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Čunkova nemocnice  
na kraji města

Lidovecký hejtman slibuje Zlínu nejmodernější 
špitál v zemi, protože „jiná cesta neexistuje“

Jiří nádoba / foTo miLan buREŠ

astupitelé Zlínského kraje dostali minulý týden do rukou 419 
stran textu, tabulek a nákresů, podle kterých má během příš-
tích šesti let vyrůst mezi Zlínem a Otrokovicemi nová krajská 
nemocnice. Náklady, odhadované nyní na osm miliard korun, 
spolykají skoro jeden roční rozpočet krajské samosprávy a dělají 
ze stavby největší investiční záměr v historii kraje.

Špitál prosazuje, navzdory pochybám některých místních 
politiků a zdravotníků, lidovecký hejtman Jiří Čunek. Spolu-
občanům slibuje první velkou nemocnici na zelené louce, jaká 
v tuzemsku vznikla od pádu komunismu. S tím se pojí i lákavá 
představa, že díky možnosti stavět svobodně ve volném pro-
storu půjde celý areál navrhnout účelně, podle nejnovějších svě-
tových trendů a potřeb moderní medicíny.

První podporu od zastupitelů dostal Čunek loni na pod-
zim, kdy kývli na výkup pozemků. Ty se díky dobré ceně poda-
řilo shromáždit nezvykle rychle, teoreticky by je ale šlo využít 
i jinak, rozhodující hlasování, po kterém už investice dostane 
zelenou a nepůjde vzít zpět, kraj plánuje až teď. Souběžně se 
chystá fúze čtyř menších okresních nemocnic do jednoho pod-
niku a reorganizace zdravotnictví v kraji.

Projekt s sebou ovšem vedle velkých ambicí nese i velké ná-
klady, jež kraj zadluží na roky dopředu a přibrzdí veřejné inves-
tice v jiných oblastech a v jiných koutech regionu. Ze stavby mají 
strach také okolní města, hlavně blízká Kroměříž kvůli riziku, že 
její nemocnice vedle nového moderního kolosu přijde o personál, 
a tím pádem i o možnost poskytovat péči v dnešním rozsahu.

Podezřelé se jeví také tempo, s jakým Čunek svůj záměr tlačí 
kupředu. Čerstvě zveřejněný přípravný dokument vznikl jen 
v kruhu přímo vybraných poradců, bez toho, že by na něj kraj 
vypsal veřejnou soutěž a podrobil jej širší diskusi. Alternativní 
scénář, tedy přestavba dnešního nemocničního areálu v cen-
tru města, Čunek do hloubky nerozpracoval. Chybí garance, 
že na stavbu přispěje stát nebo že kraj na plánované rozšíření 

fokus kontext

Z

Pryč odtud.
(Jiří čunek ve staré 
baťově nemocnici)



RESPEK T.CZ 39

péče dostane peníze od zdravotních pojišťoven. Zastupitelé si 
rovněž stěžují, že investiční záměr nemají k dispozici ani týden, 
hlasovat však mají už 8. dubna.

Zlínský kraj tak stojí před těžkým rozhodnutím, na jehož 
konci může být ojedinělá stavba, ale také přehnaně drahý a ne-
promyšlený špás, který poslouží hlavně jednomu politikovi coby 
tahák do blížících se krajských voleb příští rok.

Na východ od berlína
Zlín, kde dnes žije 75 tisíc obyvatel, byl ještě před 100 lety 
pouze malou obcí s dvěma lékaři. Stavbu nemocnice dal do po-

hybu otec zlínské proměny, továrník Tomáš Baťa ve dvacátých 
letech a sám na ni přispěl milionem korun z vlastních peněz. 
Areál u řeky v centru města slouží doteď, k menším cihlovým 
pavilonům z Baťovy éry jen během socialismu přibyly nyní už 
oprýskané vysoké panelákové pavilony.

Exkurze po „staré Baťovce“, jak místní své nemocnici říkají, 
může kromě počáteční nostalgie zanechat v návštěvnících dvojí 
dojem – záleží na průvodci.

„Na první pohled je to tu hezké. Chodíte mezi stromy, v létě 
krmíte veverky,“ říká primář novorozeneckého oddělení Jozef 
Macko. Tím ale výčet pozitiv v jeho podání končí. Macko patří 
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Stromy a veverky. (areál staré nemocnice ve Zlíně)

Sto let a dost. (Příznivec stěhování Jozef macko)
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k služebně nejstarším lékařům, v nemocnici strávil 25 let. Jako 
jeden z členů lékařské rady zformované kvůli posouzení nové 
nemocnice dostal od kraje i mandát provést reportéry po území, 
které by se teď mělo po 100 letech vyklidit. Macko patří mezi 
příznivce stěhování a vyjmenovává celou řadu důvodů – dezo-
látní stav některých starších budov, zastaralé dispozice vícelůž-
kových pokojů, nekompatibilnost starého elektrického vedení 
s novými přístroji nebo třeba letní vedra v porodnici, kde chybí 
klimatizace. Na úzké silnici klikatící se skrz areál vykresluje do-
pravní obtíže, k nimž dochází při manévrování sanitek a zá-
sobovacích vozů. Jako trumf předvádí pacienta převáženého 
na invalidním vozíku pod širým nebem na vyšetření do jiného 
pavilonu, což je prý v roztříštěném areálu zabírajícím na délku 
skoro kilometr nutná praxe i v zimních měsících.

Kompletní rekonstrukce celého areálu, o které se uvažovalo 
před deseti lety, by podle aktuálních odhadů kraje trvala 12 let, 
navíc s nutností proměnit území na staveniště a přesouvat péči 
dočasně jinam. To podle lékařů v poradním sboru nemá smysl, 
proto dávají přednost novostavbě, kterou si Macko podle do-
savadních prezentací představuje jako „nejnovější špitál na vý-
chod od Berlína“.

Jiný obrázek vykresluje zlínský architekt Jiří Kotásek, jenž 
některé novější menší budovy v areálu projektoval a jeho rekon-
strukci považuje za naprosto dostačující řešení s nižší cenou. 
„Na zelené louce by bylo nutné stavět taky inženýrské sítě nebo 
zdroj tepla – a to všechno tady už je v dokonalém stavu,“ říká 
při návštěvě nemocnice v jiný den a jako průvodce stáčí pozor-
nost třeba k nově zrekonstruovanému onkologickému centru či 
pavilonům kožní medicíny a následné intenzivní péče. Na dů-
kaz, že i mezi lékaři panují různé pohledy na věc, domlouvá 
návštěvu kardiovaskulárního centra, které sice sídlí v jedné ze 
starších budov, zdejší primář Zdeněk Coufal ale stěhování pří-
liš nefandí – v obavě, že kraj bude investovat všechnu energii 
do nové stavby, kterou ve finále odpíská jako příliš drahou, 
a nepokročí ani v opravách stávajícího území. „Mám obavu, 
abychom si nevzali moc velké sousto a nakonec neměli nic,“ 
obává se primář.

deset, nebo osm?
Spolehlivě rozsoudit, zda mají pravdu stoupenci novostavby, 
nebo rekonstrukce, není zvenčí dost dobře možné. Původní pro-
jekt na kompletní opravu stávajícího areálu už měl 
i stavební povolení, minulé vedení kraje se však 
do akce kvůli finanční tísni nikdy nepustilo a Ču-
nek nechal povolení loni propadnout. Z rozho-
voru s ním a s lidmi v jeho okolí je patrné, že dal 
po nástupu do funkce v roce 2016 hlavně na svoji 
intuici a takřka všechnu pozornost upřel k jedné 
variantě – nové stavbě na poli za městem.

„Moji předchůdci neudělali s nemocnicí nic, 
což nás dostalo do situace, kdy už jiná cesta ne-
existuje,“ říká nyní hejtman, podle něhož je nová 
nemocnice „supernutná“ – a pochybovat může 
podle jednoho z  jeho bonmotů leda ten, kdo 
spadl na hlavu z Baťova šestnáctipatrového mra-
kodrapu v centru Zlína.

Čunkova čísla znějí na první poslech přesvěd-
čivě. Stavba nové nemocnice má podle čerstvě 

dokončené studie trvat maximálně šest let a vyjde na již zmí-
něných osm miliard (přesně na 7 946 179 326 korun – cena je 
překvapivě vyčíslena na koruny, byť jde zatím jen o předběžný 
materiál). Rekonstrukce stávajícího areálu má být dražší a delší. 
Když Čunkův tým aktualizoval propadlý projekt na dnešní ceny 
stavebních prací, dospěl k ceně deset miliard a lhůtě 12 let.

S těmito čísly Čunek seznámil krajské zastupitele již v listo-
padu, kdy zároveň navrhl hlasovat o výkupu pozemků a souhlas 
s tímto krokem si vyložil jako mandát kráčet dál směrem k no-
vostavbě. Další lidé ve vedení kraje, včetně představitelů koa-
lice, která drží hejtmana u moci, ale chápou vývoj jinak. „Vý-
kup pozemků prošel, protože k ničemu nezavazuje. To další je 
jeho vlastní interpretace,“ říká na adresu hejtmana Pavel Pus-
tějovský, předloni dvojka na kandidátce ANO do Poslanecké 
sněmovny a také krajský zastupitel Babišova hnutí, které je pro 
Čunkovy lidovce na Zlínsku hlavní koaliční partner. K nové 
nemocnici se proto Pustějovský moc nadšeně nestaví. Odhad 
nákladů je podle něho nepodložený a orientační, mimo jiné 
proto, že na novou nemocnici neexistuje plnohodnotný stavební 
projekt ani územní a stavební povolení, při jehož obstarávání 
se může leccos zkomplikovat a prodražit. Stejně nespolehlivé 
jsou podle zastupitele i Čunkovy odhady nákladů na rekon-
strukci. „Žene to svinským krokem jen po jedné koleji, které 
věří,“ namítá Pustějovský.

Podobně mluví i nový zlínský primátor Jiří Korec (ANO), 
mimochodem ve 32 letech nejmladší z komu-
nálních lídrů ve velkých městech. Jako šéf města 
se nové nemocnici nebrání, i jemu však vadí, že 
Čunek soustředil všechny práce pouze na vari-
antu nové nemocnice. „Bere to velice rychle a ta 
rychlost je kontraproduktivní, na úkor důvěry-
hodnosti,“ podotýká Korec, jehož úřad vlastní 
v areálu nové nemocnice část pozemků a drží 
díky tomu hejtmana v šachu.

Není čas se zdržovat
Spěch je na akci zarážející v mnoha ohledech. 
Pozemky se kraji podařilo vykoupit během čtyř 
měsíců, což Čunek bere jako vzorný postup, 
z něhož by se měly jiné státní úřady učit. Re-
cept na rychlost našel v tom, že občanům na-
bídl rovnou nejvyšší odhadní cenu, na kterou se 

Za šest let. (nákres nové nemocnice)

Podezřelé je 
i tempo, jakým se 
celý projekt žene 

kupředu.
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Příště v novém. (Hejtman se zraněným kotníkem nad nákresy nové nemocnice)

Pozemky už máme. (Území pro novostavbu na západní periferii Zlína)



RESPEK T.CZ 4 3

nynější zemědělská půda může dostat po pře-
vodu na stavební pozemek. Pro výkup pozemků 
u dálnic, kde se procesy často zadrhávají kvůli 
aroganci úřadů a neschopnosti nabídnout féro-
vou cenu, lze Čunkův postup skutečně brát jako 
zajímavou inspiraci. Hejtman ovšem už zaml-
čuje, že v případě pozemků pro nemocnici jich 
nejvíc prodávala římskokatolická církev, tedy 
jeho hlavní politický spojenec v kraji. Církev 
má za pozemky od kraje zinkasovat bezmála 42 
milionů korun. Může jít o náhodu, ale Čunkovi 
místní političtí oponenti v hejtmanově cenové 
velkorysosti jistou spojitost vidí.

Vysoké tempo je patrné i z příprav inves-
tičního záměru. Čísla spolu s celou přípravnou 
dokumentací zpracoval pro kraj bývalý náměs-
tek olomoucké fakultní nemocnice Martin Ša-
maj podle smlouvy uzavřené až koncem listopadu 2018. Ša-
maj funguje ve Zlíně od loňska jako  hlavní tvůrce projektu. 
S Čunkem se seznámil loni, po dvouletém angažmá u inves-
tiční skupiny Penta, kde pracoval na projektech dvou nových 
slovenských privátních nemocnic. Spojení s dravou finanční 
skupinou vzbuzuje u Čunkových kritiků podezření, že Penta 
jen čeká na příležitost, až se kraj v budoucnu kvůli splácení 
drahé stavby dostane do finanční tísně, aby novou nemocnici 
mohla zprivatizovat. Čunek i Šamaj to popírají s argumen-
tem, že projekt s Pentou nemá nic společného a že i Šamaj 
od loňska funguje nezávisle.

Šamaj se profiluje jako specialista na správné nastavení pra-
covních postupů a procesů v nemocnicích. Podle zakázky měl 
zpracovat komplexní dokumentaci o tom, jak by nová nemoc-
nice měla vypadat a fungovat. Výsledkem je již zmíněný čtyř-
setstránkový dokument, rychlost a míra detailu však v tomto 
případě mají své úskalí. Dokument rozebírá nejrůznější as-
pekty, od ekonomických výhledů přes architektonické náčrtky 
až po nejrůznější posudky pro případné povolovací řízení. 

Nejde sice o stavební projekt, ale zadání pro stavbu je už 
v něm do velkého detailu dané – a to bez toho, že by proběhla 
veřejná architektonická soutěž. Čunek to hájí úsporou peněz 
a času, kraj se nicméně tímto postupem připravil o možnost 
nechat se inspirovat nápady zvenčí. Soutěži se přitom vyhnul 
obvyklou fintou, kdy práci rozdělil do více zakázek. Šamajova 
firma a souběžně najatý architektonický ateliér mají dostat od-
měnu těsně pod dvěma miliony, tedy pod hranicí, nad níž se už 
veřejné zakázky musí transparentně soutěžit. Z veřejného regis-
tru smluv také vyplývá, že podobnou menší smlouvu „z ruky“ 
dostala na „odborné poradenství“ s nemocnicí i dlouholetá 
Čunkova spolupracovnice Martina Hovořáková, která pro něj 
pracuje jak na kraji, tak i jako senátorská asistentka.

Situace, kdy je třeba spolehnout se na Čunkovu šťastnou 
ruku při výběru poradců, představuje další bod sporu se za-
stupiteli. Ti si proto začátkem roku odhlasovali, že chtějí Ša-
majův investiční záměr zkontrolovat nezávislým oponentním 
posudkem. „Je to podobné, jako kdyby nám pan hejtman chtěl 
prodat auto, přivedl pana Šamaje jako automechanika a spo-
lečně nám tvrdili, jak je jejich nabízené auto skvělé. Dobrá, 
ale můžu si tedy přivést svého automechanika? Ne nemůžete, 
věřte panu Šamajovi,“ shrnuje svůj dojem z dosavadního po-

stupu člen dozorčí rady nemocnice a opoziční 
zastupitel Tomáš Pajonk, nový celostátní lídr 
Svobodných. Podle něj Čunek zastupitele pod-
vedl, když místo komplexní oponentury Šama-
jova návrhu dodal jen šestistránkový materiál ze 
zlínské univerzity, který ale jen stručně hodnotí, 
zda Šamaj postupoval podle obvyklých metod, 
nehodnotí však stavební plány nebo ekonomiku 
projektu.

Počkáme na babiše
Na Čunkově postupu – kromě spěchu a fixace 
na jedno řešení – zastupitelům vadí také kom-
binace dalších velkých výdajů, jež rozpočet kraje 
už zatížily víc než dost. Letos kraj výrazně na-
výšil smlouvy, podle kterých si objednává u do-
pravců provoz vlaků a autobusů. Víc nasmlou-

vaných kilometrů znamená radikální vzestup peněz na tento 
účel – z letošních 740 milionů na 1,2 miliardy příští rok. Celý 
roční rozpočet kraje činí 12 miliard, z toho velká část ale jen 
proteče na platy učitelů nebo pracovníků v sociální sféře, svo-
bodně může kraj manipulovat pouze s částkou kolem 3,5 mili-
ardy. Doprava tedy zdroje výrazně vyčerpá a kraj už kvůli ní za-
čal škrtat v jiných položkách, jako jsou třeba investice do oprav 
škol či silnic. Nová nemocnice by se měla platit částečně z ny-
nějších rezerv, minimálně tři miliardy by si ale kraj musel půj-
čit a dluh splácet.

Peníze přitom kraji chybějí i  ve  zdravotnictví. Odbory 
ve  zlínské nemocnici od  ledna blokují podpis kolektivní 
smlouvy kvůli tomu, že v platech se plně nepromítlo slibo-
vané celostátní navýšení peněz. Odbory si stěžují i na nedosta-
tek personálu, který by nová nemocnice ještě zvětšila – projekt 
počítá s větším objemem léčebných výkonů a lidé z menších 
okresních měst mají strach, že by tím vysála práci i lidi z okresů. 
„Nová nemocnice by si na sebe musela vydělat. Musely by růst 
výkony a výsledkem by byl personální tunel,“ obává se bývalá 
ředitelka kroměřížské nemocnice Lenka Mergenthalová, kte-
rou Čunek nechal kvůli sporům při slučování zdravotní péče 
v kraji v lednu odvolat.

Velké množství sporných bodů nejspíš Čunkovi znemožní 
protlačit svoji vizi krajem tak rychle, jak oficiálně slibuje. Změna 
by mohla nastat, pokud by uspěl ve snaze protlačit novou ne-
mocnici do vznikajícího Národního investičního plánu, o kte-
rém mluví Babišova vláda jako o seznamu preferovaných staveb 
s nárokem na dotaci ze státního rozpočtu. Babiš loni ve Zlíně 
mluvil o tom, že nemocnice by na takovém seznamu mohla 
být, podle místních politiků ANO však nešlo o žádný závazný 
slib. Vlažně Čunkův záměr hodnotí i ministerstvo zdravotnic-
tví, pod které přímo spadají velké fakultní nemocnice, jež mají 
v investicích přednost. „Zmíněný projekt lze hodnotit jako za-
jímavou vizi, nicméně rozhodování o účelnosti, hospodárnosti 
a efektivitě vybudování nové nemocnice ve Zlíně je plně v kom-
petenci Zlínského kraje,“ odpovídá na otázku ohledně postoje 
ministerstva jeho mluvčí Gabriela Štěpanyová. Začátek dubna 
ukáže, jak se tato kompetence projeví. X
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