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Lůžkový hospic  

Výstavbu nového zařízení komplexní paliativní a hospicové péče připravuje 
Oblastní charita Hradec Králové, která již od roku 2013 provozuje Domácí 
hospicovou péči. Hlavním posláním lůžkového hospice je pečovat o pacienty 
nejen po stránce biologické, ale i sociální, psychické, či duchovní.  

Projekt reaguje na potřebnost této služby na Královéhradecku. Partnery 
projektu jsou Diecézní katolická charita Hradec Králové a Biskupství 
královéhradecké.  

Pozemek pro umístění stavby poskytnul Královéhradecký kraj v obci Stěžery. 
Obec se nachází v těsné blízkosti města Hradec Králové a je dostupná 
i městskou hromadnou dopravou. Přepokládané zahájení provozu je v roce 
2024. 

Pro koho chceme lůžkový hospic vystavět? 

Pro nevyléčitelně nemocné pacienty z Královéhradecka bez ohledu na 
diagnózu, v posledním období svého života, u kterých již nezabírá žádná léčba 
a příchod smrti se nezadržitelně blíží.  

Zařízení bude rovněž sloužit blízkým osobám a rodinným příslušníkům, kteří 
o tyto osoby pečují a v tomto období je doprovázejí. 

 

 

 
 

Hlavní vchod 



Hospic bude zahrnovat: 

 Lůžkovou část 
 Ambulanci paliativní péče  
 Zázemí pro Domácí hospicovou péči  
 Zázemí pro Poradnu hospicové péče  
 Sklad zdravotních pomůcek a materiálu 

Kapacita zařízení bude 16 – 20 lůžek, provoz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 

V hospici budeme poskytovat tyto služby: 

 Paliativní zdravotní a ošetřovatelskou péči  
 Sociální péči 
 Sociální poradenství (Poradna hospicové péče) 
 Psychickou podporu (psycholog) 
 Duchovní péči (duchovní různých církví) 
 Sdílení, provázení (sociální pracovníci z Poradny hospicové péče) 
 Kompenzační pomůcky 
 Nutriční poradenství 
 Stravování 
 Kontakt s blízkými umírajícího, s pozůstalými 

 
 

 

Jednolůžkový pokoj 



Předpokládané finanční náklady  

Ze studie k územnímu řízení vyplynuly předpokládané náklady na výstavbu 
hospice ve výši cca 100 mil. Kč 

Předpokládané finanční zdroje 

 Veřejné zdroje (dotace z EU, Královéhradeckého kraje, města Hradce 
Králové) 

 Vlastní zdroje  - např. benefiční akce, Tříkrálová sbírka 
 Další zdroje - nadace, dárci a sponzoři 

Předpokládaný harmonogram projektu 

 V dubnu 2021 bylo zahájeno územní řízení k umístění stavby 
 Probíhá kompletní zpracování projektové dokumentace, splnění všech 

potřebných náležitostí, získání  stavebního povolení (do poloviny roku 
2022)  

 Vybudování zařízení s povolením k užívání stavby (do roku 2024) 

Silné téma, které celý tento projekt provází je uvědomění si, že všichni jednou 
zestárneme, budeme umírat a zemřeme. Všichni si však přejeme, aby se to 
stalo důstojně.  

Prosíme, pomozte nám vybudovat důstojné místo poslední péče pro 
nevyléčitelně nemocné. Přispět můžete v rámci veřejné sbírky na účet číslo 
255 515 348/0300, variabilní symbol 555. Kontakt pro dárce: 778 726 269. 
Děkujeme za Váš zájem, rádi zodpovíme Vaše případné dotazy. 

 

 

Pokoje 


