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Název zařízení
Kontaktní osoba Adresa kontakt
Krajská nemocnice Liberec a. s. – Rehabilitační oddělení

MUDr. Jana Trpišovská,  
Prim. MUDr. Libor Kučera 

Husova 10
Liberec 1
460 63

485312431, 485312310, 485312368, 
485312359;
jana.trpisovska@nemlib.cz
libor.kucera@nemlib.cz

Středomoravská nemocniční a. s. – o. z. Nemocnice Prostějov – Centrum léčebné rehabilitace

Bc. Eva Mlčochová
Mathonova 291/1
Prostějov
796 04

582315392
eva.mlcochova@nempv.cz

Fakultní nemocnice Brno – Rehabilitační oddělení

MUDr. Emília Mikešová
Jihlavská 340/20
Brno – Bohunice
625 00

532233544, 532 233 186, 532 233 183
emikesova@fnbrno.cz

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Rehabilitační oddělení

Prim. MUDr. Pavol Skalka,  
Edita Uhříková 

Havlíčkovo nábřeží 600
Zlín
762 75

577 552 010, 57 755 2187
skalka@bnzlin.cz,
Edita.Uhrikova@bnzlin.cz

Fakultní nemocnice Ostrava – Klinika léčebné rehabilitace

Prim. MUDr. Irina Chmelová, 
Ph.D., MBA

17. listopadu 1790
Ostrava-Poruba
708 52

GSM: 737 208 134
irina.chmelova@fno.cz

Nemocnice Třebíč – Rehabilitační oddělení

Prim. MUDr. Alena Váňová
Purkyňovo náměstí 133/2
Třebíč
674 01

568 809 284
avanova@nem-tr.cz

Fakultní nemocnice Plzeň, Oddělení léčebné rehabilitace
Prim. MUDr. Hana Hladová
Naděžda Jasenčáková 
(sekretariát)

alej Svobody 80
Plzeň-Lochotín
304 60

377104200, 377104201 
hladova@fnplzen.cz,  
jasencakovan@fnplzen.cz

Nemocnice Tábor, a. s., Rehabilitační oddělení

Mgr. Alexandra Kučerová
Kpt. Jaroše 2000
Tábor
390 02

381607100
rehabilitace@nemta.cz

Krajská zdravotní a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Rehabilitační oddělení

Prim. MUDr. Pavel Maršálek
Sociální péče 3316/a
Ústí nad Labem
401 13

pavel.marsalek@kzcr.eu
477113300
GSM: 731 535 639

Krajská zdravotní a. s. – Nemocnice Chomutov, Rehabilitační oddělení

Prim. MUDr. David Richtr
Kochova 1185
Chomutov
430 12

474447636
david.richtr@nspcv.cz

Pardubická krajská nemocnice, a.s., Centrum rehabilitace

MUDr. Miriam Kmoníčková
Kyjevská 44
Pardubice
532 03

466016504, 466016511
miriam.kmonickova@nemocnice-pardubice.cz

Fakultní nemocnice Hradec Králové, Rehabilitační klinika

Mgr. Ondřej Němeček
Sokolská 581
Hradec Králové
500 05

495837403
GSM: 728 763 059
ondrej.nemecek@fnhk.cz

Klinika rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK

Mgr. Kateřina Svěcená
Albertov 7
Praha 2
128 00

224 968 583
katerina.svecena@lf1.cuni.cz

www.pracovnirehabilitace.cz



Projekt navazuje na výsledky projektu 
„Rehabilitace-aktivace-práce“ (RAP) 
financovaného v rámci Iniciativy 
Společenství Equal v minulém 
programovém období v létech 
2006-2008, jehož výstupem bylo 
zavedení nového systému hodnocení 
a posuzování osob se zdravotním 
postižením (OZP) v 6 krajích.

Účelem systémového individuálního 
projektu „Regionální sítě spolupráce 
v pracovní rehabilitaci“ (PREGNET) 
je vytvoření systému regionálních 
sítí spolupráce v oblasti pracovní 
rehabilitace (PR) a vytvoření 
odpovídajících podmínek pro 
jejich rozvoj ve zbývajících krajích 
ČR, kraji Libereckém, Plzeňském, 
Středočeském, Olomouckém, 
Moravskoslezském, Vysočině, 
Jihomoravském a Zlínském a jejich 
propojení se systémem regionálních 
sítí již vytvořených v rámci 
projektu RAP.

Klíčové aktivity
Klíčová aktivita č. 1
Vytipování partnerů pro vytvoření regionální sítě 
a ustavení regionální sítě spolupracujících subjektů 
v pracovní rehabilitaci (PR), které se budou podílet 
na řešení zaměstnatelnosti osob se zdravotním 
postižením (OZP) ve zbývajících 8 krajích ČR.
Cílem bylo oslovení krajských poboček ÚP ČR 
v cílových regionech (8) za účelem doporučení 
potenciálních partnerských organizací z oblasti 
léčebné a pracovní rehabilitace, tj. zdravotnické 
organizace, vzdělávací a poradenské organizace 
ze ziskového i neziskového sektoru, organizace 
specializující se na práci s OZP v oblasti jejich 
integrace na trh práce.

Klíčová aktivita č. 2
Dopracování metodik včetně standardů pro 
ergodiagnostiku a postupů pro pracovní 
rehabilitaci.
Aktivita byla členěna do dvou základních oblastí: 
a)  dopracování standardů ergodiagnostiky pro účely 

hodnocení pracovního potenciálu OZP
b)  dopracování standardů a postupů pracovní 

rehabilitace (PR) v praxi. 

Pro obě tyto oblasti budou zpracovány metodické 
materiály ve formě standardů – metodik:

1)  Metodika standardů ergodiagnostiky pro účely 
hodnocení pracovního potenciálu OZP

2)  Metodika standardů a postupů pracovní 
rehabilitace v praxi 

Klíčová aktivita č. 3
Semináře/odborná příprava pro hodnocení 
funkčního potenciálu dle ICF – Mezinárodní 
klasifikace funkčních schopností, disability 
a zdraví pro kontaktní místa krajských poboček 
ÚP ČR (včetně lékařů Lékařské posudkové služby) 
a rehabilitační centra.
Klíčová aktivita zahrnovala 4 semináře – workshopy 
pro experty ze zdravotnických zařízení, lékaře 
posudkové služby a ostatní odborníky z oblasti 
diagnostiky pracovního potenciálu, případně další 
partnery zapojené do regionální sítě. Cílem seminářů 
byla především praktická příprava personálu 
ergodiagnostických center a metodické sjednocení 
postupů mezi všemi ergodiagnostickými centry. 
Celkem se seminářů zúčastnilo 265 účastníků. 

Klíčová aktivita č. 4
Materiální zajištění ergodiagnostických center.
V rámci této klíčové aktivity byla dle nastaveného 
standardu jednotně materiálně vybavena nově 
vzniklá ergodiagnostická centra. Tato centra 
vznikla v rámci zdravotnických zařízení, která 
byla předem vytipována a zařazena do regionální 
sítě partnerů v rámci 1. klíčové aktivity. Toto 
materiálové vybavení bude sloužit pro služby 
zaměstnanosti a to především pro klienty pracovní 
rehabilitace. Rozsah materiálového vybavení 
vychází z metodik vytvořených v rámci projektu 
RAP – „Metodiky hodnocení funkčních činností 
a pracovního potenciálu“ a „Metodiky hodnocení 
psychosenzomotorického potenciálu člověka“ (rap.
pracovnirehabilitace.cz).

Klíčová aktivita č. 5
Semináře/odborná příprava kontaktních 
míst krajských poboček ÚP ČR pro zavádění 
standardních postupů pracovní rehabilitace.
V rámci klíčové aktivity byly realizovány semináře 
pro odborné pracovníky ÚP ČR, kteří se zabývají 
problematikou zaměstnávání OZP. Cílem seminářů 
bylo prohloubení znalostí účastníků v oblasti 
pracovní rehabilitace, seznámení s výstupy klíčové 
aktivity č. 2 a nastavení vzájemné spolupráce s nově 
vzniklými ergodiagnostickými centry.

Klíčová aktivita č. 6
Pilotní ověření funkčnosti spolupráce subjektů 
v pracovní rehabilitaci v 8 krajích ČR (Liberecký, 
Plzeňský, Moravskoslezský, Středočeský, 
Olomoucký, Zlínský, Jihomoravský kraj a Vysočina).
Pilotní ověření funkčnosti spolupráce zapojených 
subjektů v pracovní rehabilitaci bylo zahájeno 
souběžně ve všech 8 krajích. Cílem bylo ověření 
metodických postupů pracovní rehabilitace v praxi 
a ověření funkčnosti vazeb mezi subjekty zapojenými 
do regionální sítě. Pilotní ověření umožnilo ověřit 
v praxi teoretická východiska a případně korigovat 
a racionalizovat jednotlivé postupy a standardy. 
Do pilotního ověření bylo zapojeno 96 OZP – klientů 
pracovní rehabilitace.

Klíčová aktivita č. 7
Individuální práce s vybranými zaměstnavateli 
s cílem řešení specifických potřeb zaměstnání OZP 
v daných organizacích.
V souvislosti s realizací všech předchozích klíčových 
aktivit byla v průběhu projektu věnovaná zvýšená 
pozornost vybraným zaměstnavatelům s cílem 
seznámit je s problematikou zaměstnávání OZP 
a podpořit využívání pracovní rehabilitace jako 
efektivního nástroje zaměstnávání OZP.  
Vytipovaní zaměstnavatelé byli také zapojeni 
do pilotního ověření.

O projektu


