
 

 

 

 

 

Huť Liberty Ostrava přispěla sto tisíc na nové sprchovací lůžko pro pacienty 

Fakultní nemocnice Ostrava 

Ostrava 26. srpna 2019 - Huť Liberty Ostrava podpořila zlepšení nemocniční péče v regionu příspěvkem ve výši 

sto tisíc korun Fakultní nemocnici Ostrava. Nemocnice částku využila na nákup sprchovacího lůžka pro Kliniku 

úrazové chirurgie k snadnějšímu převozu imobilních pacientů do koupací místnosti a následnému sprchování 

či mytí. Lůžko ročně využije na 500 pacientů. 

„Zdraví našich zaměstnanců je pro nás vždy na prvním místě. Bohužel i přes veškeré snahy mohou člověka potkat 

životní události, se kterými nepočítal. Fakultní nemocnice Ostrava dělá maximum, aby svým pacientům toto 

období usnadnila, a proto jsme jim chtěli pomoci vytvořit k tomu ještě o něco lepší podmínky,“ uvedl Tomáš 

Telúch, ředitel pro finální výrobu a člen představenstva Liberty Ostrava. 

„Na Kliniku úrazové chirurgie jsou přiváženi pacienti nejen z Moravskoslezského kraje, ale i z širšího okolí. 

Vzhledem k různorodosti případů mohu s jistotou říci, že lůžko budeme využívat denně. Ulehčí se tím práce 

personálu a zpříjemní pocit u zraněných, s tímto lůžkem se totiž může odjet rovnou do koupelny, kde se hygiena 

provede v soukromí,“ dodal Jiří Havrlant, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava. 

Liberty Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik s výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli. V současnosti vyrábí 
ročně 2,2 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. 
Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 
40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6300 zaměstnanců. Průměrný měsíční výdělek v roce 2018 činil 
39 180 korun. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí společnost své výrobky s minimálním možným dopadem na 
životní prostředí. Huť patří do skupiny Liberty Steel, globální ocelářské a těžební společnosti s 30 000 zaměstnanci 
ve více než 200 lokalitách na 6 kontinentech s roční výrobní kapacitou 18 milionů tun hotové oceli. Je součástí 
globálního uskupení GFG Alliance. 
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