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TISKOVÁ ZPRÁVA: 28.7. 2022 

I. ETAPA REKONSTRUKCE LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍ CHIRURGIE A ORTOPEDIE 

DOKONČENA. ODDĚLENÍ JIŽ SLOUŽÍ NAŠIM PACIENTŮM. 

Lůžkový fond akutní péče v Nemocnici Karviná – Ráj, p.o. prochází od loňského roku 

celkovou rekonstrukcí, která je rozdělena na několik etap. Jako první byly rekonstruovány 

lůžkové stanice oddělení chirurgie a ortopedie. První etapa rekonstrukce byla ukončena na 

přelomu června a července a obě oddělení již slouží svým pacientům.  

 

Rekonstrukce lůžkového fondu probíhá za plného provozu nemocnice. Náročnost celé 

přestavby komentuje ředitel Nemocnice Karviná – Ráj Ing. Ivo Žolnerčík: „Komplexní 

rekonstrukce lůžkových stanic v nemocnici je rozdělena do několika etap. Nyní probíhá již 

druhá etapa, která spočívá v rekonstrukci dalších dvou oddělení chirurgie a ortopedie. Na 

konci této druhé etapy budou mít tato obě oddělení dvě kompletně zmodernizované lůžkové 

jednotky. Rekonstrukce probíhají za plného provozu nemocnice a spočívají zejména ve 

vybudování sociálních zařízení přímo na pokojích, instalaci rozvodů medicinálních plynů 

včetně kyslíku na všechna lůžka, dochází také ke kompletní renovaci elektroinstalace a vody 

na jednotlivých patrech nemocnice. Obě tyto náročné rekonstrukce jsou financovány 

z evropských dotací, programu REACT EU. Celková investice se pohybuje ve výši více než 

40 milionů korun. Rád bych poděkoval našim pacientům a zdravotníkům za toleranci 

k zvýšené hlučnosti, která tyto náročné rekonstrukce doprovází.“ 

 

Aktuálně probíhají rekonstrukční práce na čtvrtém a pátém patře monobloku nemocnice. 

Současně probíhají v nemocnici rekonstrukční práce na prvním patře a v přízemí. K jakým 

změnám dojde v nemocnici do konce roku, sděluje náměstek hejtmana Moravskoslezského 

kraje MUDr. Martin Gebauer, MHA: „Nemocnice Karviná – Ráj prochází na obou svých 

provozech zásadními proměnami exteriéru i interiéru. Viditelným oživením prošly oba dva 

parky v okolí nemocnic. V interiéru budou téměř na všech patrech zmodernizovány lůžkové 

stanice a prostory čekáren specializovaných ambulancí. Jsem přesvědčen, že si Karviná 

zaslouží nemocnici, která svým standardem pro pacienty nabízí komfort a zázemí hodné 

třetího tisíciletí. Za Moravskoslezský kraj mohu říci, že část investic byla pokryta z rozpočtu 

kraje, v letošním roce částkou větší než 120 milionů korun, ve které je zahrnuto například i 

přístrojové vybavení pro oční specialisty, nebo přístroj pro mamologické operace.“ 

 

O dalších dokončených změnách v nemocnici Vás brzy budeme informovat.  

 

 

Kontakt pro média:  

Ing. Věra Murínová 

T: 602 361 069 

E: murinova.vera@nspka.cz 

 

 


