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1. ZÁKLADNÍ  ÚDAJE SPOLEČNOSTI 

Název:                SAREMA LIBEREC s.r.o.    

Sídlo:     Nám Dr. E.  Beneše 599/28, 460 01, Liberec 

IČ:     250 49 313 

Datová schránka:   6qmy7vn 

Právní forma:               společnost s ručením omezeným 

Statutární orgán:   Ing. Vladimíra Svobodová 

Zápis v obchodním rejstříku:  U Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka 15097 C 

Webové stránky:   www.sarema.cz 

Email:                                                 sarema@sarema.cz  

 

 

2. CHARAKTERITIKA ČINNOSTI 

SAREMA LIBEREC s.r.o., která se zabývá nejen léčebnou rehabilitací, ale zejména prevencí 

pohybového aparátu, vznikla v roce 1999 na základě průzkumu dceřiné společnosti zabývající se prevencí 

pohybového aparátu dětí, mladistvých, sportovců a dospělých. Průzkum odhalil alarmující stav 

pohybového aparátu u všech věkových skupin.  

 

Společnost SAREMA Liberec s.r.o. poskytuje tyto činnosti:  

- rehabilitace 

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

- hostinská činnost 

- masérské, rekondiční a regenerační služby 

- poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů – druh služby: sociální rehabilitace 

 

Rehabilitační služby poskytujeme na adresách:  

1) nám. Dr. E. Beneše 559/28,460 01 Liberec v prostorách Česká pošta a.s. 

tel. 777 104 652 

Otevírací doba: pondělí – pátek 8.00 – 12.00  12.30 – 15.30 

 

2) Lužická 970, 460 01  Liberec I – Staré Město v prostorách Jedličkova ústavu příspěvková 

organizace 

Rehabilitace: 

tel. 777 104 635 

Otevírací doba: pondělí – pátek 8.00 – 16.00 

 

Ordinace ortopedie: 

tel. 778 061 543 

Otevírací doba: pondělí, středa 8.00 – 15.00 (MUDr. Janata) 

 

tel. 777 104 654 

Otevírací doba: středa 13.00 – 17.00 (MUDr. Kocián) 

 

3) Šujanovo náměstí 302/3, 602 00  Brno – Střed 

tel. 777 104 276 

Otevírací doba: pondělí – pátek 8.00 – 16.00 
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 Od 1.4.2017 je uzavřena smlouva se všemi pojišťovnami.  

 

 

3. DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI V ROCE 2019 

- úprava webových stránek ww.sarema.cz 

- nabídka služeb laser 

- poskytování rehabilitačních služeb na pobočce v Brně  

 

 

4. CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI 

Společnost SAREMA Liberec s.r.o. poskytuje široké spektrum zdravotních služeb. 

 

INTENZIVNÍ NEUROREHABILITAČNÍ PROGRAM 

Jedná se o komplexní, vysoce specializovaný přístup k léčbě pro pacienty, kteří mají neurologické 

postižení v důsledku cévní mozkové příhody, dětskou mozkovou obrnu /DMO/, vývojové opoždění či 

traumatické poranění mozku.  

 

Klíčovým prvkem rehabilitace je kosmický obleček TheraSuit®, který výrazně zvyšuje účinek 

neurofyziologického cvičení. 

 

Cvičební klec UEU nabízí možnost 3D prostorové rehabilitace za efektivního využití systému kladek, 

pevných a pružných lan a závaží.  

 

Systém SPIDER usnadňuje klientovi orientaci v prostoru a nácvik stoje. Speciální posilovací program je 

stanovený pro pacienta na základě jeho individuálních potřeb.  

 

Během intenzivní rehabilitace dochází k stimulaci normálních pohybových a posturálních vzorců. 

Zvýšená pevnost těla se následně odráží u každodenních funkčních činností, které obvykle následují nebo 

jsou kombinovány s posilujícím cvičením.  

 

 

FYZIOTERAPIE DOSPĚLÝCH 

Fyzioterapeut provádí komplexní vyšetření pohybového aparátu (kineziologický rozbor) a na jeho 

podkladě optimálně kombinuje dle aktuálního stavu klienta techniky manuální terapie s terapií fyzikální a 

instruuje cvičení dle potřeb klienta. Vychází z moderní koncepce oboru, využívá principy klinické 

neurofyziologie a vývojové kineziologie. 

 

 

FYZIKÁLNÍ TERAPIE 

V rámci individuální péče fyzioterapeut optimálně kombinuje terapeutické metody pohybové terapie s 

prostředky fyzikální terapie.  

 

 

LASER 

Tato terapie je využívána pro své biostimulační (urychlení regenerace, zvýšení pevnosti tkáně), 

analgetické a protizánětlivé účinky. 
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INTERFERENČNÍ PROUDY A DD PROUDY 

Interferenční proudy stimulují prokrvení tkání, pomáhají k odstranění bolesti a uvolnění svalových 

kontraktur stažených svalů hluboko v tkáních. Napomáhá k rozvolnění a zvětšení rozsahu pohybu kloubu 

nebo zlepšení pohybu páteře.  DD proudy pomáhají k odstranění bolesti, zmírnění otoků. Zlepšují 

prokrvení tkání.  

 

 

ULTRAZVUK 

Aplikací ultrazvuku dojde k mikromasáži tkání, jejich ohřevu, zlepšení metabolismu, vstřebání otoků a 

lokálnímu ústupu bolesti. Dochází k zlepšení regeneračních schopností tkáně. Mikromasáží buněk se 

svaly rozvolní. 

 

 

MAGNETOTERAPIE 

Účinky:  

• Analgetický (protibolestivý) 

• Myorelaxační (uvolnění svalového napětí) 

• Protiedémový (protiotokový)  

• Protizánětlivý, hojivý, regenerační  

• Urychlující látkovou výměnu a detoxikační  

• Vasodilatační (rozšiřující krevní cévy)  

Indikace: poúrazové a pooperační stavy, degenerativní stavy (artróza), bolesti pohybového aparátu 

(zad i končetin), otoky, poruchy prokrvení končetin apod. Doba aplikace je 20-30 minut.  

 

 

LYMFODRENÁŽ - LYMFOVEN 

Lymfodrenáž je jemná masáž usnadňuje průchod lymfy a uvolňuje lymfatické cesty, čímž je organismus 

lépe pročišťován – tj. lymfatická masáž je jedna z možností, jak nefarmakologicky posílit 

obranyschopnost vlastního těla podpořit a nastartovat samoléčení našeho organismu. 

 

 

5. FINANČNÍ ZHODNOCENÍ ZA ROK 2019 

příjmy 2019 v tis. Kč 

Zdravotní pojišťovny  5 569 

Neuroterapie THS 5 334 

Rehabilitace ostatní  1 102 

Celkem 12 005 

  
výdaje 2019 v tis. Kč 

Spotřeba materiálu 458 

Spotřeba energie 515 

Ostatní služby 3 581 

Osobní náklady 9 067 

celkem  13 621 
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6. ZÁVĚR 

Cílem společnosti je i nadále zachovat kvalitu poskytovaných služeb a do budoucna dle potřebné 

poptávky upravovat nabídku služeb.  

 

V rámci informovanosti o našich službách budeme i nadále zkvalitňovat naše webové stránky a 

informovat o své činnosti. 

 

Závěrem bychom chtěli poděkovat nejen Jedličkovu ústavu, příspěvková organizace, s nimž úzce 

spolupracujeme v rámci rehabilitace klientů této organizace, ale především našim zaměstnancům za práci, 

kterou odvádějí.  

 

 

 

Ing. Vladimíra Svobodová 

jednatelka 

 

 

 

 


