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K rajská nemocnice T. Bati ve Zlí-
ně ve stávající lokalitě a podo-
bě představuje zastaralý a ne-

moderní koncept pavilonového
uspořádání s řadou zřetelných nega-
tiv a překážek pro poskytování mo-
derní lůžkové péče.
Pokud se podíváme do Evropy

a světa, pak akutní nemocnice posta-
vené v posledních letech sledujímyš-
lenku konsolidace prostor, centrali-
zace péče, minimalizace vzdálenos-
tí, logického uspořádání ambulantní-
ho provozu, urgentního příjmu, ope-
račních sálů a intenzivní péče.
Nedostatky stávající nemocnice

(stručný výčet):
Vzdálenosti mezi budovami v řá-

dech desítek až stovek metrů.
Budovy nejsou univerzálně propo-

jeny podzemními a nadzemními kori-
dory.
Lůžkové stanice ve dvanácti budo-

vách a operační a zákrokové sály na
více místech.
Nutnost transportu pacientů po

areálu nemocnice na vyšetření, čas-
to v nepříznivých povětrnostních
podmínkách.
Absolutně nevyhovující prostoro-

vé podmínky především na intenziv-
ních péčích (interna, kardiologie,
plicní, neonatologie), podmínky ne-
odpovídají medicínským ani hygie-
nickým požadavkům, bez možnosti
rozšíření prostor.

Vícelůžkové pokoje, absolutně vy-
lučující jakékoli soukromí pro paci-
enty.
Provoz na jediné páteřní komuni-

kaci napříč nemocnicí.
Myšlenka případné rekonstrukce

budov stávající nemocnice znamená
přijmout fakt deseti let stavebních
prací, diskomfortu pro pacienty
a personál, nutnosti pacienty přesou-
vat mimo Zlín, nelze rekonstruovat
za provozu. Lze si obtížně předsta-
vit, že při znalosti těchto faktů je
možno z pohledu odborného, medi-
cínského něco namítat proti nové ne-
mocnici, která zajistí vysoký stan-
dard léčebné a ošetřovatelské péče
a která bude znamenat výrazný krok
k moderní medicíně 21. století.
Ať bude nová nemocnice vybudo-

vána kdekoliv v kraji, vždy bude kraj-
skou nemocnicí, která bude zajišťo-
vat péči pro všechny občany Zlínské-
ho kraje a bude spolupracovat s další-
mi lůžkovými zařízeními v kraji.

J sempro výstavbu nové nemoc-
nice, protože neexistuje jiná
lepší varianta. Stará nemocni-

ce dosloužila, některé budovy
jsou v havarijním stavu. Jejich
opravy, abychom je udrželi v pro-
vozu, nás stojí ročně více než sto
milionů korun.
Rekonstrukce nemocnice, tak

jak byla našimi předchůdci naplá-
nována, by stála nejméně 10 mili-
ard korun, a to v těchto penězích
nejsou započítány ztráty v hospo-
daření nemocnice, protože někte-
rá oddělení by musela být přemís-
těna do našich nemocnic ve Vsetí-
ně, v Kroměříži nebo Uherském
Hradišti. Navíc by tato varianta tr-
vala nejméně dvanáct let.
Nejen já, ale ani primáři nemoc-

nice si nedovedou představit, co
by to znamenalo pro pacienty
a personál. Také by se jednalo o re-
konstrukci, která se myšlenkově
vrací do minulého století.
Zatímco vybudování nové ne-

mocnice má stát osm miliard ko-
run, je to koncept opravdu 21. sto-
letí a po jejím dostavění to zcela jis-
tě bude jedna z nejmodernějších
nemocnic tohoto terciálního typu
na světě.
Pro mě je to volba jednoduchá,

protože jinou vlastně ani nemá-
me. Jsem si jist, že celou studii
jsme dobře spočítali, nechali ově-
řit odborníky a zcela jistě ji kraj
zvládne ufinancovat.
Potíž je v tom, že drtivá většina

zastupitelů říká ano, nová nemoc-
nice je dobré řešení, ale nespě-
chejme tak. Nechme si ještě udě-
lat další nezávislý posudek apod.
Považuji to od některých pouze za
politickou taktiku a u některých
za váhavost, ačkoliv jak jsem výše
ukázal, není nad čím váhat.
Každý den naši zdravotníci pra-

cují ve stresu, že se něco pokazí
a oni budou muset stěhovat paci-
enta, či dokonce bojovat o jeho ži-
vot, když selžou důležité přístro-
je. Pro mě je to naprosto jasná
věc, praktické a nejlepší řešení,
kde politika musí zůstat stranou.

Z pohledu města vítám aktivitu
kraje řešit problematiku ne-
mocnice ve Zlíně. Všichni

víme, že některé budovy v součas-
ném areálu Krajské nemocnice
T. Bati nejsou v dobrém stavu. Ten-
to stav je tedy nutné řešit.
Podle mě musí být zdravotnictví

spádové. Po ekonomické stránce
není možné mít ve všech nemocni-
cích kompletní škálu specializova-
né péče. Zároveň je však potřeba

mít dostatečnou dostupnost a spl-
něné normy dojezdových časů zá-
chranné služby.
Je tedy otázkou, zdamít dále čtyři

okresní nemocnice, z nichž by kaž-
dá byla spádová pro jinou speciali-
zovanou péči, nebo mít ve Zlíně
krajskou spádovou nemocnici, ve
které bude i kompletní škála specia-
lizované péče, a tři okresní nemoc-
nice s péčí standardní.
Jako primátor města Zlína samo-

zřejmě preferuji variantu se spádo-
vou krajskou nemocnicí ve Zlíně.
Tím občané Zlína získají kvalitnější
a dostupnější péči. Avšak touto spá-
dovou nemocnicí si polepší i obča-

né celého Zlínského kraje, protože
nebudou muset dojíždět za vybra-
nými zákroky mimo náš kraj. Vní-
mám, že současné vedení Zlínské-
ho kraje také preferuje variantu
spádové nemocnice.
K obhájení této varianty je ale po-

třeba doložit nejen krajským zastu-
pitelům, ale všem obyvatelům Zlín-
ského kraje právě dostupnost zdra-
votní péče, dojezdové časy záchran-
né služby a také informaci, jaká
péče bude ve všech čtyřech nemoc-
nicích a jaká specializovaná péče
bude v krajské nemocnici a jaká
v jednotlivých okresních nemocni-
cích.

To je základ pro definování kapa-
city jednotlivých oddělení, sálů
apod. a optimalizace nákladů.
Pro spádovou nemocnici není do-

stačující částečná rekonstrukce stá-
vající nemocnice. Variantami jsou
tedy výstavba nové nemocnice
v současném areálu nemocnice
nebo v Malenovicích. Zde jde o po-
rovnání ceny výstavby v daných lo-
kalitách při zachování logistiky
a kvality péče.
To vše vyhodnotíme na schůzce

krajských zastupitelů hnutí ANO na
základě zaslaných podkladů a také
výstupů z výborů a podle toho pak
budeme hlasovat.

Richard Kreml
ortoped
Kroměříž

Jiří Čunek
hejtman Zlínského
kraje (KDU-ČSL)

S ituace kolem nové Baťovy ne-
mocnice čím dál víc připomíná
antickou tragédii. Před brana-

mi Zlínského kraje stojí trójský kůň.
Chiméra krásné, moderní, nové ne-
mocnice. Všichni ji chtějme!
Kdo nechápe, že je to nejlepší pro-

jekt, je přece hlupák a brzda pokro-
ku. Zastupitelé, zvedněte ruce
a vtáhněte nemocnici do kraje! Pře-
ce toho koně nenecháme před bra-
nami? Stejně jako v Homérově Iliadě
zvědavý dav chce zbořit hradby,
aby ten danajský dar vtáhl dovnitř.
Že varují lékaři? Nevadí, 11 nedosta-

tečně nadšených primářů a jedna
úspěšná ředitelka nemocnice už
bylo obětováno. Dopadli přece jen
lépe než věštec Láokoón, který své

krajany zapřísahal, aby koně v žád-
ném případě nevtahovali do města.
Zvěstovatel katastrofických vizí byl
zardoušen hady.
Před monstrem nové Baťovky, no-

vodobým trójským koněm, důrazně
varuje přes 3 000 lékařů, sester
a zdravotníků podepsaných pod pe-
ticí zastupitelům. Nová nemocnice
bude zákonitě znamenat stopku pro
investice do nemocnic v Uherském
Hradišti, Kroměříži a Vsetíně.
Spolkne nepředstavitelné peníze.

Protomá následovat spojení nemoc-
nic v jeden celek – fúze. Tím vyšumí
finanční rezervy, které má hlavně

hradišťská nemocnice. A bude se
centralizovat, protože nová nemoc-
nice je bumbrlíček, který sežere
všechny ekonomicky zajímavé pro-
vozy z celého kraje. Co na tom, že
tak sebere lidem dostupnou péči?
Že způsobí rozklad fungující sítě,
rozpad léta budovaných týmů, vyzo-
be klíčové odborníky ze všech ne-
mocnic?
Financování monstra je mimo rea-

litu, že na to prostě kraj nemá. Uva-
žujte – když nyní je Baťovka ve svém
a sotva nad vodou, z čeho bude
v nově postavené budově platit ast-
ronomický nájem? Proč nepostupo-
vat uvážlivě a stavět moderní provo-
zy postupně ve stávajícím areálu?
Co se skrývá v útrobách koně?

Jsem přesvědčen, že jen zájmy jed-
né finanční skupiny, megalomanie
jednoho hejtmana a nic dobrého
pro obyvatele kraje. Zastupitelé,
přemýšlejte, než otevřete brány
Tróje.

V následujícím hlasování musí-
me hlasovat proti. Proč? Copak
nechci poslechnout lékaře a do-

přát obyvatelům kraje tu nejlepší
péči? Určitě chci, ale chci rozhod-
nout správně a kvalifikovaně.
Jsem zastupitel, rozhoduji o veřej-

ných penězích s péčí řádného hos-
podáře – jako by byly moje. Rozhod-
nutí o obrovském projektu beru na-
prosto vážně. Tým pana hejtmana
nám předložil čísla a dvě varianty.
O jedné (generel stávající nemocni-
ce) nám říká, že je hrozně špatná,
hrozně drahá a nikdo rozumný ji ne-
chce. O druhé (nová nemocnice)
nám říká, že je supermoderní, nej-
lepší, sluncem zalitá a že nám před-
ložil tu finančně nejčernější varian-
tu (třeba že nemocnice bude každý
rok růst ve výkonu o 4,6 procenta).
A – starý plán, B – je nová nemocni-
ce. A – je 12 miliard (nebo deset), B –
šest miliard, teď už osm.
To zní jako jasná věc. Kdo by ne-

chtěl B, které bude dříve, za méně
peněz a hezčí? Avšak důvěřuj, ale
prověřuj. A důvěra zastupitelů
k hejtmanovi byla dříve nahlodána
takzvanou koncepcí (fúze nemoc-
nic).
Ta nebyla prosazena i kvůli zma-

tečnému postupu. Proto jsem na
prosincovém zastupitelstvu navrhl,
aby vznikl oponentní posudek. Dru-
hý tým odborníků, který čísla prově-
ří, zjistí slabá místa úvah, opravdu
ostře se hejtmanova týmu zeptá
a proklepne je. Uvidíme jinýma oči-
ma rizika obou variant, či variantu
třetí. Hejtman byl proti – prý je to
ztráta času a peněz. Zadání posudku
přesto hlasováním prošlo. Než se
bude hlasovat o nové nemocnici,
musí být předložen.
A nemáme ho. Univerzita Tomáše

Bati dodala šest stránek za 49 tisíc
korun. Není to posudek dle zadání.
Dále nemáme koncepci. Naše analý-
za nám ukazuje, že kvůli navýšení
výdajů na veřejnou dopravu o 460
milionů korun bude financování
zbytku krajských činností po schvá-
lení nemocnice problém. Vyřešme
to – pak teprve hlasujme.

Jiří Korec
primátor Zlína a kr.
zastupitel (ANO)

Jozef Macko
primář novorozen.
oddělení Zlín

Má se stavět nová nemocnice?
Krajští zastupitelé o tom rozhodnou v pondělí. MF DNES přináší názory politiků a lékařů

Připravili jsme
nemocnici
21. století

Stále chybí
oponentní
posudek

Tomáš Pajonk
kr. zastup., Svobodní
a Soukromníci

Budoucnost nemocniceZa stavbou nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích stojí lidovecký hejtman Jiří Čunek. Souhlasí s ním STAN, další dva koaliční
partneři – ANO aODS – doporučili svým zastupitelům hlasovat proti záměru. Pro je SPD, zbytek opozice proti. Ilustrační foto: Petr Lemberk, MAFRA

Pavilonové uspořádání
nemocnice je zastaralý koncept

Péče bude dostupnější a kvalitnější

Nová nemocnice způsobí
rozklad fungující sítě

„Nová nemocnice
zajistí vysoký
standard léčebné
péče.“

„Nová nemocnice
spolkne
nepředstavitelné
peníze.“


