes 400 
studentů lékařských fakult  

na veletrzích

do KNL nastoupilo  
28 lékařů  

absolventů 
10 964
hodin praxí celkem

325 osobních setkání s uchazeči  
na nezdravotnické pracovní pozice  

v ošetřovatelském sektoru 

na pracovní pozici sestry či 
zdravotnického záchranáře 

nastoupilo 131 zaměstnanců

vojáků Armády ČR,
kteří pomáhali v době 
epidemie covidu-19

hasičů z hasičkého sboru,
kteří pomáhali v době 
epidemie covidu-19

KNL obdržela 27  
lékařských akreditací  

v roce 2021

lékaři 
42  
stáží

27  
lékařských 
akreditací

nelékaři 
12  
stáží

AK
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Rozvojový program „Tvoříme excelentní nemocnici“, který odstartoval v roce 2020, úspěšně pokračoval a pokračuje. 

Naše vedoucí pracovníky jsme celý rok nadále proškolovali v manažerských dovednostech. 

Novým projektem se stala vzdělávací akce pro zdravotníky z ambulancí. Pointou dvoudenního bloku školení je 

proklientská komunikace a jednání s pacienty v obtížných situacích. Dle výsledku výběrového řízení spadl tento projekt 

do realizace společnosti Aperta.

Čísla praxí a stáží ovlivněna epidemiologickou situací:

Celkový počet hodin studentů 6. ročníků, kteří v roce 2021 absolvovali předstátnicové praxe v Krajské nemocnici 

Liberec – celkem 10 964 hodin.

Spolupráce s 3. LF UK a LF UK Hradec Králové:

3. LF UK – všechny ročníky (3.–6. ročník praxe): 12 204 hodin

LF UK Hradec Králové – všechny ročníky (3.–6. ročník praxe): 3 775 hodin

Počet praxí celkem hodiny (včetně středních škol): 33 445 – z toho: VŠ 31 209, SŠ 2 236

Armáda ČR – 120 vojáků – jaro (102), podzim (18)

Hasičský sbor – 17 hasičů – pouze jaro 2021

Živá knihovna povolání – účast na akci v IQLandii, která proběhla 4. 10. 2021, 18 skupin ze 13 škol, kterým jsme 

prezentovali dvě pracovní pozice – sestra a zdravotní laborant.

Burza zaměstnavatelů Olomouc – 12. 10. 2021 – prezentace přímo na lékařské fakultě v Olomouci, kde jsme na přímo 

oslovovali mediky vyšších ročníků.

EDUCA MYJOB LIBEREC – účast ve spolupráci s TUL – Fakultou zdravotnických studií a SZŠ v Liberci, 14.–17. 10. 2021,  

prezentace KNL – unikátní prezentace toho, jak vypadá moderní pacientský pokoj včetně přístrojového vybavení  

a simulátorů.

Veletrh práce ve zdravotnictví v Olomouci – 10. 11. 2021 – oslovovali jsme zájemce z řad mediků a studentů 

zdravotnických škol z celé České republiky a Slovenska. 

TrimedJOB – Praha – 23. 11. 2021 – veletrh práce v prostorách 3. LF UK, cílem akce je přiblížit studentům jejich 

možnosti během studia – praxe a stáže – a oslovit je pro budoucí spolupráci. 

325 400
131

120
1728
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Výzkum a vysokoškolská výuka

Vědecká rada KNL provedla sběr a vyhodnocení 

odborných a publikačních aktivit lékařů a VŠ 

pracovníků za rok 2021, za které rozdělila 1 600 000 

Kč, evidenci studií a grantů, evidenci pedagogické a 

další navazující činnosti. Bylo provedeno vyhodnocení 

Soutěže o nejlepší odborné sdělení za rok 2021.

V souladu s pravidly Fondu vědeckých projektů VR 

KNL schválila a podpořila 5 výzkumných projektů 

v hodnotě 581 000 Kč a aktivní účasti lékařů na 

mezinárodních konferencích v hodnotě 28 000 Kč. Dále 

provedla vyhodnocení závěrečných a průběžných zpráv 

řešených projektů. 

Statut výzkumné organizace, který Krajská nemocnice 

Liberec získala v roce 2019, jí umožňuje čerpat 

účelové dotační tituly s intenzitou podpory až do výše 

100 %. Takto jsou nyní financovány všechny projekty 

z grantů Agentury pro zdravotnický výzkum České 

republiky, kterých v současnosti běží v KNL pět, v celkové 

hodnotě 9 mil Kč.

počet lékařů v domácích 
výborech odborných 

společností

počet lékařů  
v zahraničních výborech 
odborných společností

počet lékařů  
v domácích redakčních 

radách

počet lékařů  
v zahraničních 

redakčních radách

11
počet kapitol 
publikováno  
v monografii

počet
monografií

30

4
137

25
29

3
37

3
počet publikací  

v AJ v recenzovaných 
časopisech

počet přednášek  
či posterů

počet přednášek či 
posterů

počet publikací  
v ČJ v recenzovaných 

časopisech

z toho 29 publikací 
impaktováno

z toho 3  
abstraktováno

MEZINÁRODNÍ DOMÁCÍ (ČR a SR)

z toho 37  
abstraktováno

z toho 3 publikace 
impaktoványPublikace

Participace na  
vysokoškolské výuce

Členství v redakčních radách časopisů a výborech odborných společností

Konference

20 1 3 2
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počet lékařů  
vyučujících v bakalář-

ských programech 
v pregraduální výuce

počet lékařů  
vyučujících v magis- 
terských programech 
v pregraduální výuce

34 18

KATEGORIE OCENĚNÁ PUBLIKACE A AUTOR

KATEGORIE I
Cena za nejvýznamnější práci v kategorii mladých  
lékařů – do 35 let /včetně/ 

MUDr. Andrej UHRIN
Srovnání miniinvazivní a otevřené stabilizace páteře  
u pacientů nad 60 let, přednáška.
Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii, 
Brno, 15.–17. 9. 2021.

KATEGORIE II
Cena za nejvýznamnější práci prezentovanou ve formě 
ústního sdělení /přednášky/ nebo posteru

MUDr. Lubomír JURÁK, Ph.D.
Normotenzní hydrocefalus, přednáška. 
Výroční kongres ČNCHS 2020, 2021, České Budějovice, 
13.–15. 10. 2021.

KATEGORIE III
Cena za nejvýznamnější práci publikovanou v odborném 
časopise českém, zahraničním nebo samostatnou odbor-
nou publikaci

MUDr. Jaromír HONS, Ph.D.
Impairment of Executive Functions Associated With Lower 
D-Serine Serum Levels in Patients With Schizophrenia.
Frontiers in Psychiatry, March 2021, Vol. 12, Art. 514579, 
IF 4.157.
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Public Relations Facebook – počet sledujících k 31. prosinci

KNL Liberec

KNL Liberec

KNL Turnov

KNL Frýdlant

KNL Turnov KNL Frýdlant

2020 20212019 31. 12. 2020 31. 12. 2021

1 338 1 547978 1 004 1 322
2020 20212019

16 819 16 95212 570
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Mediální výstupy 
v roce 2021

0

40
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160

200

led ún bř dub kv čer čvn srp zář říj lis pr

Internet 1 298

Soc. sítě 379

Tisk 193

TV 207

Rádio 82

Internet 50,1% 

Sociální sítě
17,6%

Tisk
8,9%

TV
9,6% Rádio

3,8%

Celkem
2 159

PR oddělení komunikovalo v loňském roce s veřejností 

i novináři velmi intenzivně, což je zřejmé nejen 

z čísel udávajících počet mediálních výstupů. Stejně 

intenzivně a otevřeně probíhá komunikace nemocnice 

i na sociálních sítích, kde počty interagujících 

fanoušků stále rostou. Na tuto platformu se postupně 

(z telefonické a e-mailové komunikace) přesouvají 

i zájemci o informace z řad veřejnosti. Nejvýznamnějším 

potvrzením toho, že komunikace KNL jde správným 

směrem, je fakt, že v roce 2021 získala nemocnice díky 

projektu „Nejznámější těhubříško Facebooku“ první 

místo v kategorii krizové komunikace, a to v soutěži 

Česká cena za PR – Cena Lemur, kterou každoročně 

pořádá Asociace public relations, z. s. – APRA.
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Porovnání mediálních výstupů KNL a vybraných nemocnic

KNL Liberec

KNL Turnov

Nemocnice Česká Lípa 

Nemocnice Jablonec n/N.

Nemocnice Semily

Nemocnice Jilemnice

Nemocnice Frýdlant

Nemocnice Tanvald

Nemocnice Lomnice n. Pop.

2 159

968
614

450
416

304
197

59
10
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1 004

sledujících v roce 
2021

2 484

sledujících v roce 
2021

Twitter Instagram
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Počátkem ledna byla slavnostně otevřena zmodernizovaná a kompletně zrekonstruovaná 
budova „E“, která bude (stejně jako budova „I“) sloužit novému CENTRU PSYCHIATRIE. 
Toto lůžkové zařízení, jediné svého druhu v Libereckém kraji, přijalo své první pacienty již 
v pondělí 11. ledna. 

KNL 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 tak uspěla 
se žádostí s uznatelnými náklady ve výši cca 148 mil. Kč, z čehož dotační podíl činil více 
jak 126 mil. Kč.

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

Oddělení genetiky a molekulární diagnostiky od května provádí sekvenaci covid+ 
vzorků, a to díky novému sekvenačnímu přístroji, který umožňuje přečtení úplné 
genetické informace viru, a laboratoř KNL je tedy schopna určit přesnou variantu 
testovaného koronaviru.

Krajská nemocnice Liberec získala Lemura za 1. místo v krizové komunikaci. 
Asociace public relations, z. s. – APRA – ocenila nemocniční komunikaci  
a v České ceně za PR – Ceně LEMUR – udělila KNL nejvyšší ocenění za 
projekt „Nejznámější těhubříško Facebooku“. Tato komunikace, která vznikla 
na sociálních sítích, podpořila vznik tzv. těhu sanitek, jež po celý rok jezdily  
po LB kraji a pomáhaly covid+ těhotným pacientkám. 

V únoru byla dokončena stavba očkovacího centra na Krajském úřadě 
Libereckého kraje a liberecká nemocnice zde od 22. 2. 2021 prováděla  
VEŠKERÁ OČKOVÁNÍ VEŘEJNOSTI.
V prvním týdnu bylo denně očkováno 200 lidí první dávkou vakcíny Pfizer/
BioNTech, druhou dávku pak každý den obdržely desítky seniorů. V závislosti na 
počtu dodaných vakcín se počty očkovaných postupně zvyšovaly až na 1 200 
očkovaných denně.  

MUDr. Pavel Černý, dlouholetý primář gynekologicko-porodnického oddělení KNL, ke konci 
roku 2020 – po více než dvanácti letech primariátu – skončil. Počátkem ledna se s ním 

oficiálně rozloučilo a poděkovalo mu i vedení liberecké nemocnice. Pan doktor Černý je od  
1. 1. 2021 emeritním primářem KNL a působí jako gynekolog v Liberci i ve Frýdlantu. 

V Pavilonu chirurgických oborů KNL slavnostně uvedla do provozu 
nový výpočetní tomograf (CT), kterým nahradila staré CT z roku 2006. 
Na základě nejvýhodnější nabídky byl vybrán přístroj od společnosti 

Philips ČR, konkrétně CT 5000 Ingenuity Premium. Stavební úpravy pro 
instalování nového tomografu trvaly 6 týdnů a stály 7,5 mil. Kč. Vlastní 

nové CT bylo pořízeno za 17 mil. Kč, přičemž dominantní část této 
částky tvoří softwarové vybavení. 

V červenci navštívil KNL v rámci krátké pracovní schůzky generál Petr 
Pavel. Na setkání, kterého se účastnilo i širší vedení KNL, se probíraly 
zkušenosti z náročného koronavirového období, komunikace na téma 

epidemických a pandemických plánů a proběhla i debata nad ožehavým 
tématem státní koordinace a komunikace během pandemie. 
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Centrum psychiatrie: Otevření, investice Sekvenační přístroj

Zlatý Lemur za vítězství v krizové komunikaci 
putoval do liberecké nemocnice

Nové očkovací centrum pro veřejnost

Porodnice – rozloučení s prim. Černým

Nové špičkové CT v Pavilonu chirurgických oborů 

Návštěva generála Petra Pavla v KNL



4342

Na oddělení následné péče v Liberci byl v červenci nově nainstalován 
stropní zvedací kolejnicový systém. Ten je unikátní zejména v tom, že 
potřebuje minimální manipulační prostor pro přesun imobilního pacienta, 
což bylo v případě ONP pokojů, kde je prostor využit téměř na centimetry, 
velmi důležité. Nové zvedací a transportní zařízení ulehčí ošetřovatelům 
náročnou fyzickou práci a zároveň umožní šetrnější a pozvolnější 
manipulaci s pacienty. 

V prostorách KNL došlo k demolici budovy R (bývalé ředitelství 
KNL) a začaly zde výkopové práce pro stavbu nového pavilonu  
PET/CT. Prostor je určený pro budoucí oddělení nukleární medicíny. 
Celková cena nového pavilonu bude čtvrt miliardy Kč, z čehož 
cca 100 mil. Kč bude stát samotná realizace stavby a 150 mil. Kč 
půjde na přístrojové vybavení. Předpokládané ukončení výstavby 
pavilonu PET/CT je v březnu 2023.

ČERVENEC

ZÁŘÍ

Nové transportní zařízení ulehčí 
ošetřovatelům na ONP náročnou práci 

Nový pavilon PET/CT v areálu KNL

Díky celorepublikové sbírce, kterou organizovali pojišťovací poradci 
Generali Česká pojišťovna v rámci iniciativy The Human Safety Net, 

získala liberecká porodnice nové speciální „klokánkovací křeslo“ a také 
polohovací „hnízdečka“. „Klokánkovací křeslo“ je speciální polohovací 

křeslo, které je určeno k prvnímu kontaktu maminky s nově narozeným 
miminkem, a to především u předčasně narozených dětí, která potřebují 

několikahodinové klokánkování (výraz pro intenzivní kontakt rodiče 
s miminkem). Zároveň se jedná o křeslo, ze kterého se dobře vstává po 

porodu císařským řezem, a je možné jej využívat i pro těhotné pacientky. 

SRPENNová hnízdečka a speciální křeslo pro porodnici
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Na 5 000 zájemců se v září v Liberci zúčastnilo akce Blesk ordinace, během které i lékaři 
a sestry z Krajské nemocnice Liberec plných 6 hodin vyšetřovali a prováděli stovky 
vyšetření. Zájem byl především o spirometrii, měření tlaku či kontrolu mateřských 
znamének. 400 lidem byla změřena hladina cukru v krvi, na 150 lidí přišlo na konzultaci 
na fyzioterapii, 120 lidí vyšetřili lékaři na spirometrii. Na pódiu na počátku celé akce 
vystoupil i generální ředitel KNL Richard Lukáš, který přítomné uvítal slovy: „Rozumím 
tomu, že pro každého běžného člověka je úkon podstoupit prevenci cosi obtížného, cosi 
nepředstavitelného a z čeho také mívají lidé strach. Na druhou stranu upozorňuji, že 
prevence je to nejlevnější, co pro sebe můžete udělat, a dožít se delšího věku, než když 
zanedbáte příznaky nějakých vážných chorob.“ 

Říjnová konference tzv. nelékařských profesí se nesla v duchu komunikace na 
téma zvládnutí důsledků pandemie koronaviru a hesla, že týmová spolupráce 
je základem úspěchu týmů, úseků, oddělení a celé nemocnice. Odpoledne pak 
patřilo setkání a diskusi s armádním generálem Petrem Pavlem, který mj. ocenil 
libereckou nemocnici za to, jak se vlastní aktivitou vypořádává s vážnou krizovou 
situací ve chvíli, kdy stát selhává.

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

ZÁŘÍ

Blesk ordinace

Konference nelékařských profesí

Akce k prevenci karcinomu 
tlustého střeva v OC Forum 

V rámci preventivní akce screeningu karcinomu 
tlustého střeva rozdala KNL v OC FORUM Liberec 
několik set testů na okultní krvácení do stolice.

Zástupci libereckého 
Kardiovaskulárního centra se 

v září, u příležitosti Světového 
dne srdce, zúčastnili akce, 

jejímž cílem bylo šířit povědomí 
o kardiovaskulárních nemocech 

a jejich prevenci. 

ZÁŘÍSvětový den srdce

Odborný seminář u příležitosti 10 let činnosti Centra vysoce specializované 
cerebrovaskulární péče – Čas je mozek – se konal v říjnu v KNL. Byl určen 
lékařům i nelékařům a vyzdvihl mimo jiné fakt, že liberecké Neurocentrum  
se za uplynulých 10 let se zařadilo ke špičce v České republice a provádí  
dnes nejnáročnější neurochirurgické výkony, mezi které patří zejména 
operace aneurysmat, cévních malformací, obtížně lokalizovaných nádorů  
a komplikované operace páteře.

V libereckém babyboxu byla v listopadu 
nalezena novorozená holčička. Dostala 
jméno Adélka.

ŘÍJEN

LISTOPAD

Čas je mozek – odborný seminář Neurocentra

Adélka z babyboxu

Při příležitosti Světového dne mrtvice uspořádala KNL akci s názvem TRAMVAJ Č. 33,  
v rámci které informovala, radila a diskutovala s cestujícími a zájemci o všem, co souvisí  

s cévními mozkovými příhodami. Akce se zaměřila především na to, jaké jsou hlavní rizikové 
faktory CMP, a na informace o tom, jak taková „příhoda“ vypadá a jak ji rychle rozeznat. 

Krajská nemocnice Liberec 
nakonec obdrží peníze 
z dotačního programu 
REACT-EU. MMR totiž 

oznámilo, že má k dispozici 
dalších osm miliard korun, ze 

kterých může požadavky 
dalších nemocnic uspokojit. 

Peníze budou konkrétně v liberecké nemocnici investovány 
do přístrojového vybavení pro různá oddělení, na laboratorní 

analyzátory, endoskopické věže pro gastroenterologii a dále na 
rentgenové a CT přístroje pro liberecké radiodiagnostické oddělení. 

ŘÍJEN

LISTOPAD

Podpora prevence mozkové mrtvice v tramvaji č. 33

REACT  - investice
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V prosinci pokřtil generální ředitel KNL MUDr. Richard Lukáš knihu Jednou 
nohou přes kanál. Tu napsala zaměstnankyně Krajské nemocnice Liberec a první 

handicapovaná žena na světě, která přeplavala kanál La Manche, Markéta Pechová. 
Markétin životní příběh vydala liberecká nemocnice.

Osm budov liberecké nemocnice bude do září 2022 propojeno potrubní poštou, tedy 
automatickým dopravním systémem, který bude pneumaticky přepravovat zásilky ve 

speciálních pouzdrech mezi různými odděleními nemocnice. V pouzdrech budou rozesílány 
do jednotlivých stanic nemocnice zejména biologické vzorky, které je potřeba rychle zasílat 
ke zpracování do laboratoří. Mohou v nich být ale přepravovány i léky, drobný zdravotnický 

materiál či dokumenty. Celá realizace potrubní pošty bude stát cca 22,4 mil. Kč. bez DPH.

Liberecká nemocnice přivítá ročně na svět v průměru deset až dvanáct tzv. „odložeňátek“. 
Mohou to být děti z babyboxu, častěji se však jedná o děti, kterých se maminka „vzdá“ po 
porodu. Pro všechny tyto děti jsou připraveny speciální kufříky od nadace Nadační Fond 
La VIDA LOCA, ve kterých jsou uchovány první vzpomínky dítěte, které mělo svůj životní 
start o něco složitější. Deset zbrusu nových kufříků v listopadu předali vrchní sestře 
dětského oddělení Petře Plaškové a naší ambasadorce Života v kufříku sestře Michaele 
Kopáčkové zástupci společnosti MAPO medical s.r.o. 

Dalším akcionářem Krajské nemocnice Liberec, a.s., se stalo město Frýdlant, které do akciové 
společnosti vloží část budov v areálu KNL – Nemocnice Frýdlant, kterou od července 
2019 KNL, a.s. provozuje. Budovy byly až doposud v majetku města. Vstup Frýdlantu mezi 
akcionáře KNL je výhodný především proto, že se tím mimo jiné zjednoduší financování 
projektů či plánování rozvoje poskytované zdravotní péče.

LISTOPAD

PROSINEC

Kufříky pro odložeňátka

Nemocnice Frýdlant – akcionář

PROSINEC

PROSINEC

Křest knihy Jednou nohou přes kanál

Potrubní pošta



4948

 L     É    K     A     Ř     S      K     Ý    

 Ú     S    E     K

 A       O     Š     E     T     Ř     O    V     A     T     E     L     S     K     Ý



5150

Ošetřovatelský
úsek
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Rok 2021 byl jako ten předešlý poznamenán celosvěto-

vou pandemií, způsobenou onemocněním covid-19.

Po praktických zkušenostech jsme v tomto 
roce s přehledem zvládli náročnou ošetřova-
telskou péči o covidové pacienty. A zvládli 
jsme to i přes to, že péče o necovidové pa- 
cienty nebyla výrazně omezena tak, jak tomu 
bylo v předešlém roce. I s minimálním po-
čtem dobrovolníků jsme odvedli vynikající 
součinnost a mezioborovou spolupráci, za 
což patří velké uznání a poděkování zaměst-
nancům, dobrovolníkům a studentům napříč 
odděleními a profesemi. 

Pokračovali jsme ve zdokonalování ošetřovatelské 

dokumentace na standardních odděleních formou 

elektronické verze. Byl úspěšně nastaven optimální 

systém kontinuálního školení, zejména ambulantního 

ošetřovatelského personálu v komunikačních doved-

nostech.  

Stav, který se již několik let nemění, je nedostatek 

ošetřovatelského personálu na některých odděle-

ních. V roce 2021 šlo hlavně o nedostatek personálu 

na nejnáročnějších odděleních s intenzivní ošetřovatel-

skou péčí. Spolu se studenty zdravotnických oborů  

a se zaměstnanci napříč našimi nemocnicemi se snaží-

me, aby pacient tento lokální výpadek nikdy nepocítil, 

což se nám zatím úspěšně daří. 

Mgr. Marie Fryaufová

ředitelka pro ošetřovatelskou péči
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doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D.

lékařský ředitel KNL, a.s.

Vážené kolegyně a kolegové, 

Uplynulý rok 2021 předčil očekávání asi všech z nás 

v mnoha ohledech. Nemocnice úspěšně čelila 

dvěma vlnám onemocnění covid-19, kdy na jaře loň-

ského roku došlo k asi historicky rekordní reprofilizaci 

lůžkového fondu v našich nemocnicích. Řešení všech 

problémů s tím spojených vyžadovalo značnou flexibili-

tu, nasazení a ochotu spolupracovat na všech úrovních, 

za což bych vám všem chtěl vřele poděkovat. Covidoví 

pacienti leželi i mimo běžná lůžka vyčleněná pro léčbu 

infekčních onemocnění a v péči oborů, určených běžně 

pro pacienty se zcela jinými diagnózami, včetně části 

naší péče centrové. Naše nemocnice vybudovala mimo 

jiné i jednu z největších laboratoří určených k testo-

vání nemoci covid-19 v celé České republice. Obětavé 

nasazení jejích pracovníků po dobu celého roku si žádá 

zvláštní díky! 

Paralelně s péčí o akutní pacienty se rozběhl pro-

voz očkovacího centra ve vyčleněných prostorách 

Krajského úřadu Libereckého kraje. Organizační a perso-

nální zajištění tohoto centra leželo především na bed-

rech KNL a potažmo tedy bedrech vašich. I fungování 

očkovacího centra jsme se zhostili se ctí, i zde přijměte, 

prosím, mé díky! Míra frustrace společnosti z nejistoty, 

pramenící z dopadů zdravotních a ekonomických ome-

zení, byla a je značná a v nemalé míře se přenáší i na 

nás jako zdravotníky; jsem rád, že takovým projevům 

čelíte s profesionálním odstupem a nutným nadhledem. 

V neposlední řadě je nutné zdůraznit, že 
i přes mnohá omezení jsme byli schopni 
poskytovat péči ostatním, míněno non-covi-
dovým, pacientům. Po ekonomické stránce 
patřil uplynulý rok pro naši nemocnici k mi-
mořádně úspěšným a plody této práce nám, 
doufejme, umožní stabilní fungování i v bu-
doucí nejisté době. 

Před krátkou dobou, ve chvíli, kdy se zdálo, že si 

pomalu vydechneme z důsledků předchozí virové 

epidemie, vyvstala před námi nová výzva v podobě 

válečného konfliktu v Evropě, blízko našich hranic, jaký 

osobně naposledy zažila na vlastní kůži generace dneš-

ních sedmdesátníků a starších, a to ještě převážně jako 

děti. Očkovací centrum se plynule transformovalo do 

Krajského asistenčního centra pro uprchlíky z Ukrajiny. 

Zdravotníci KNL se účastní jak fungování tohoto centra, 

tak i dalších aspektů péče o tyto válečné běžence. 

Výše jsem psal o profesionálním odstupu a nadhledu, 

dovolte mi tedy i zde apelovat na jejich použití v časech 

nadcházejících; není úkolem nás, zdravotníků, soudit 

a trestat domnělé či skutečné viníky, naše role je posky-

tovat profesionální zdravotní péči bez rozdílu a za všech 

okolností. 

Lékařský úsek
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Počet zaměstnanců 

Průměrná mzda

2018 2019 2020 2021

lékaři 381 385 397 423

ošetřovatelský personál 1 442 1 495 1 546 1 563

POČET ZAMĚSTNANCŮ CELKEM 2 708 2 765 2 878 2 950
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lékaři ošetřovatelský personál Celkem

bez covidových odměn  
z MZ ČR v Kč

2018 

41 253 

2019 

44 387 

2020 

46 698 

2021 

50 675 
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Hospodářské výsledky 2021

v Kč 2018 2019 2020 2021

HV po zdanění 23 926 983 28 238 261 136 073 667 66 327 768
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KNL, a.s. – Nemocnice Liberec, Turnov a Nemocnice Frýdlant
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Struktura nákladů (bez DPPO) v mil. Kč 2018 2019 2020 2021

Náklady celkem 3 636 3 938 4 374 5 108

    Materiál 1 232 1 337 1 416 1 665

    Energie 44 49 54 56

    Náklady prodej zboží 185 210 175 186

    Opravy 63 60 63 78

    Ostatní služby 110 118 125 129

    Osobní náklady 1 793 1 971 2 239 2 642

    Ostatní náklady 63 65 180 71

    Odpisy 145 128 122 281

Struktura výnosů

Struktura výnosů v mil. Kč 2018 2019 2020 2021

Výnosy celkem 3 660 3 966 4 551 5 138

    Tržby od zdravotních pojišťoven 3 026 3 306 3 918 4 495

      Tržby ostatní služby 281 291 277 284

      Tržby prodej zboží 261 290 248 255

      Ostatní výnosy 89 77 84 82

      Dary 3 3 25 22
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Počet hospitalizací (dle metodiky ÚZIS)

2018 2019 2020 2021

Nemocnice Liberec 37 547 38 739 35 482 37 272

Nemocnice Turnov 6 408 6 412 5 894 6 023

Nemocnice Frýdlant – – 1 099 1 950

Celkem 43 954 45 151 42 475 45 245

2018 2019 2020 2021

Nemocnice Liberec 313 787 334 004 274 561 390 530

Nemocnice Turnov 78 944 78 952 56 031 74 463

Nemocnice Frýdlant – – 15 736 22 216

Celkem 392 731 412 956 346 328 487 209
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Počet ambulantních ošetření

NÁRŮST  

V ROCE 2021: 

očkování COVID-19,  

více testování COVID-19  

(vč. antigenního), 

 výkony urgentního  

příjmu
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Počet operačních výkonů 

0 3 000

Liberec

Turnov

Frýdlant

Celkem

6 000 9 000 12 000 15 000 18 000

2018 2019 2020 2021

Nemocnice Liberec 16 006 15 847 13 331 13 303

Nemocnice Turnov 2 462 2 438 2 014 2 135

Nemocnice Frýdlant – – 1 098 1 575

Celkem 18 468 18 285 16 443 17 013

Covid-19 info

89 755 312 489

2020 20202021 2021

1 168 2 189
testování COVID 

(PCR, antigenní testy, 
srcreening i diagnostické)

testování COVID 
(PCR, antigenní testy, 

srcreening i diagnostické)

počet hospitalizací  
s COVID-19

počet hospitalizací  
s COVID-19

Počet narozených dětí

2018 2020

2019 2021

1 614 1 596

1 524 1 531
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T E CH N I C K Ý Ú S E K

C A T E RK IN NL G
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Ing. Jan Rais, MBA

technický ředitel

Technický úsek 
Je to už monotónní, jenomže... 

Ačkoli se tato výroční zpráva vztahuje k roku 
21 a všichni víme, že přídomek té nebla-
hé nemoci je 19, na mysl tane opět jedno 
ústřední heslo: „covid.“ Znovu jsme v někte-
rých částech roku 2021 museli veškeré čin-
nosti v nemocnici podřizovat boji s pandemií, 
tvorbě nucených provizorií, reakcím na rychlé 
změny situace atd., atp. 

Nutno podotknout, že se nám to po dvou letech praxe 

již dělalo snadněji, mnohé jsme si již v letech minu-

lých nacvičili. Provizorně jsme vlastně jen tak mimocho-

dem vybudovali i dvě očkovací místa v našich satelitních 

nemocnicích v Turnově a ve Frýdlantě, a hlavně velké 

očkovací centrum liberecké nemocnice v budově Libe-

reckého kraje – prošlo jimi nakonec téměř čtvrt milionu 

lidí! Při všem tom shonu jsme naše areály dále rozvíjeli 

a udržovali, aby naši klienti i zaměstnanci pociťovali 

co nejméně, že některé zdravotní služby poskytujeme 

i v budovách starších 100 let. Proto jsme hodně času 

věnovali i pokračujícím projektovým pracím na moder-

nizaci všech tří areálů, jimiž jsou vestavba pavilonu TA 

v Turnově, přestavba pavilonu FB ve Frýdlantě, a zejména 

strategicky nejvýznamnější stavba pro zdravotnictví v ce-

lém Libereckém kraji, Centrum urgentní medicíny.
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V roce 2021 jsme našimi 25 sanitkami 
převezli 61 806 pacientů.

2 370

celkový počet 
najetých km

250 tis.
počet 

parkovacích 
lístků

250 tis.
litrů

pohonných 
hmot

500 tis.
zvednutí 

závory

Do našich 95 aut jsme načerpa-
li téměř 250 tisíc litrů pohon-
ných hmot.

61 806
pacientů

95
vozidel

Náš parkovací automat vydal 
téměř 250 000 parkovacích 
lístků pro vjezdy veřejnosti 
do areálu, závora se zvedala 
500 tisíckrát, neboť stejně 
bylo i vjezdů služebních.

Doprava
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Za rok 2021 jsme prošetřili 201 
případů nemoci z povolání našich 
zaměstnanců v souvislosti s pan-
demií covid-19 a zprostředkovali 
odškodnění pojišťovnou ve výši 
přes 6,5 mil. Kč.

Chod nemocnice fungo-
val i díky našim počíta-
čům, kterých máme ve 
všech třech nemocnicích 
1 852 ks.

1 852
počítačů

Jen přes pevné  
linky jsme vyřídili 
1 904 134 příchozích 
a 930 324 odchozích 
telefonních hovorů.

přijatých hovorů

1,904 mil.

odchozích hovorů

0,93 mil.

Technická podpora Zdravotnická technika

TE
C

H
N

IK
A

201
nemocí 

z povolání

Náš nemocniční informační sys-
tém u hospitalizovaných pacientů 
evidoval v roce 2021 2 398 102 
diagnóz.

NIS
2,4

mil. diagnóz

Starali jsme se o 40 
radiodiagnostických přístrojů, 
na nichž bylo loni osnímkováno 
téměř 90 tis. pacientů.

Měsíčně použijeme v KNL 180 tis. kusů 
ložního a personálního prádla, tedy  
2 160 000 ks ročně. Naše mopy na úklid se za 

rok vypraly 96 tisíckrát.

2,160 mil.
kusů prádla 96 000

vypraných 
mopů

11 000  
přístrojů

Spektrum zdravotnických přístrojů a měřidel, 
kterých máme ve všech třech nemocnicích přes 
11 tis., je opravdu široké: nejlevnější spravovaný 
přístroj byl tonometr za 1 700 Kč, nejdražší pak 
lineární urychlovač za 39 mil. Kč.

17 mil.
litrů vody454 mil.

litrů kyslíku

90 000
osnímkovaných 

pacientů

Pro zdravotnické přístroje 
jsme v našich 28 úpravnách 
vyrobili přes 17 milionů litrů 
demineralizované vody.

28
úpraven

Za rok 2021 se v souhrnu 
za všechny tři nemocnice 
spotřebovalo téměř 454 milionů 
litrů plynného medicinálního 
kyslíku (což byl díky covidu nárůst 
o 64 % oproti předchozímu roku).

40
radiodiag- 
nostických

přístrojů
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Kvalita v roce 2021

KV
AL

IT
A

V roce 2021 prošla naše laboratorní centra (PATOS, 

CLM) úspěšnou recertifikací ČIA. Získala tím osvěd-

čení o akreditaci na další období 5 let. Stejně tak 

Laboratoř klinické biochemie a hematologie Nemocnice 

Turnov podstoupila dozorový audit ČIA s výhledem 

propojenosti systému s Centrem laboratorní medicíny 

(CLM) v Liberci a s navazujícím rozšířením osvědčení 

o akreditaci již pod CLM v roce 2022.

V podpůrném sterilizačním provozu obou nemocnic 

(Liberec, Turnov) proběhl také úspěšně dozorový 

audit dle normy ČSN EN ISO 13485:2016. Spokojenost 

se zavedeným a udržovaným systémem sterilizačního 

procesu byla potvrzena závěrečnou zprávou bez dopo-

ručení.

Na podzim roku 2021 byl realizován ve spolupráci 

s Ministerstvem zdravotnictví ČR projekt Národní 

hodnocení spokojenosti pacientů (NHSP), jehož hlav-

ním cílem je nastavení jednotného systému sledování 

i vyhodnocování spokojenosti pacientů v ČR a posílení 

hlasu pacienta v systému poskytování lůžkové zdravot-

ní péče. Krajská nemocnice Liberec se tohoto šetření 

zúčastnila i přes velkou únavu, vyčerpání a vysoké pra-

covní nasazení v souvislosti s onemocněním covid-19. 

V této nelehké době nám průzkum ukázal, že naše 

pracovní nasazení má smysl. Pacienti nás za to náležitě 

ocenili souhrnnou známkou 1,27. Celková spokojenost 

se vyšplhala na vysoké číslo 93,27 %. Do průzkumu 

bylo v našem zařízení zapojeno celkem 28 stanic. 

Celková návratnost dotazníků byla 53,61 % při 1 196 

odevzdaných dotaznících. Nejlépe hodnocenými oblast-

mi se v průzkumu ukázaly dimenze D2 – Respekt, ohled, 

úcta a D6 – Citová opora a zmírnění strachu a úzkosti 

pacienta, v nichž bylo dosaženo průměrných známek 

1,17 (celková spokojenost 95,81 %) a 1,19 (celková 

spokojenost 95,30 %). Naopak dimenzemi s nejnižší 

mírou spokojenosti byly dimenze D5 – Tělesné pohodlí 

pacienta a D1 – Přijetí na lůžko, ve kterých bylo dosa-

ženo průměrných známek 1,39 (celková spokojenost 

90,29 %) a 1,34 (celková spokojenost 91,53 %).

V roce 2021 naše oddělení navázalo na předcho-

zí rok, kdy jsme zúročili zkušenosti s trasováním 

zaměstnanců a pacientů v souvislosti s covidem-19. 

Výzvami byly další zvládnuté vlny pandemie covidu-19 

během roku. Konečné číslo testovaných vzorků z roku 

2020 se zdálo jako nepřekonatelné. Opak byl pravdou 

a na konci roku 2021 se součet provedených testů 

v našem zařízení vyšplhal na číslo 235 535, což byl ná-

růst oproti předchozímu roku o 82 280 vzorků. Jakožto 

největší poskytovatel v Libereckém kraji zvýšila naše 

laboratoř v této době svou kapacitu na maximum.

V souvislosti s nákazou jsme kontaktovali celkem 

1 236 zaměstnanců, z čehož 750 bylo covidem-19 

nakaženo. Karanténu nebo pracující karanténu nastou-

pilo 486 zaměstnanců. Výhodou byl nastavený režim 

pracující karantény, kdy jsme zaměstnance za zvýšené-

ho režimu ochranných pomůcek mohli využít v pracov-

ním procesu. Tento režim byl vždy pečlivě zvážený.

Za období roku 2021 bylo naším oddělením trasová-

no celkem 842 pacientů, 491 jich bylo testováno na 

SARS-CoV-2 s pozitivním výsledkem. Stejně jako v roce 

předcházejícím jsme byli nuceni hospitalizovat pacienty 

s těžkým průběhem. Na jaře jsme zaznamenali doposud 

nejvyšší číslo – 194 hospitalizovaných pacientů v jeden 

den. V tuto dobu byl personál všech tří nemocnic vysta-

ven obrovské zátěži nejen na standardních lůžkách, ale 

také na jednotkách intenzivní péče. Zdravotníci museli 

zvládat každodenní péči o akutní pacienty a omezení 

plánované operativy. 

Konec roku byl poznamenán předpovědí blížící se 

covidové vlny varianty omicron a s tím související 

přípravou na tři druhy scénářů, které měly mít dopad na 

chod i provoz nemocnice vlivem velkého počtu nakaže-

ných pacientů i zaměstnanců. 

Během roku 2021 jsme zažili situace, události, oka-

mžiky, které jsme nikdy nechtěli zažít a ani jsme si je 

nikdy nedokázali představit. Za zvládnutí všech opat-

ření i za nadstandardní nasazení si proto celý personál 

zaslouží respekt, uznání a poděkování od srdce.

153 tis.
testovaných 

vzorků 
na covid-19

235 tis.
testovaných 

vzorků 
na covid-19

985
zaměstnanců 

s pozit. testem  
na covid-19

1 236
zaměstnanců 

s pozit. testem  
na covid-19

170
hospit. pacientů  

s covid-19  
(denní stav) 

194
hospit. pacientů  

s covid-19  
(denní stav) 

Covid-19 info

2020 2020 20202021 2021 2021
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Typy interních auditů Děkovné dopisy

Stížnosti a podněty

40

191 
interních  

auditů

Hygienicko-epidemiologické

Laboratorní proces
BOZP a PO

Řízení kvality

Radiodiagnostika

Radioterapie Transfuzní výrobní úsek

51

3049

29
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2018 2019 2020 2021

213 301 172 223

Nejlépe hodnocená oddělení:
• Všeobecná Chirurgie a Kardiocentrum (Liberec), 
• Ortopedie a Chirurgie (Turnov), 
• Chirurgie s Následnou péčí (Frýdlant)

Vyhodnocení podle oblastí:
Péče, přístup, prostředí 257
Profesionalita, zákrok 114
Čistota   2
Spolupráce  4
Stravování  5
Ostatní   6

2019

2018

2020

2021

345

328

182

191

Péče, přístup, prostředí

Profesionalita, zákrok

Čistota

Spolupráce

Ostatní

Stravování

257

114

2
5

4
6

Liberec Turnov Frýdlant
2020 2021 2020 2021 2020 2021

Stížnosti 31 33 7 6 1 3
Podněty 44 46 7 4 1 2
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KNL Catering

K vaření našich vyhlášených 
pochoutek bylo zapotřebí 63 tun 
cibule a spotřebovali jsme 
245 tun brambor.

78
svatebních hostin 63 tun

cibule

245 tun
brambor

73 tun
kuřecích prsou

74 tun
vepřové kýty

9 600
svatebních hostů

Zajistili jsme catering pro 78 svatebních hostin
a obsloužili na nich 9 600 svatebních hostů.

Celkově jsme za rok 2021 zpracovali 
407 tun masa. Nejvíce – 74 tun vepřo-
vé kýty a 73 tun kuřecích prsou.
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Výroční zpráva KNL, a.s., 2021

Zpracovali: Václav Řičář, Barbora Bělíková, Ivana Kelemenová, oddělení PR KNL, a.s.  

foto: archiv PR KNL, a.s., David Bruner 
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