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Úvodní slovo...
předsedy představenstva KNL, a.s.

čivější důkazy o tom, jak je naše instituce se všemi svými 

třemi nemocnicemi odolná a úspěšná.

Personální náklady KNL za rok 2019 činily 1,97 miliardy 

Kč, což je téměř o 10 % více než v roce 2018. Celkový 

počet zaměstnanců atakuje hranici 3 000! Průměrná mzda 

lékaře v naší nemocnici činí více než 90 tis. Kč, průměrný 

plat sestry pak 44,8 tis. Kč.  

V roce 2019 bylo v našich nemocnicích v Liberci a Tur-

nově hospitalizováno 45 151 pacientů, a každý den naše 

ambulance navštíví více než 1 000 nemocných. Celkem 

jich v roce 2019 bylo téměř 400 tisíc. V loňském roce pro-

běhlo v KNL 1 497 porodů a celkem jsme provedli 18 285 

operačních výkonů.   

Poslední zajímavé číslo, které ilustruje úspěšnost naše-

ho konání v minulém roce, je 2 620 tisíc jídel, která byla 

v KNL Cateringu připravena. Skutečně je to více než dva 

a půl milionu nápaditých a chutných pokrmů.

V roce 2019 jsme významně pokročili v realizaci projektu, 

který ztělesňuje další rozvoj KNL. Stavba Centra urgentní 

medicíny pokročila do další fáze. Získali jsme územní roz-

hodnutí a jsme připraveni jednat o stavebním povolení. 

Připravili jsme demolici domů v Kristiánově ulici, které 

musí ustoupit komplexu parkovacího domu, energocent-

ra a Centra urgentní medicíny, tedy novému a modernímu 

pojetí provozu klíčové nemocnice a špičkové medicíny. 

Zmíněné objekty jsou počáteční fází Modernizace Krajské 

nemocnice v Liberci. Potřebujeme se zbavit zátěží, které 

v naší instituci přežívají spoustu let. Obsah našeho zaří-

zení se už dávno rozešel s jeho formou. Věříme, že během 

bezprostředně následujících roků bude úkol vyřešit tento 

rozpor splněn. Víc, než jen úkol je to povinnost vůči vše-

mu, čeho se tu podařilo do dnes dosáhnout.

Vážení přátelé, Krajská nemocnice Liberec, a.s. je základ-

ním kamenem zdravotnictví v Libereckém kraji. Má silnou 

pozici jak v regionu, tak v rámci celé země, vynikající vý-

sledky, vysokou erudici a rozsáhlou vědeckovýzkumnou 

činnost. Jsem hrdý na to, že pacienti naší nemocnici důvě-

řují. Tato důvěra je podložena každodenní pečlivou, trpě-

livou a poctivou prací a vlídným, empatickým přístupem 

k pacientům. Odbornost, pracovitost a pokora, vzájemná 

úcta, vstřícná spolupráce a slušné chování k  pacientům 

i k sobě navzájem, budou stále základní osnovou našeho 

jednání bez ohledu na profesi a zařazení.

Je mi ctí, že mohu být v čele této úspěšné instituce.

Vážení přátelé, 

znovu se na tomto místě z pozice předsedy představenstva 

a generálního ředitele a také jménem celého vedení Kraj-

ské nemocnice Liberec, a.s. ohlížím za uplynulým rokem. 

Rok 2019 byl pro naši nemocnici velmi dobrý. Uspěli 

jsme při naplňování našeho nejdůležitějšího cíle, kterým 

je poskytování bezpečné a kvalitní zdravotní péče o pa-

cienty nejen z Libereckého kraje. Je skvělé, že se nám to 

díky jedinečnému personálu a s využitím nejmoderněj-

ších medicínských postupů opravdu daří. 

Krajská nemocnice Liberec, a.s., stejně jako v minulých le-

tech, ve své činnosti obstála navzdory dlouhodobému tla-

ku, který je způsoben nerovnoměrnou distribucí zdravotní 

péče v Libereckém kraji. Důsledkem tohoto problému je 

vysoká koncentrace akutní péče v naší nemocnici. Musíme 

se postarat o velký počet pacientů, u kterých je zapotřebí 

nejnáročnější lékařská a ošetřovatelská péče. Přináší to 

současně enormní zátěž našich pracovníků, vysoké pro-

vozní náklady a někdy také prodlužování čekacích dob. 

Logicky by tomu měly odpovídat také úhrady od zdravot-

ních pojišťoven. V loňském roce se podařilo v patřičných 

jednáních postoupit. Nyní s nadějí očekáváme, že se do-

staví příslušný efekt.

Každoročně se na tomto místě chlubíme zajímavými 

a působivými čísly. Ani výroční zpráva za rok 2019 ne-

bude jiná: 

V roce 2019 činily výnosy naší nemocnice téměř 4 mili-

ardy Kč, což je nárůst o více než 8 % ve srovnání s před-

chozím rokem. Hospodářský výsledek před zdaněním za 

rok 2019 činí 33,3 milionů Kč, což ve srovnání s rokem 

2018 znamená nárůst o 54 %. Mezi podobnými nemoc-

nicemi v České republice představujeme raritu tím, že 

hospodaříme jen s platbami od pojišťoven na základě 

úhradové vyhlášky. Krajská nemocnice Liberec se i loni 

obešla bez veškerých provozních dotací, ale zvýšila mzdy, 

vyplatila odměny a uzavřela účetní období se ziskem. 

Přičtěte k tomu ještě převzetí frýdlantské nemocnice s její 

všestranně nešťastnou historií. Těžko shromáždit přesvěd-

MUDr. Richard Lukáš, PhD.
předseda představenstva KNL, a.s.
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Vážené dámy, vážení pánové, 

dovolte mi se za Dozorčí radu 

Krajské nemocnice Liberec, a.s. 

krátce ohlédnout a zhodnotit 

rok 2019. 

Stejně jako v minulých letech, 

tak i v roce 2019 Krajská ne-

mocnice Liberec, a.s. obhájila 

svou klíčovou úlohu v oblasti 

zdravotnictví Libereckého kraje. V řadě medicínských obo-

rů nemocnice významně přesahuje svou regionální pozi-

ci, v některých oborech působí dokonce i s nadnárodním 

přesahem. Kromě spolehlivé standardní péče poskytuje 

v mnoha segmentech i vysoce specializovanou péči, za 

kterou do ní míří pacienti nejenom z Liberce, ale i ze vzdá-

lenějších koutů České republiky. 

Stalo se milým pravidlem, že opět mohu pochválit 

všechny zaměstnance největšího zdravotnického za- 

řízení v Libereckém kraji a vyjádřit jim vděčnost za 

jejich obětavost a nasazení při plnění jejich nelehkého 

poslání. Velké poděkování akcionářů i veřejnosti patří 

zaměstnancům všech pozic a oborů napříč nemocnicí, od 

nezdravotnických pracovníků přes střední zdravotnický 

personál a lékaře až po management firmy. 

Díky jim všem totiž liberecká nemocnice poskytuje léčebnou 

péči na špičkové úrovni za použití nejmodernějších postupů 

a přístrojů. A v neposlední řadě také obstojně prosperuje. 

Ve srovnání s jinými nemocnicemi v České republice se 

Krajská nemocnice Liberec může dlouhodobě pyšnit dob-

rými hospodářskými výsledky, vysokými investicemi ať 

již z vlastních zdrojů nebo díky úspěšně získávaným pro-

středkům z dotačních titulů. Při tom nezanedbává důstojné 

a motivující odměňování zaměstnanců na všech úrovních 

za jejich práci. Také v loňském roce se nám úspěšně dařilo 

poskytovat a udržovat stálou vysokou medicínskou kvalitu 

naší péče a mít spokojené pacienty.

Ke klíčovým úkolům minulého roku patřilo úspěšné převze-

tí chřadnoucí nemocnice ve Frýdlantu, zahájení prací na její 

stabilizaci a ekonomickém a medicínském ozdravení.

Velkou podporu a pozornost dozorčí rada KNL věnuje úsilí  

přípravě Centra urgentní medicíny (CUM). Jeden z největších 

investičních projektů v Libereckém kraji by nemohl úspěš-

ně postupovat bez usilovné práce všech členů realizační-

ho týmu a také bez podpory všech tří akcionářů KNL, a.s. 

Úspěšné dokončení Centra urgentní medicíny je základním 

předpokladem pro udržení a další rozvoj nemocnice. 

Jsem přesvědčena, že Krajská nemocnice Liberec, a.s. udrží 

krok s vědeckým vývojem a nejmodernějšími medicínský-

mi poznatky a nadále si podrží všechny známky kvalitního 

a úspěšného zdravotnického zařízení.

S přáním pevného zdraví

Bc. Lena Mlejnková

předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s.

Úvodní slovo... předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s.
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Management společnosti

MUDr. Richard Lukáš, PhD.
Generální ředitel

Mgr. Marie Fryaufová
Ředitelka pro ošetřovatelskou péči

Ing. Hana Jelínková, MHA
Ekonomická ředitelka

MUDr. Jaromír Hons, Ph.D.
Lékařský ředitel

Ing. Jan Rais, MBA
Technický ředitel

Ing. Mgr. Milan Trpišovský, LL. M., MBA
Obchodně-investiční ředitel

MUDr. Martin Hrubý
Lékařský náměstek 
nemocnice Turnov

prof. Ing. Petr Moos, CSc.
Náměstek pro koordinaci 

výstavby nového pavilonu

Ing. Štefan Nebus
Náměstek oddělení řízení 

lidských zdrojů

James Bond
Felinoterapeut
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Statutární orgány společnostiZákladní údaje o společnosti
Představenstvo 2019

Dozorčí rada 2019

12 13

MUDr. Richard Lukáš, PhD. 

Ing. Jan Rais, MBA

Mgr. Marie Fryaufová

MUDr. Jaromír Hons, Ph.D.

MUDr. Martin Hrubý

Ing. Hana Jelínková, MHA

prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs

Ing. Mgr. Milan Trpišovský, LL. M., MBA

MUDr. Adam Vitouš

Bc. Lena Mlejnková

Mgr. Roman Baran

MUDr. Ivan Bašta

MUDr. Vratislav Beran

MUDr. Pavel Buchvald, Ph.D.

Ing. Tomáš Hocke

Ing. Jaroslav Knížek

Bc. Zuzana Kocumová

Ing. Michal Kříž

Mgr. Jan Marek

Mgr. Petra Plašková

Bc. Martin Půta

MUDr. Zdeněk Šembera

RNDr. Josef Uchytil, DiS.

předseda představenstva 

místopředseda představenstva

členka představenstva

člen představenstva

člen představenstva

členka představenstva

člen představenstva  

člen představenstva

člen představenstva

předsedkyně dozorčí rady 

člen dozorčí rady 

člen dozorčí rady

člen dozorčí rady

člen dozorčí rady

člen dozorčí rady

člen dozorčí rady /do 4. 1. 2019/

členka dozorčí rady /do 4. 1. 2019/

člen dozorčí rady

člen dozorčí rady

členka dozorčí rady

člen dozorčí rady

člen dozorčí rady /od 5. 1. 2019/

člen dozorčí rady /od 5. 1. 2019/

Vznik akciové společnosti,  
rozhodnutí Libereckého kraje

• hlavní činnost:  
 správa a údržba majetku

Vstup statutárního  
města Liberec

82,47 % Liberecký kraj
17,53 % statutární město 
Liberec

Převzetí nemocnice  
Frýdlant

KNL, a.s. koupila  
100% podíl ve společnosti  
Nemocnice Frýdlant s.r.o.

Fúze KNL + Panochova 
nemocnice Turnov

74,23 % Liberecký kraj
15,77 % statutární město  
Liberec
10 % město Turnov

Zahájení činnosti  
zdravotnického zařízení 
• transformace  
 z příspěvkové  
 organizace

7. února

2006

2007
1. července

2008
30. září

2014
1. ledna

2019
1. července
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Investice

Postup projektu 
Modernizace  

KNL
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Obchodně-investiční úsek
Předkládáme zprávu za 

obchodně-investiční 

úsek Krajské nemocni-

ce Liberec, a.s. o plnění 

investičních a nein-

vestičních výdajů na 

projekty za rok 2019. 

Základním východis-

kem pro zpracování 

jmenovaných výdajů za 

rok 2019 byl výsledek 

hospodaření předchá-

zejícího roku. Plán byl 

zpracován v tzv. „stříz-

livé“ investiční politice nemocnice, která odpovídala sou-

časnému ekonomickému stavu nemocnice včetně zohled-

nění nejdůležitějších rizik pro nadcházející období. 

Celkový nárůst objemu vlastních finančních prostředků do 

investiční politiky nemocnice především ovlivnilo postup-

né ukončování investičních výzev do zdravotnictví z ev-

ropských fondů z důvodu končícího sedmiletého finanč-

ního období 2013 – 2020. V oblasti stavebních výdajů se 

jedná především o dokončení rekonstrukce psychiatrie, 

plánované zahájení výstavby objektu PET/CT, náhradního 

zdroje v nemocnici Liberec a dále pak příprava nových in-

vestic jako například projektová příprava pro objekt CUM, 

projektové práce nad generelem nemocnice v Turnově 

atd. V oblasti přístrojových investic je to pořízení mul-

tidetektorového CT a pořízení robotického systému pro 

miniinvazivní chirurgii, v oblasti ICT se jedná o finanční 

dokončení realizace projektu nového nemocničního infor-

mačního systému a nového ekonomického SW.

V posledních dvou až třech letech se investice z vlastních 

zdrojů více alokují do stavební části nemocnice a ICT ob-

lasti. Daná situace je vyvolána současným stavebně-tech-

nickým stavem nemocnice, který je nutné neodkladně ře-

šit a potřebou investovat do ICT technologií. 
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Stavební investice

Přístrojové investice – zdravotnická technika

Obchodní činnost a veřejné zakázky

V roce 2019 bylo zrealizováno a ukončeno 26 stavebních 

projektů a 8 stavebních projektů bylo zahájeno s pláno-

vaným dokončením v letech 2020 – 21. Celkový finanční 

objem realizovaných a rozpracovaných stavebních projek-

tů byl 128 667 tis. Kč, z toho 92 155 tis. Kč z vlastních 

zdrojů nemocnice. Nejvýznamnějšími akcemi v nemocni-

cích byly:

Oproti předchozím rokům byl rok 2019 z pohledu poři-

zování zdravotnické přístrojové techniky co do finančního 

objemu rokem slabším. V průběhu celého roku pořídila  

a uhradila KNL, a.s. zdravotnické přístroje v celkové výši 

přesahující 29 170 tis. Kč. Tato technika byla financována 

převážně z vlastních zdrojů, a částečně z příspěvků zřizo-

vatelů. Velkou část pořízeného vybavení tvořily havárie  

a obnovy stávajícího vybavení. Celkově bylo pořízeno  

68 ks zdravotnických kompletů zahrnujících rozličné vy-

bavení napříč celým spektrem zdravotnických provozů.

V roce 2019 pracovníci oddělení veřejných zakázek zor-

ganizovali obchodní soutěže s celkovou předpokládanou 

hodnotou za více než 600 000 tis. Kč. Celkově bylo v roce 

2019 zahájeno 127 zakázek a dokončeno 119 včetně za-

hájených v roce předcházejícím. 

Obchodně-investiční úsek je dlouhodobě pod velkým 

tlakem kvůli obrovskému množství vypisovaných výbě-

rových řízení a jednání s dodavateli s cílem vyjednat co 

nejlepší podmínky pro naši nemocnici. Jsem hrdý na to, 

že odpovědní zaměstnanci zvládají danou situaci a daří se 

jim zajistit kvalitní materiály, špičkové přístroje, ochran-

né pomůcky a odpovídající prostředí pro práci jak našich 

zdravotníků, tak i pro práci nezdravotnických profesí.

1. Nemocnice Liberec

1.1. Dokončení rekonstrukce objektu „I“ pro psychiatrické odd. – spolufinancováno ze strukturálních fondů EU  

 (IROP), výzva č. 54 „Deinstitucionalizace psychiatrické péče“.

1.2. Dokončení rekonstrukce objektu „E“ pro psychiatrické odd. – spolufinancováno ze strukturálních fondů EU  

 (IROP), výzva č. 54 „Deinstitucionalizace psychiatrické péče“.

1.3. Rekonstrukce objektu v Klášterní ulici pro mateřskou školku při nemocnici a kanceláře.

1.4. Modernizace prostor pro ředění cytostatik v objektu Ústavní lékárny.

2. Nemocnice Turnov

2.1. Výměna vzduchotechniky na operačních sálech. 

2.2. Výměna oken na interním oddělení.

2.3. Výměna vstupních dveří na lůžková oddělení v budově TC.

1. Nemocnice Liberec

1.1 Operační stůl (07/2019)

1.2 CT simulátor (11/2019)

1.3 Ultrazvukový kardiologický přístroj (12/2019)

2. Nemocnice Turnov

2.1 Operační/zákrokové světlo (02/2019)

2.2 Vířivá vana na dolní končetiny (02/2019)

2.3 Dezinfektor podložních mís (12/2019)

Děkuji všem našim zaměstnancům nemocnice, kteří se 

na výše uvedených výsledcích podíleli, za jejich úsilí, za 

jejich pracovní výkony, odpovědnou a svědomitě odve-

denou práci, a to jak zdravotnickým, tak nezdravotnic-

kým pracovníkům. Děkuji za jejich ztotožnění se s naší 

nemocnicí. Dále našim akcionářům, zastupitelům i našim 

sponzorům za dlouhodobou spolupráci. Věřím, že i nadále 

budeme naše služby poskytovat kvalitně a dosahovat co 

nejlepších výsledků.

Ing. Mgr. Milan Trpišovský, LL. M., MBA

Obchodně-investiční ředitel

26+8 68 127 119

Stavebních projektů Zdravotnických kompletů Zahájených zakázek Dokončených zakázek
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Přehled nejvýznamnějších zakázek

Datum Název Kč

leden 2019 Vířivá vana na dolní končetiny (Nemocnice Turnov) 0,19 mil.

únor 2019 Modernizace elektroinstalace na lůžkové stanici PIO 3B 1,5 mil.

Operační/zákrokové světlo (Nemocnice Turnov) 0,1 mil.

březen 2019 Stavební úpravy části 1. NP ubytovny na Jablonecké ul. 1,5 mil.

Radioterapeutické fixační sety 0,44 mil. 

duben 2019 Videolaryngoskop a fibrobronchoskop 0,3 mil.

květen 2019 Laboratorní centrifugy 0,8 mil.

červen 2019 Ukončení rekonstrukce objektu „I“ v rámci dotačního projektu * 158,5 mil.

Ultrazvukový gynekologický přístroj 0,55 mil.

červenec 2019 Výměna oken (Nemocnice Turnov) 0,5 mil.

Operační stůl 1,5 mil.

srpen 2019 Mateřská škola 38,7 mil.

Výměna vstupních dveří na lůžková oddělení na hlavní budově TC,  
dvoukřídlové, automatické, protipožární (Nemocnice Turnov) 0,5 mil.

Zahájení rekonstrukce objektu „E“ v rámci dotačního projektu * 158,5 mil.

Endoskopické vybavení IBD Centra (Nemocnice Turnov) 1,76 mil.

září 2019 Nová VZT pro operační sály (Nemocnice Turnov) 9,6 mil.

Izolátory s laminárním prouděním 2,42 mil.

říjen 2019 Defibrilátor 0,13 mil.

listopad 2019 Objekt „Ústavní lékárny“, oprava prostor pro ředění cytostatik 6,5 mil.

Ultrazvukový kardiologický přístroj 4,43 mil.

prosinec 2019 Výměna výtahu v objektu „D“ 2,5 mil.

Stavební úpravy při instalaci CT simulátoru 1,4 mil.

CT simulátor 17,31 mil.

* Rekonstrukce a rozšíření oddělení psychiatrie KNL, a.s. v budovách „I“ a „E“. Reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0002540, r. 2018–2020

Rekonstruovaný objekt nového Centra psychiatrie KNL, a.s., budova „I“ na Husově ulici.

V
ýr

oč
ní

 z
pr

áv
a 

KN
L,

 a
.s

. 2
01

9



2322

Mateřská škola KNoFlík vznikla rekonstrukcí panelové zástavby v Klášterní ulici. Nyní poskytuje zázemí pro 88 dětí 
převážně zaměstnanců KNL ve 4 třídách. 

Zahájení rekonstrukce psychiatrie – budovy „E“.

Stěhování CT simulátoru do Komplexního onkologického centra – budovy „C“.

Nové prostory pro ředění cytostatik v Ústavní lékárně.
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Postup projektu Modernizace 
KNL v roce 2019

leden

únor

březen

duben

květen

červen

září

prosinec

listopad

Pro potřeby plánování lůžkových pokojů 
byly vybudovány vzorové pokoje  
(standard a JIP).  

Více info naleznete na  
www.modernizace-knl.cz

18. 2.   Vydána výzva Zhotoviteli  
k zahájení činnosti na dokumentaci  
pro stavební povolení (DSP).

28. 5.   Proběhl seminář pro zastupitele  
LK o stavu a vývoji projektu. 

Zahájení oficiálního projednávání DÚR  
(Dokumentace pro územní rozhodnutí)  
s dotčenými orgány. 

16. 9.   Proběhla prezentace pro zastupitele 
akcionářů s aktualizací projektu (výše 
investice a model financování).

16. 12.   Podána žádost o vydání rozhodnutí 
o umístění stavby (územní rozhodnutí) CUM 
na stavební úřad Magistrátu města Liberec.

17. 12.   Zhotovitelem odevzdána DSP  
ke kontrole v KNL.

V týdnu 23. 9. – 29. 9. schválila všechna 
zastupitelstva akcionářů aktualizaci projektu.

Realizace 3. kola workshopů se zdravotnickými 
a technickými týmy KNL – vybavení prostor.

Realizace 4. kola workshopů – zdravotnická 
technologie.

Ukončeno 2. kolo workshopů se  
zdravotnickými týmy – dokončení  
dispozic CUM.

25. 4.   Schválena změna územního plánu 
zastupitelstvem SML, účinnosti nabyla  
dne 22. 5. 2019. 

Vzorový pokoj lůžkových stanic. Prezentace aktualizace projektu pro zastupitele akcionářů.
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Aktivity OŘLZ 
Výzkum a vysokoškolská výuka 

Public Relations 
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V květnu 2019 jsme poskytli 14denní praxe i pro SŠ  

nezdravotnických oborů, například na oddělení ICT pro stu-

denty SPŠSE a VOŠ Liberec a na ekonomickém oddělení pro 

SOŠO s.r.o.

Projekt Férové školy v Liberci je realizován ve spolupráci Ma-

gistrátu města Liberec a s organizacemi, které se snaží žákům 

základních škol usnadnit jejich rozhodování při volbě další 

profesní dráhy. Exkurze pro žáky 7. až 9. tříd jsme realizovali 

1x měsíčně ve spolupráci s oddělením chirurgie, Centrem la-

boratorní medicíny a ARO. 

Chceme naši nemocnici představit co nejvíce studentům, 

proto nabízíme různé benefity, např. finanční odměny při 

konkrétních typech praxí, stravování apod. Samozřejmostí je 

individuální přístup a aktivní komunikace se všemi uchazeči. 

Získané finanční prostředky

Praxe a exkurze v KNL v roce 2019

Stáže 2019 Kč

akreditovaná pracoviště – cizí lékaři 400 504

akreditovaná pracoviště – cizí nelékaři 20 100

Celkem 420 604

Dotace ze státního rozpočtu – rezidenční místa RM 2019 Kč

za lékaře 4 225 000

za nelékaře 1 002 281

Celkem 5 227 281

Aktivity OŘLZ v roce 2019
  5. 4.  1. ročník veletrhu Medicalo v Brně – Masarykova univerzita

10. 4.   10. ročník Veletrhu uplatnění v medicíně – UK LF Hradec Králové 

12. 9.   Den zdraví v Turnově – komentované prohlídky po nemocnici (laboratoře, RTG, IBD Centrum)  

  a venkovní stanoviště (měření tlaku, glykémie, rodinné centrum Náruč, Střední zdravotnická škola)

23. 9.   Živá knihovna povolání – IQ Landia Liberec 

10. – 11. 10. EDUCA 2019 – stanoviště s ukázkou povolání všeobecné sestry (resuscitace) a laboratorního asistenta

16. 10.   Veletrh Ameca – Praha Letňany 

20. 11.   Veletrh TRIMED JOB, Praha 3. LF – šestý ročník veletrhu práce pořádaným 3. LF

Lékařem nanečisto

Praxe studentů v hodinách

Program týdenních stáží s názvem „Lékařem nanečisto“ 

jsme formou mediální kampaně celoročně představovali 

medikům převážně 4. a 5. ročníků lékařských fakult. O ten-

to program nastal velký zájem a studenty vyhledávanou 

možností, jak poznat a vyzkoušet si práci lékaře v běžném 

pracovním prostředí /více str. 35/.

12 668 24 082 10 784 33 090 1 088

studenti TUL 

obory ZZ, VS

studenti  
všeobecného lékařství

UK – 5 LF, Masarykova 
univerzita, Univerzita 

Palackého

studenti  
všeobecného lékařství

3. LF UK 
podzimní  

předstátnicová praxe

studenti vysokých škol 
zdravotnických oborů

studenti středních  
a vyšších odborných 

zdravotnických oborů
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Výzkum a vysokoškolská výuka

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělo-

výchovy ze dne 15. března 2019 byla Krajská nemocnice Li-

berec, a.s. zapsána do seznamu výzkumných organizací. Hlav-

ním cílem činnosti nemocnice v roli výzkumné organizace je 

provádět nezávisle základní výzkum a veřejně šířit výsledky 

této činnosti výukou a publikováním. 

V roce 2019 VR KNL, a.s. provedla sběr a vyhodnocení od-

borných a publikačních aktivit lékařů a VŠ pracovníků za rok 

2018, za které rozdělila 1 600 000 Kč, evidence studií a gran-

tů, evidence pedagogické a další navazující činnosti. Bylo 

provedeno vyhodnocení Soutěže o nejlepší odborné sdělení 

za rok 2018, vítězné práce byly představeny na přednáško-

vém večeru Spolku lékařů ČLS JEP. 

V souladu s pravidly Fondu vědeckých projektů VR KNL 

schválila a podpořila 7 výzkumných projektů v hodnotě 

239 635 Kč a aktivní účasti lékařů na mezinárodních kon-

ferencích v hodnotě 69 000 Kč. Dále provedla vyhodnocení 

závěrečných a průběžných zpráv řešených projektů. 

Vědecká rada KNL a její činnost v roce 2019

Publikace v recenzovaných časopisech

Monografie, knihy
Participace na vysokoškolské výuce –  
pregraduální výuka 

Přednášky na konferencích

15

publikace v AJ 
(z toho 13 impaktováno)

359

konference ČR a SR 
(57 sdělení abstraktováno)

28

publikace v ČJ 
(z toho 1 impaktována)

7

kapitol v monografii

1

vydání knih

24

lékařů 
v bakalářském programu

18

lékařů 
v magisterském programu

38

mezinárodní konference 
(19 sdělení abstraktováno)

30
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Public Relations

Facebook

Mediální servis 2019

Počet fanoušků KNL Liberec Počet fanoušků KNL Turnov

31. 12. 2017

387
31. 12. 2018

802
31. 12. 2019

978
31. 12. 2017 31. 12. 2018 31. 12. 2019

10 297 10 964 12 570

Sledovanost facebookových stránek KNL Liberec a Turnov dle věku (v %)

8

0,66
7 6

21 20 21 24

14
17

7 9
4 6

3 2
4 44 22 1 1

7
5

0,42

věk

ženy

muži

13–17 18–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65+

0,44

0,09

75% 82%25% 18%

Liberec Turnov

počet příspěvků 
fcb Liberec

počet příspěvků 
fcb Turnov

351 66

32 33
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Krajská nemocnice a dění v ní je samozřejmě vděčným téma-

tem pro širokou veřejnost i pro média. Starost o dobré jméno 

nemocnice mají dva interní zaměstnanci, kteří rovněž koordi-

nují a zadávají práci několika málo subdodavatelům. V roce 

2019 se dále prohloubil význam vlastních komunikačních 

kanálů, které nemocnice obhospodařuje. Dosah klasických 

médií se nadále snižuje a možnost oslovovat široké cílové 

skupiny vlastním infotainmentem bude pokračovat i do bu-

doucna. 

Mediální servis a práce s novináři
Péče o média patřila a nadále patří ke klíčovým úkolů od-

dělení PR. Úzké kontakty a kolegiální vazby pomáhají při 

budování dobrého jména KNL a důvěry a loajality pacientů  

z celého regionu. V loňském roce jsme v monitoringu médií 

zaznamenali 2 527 výstupů. Po očištění o nedůležité infor-

mace a duplicity článků souvisejících s lokálními mutacemi 

celostátních deníků je konečné číslo 1 976 mediálních výstu-

pů, ve kterých byla citována KNL. Reportáží a článků, kde byla 

KNL jediným tématem, jsme v roce 2019 zaznamenali 1 148.

Grafické studio
Interní grafické studio v KNL funguje v obnovené formě od 

roku 2016. Zajištuje design a produkci většiny tiskovin, které 

KNL připravuje. Mj. i výroční zprávy od roku 2016 jsou vý-

sledkem práce interních zaměstnanců KNL. Aktuální výsledek 

práce naší grafičky právě držíte v ruce :o)

Sociální sítě
Komunikace přes sociální sítě patří ke klíčovým pilířům, kte-

rými oslovujeme a získáváme zpětnou vazbu od veřejnosti. 

Možnost instantního zprostředkování informací o nemocnici 

zásadně změnila paradigma zdravotnického PR. V porovná-

ní s konvenčními médii dosahujeme násobně vyšší čtenost  

a evidujeme zřetelnou zpětnou vazbu od příjemců našich 

informací.

Zpravodaj KNL
Komunikační mix KNL doplňuje také tištěný Zpravodaj KNL, 

který v nákladu 6 tisíc ks 6x ročně nemocnice distribuuje  

v rámci regionu. Cílem je zprostředkovat informace o dění 

nemocnici konvenčním způsobem, zejména starší generaci. 

KNL TV
Stávajícím komunikačním nástrojem je interní informační te-

levizní kanál – KNL TV, ve kterém na 29 obrazovkách v Liberci 

a Turnově probíhá 24 hodinové vysílání. Je tvořen z Magazínu 

KNL, který obsahuje aktuální informace, reportáže nebo roz-

hovory, z reklamní části – placených inzercí a tzn. WEBOKA 

– kamerového pohledu na Liberec a Turnov.

2 527 1 976 1 148
výstupy v médiích

(monitoring)
výstupů v médiích

(bez duplicit informací)
reportáže  
a články

počet natočených  
videí za rok 2019

32



3534

Mediální kampaň Lékařem nanečisto

„Lékařem nanečisto“ je ojedinělý projekt KNL, a.s. určený pro studen-

ty lékařských fakult, kteří si mohou vyzkoušet týdenní rutinu lékaře na 

vybraném oddělení. V květnu 2019 jsme spustili nové webové stránky 

lekaremnanecisto.cz pro snadnější komunikaci se studenty, další komu-

nikaci podpořily promo video, reklamní web banery nebo tiskoviny.

Počet přihlášených  
studentů přes aplikaci na

lekaremnanecisto.cz za 2019
42

Instagram Twitter

35
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Akce  
a odborné 

konference
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Nový primář plicního oddělení
2. ledna na plicním oddělení KNL proběhlo 
slavnostní přivítání nového primáře 
MUDr. Tomáše Vencálka, který převzal od 
nového roku primariát po dlouholetém 
působení MUDr. Jiřího Vytisky.

Canisterapie v KNL
Od počátku ledna začíná terapeutka  

Petra Konečná se svými terapeupsy docházet  
a psychicky podporovat nejen pacienty KNL. 

3. místo pro projekt „Naše nemocnice“
 Projekt „Naše sestra“ získal 3. místo celostátní soutěže Bezpečná 

nemocnice, kterou organizuje Kraj Vysočina s cílem nabídnout 
analýzu stávajícího stavu bezpečí zdravotní péče v konkrétním 

zdravotnickém zařízení.

První miminko v roce 2019
Jmenuje se Demir a narodil se na Nový rok krátce kolem půl sedmé  
ráno. Maminka Denisa obdržela dárkové poukázky do lékárny  
KNL a od města Liberec dětskou výbavičku. 

Koncert Petra Koláře pro dárce krve
V tento slavnostní večer zástupci vedení KNL a LK v Domě kultury 
Liberec také osobně poděkovali bezpříspěvkovým dárcům krve za 
jejich ochotu a obětavost pomáhat druhým. 

Závody zdravotníků  
v běhu na lyžích
Tradiční závod v běhu na lyžích  
nebo nově „skate“ běhu  
v 45. ročníku přilákal přes 100 malých i velkých 
sportovních nadšenců nejen z naší nemocnice,  
ale i z jiných zdravotnických zařízení v našem kraji.

Den otevřených dveří ARO
I přes lákavou nabídku trávení víkendu za slunného počasí venku 
se této akce účastnilo skoro 200 návštěvníků. Přítomní si prohlédli 
různé druhy přístrojové techniky, kterou ARO používá, hyperbarickou 
komoru, která slouží k oxygenoterapii, slavný heliport z místnosti, 
která propojuje nemocnici se záchranou životů z vrtulníku, nebo si 
procvičili laickou resuscitaci. Také si mohli vyzkoušet „opilé brýle“  
s Týmem silniční bezpečnosti, podebatovat o Úrazech na horách  
s Horskou službou nebo zhlédnout video o anestezii.

Křeslo pro hosta na ONP
Tato společenská akce je určená pro zpříjemnění pobytu 

pacientů v nemocnici. Na besedu se zvou zajímavé osobnosti 
Libereckého kraje. Tentokrát příchod hostů způsobil 

pořádný rozruch, protože jimi byly naše 
terapeutické hvězdy – leonberger Elwis King 

s fenkou Crystal Elzarou a nový  
kocouří terapeut Bumbác  
v doprovodu chovatelky  

a terapeutky KNL Petry 
Konečné. 

Veletrh pracovního uplatnění
KNL patří mezi tradiční vystavovatele  

na Veletrhu pracovního uplatnění v medicíně  
v Hradci Králové. Nabízí studentům bohatou 

nabídku praxí a programů šitých na míru. Jedním  
z nich je stále více oblíbený „Lékařem nanečisto“.

Tradiční setkání managementu se zaměstnanci
Tradiční rekapitulace uplynulého roku, poděkování zaměstnancům  
za jejich nasazení, obětavost a péči o pacienty. Zdůraznilo se, že  
i přes komplikovanou situaci ve zdravotnictví došlo k růstu platů  
a byly vyplaceny odměny za rok 2018.

Zahájení provozu vzorových pokojů nového CUM
Od začátku února mohou zdravotnické týmy spolu s projektanty 
připravovat lůžkové a JIPové pokoje v reálném prostředí.  
To umožní lepší orientaci i představu o tom, jak mají lůžkové 
pokoje a JIPové boxy v nové budově CUM vypadat.

2. ledna 2019 21. února 2019

23. února 2019

23. března 2019

10. dubna 2019

27. března 2019

28. ledna 2019

3. ledna 2019

7. února 2019

7. února 2019
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Nový trenažér na spinální jednotce
V pořadí druhý trenažér pro pacienty s poraněním 

nebo onemocněním míchy slouží pacientům spinální 
jednotky. KNL trenažér získala od spolku Cesta za snem.

KNL získala  
akreditaci SAK

Již počtvrté získala KNL certifikát 
osvědčující splnění požadavků na 

kvalitu lékařské péče, který uděluje 
Spojená akreditační komise, o.p.s. 

(SAK). Nemocnice Turnov prošla 
procesem posuzování kvality 

lékařské péče úspěšně již podruhé.

Návštěva z ministerstva zdravotnictví
V tento den proběhlo setkání zástupců ministerstva 

zdravotnictví, zástupců LK, hlavních sester nemocnic 
v LK a dalších hostů vybraných sociálních zařízení, 

kde proběhla volná diskuze nad současnou situací ve 
zdravotnictví. Řešil se nedostatek sester, větší motivace, více 

volnosti pro management a další.

Lidé na mých cestách – vernisáž na ONP
Vystavovatelem byl tentokrát liberecký fotograf a cestovatel Roman 
Grebson Grebeníček. Tématem vystavených fotografií byli obyčejní 
lidé z Vietnamu, Maroka a Srí Lanky, které potkával na svých cestách.

Mnoho povyku pro nic
Tak zněl název letošního divadelního 
představení Divadla F. X. Šaldy 
určeného našim sestřičkám k příležitosti 
Mezinárodního dne ošetřovatelství.

Barborka v Babyboxu!
Stalo se to v 17.41 hod. Holčička je již  
v Liberci 5. děťátkem a v ČR celkem  
190. miminkem vloženým do babyboxu. 
Vážila 3 260 g, měřila 50 cm.

17. dubna 2019

16. května 2019

4. června 2019

26. dubna 2019

21. června 2019

22. května 2019
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Setkání s praktickými lékaři ve Frýdlantu
Management KNL se setkal  
s praktickými lékaři z Frýdlantu, 
aby společně prodiskutovali 
nastavení budoucí spolupráce  
a vzájemné komunikace vedoucí  
ke spokojenosti péče pacientů  
z této oblasti.

Setkání zastupitelů na prezentaci modernizace KNL
Aby nemocnice mohla v budoucnu praktikovat medicínu třetího tisíciletí, je důležité, aby k tomu 
měla odpovídající zázemí. Bylo tedy potřebné probrat některé změny týkající se financování 
projektu CUM a parkovacího domu, které zástupci LK, SM a Města Turnov schválili.

Stěhování frýdlantské 
pohotovosti
Frýdlantská pohotovost, kterou  
od 1. července 2018 zajišťovala 
KNL, a.s. ve Fügnerově ulici, se 
stěhuje opět do prostor nemocnice –  
a to do přízemí budovy G. Bude se zde  
nacházet i plicní ambulance.

Vítání studentů  
„zdrávky“ do praxe v KNL
Letos se tohoto významného dne 

účastnilo 172 studentů. Spolupráce se 
studenty i jejich odborným vedením 

je výborná a naše nemocnice se snaží 
vytvářet co nejlepší pracovní podmínky 

pro jejich sebevzdělávání i to, aby se 
cítili spokojení a potřební.

Udělení čestné medaile generálnímu řediteli Richardovi Lukášovi
MUDr. Richardovi Lukášovi, PhD., generálnímu řediteli KNL, a.s. a dlouholetému přednostovi oddělení 
Traumacentra KNL a.s., byla udělena čestná medaile České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Jedná se  
o jedno z nejvyšších lékařských ocenění a je udělováno za výrazný přínos české a světové medicíně.

2. ročník Dne zdraví  
v Turnově

Tato akce pro veřejnost pořádaná 
KNL společně s Městem Turnov 

se setkala opět s velkým ohlasem. 
Komentované prohlídky nemocnice 

byly stále plné a kdo vydržel až 
do konce, dočkal se i náhradního 

koncertu v podobě zpěváka Pokáče.

12. září 2019

16. září 2019

25. září 2019

12. září 2019

27. září 2019

30. září 2019

Family Day 2019
Letošní odpočinkové odpoledne pro 

zaměstnance KNL a jejich rodiny 
se konalo v duchu „Indiánů“. Areál 
Lidových sadů poskytnul příjemné 

prostředí pro zajímavé atrakce (nejen) 
pro děti, představení Václava Upíra Krejčí 

nebo vystoupení „Muserů“.

22. června 2019

Unikátní Omega dlaha se rozšiřuje po celém světě –  
tisková konference
Lékaři TOC s vedením přednosty MUDr. J. Šráma, Ph.D. vyvinuli speciální 
Omega dlahu, která se používá při vážných poraněních pánve. Tato dlaha 
zkracuje délku operace i následnou rekonvalescenci. Tým lékařů KNL 
pracuje na tom, aby se tento unikát rozšiřoval po celém světě.

Převzetí Nemocnice  
Frýdlant
KNL, a.s. koupila 100% podíl ve 
společnosti Nemocnice Frýdlant s.r.o. 
od společnosti EUC, a.s.

Do babyboxu kdosi odložil 
čtyřměsíčního chlapce
Již šesté miminko zachránil za dobu 
své existence od roku 2008 liberecký 
babybox. Dostal jméno Tomášek, 
podle předsedy Nadace Jistota 
Tomáše Doležala.

Zdravotní klauni  
na dětském oddělení
Doktorka profesorka Amaranta Chytrá 
z výzkumáku v doprovodu se sestrou 
Pořádnou z dobročinné organizace 
Zdravotní klaun přišly opět zvednout 
náladu našim dětským pacientům :o)

Mateřská škola KNofLík  
je v plném provozu

Předposlední prázdninový den se konal „Den otevřených dveří“ 
nové zaměstnanecké MŠ. Ta má kapacitu 88 dětí ve čtyřech třídách. 

Originální název školky, kde figuruje zkratka KNL, vzešel ze soutěže, kterou 
vypsala liberecká nemocnice mezi svými zaměstnanci.

Traumaplán
Traumatologicko-chirurgický 

příjem KNL si ve spolupráci se 
ZZSLK prošel cvičnou aktivací 
traumaplánu při hromadném 

neštěstí. Fingovaná situace dosáhla III. stupně, bylo 
přijato 10 těžce zraněných, 11 středně těžce  

a 17 lehce zraněných pacientů.

21. června 2019

1. července 2019

21. srpna 2019

18. července 2019

30. srpna 2019

26. července 2019
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Dříve vyslovená přání (DVP)
Pediatr, psycholog, teolog a etický poradce 

MUDr. J. Matějka Ph.D., Th.D. v turnovské 
nemocnici přednášel o možnosti sepsání tzv. 

DVP, která výrazně přispívá ke komunikaci  
v léčebné péči o pacienty, kteří již nejsou ve 
stavu, kdy by mohli o sobě sami rozhodovat.

Slavnostní otevření  
Centra Psychiatrie

Rekonstrukcí budovy „I“ jako I. etapy 
projektu financovaného EU započalo svoji 

činnost nové moderní Centrum psychiatrie. 
Cílem je modernizace a humanizace 
poskytované péče, včetně zlepšení 

regionální dostupnosti s ohledem na potřeby 
spádové oblasti LK.

21. října 2019

5. listopadu 2019

12. listopadu 2019

Křeslo pro hosta – Markéta Pechová
Dalším hostem, který usedl do „Křesla pro hosta“, 
byla naše nová zaměstnankyně Markéta Pechová, 
jediná žena s hendikepem, která přeplavala  
v srpnu kanál La Manche.

Hromadná autonehoda – cvičení  
v nemocnici Turnov
Hromadná autonehoda na Turnovsku,  
při které bylo sanitkami přivezeno  
20 zraněných, z toho čtyři těžce, včera 
prověřila fungování naší turnovské 
nemocnice. Krev, šok z úrazu, občas lehká 
hysterie, obnažené kosti, hluboké rány. 
Naštěstí šlo jen o cvičení. 

Přáníčka pro pacienty ONP
Dnešní den byl určen jako Světový den 
laskavosti. A v rámci tohoto dne předali žáci 
6. ročníku ZŠ Lesní v Liberci 100 různých 
vánočních přání pacientům Oddělení následné 
péče, které vlastnoručně vyrobili.

12. vernisáž výstavy
Tentokrát s „Akvarely Věry Novotné“, a to  
v rámci projektu Pomáhejme uměním  
Jany Pokorné. Jako hosté vystoupili členové 
orchestru Divadla F. X. Šaldy v Liberci – 
Marcela Mikolášková a Jan Novotný.

2. října 2019

23. října 2019

13. listopadu 2019

Mikulášská besídka pro děti zaměstnanců
a vánoční večírek
V Liberci si děti vyčarovaly kouzelníka Magic Rajdla slibem, 
že budou příští rok málo zlobit. V nemocnici Turnov provázelo 
mikulášským programem loutkové divadlo Čmukaři. Balíček  
s překvapením čekal na závěr pro každého malého andílka 
(čertíka:-)) To nadílka pro dospělé začala den poté s kapelou 
Olymplic na tradičním vánočním večírku. 

Ježíškova vnoučata
Ježíškova vnoučata plní přání našim seniorům, kteří tráví 
adventní i vánoční čas v nemocnicích. Také studenti  
3. ročníku oboru ošetřovatel/ka ze SZŠ a VOŠ zdravotnická, 
Liberec a odl. pracoviště Česká Lípa navštěvovali pacienty, 
povídali si a zpívali s nimi na pokojích a přitom rozdávali drobné dárky  
a cukroví, které sami upekli.

Dárkový poukaz od vojáků
Naši nemocnici navštívili vojáci ze 7. roty 
Radiační a chemické obrany Armády ČR  
v Liberci. Ti mezi sebou vybrali během roku 
peněžní hotovost ve výši 25.000 korun, 
kterou se rozhodli darovat našemu dětskému 
oddělení. Tyto peníze budou mj. použity na 
koupi speciálních dek pro novorozence.

Nový simulátor na 
onkologii

Nový přístroj za 17 milionů Kč nahradí 
původní, který již dosluhuje a zároveň 

již neodpovídá nárokům současné 
medicínské péče. Dovnitř byl dopraven 

za pomoci jeřábu, přičemž musel být  
do místnosti, kde bude nainstalován,  

vybourán otvor.

Poděkování dobrovolníkům a Cena Křesadlo LK
Tak jako loni, i letos proběhlo poděkování našim dobrovolníkům  

za jejich obětavou práci. Máme také radost z toho, že pan  
Petr Výboch, který pravidelně dochází za našimi  

pacienty na spinální jednotku, je čerstvým  
držitelem Ceny Křesadlo Libereckého kraje,  

která se uděluje dobrovolníkům v ČR za jejich  
dlouhodobou práci ve prospěch  

druhých již od roku 2001. 

5 a 6. prosince 2019

16. prosince 2019

17. prosince 2019

9. prosince 2019

10. prosince 2019
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Odborné konference 2019
Datum Název

28. 02. 2019 8 let činnosti Centra specializované cerebrovaskulární péče v KNL, a.s.

04. 04. 2019 Sestra v akci IX. Téma: Pečuj o své zdraví, duši i krásu

10. 04. 2019 TOC pro praxi III

11. 04. 2019 Kámen, nůžky, papír... Ošetřovatelství v urologii

17. 04. 2019 Kurz hojení ran

22. 05. 2019 XII. Liberecká konference nelékařských profesí. Téma: O rodičích a dětech (Marek Herman)

29. 05. 2019 VIII. Májoviny. Téma: Nové postupy v gynekologii a porodnictví

13. – 14. 06. 2019 XXIII. Harrachovské chirurgické dny

13. 09. 2019 Seminář ARO. Téma: Zajímáš se o novinky v intenzivní péči?

25. 09. 2019 Kardiodny: Život na baterky

09. 10. 2019 XIII. Liberecká konference nelékařských profesí. Téma: Život s handicapem (Zdeněk Svěrák)

10. 10. 2019 Kámen, nůžky, papír... Ošetřovatelství v urologii

19. 10. 2019 VI. Feminafest. Téma: Co mají vědět matky o synech, Pro budoucí rodiče

05. 11. 2019 Chirurgický seminář. Téma: Zeptej se mě na co chceš – Stomie

05. 11. 2019 XVI. Psychiatrické sympózium

07. 11. 2019 II. Liberecký den dětské rehabilitace (Veronika Walter Vojta, Štěpán Vojta, Václav Vojta)

08. 11. 2019 Seminář RDG odd. – 14. odpoledne s Konrádem

14. 11. 2019 Seminář Neurocentra. Téma: Předvánoční ochutnávka prezentací...

Převzetí platinového ocenění Angels Award od společnosti European Stroke Organization za léčbu pacientů s ischemic-
kou cévní mozkovou příhodou MUDr. Lubomírem Jurákem, Ph.D., vedoucím lékařem KCC KNL. 

Sestra v akci IX  
Mgr. J. Strnadová /manažerka komunikace a psychoso-
ciální péče/ a přednáška „Desatero pro tebe“.

TOC pro praxi III  
Staniční sestra Bc. J. Kopecký objasňuje nový systém 
triáže na traumatologii.

Konference k osmi letům činnosti Centra specializované cerebrovaskulární péče v KNL, a.s. 
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O rodičích a dětech na XII. Liberecké konferenci  
nelékařských profesí

Konference se konala v prostorech největšího přednáš-
kového sálu KNL. Dopoledne patřilo prezentacím o dětských 
pacientech z řad zaměstnankyň z různých oborů: dětského 
oddělení, chirurgie, psychiatrie, přítomní se dověděli i leccos  
z historie pediatrie od poválečných dob po současnost.

Odpoledne patřilo rozsáhlé a jak jinak než poutavé před-
nášce známého pedagoga a lektora osobnostního rozvoje 

PhDr. Marka Hermana na téma nelehkého vývoje role mužů 
(ale i žen) v současnosti s výstižným názvem „Bída otců“.

Vzácným momentem konference byla i návštěva ministra 
zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA v doprovo-
du Hlavní sestry ČR Mgr. Alice Strnadové a poslankyně PČR  
Mgr. Jany Pastuchové, kteří s přítomnými otevřeně diskutovali 
na problémová témata zdravotnictví v Čechách.

Marek Herman

49
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Tradiční dvoudenní odborná konference, garantovaná Českou chirurgickou společností, určená jak pro lékařskou, tak  
i ošetřovatelskou sekci. Přednášek napříč různými tématy chirurgie a s ní souvisejícími obory se aktivně zapojují nejen 
zaměstnanci KNL, a.s., ale i odborníci z celé České republiky. Součástí konference bývají i praktické workshopy.

Přednáška na téma „Iatrogenní sepse“ primáře Anesteziologicko-resuscitačního oddělení MUDr. Dušana Mormana  
a „Fyzioterapie u kriticky nemocných“ Bc. Rady Treuchelové z oddělení rehabilitace KNL.

XXIII. Harrachovské chirurgické dny

Zajímáš se o novinky v intenzivní péči? Seminář ARO. 
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Život s handicapem na XIII. Liberecké konferenci 
nelékařských profesí

Konference Život s handicapem přilákalo bezmála  
300 zdravotníků. Zahájení konference se ujal generální  
ředitel KNL,a.s. Richard Lukáš, který velmi působivým sdě-
lením předal své osobní pocity a  pohledy člověka, který se 
ocitl na vozíku. Se svými osobními příběhy se s námi podě-
lila Markéta Pechová, která jako první handicapovaná plav-
kyně přeplavala kanál La Manche. Instruktor soběstačnosti 
Martin Bolek sdělil svůj příběh života na invalidním vozíku 
a své zkušenostmi a rady předává dále dalším pacientům  
liberecké spinální jednotky. 

Bylo nám velikou ctí přivítat pana Zdeňka Svěráka a osob-
nosti z týmu Centra Paraple – paní Alenu Kábrtovou a pana 
Jiřího Pokutu. Bylo to velmi příjemné setkání s moudrým  
a velkým mužem naší kulturní scény a velkým podporovate-
lem Centra Paraple o.p.s. Na úvod mu byla představena naše 
nemocnice v netradiční vtipné prezentaci, která byla sestave-
ná na téma názvů jeho slavných filmů a byl z ní velice nadše-
ný. Z bezprostředních reakcí účastníků konference je zřejmé, 
že setkání a beseda s panem Svěrákem byla velkým zážitkem, 
který zůstane navždy v našich srdcích.

Zdeněk Svěrák

53
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VI. Feminafest. Téma: Co mají vědět matky o synech, Pro budoucí rodiče

XVI. Psychiatrické sympózium

K popsání atmosféry sedmého ročníku tohoto seminá-
ře uvádíme pár komentářů z bezmála dvou set účastníků: 
„Perfektní! Feminafest plně naplnil mé očekávání. Mé otázky byly 
zodpovězeny, aniž bych se musela ptát. Opravdu maximální spo-
kojenost! Díky.“

„Opravdu krásně strávený čas se spoustou zajímavých infor-
mací, které bych na ‚mateřské‘ dovolené jen stěží někde hledala.“ 

Dopolední program byl letos zaměřen na malé gentlemany. 
Rodiče si odnesli mnohá doporučení týkající se péče o zdra-
ví svých ratolestí, ale i postřehy psychologů ke specifikům ve 
výchově, která vymezuje již samotná podstata mužství. Do 
odpolední části jsme zařadili jako každoročně témata blízká 
budoucím rodičům. Součástí byla výstava fotografií miminek 
Jarky Nývltové a prodej originálních regionálních šperků.

Šestnácté psychiatrické sympózium se konalo u pří-
ležitosti slavnostního otevření nového Centra psychiatrie  
v pavilonu „I“ na Husově ulici. Přednášejícími hosty sympo-
zia byly Pavel Mohr, Jiří Masopust a Tomáš Kašpárek. Součás-

tí sympozia byl tradiční prodej výrobků hospitalizovaných 
pacientů z psychiatrického oddělení. V odpoledních hodi-
nách se veřejnost mohla účastnit prohlídky zrekonstruova-
ných prostor.
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II. Liberecký den dětské rehabilitace  
s Veronikou Walter Vojta, Štěpánem a Václavem Vojta 

Jako velmi zdařilý a přínosný ohodnotili účastníci již druhý 
Liberecký den dětské rehabilitace, pořádaný KNL a Profesní 
odborovou unií zdravotnických pracovníků. Vystoupili na ní 
sourozenci Vojtovi – potomci prof. Václava Vojty. Ten byl čes-
kým a německým lékařem se specializací dětský neurolog.

Je autorem metody reflexní lokomoce nazývané Vojtova 
metoda a používané k léčbě dětí s dětskou mozkovou obrnou. 
Dr. Štěpán Vojta, Veronika Walther Vojta a Václav Vojta jr. jsou 
jeho přímými pokračovateli. 

Více než dvě stě účastníků ocenilo také brilantní smysl pro 
humor, s nímž jej sourozenci dopodrobna seznámili s příbě-
hem nejen Vojtovy metody, ale i rodiny Vojtů, která po ruské 
okupaci v roce 1968 emigrovala z České republiky do Kolína 
nad Rýnem, kde tatínek ve zdejší fakultní nemocnici a posléze 
v Mnichově pokračoval v rozvoji jeho slavné metody. Součástí 
konference byly i odborné workshopy diagnostiky a terapie 
Vojtovy metody pro fyzioterapeuty a lékaře.

Sourozenci Vojtovi
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Lékařský  
    a Ošetřovatelský     

        úsek
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Činnost Ošetřovatelského úseku
V oblasti poskyto-

vání ošetřovatelské 

péče došlo v roce 

2019 k několika klí-

čovým okamžikům.

Zjednodušená a  upra- 

vená ošetřovatelská 

dokumentace, opti-

mální pracovní ošet- 

řovatelské postupy, 

na jejichž koncepci 

spolupracoval tým 

pracovníků ,  byly 

úspěšně přijaty při 

reakreditačním řízení Spojené akreditační komise, o.p.s., 

která je oprávněným hodnotitelem kvality a bezpečí lůž-

kové zdravotní péče. Ověřili jsme si, že prioritu ošetřova-

telské péče v KNL, a.s., kterou je poskytování bezpečné 

péče, zaměření na prevenci rizik, zachování a zdokonalení 

soběstačnosti pacienta, dosažení co nejvyšší kvality jeho 

života, optimálně zvládáme. 

Již několik let se nám nedaří, tak jako v celé ČR, doplnit 

optimální počet zdravotnického personálu na nejnároč-

nějších pracovištích. Využili jsme tedy pracovní nabídky 

ukrajinských a ruských sester a během celého roku jsme 

jich do pracovních pozic praktická nebo všeobecná ses-

tra přijali 44. Pro stávající personál to byla velká výzva 

a zapracování zahraničních sester bylo a je velmi nároč-

né. Nejtěžší je jazyková bariéra, odlišná forma ošetřova-

telství a pracovních postupů. Po adaptačním procesu, 

který byl delší než u tuzemských sester, se do své země 

zpět vrátilo 12 pracovníků. Našim zaměstnancům, kteří 

se ujali nelehké činnosti školitelů zahraničních sester, 

patří velké poděkování za nadstandardní přístup, velkou 

zodpovědnost a nemalou dávku empatie a trpělivosti při 

edukaci našich nových zahraničních pracovníků.

V roce 2019 také došlo k efektivnímu propojení psycho-

sociálních, duchovních a dobrovolnických činností, kte-

ré se soustředily do jednoho úseku – Centra podpůrné 

péče. Tento úsek zastřešuje tyto činnosti nyní uceleně 

a propojeně. Poskytuje podporu – intervence pacientům 

a jejich blízkým v akutní stresové reakci a také personálu 

KNL v obdobných situacích – tzv. PEER péče. Další oblas-

tí je duchovní podpora pacientů nemocničními kaplany. 

Dobře funguje i Dobrovolnické centrum Dobromysl KNL. 

A již osvědčenou a pacienty velmi dobře vnímanou ob-

lastí je canisterapie a felinoterapie.

Dalším, velmi důležitým mezníkem nejen v ošetřovatel-

ském úseku bylo spojení s Nemocnicí Frýdlant, jejíž pra-

covníky jsme od poloviny roku edukovali a připravovali 
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na plánovanou fúzi s KNL,a.s. Sjednotit ošetřovatelské 

postupy a nastavit optimální pracovní prostředí bylo ab-

solutní prioritou tak, aby se co nejdříve nastavil jednotný 

styl a vize vedení a práce v ošetřovatelství.

Další oblastí, na kterou bylo zaměřeno kontinuální 

ohnisko našeho velkého zájmu je podpora zaměstnan-

ců v celoživotním vzdělávání. Již zavedené konference, 

které pořádáme, byly v tomto roce zaměřeny na rozvoj 

v oblasti komunikace s dětským pacientem a na speci-

fika ošetřování pacientů s handicapem. Bylo nám vel-

kou ctí přivítat na těchto konferencích vzácné hosty:  

PhDr. Marka Hermana, který je již pravidelným lektorem 

v oblasti psychologie dětského věku. Velkým zážitkem 

bylo také setkání s panem Zdeňkem Svěrákem a zástupci 

společnosti Centrum Paraple, o.p.s. na konferenci s tema-

tikou „Život s handicapem“.

I nadále trvá úzká, dlouholetá spolupráce se zdravot-

ními školami v libereckém kraji. Bez jejich studentů  

a následně absolventů si již naši nelehkou práci neumí-

me představit a patří jim velké poděkování za perfektní 

spolupráci.
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Mgr. Marie Fryaufová

Ředitelka pro ošetřovatelskou péči

prim. MUDr. Jaromír Hons, Ph.D.

Lékařský ředitel KNL, a.s.

Činnost Lékařského úseku
Vážené kolegyně, 

vážení kolegové, 

s dobrým pocitem 

mohu konstatovat, 

že rok 2019 byl pro 

Krajskou nemocnici 

Liberec, a.s. úspěš-

ný. V první polovi-

ně roku probíhaly 

intenzivní přípravy 

k již 3. reakreditaci 

Spojenou akredi-

tační komisí. Červ-

novým úspěchem 

tak byl v našich nemocnicích potvrzen pozitivní trend 

a správné nastavení procesů nezbytných ke zvyšování 

bezpečnosti a kvality poskytované zdravotní péče. Ne-

čekanou výzvou se stala červencová akvizice frýdlantské 

nemocnice s nutností personálního zajištění provozu Od-

dělení dlouhodobé ošetřovatelské péče a postupné resus-

citace zdravotních služeb v základních oborech pro míst-

ní region. Dalším významným mezníkem byla příprava 

a implementace nového nemocničního informačního 

systému Medicalc. V listopadu tak u nás po 25 letech došlo  

k zásadním změnám nejen v administrativní práci lékařů  

a sester, ale také ve vzorcích komunikace a sdílení me-

dicínských informací. Personální krize nadále sužující 

celé české zdravotnictví i v našich nemocnicích nega-

tivně ovlivňuje některé provozy. Tato nepříznivá situace 

vyžaduje od našich zaměstnanců zvýšené pracovní na-

sazení. Je pozitivní, že i přes neustálý tlak na zvyšování 

objemu poskytované zdravotní péče realizují jednotli-

vá centra a oddělení špičkovou péči ve svých oborech  

a dále se zdokonalují v plánovaném kladném hospoda-

ření s přidělenými prostředky. Poskytování kvalitní péče  

v celé šíři nejnovějších postupů tak jde u nás ruku v ruce  

s celkovým vynikajícím ekonomickým výsledkem celé 

nemocnice.  

Děkuji všem zaměstnancům za obětavost a entuziazmus 

při péči o naše pacienty a vyjadřuji úctu k dobře odve-

dené práci ve prospěch Krajské nemocnice Liberec, a.s. 
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Počet zaměstnanců 

Průměrné přepočtené počty zaměstnanců  
dle kategorií za rok 2019 Turnov Liberec Celkem

Lékaři 38,49 346,78 385,27

Farmaceuti 2,83 12,58 15,41

Všeobecné sestry, porodní asistentky 105,42 755,55 860,97

Ostatní zdravotničtí pracovníci nelékaři
s odbornou způsobilostí 36,96 265,47 302,43

Zdravotničtí pracovní nelékaři s odbornou  
a specializovanou způsobilostí 15,61 69,64 85,25

Zdravotničtí pracovní nelékaři pod odborným dohledem  
nebo přímým vedením 46,94 284,26 331,20

Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou  
způsobilostí a dentisté 1,00 9,45 10,45

Technicko–hospodářští pracovníci 20,62 237,10 257,72

Dělníci a provozní pracovníci 88,55 427,61 516,16

Celkem 356,42 2 408,44 2 764,86

0

1 000

2 000

3 000

2017 2018 2019

Vývoj počtu zaměstnanců v posledních třech letech

38 513 44 387

Průměrná mzda v Kč  
Technicko-hospodářští pracovníci KNL, a.s.

Průměrná mzda v Kč  
Zaměstnanci KNL, a.s. celkem
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Průměrná mzda zaměstnanců
Liberec, v Kč 2017 2018 2019

       Lékaři 83 022 87 095 90 023

       Všeobecné sestry, porodní asistentky 37 137 40 908 44 825

Turnov, v Kč 2017 2018 2019

         Lékaři 81 932 84 742 89 061

         Všeobecné sestry, porodní asistentky 36 953 41 599 45 203
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Hospodaření 
 společnosti
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Hospodářské výsledky 2019

v Kč 2016 2017 2018 2019

HV po zdanění 14 200 831 13 908 492 23 926 983 28 238 261

HV před zdaněním 6 196 561 15 231 362 21 592 783 33 305 213

0

5 mil.

10 mil.

15 mil.

20 mil.

25 mil.

30 mil.

35 mil. HV po zdanění HV před zdaněním
Ačkoliv bychom mohli 

rok 2019 oslavit jako 

jeden z nejúspěšněj-

ších za posledních pět 

let (společně jsme do-

sáhli nejvyššího zisku, 

vyplatili jsme zaměst-

nancům odměny s nej-

vyšším rozpočtem, na-

výšili jsme průměrné 

mzdy), bohužel radost 

z úspěchu byla ovliv-

něna a zasažena celo-

světovou pandemií.

A ačkoliv ekonomický propad roku 2020 bude silně 

ovlivňovat i zdravotnictví a zdroje financování zdravot-

ních služeb a investic ve zdravotnictví, věřím, že jsme 

pevný tým, který se ctí zvládne svojí roli i po COVIDu. 

Ing. Hana Jelíková. MHA
Ekonomická ředitelka
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0 600 mil. 900 mil. 1 200 mil. 1 500 mil. 1 800 mil.300 mil.

Materiál

Energie

Náklady prodej zboží

Opravy

Ostatní služby

Osobní náklady

Ostatní náklady

Odpisy

Struktura nákladů

v Kč 2017 2018 2019

Struktura nákladů 3 116 839 680 3 635 919 850 3 938 166 865

    Materiál 1 029 849 905 1 232 407 020 1 337 269 120

    Energie 40 378 120 44 200 680 49 321 253

    Náklady prodej zboží 132 992 191 185 417 111 209 544 232

    Opravy 61 213 676 63 028 643 60 062 222

    Ostatní služby 155 776 418 109 875 577 118 085 837

    Osobní náklady 1 507 683 670 1 793 159 847 1 971 161 470

    Ostatní náklady 47 092 838 63 644 109 64 962 520

    Odpisy 141 852 863 144 186 864 127 760 211

v Kč 2017 2018 2019

Struktura výnosů 3 130 748 172 3 659 846 833 3 966 405 126

   Tržby od zdravotních pojišťoven 2 772 120 712 3 026 368 506 3 305 770 723

   Tržby ostatní služby 112 357 432 280 564 517 291 466 277

   Tržby prodej zboží 172 347 226 260 985 141 289 932 930

   Ostatní výnosy 68 967 476 89 026 505 76 658 075

   Dary 4 955 326 2 902 164 2 577 122

0 1 000 mil. 1 500 mil. 2 000 mil. 2 500 mil. 3 000 mil. 3 500 mil. 4 000 mil. 4 500 mil.500 mil.

Tržby od 
zdravotních 
pojišťoven

Tržby ostatní  
služby

Tržby prodej  
zboží

Ostatní výnosy

Dary

Struktura výnosů

50 %

5,3 %
1,2 %

1,5 %

1,7 %

3,3 %

3 %

34 %

Náklady  
2019

Výnosy  
2019

83 %

7,3 %

7,3 %

1,8 %

0,6 %
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Počet hospitalizací – Liberec (dle metodiky ÚZIS)

2017 2018 2019

Akutní lůžka 28 685 28 356 29 462

JIP 7 870 8 163 8 193

Následná péče 1 012 1 028 1 085

Celkem 37 566 37 547 38 739

0
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Akutní lůžka JIP Následná péče Celkem
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Akutní lůžka JIP Následná péče Celkem

Počet hospitalizací – Turnov (dle metodiky ÚZIS)

2017 2018 2019

Akutní lůžka 5 572 5 857 5 863

JIP 740 303 302

Následná péče 271 248 248

Celkem 6 583 6 408 6 412
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Počet operačních výkonů 

Počet porodů

Počet operačních výkonů 2017 2018 2019

Liberec 15 997 16 006 15 847

Turnov 2 267 2 462 2 438

Celkem 18 264 18 468 18 285

0

0

3 000

Liberec Liberec

Turnov
Turnov

Celkem

Celkem

6 000 9 000 12 000 15 000 18 000

840 000 tis.140 000 tis. 280 000 tis. 420 000 tis. 560 000 tis. 700 000 tis.

Počet ambulantních bodů

Počet ambulantních bodů 2017 2018 2019

Liberec 654 602 472 773 176 000 774 997 216

Turnov 90 900 000 94 460 000 96 827 204

Celkem 745 502 472 867 636 000 871 824 420

1 699 porodů 
z toho císařský řez, sekce  

228

1 613 porodů 
z toho císařský řez, sekce  

279

1 497 porodů 
z toho císařský řez, sekce  

322

20
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20
19
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Technický úsek 
Kvalita v roce 2019

KNL Catering
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Psaní úvodního slo-

va k výroční zprávě 

za předchozí rok je 

vždy zapeklitá věc. 

Děje se to většinou 

v jarních měsících 

nového roku a člo-

věk se musí zastavit 

v čase, zapomenout 

na současný vír udá-

lostí a zavzpomínat 

na to, co se to vlast-

ně vloni událo, aby 

výroční zpráva za 

loňský rok nebyla pokřivena událostmi roku současného. 

Je to jakési cvičení duševní hygieny v dnešní uspěchané 

době, člověk si filtruje myšlenky od současnosti a toto cvi-

čení se dá absolvovat relativně úspěšně. Musím se ale při-

znat, že letošní divergence myšlenek k současnému dění 

překračovala obvyklou míru, tudíž si dovolím ji reflektovat  

i v tomto úvodním slovu.   

Koronavirus – neviditelný nepřítel, který na jaře 2020 

změnil chod naší nemocnice ze dne na den, je důvo-

dem, jenž mě odvádí od myšlenek na rok 2019. Obvyklé 

a zaběhnuté vzorce chování a dlouhodobě nastavo-

vaných procesů přestávaly fungovat a bylo potřeba je  

v reálném čase změnit, upravit, přizpůsobit neustále 

se měnící situaci. Zároveň však bylo nutné ustavičně 

držet v provozu celý komplex činností, které v leckdy 

neviditelném pozadí nemocnice zajišťujeme a na něž  

se naši zdravotničtí kolegové spoléhají. Nepřestával 

jsem se divit s jakou odhodlaností, invencí a flexibilitou 

si moji kolegové počínali a dokázali vyhovět i těm nejpo-

zoruhodnějším požadavkům, které na ně byly kladeny. 

Nestačím jim za to nikdy dostatečně poděkovat, takže 

ještě jednou: „Díky!“ Při tom všem nakonec docházím  

k přesvědčení, že toho byli schopni právě proto, že  

v roce 2019, tak jako i v letech předcházejících, vyko-

návali svou práci ve stínu pozornosti veřejnosti, ale o to 

zodpovědněji, s rozumem i citem.
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Ing. Jan Rais

Technický ředitel
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Krom rozvojových projektů, investičních akcí a plánů modernizace nemocnice se Technický úsek jako každým rokem 

zabýval spoustou rutinních činností, takže v roce 2019 jsme mimo jiné...

...udržovali 18 vysokotlakých  
kompresorů a 12 vývěv.

...pokračovali v předávání podkladů i zkušeností pro 
úspěšné projektování Centra urgentní medicíny.

40 
tisíc hodin.

348 
jednotek

2 263 
zařízení

...zajistili provoz telefonní 
ústředny, díky níž zaměstnanci 
našich nemocnic protelefonovali 
celkem 2 396 550 minut,  
tj. 39 942,5 hodin.

...osobně zkontrolovali provozuschopnost  
2 263 požárně-bezpečnostních zařízení, 
což znamená víc než 40 každý týden.

...naimplementovali:

– desítky opatření v oblasti kybernetické  
bezpečnosti, která se stává ústředním 
tématem bezpečnostních opatření,

– nový moderní nemocniční informační 
systém, který nás přivedl od „modrých 
obrazovek DOSu“ k softwarovému prostředí 
21. století,

– nový ekonomický informační systém, 
abychom si s čísly rozuměli ještě lépe.

...zpracovali přes  
3,5 tis. žádanek na servis 
zdravotnické techniky, aby 
se na ní zdravotničtí kolegové 
mohli spolehnout, což je o cca 
400 žádanek více než loni. 

...spravovali 36 požárních knih.

FRÝDLANT

...připravili na sjednocení procesů v technickém provozu 
celý areál nemocnice Frýdlant.

36 
požárních  

knih

...servisovali 348  
vzduchotechnických jednotek.

2018

2019

...obnovili vozový park o dalších  
5 automobilů, mezi nimiž byly i sanity 
pro zvýšení komfortu pacientů.

5
nových  

automobilů

3 500 
žádanek

...dokončili rekonstrukci ošklivých 
paneláků, kde už nikdo nechtěl 
bydlet, na nádhernou školku pro naše 
zaměstnance, kam se děti těší.

...úspěšně prošli akreditací SAK  
v liberecké i turnovské nemocnici.

CERTIFIED

18
kompresorů

12
vývěv
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Kvalita v roce 2019

V obou částech KNL, a.s. v Liberci i Turnově proběhlo  

v červnu 2019 několikadenní externí šetření akreditační 

společnosti SAK,o.p.s.

Akreditační certifikát máme platný na další 3 roky. Kraj-

ská nemocnice Liberec již mnoho let udržuje systém ří-

zení kvality a z tohoto důvodu i pravidelně reakredituje. 

Což znamená, že se neustále snažíme o zvyšování kvali-

ty v péči o pacienta, řešíme aktuální změny legislativy, 

vše zapracováváme do praxe nemocnice a také se učíme 

novým poznatkům odborných i vědeckých společnos-

tí. Smyslem pro naše zaměstnance je, aby pacient byl 

správně ošetřen (lege artis), spokojen a pokud možno 

mu byla navrácena i kvalita života. Je to týmová práce 

všech kolegů ze zdravotnických i nezdravotnických obo-

rů. Pokud i nadále chceme, aby naše nemocnice dobře 

fungovala, musíme i jako tým spolupracovat. Celý systém 

tak nesmí mít žádný slabý článek, který se projeví v ne-

funkčnosti procesu. Proto si naše nemocnice nastavuje 

procesy tak, aby byly funkční a vedly k bezpečí našich 

pacientů i zaměstnanců.

Získání akreditačního certifikátu SAK je pro nás potvrze-

ním, že jako tým pracujeme dobře.

Krajská nemocnice obhájila na další 3 roky akreditaci SAK

Typy a počet auditů

Počet stížností

Počet děkovných dopisů

69

Radioterapie   2

Sterilizace        2

Transfuzní výrobní úsek   7

SDTP   4

Radiodiagnostika    7

Řízení kvality

BOZP a PO

Hygienicko- 
epidemiologické

Laboratorní  
proces

Nakládání  
s odpady

312 
interních  

auditů

70

43

40

68

331

2017

40
2017

235
2017

49
2018

213
2018

328

2018

345

2019

84

6 opodstatněné stížnosti

neopodstatněné stížnosti56
2019

301
2019

Počet nežádoucích událostí

92
2017

102
2018

16 závažné nežádoucí události

méně závažné nežádoucí události125
2019

109

50

Nejčastější typy stížností

Lékařská, zdravotní péče 34

Lékařská, komunikace 7

Ošetřovatelská, komunikace 6

Lékařská, ostatní 7

Typy poděkování

Péče, přístup, prostředí 192

Profesionalita, zákrok 90

Čistota 11

Stravování 8

85
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KNL Catering
KNL Catering je součástí Oddělení stravovacích služeb KNL, a.s.. Své služby nabízí ve třech divizích – firemního, nemocničního 

stravování a divize cateringu a služeb veřejnosti.

0

200 tis.

400 tis.

600 tis.

800 tis.

Počet uvařených jídel v našich vývařovnách

Závodní jídelna  
KNL Liberec

Závodní jídelna  
KNL Turnov

Restaurace  
Krajský úřad

Kuchyně  
Magna

Počet balených jídel 
Magna

Počet balených jídel 
Turnov

Počet balených jídel 
TRW

Kuchyně  
Denso

Kuchyně  
FläktGroup 

Kuchyně  
TRW JBC

Jídelny počet jídel

Závodní jídelna KNL Liberec 680 790

Závodní jídelna KNL Turnov 509 549

Restaurace Krajský úřad 239 800

Kuchyně Magna Liberec 250 700

Kuchyně Denso Liberec 209 540 

Kuchyně FläktGroup Liberec 35 700

Kuchyně TRW JBC 118 300

Celkem 2 044 379

2 620 449
jídel vč. 

balených

2018 2019

320 730 231 340 24 000
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