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Než začnete pročítat následující řádky, chtěla bych poznamenat, že 

tato publikace by nevznikla, kdybych nečetla knihu Dějiny chomutov-

ského zdravotnictví, vydanou v roce 1987, jejíž autorkou je historička 

Zdena Binterová. Tato kniha popisuje rozvoj zdravotnictví celého okre-

su do roku jejího vydání. Následující informace jsem čerpala ze zdrojů 

uvedených v závěru publikace. Chtěla bych touto cestou zmíněné au-

torce poděkovat za to, že mi dovolila použít materiály z její práce.

  Gráfová Irena
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Ve středověku byli nemocní a zranění hlavně v rukách chirurgů, 

lidových léčitelů, porodních babiček a ranhojičů. Tehdejší chirurgové 

byli vlastně holiči a lázeňští. Od 14. století měl Chomutov svůj městský 

špitál, nebyla to nemocnice, spíše útulek pro pocestné, teprve když ne-

bylo dost cizích, tak se přijímali domácí. O špitál se staral špitální mistr 

se svou ženou a čeledí, ale jen po hospodářské stránce. Nemocnicím 

(spíše léčebnám dlouhodobě nemocných) a sirotčincům dohromady 

se špitály začaly podobat až zhruba o tři století později. Ten chomutov-

ský stával až do 17. století za hradbami města na Pražském předměstí, 

v místě kde je dnes v Hálkově ulici kostel Svatého Ducha. Pak vyhořel 

a nový byl postaven na Božím poli vedle parčíku za hlavní budovou 

soudu. V roce 1693 byl v Chomutově ustanoven první městský lékař, 

tzv. fyzikus. Byl jím doktor B. Staudigel a měl za povinnost pomáhat 

městské radě v boji proti epidemiím, byl pověřen dozorem nad špitá-

lem, výkony chirurgů, porodních bab a ve své soukromé ordinaci léčil 

patriciát města.

Při velkých epidemiích byl příchozím do města vstup zakázán, ti se 

museli vykázat potvrzením, že místo odkud přicházejí, je prosto moro-

vé nebo jiné nákazy. Onemocněl-li příchozí nebo místní morem či jinou 

známou nakažlivou nemocí, musel být izolován v infekčním špitále. Za 

třicetileté války byl takový špitál spolu s morovým hřbitovem v Chomu-

tově v Zátiší, asi tam kde jsou dnes ulice Lipanská a Šrobárova.

V době válek se v okolí měst zřizovaly lazarety (polní nemocnice), 

jeden takový byl v dnešní Pražské ulici, kde je silniční podjezd.

První městská nemocnice byla otevřena v roce 1855. Stála v místě 

staré polikliniky (nyní má zde úřadovnu městská část státní policie) 

za parčíkem u budovy soudu. Tato přízemní budova byla za dva roky 

rozšířena o jednopatrové křídlo. Nestačila ani svým vybavením ani 

prostorově, měla jen 38 lůžek a v prvním roce se zde vystřídalo 218 

nemocných. Právo veřejnosti dostala v roce 1857, spravována byla měs-

tem a vedl ji městský lékař doktor medicíny Johann Kroy.

V roce 1864 kongregace sester řádu sv. Kříže zakoupila nemovitost, 

kde si zřídila svůj řádový dům (dnes tento objekt užívá zdravotnická 

škola). Jedním z poslání těchto sester byla a je starost o nemocné a tak 

hned v následujícím roce se začaly starat o nemocné v městské veřejné 

nemocnici. Nemocných stále přibývalo, v roce 1899 se jich v ústavu vy-

střídalo 939 a všem bylo jasné, že je nutno postavit nemocnici novou. 
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Výstavba nové moderní a větší nemocnice byla plánována již od roku 

1892, ale k vypracování plánů a programu stavby došlo až za dlouhých 

dvanáct let. Další dva roky se schvalovalo, prodávaly pozemky, které 

patřily nemocničnímu fondu, sháněly peníze, dotace a nakonec se vše 

podařilo. Bylo rozhodnuto, že nemocnice bude postavena na loukách 

jižně od města.

Nová nemocnice, která je dnes součástí dnešní chomutovské nemoc-

nice, byla 1. 1. 1908 otevřena pro veřejnost.

Budova staré nemocnice byla stržena a na jejím místě v letech 1911-

1913 postaven Chorobinec císařovny Alžběty pro osmdesát chovanců. 

V padesátých letech minulého století byla tato budova opět získána 

pro zdravotnictví. 

Nová nemocnice měla 120 lůžek a na svoji dobu to byla moderní 

nemocnice se čtyřmi odděleními, chirurgické a interní byly v hlavní 

budově, plicní (LDN) a infekční (TRN) v zahradních pavilonech. Hlav-

ní budova byla postavena do kříže, kdy všechny části jsou propojeny 

chodbami. Tehdejší interna (prázdné křídlo) a chirurgie byly jednopo-

schoďové, správní budova (orthopedie) a hospodářská budova (dnes 

kuchyň) byly dvouposchoďové. V hospodářské budově byla kuchyň, 

prádelna a kotelna, ve správní budově byl hlavní vchod do nemocnice 

s vrátnicí, ředitelství a v patře pokoje pro platící pacienty. Pokoje pro 

Nemocnice ve 20. letech minulého století.
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běžné pacienty byly řešeny tak, že se zde mohlo bez přestavby umístit 

až 220 lůžek. Tento počet byl dosažen již v roce 1919 a tehdy se začalo 

hovořit o tom, že stávající kapacita nemocnice je nedostatečná.

V roce 1923 byl v areálu nemocnice postaven dům pro ubytování 

lékařů tzv. lékařská vila (nyní je tato vila v pronájmu) a počet lůžek byl 

zvýšen na 232. 

Přístavbou druhého patra chir. oddělení a správní budovy kapacita 

nemocnice stoupla o 56 lůžek a přístavbou laboratoře a vyšetřovny 

k plicnímu pavilonu v r. 1932 se zvýšila na 316 lůžek. Při příležitosti 

dvacátého výročí vzniku ČSR mělo dojít k přístavbě druhého patra nad 

interním oddělením a k vybudování nového moderního infekčního 

pavilonu. Část nákladů měla být uhrazena veřejnými sbírkami a dary 

občanů. Iniciátory sbírek se staly české a německé spolky a organiza-

ce. Tento záměr byl však překažen celkovou politickou situací, která 

vedla k Mnichovu a k válce. Nemocnice nesloužila jen pro obyvatele 

chomutovského okresu, ale i pro nemocné z okresů Kadaň, Přísečnice, 

Podbořany, Žatec a Most. V roce 1939 bylo hospitalizováno ve zdejším 

ústavu 7 749 pacientů, přehled infekčních nemocí léčených v ne-

mocnici z tohoto roku uvádí: 11 případů tyfu, 171 spály, 343 záškrtu 

a 2 osypky. Ve stejném roce bylo na chirurgii provedeno 2 639 operací 

a 380 porodů, z toho 212 s komplikacemi.

Češi a Němci žili v Krušných horách a na jejich úpatí již od ranného 

středověku, jednou byli v menšině ti, jindy zase ti druzí. Od druhé 

poloviny 19. století až do druhé světové války to byli Češi, kteří zde 

žili v menšině a tak zastupitelé města i lékaři v nemocnici byly hlavně 

Němci i když pod českou správou (v r. 1930 žilo v Chomutově 33 000 

obyvatel, z toho jen 4 442 Čechů). 

 Při zabrání Sudet Němci a tedy i Chomutova, přešla nemocnice pod 

německou správu a v roce 1940 pak byla přístavbou druhého patra 

interního oddělení realizována alespoň část původních předválečných 

plánů, počet lůžek se tím zvýšil na 360. Hned v květnu bylo celé in-

terní oddělení zabráno pro tzv. rezervní lazaret s 200 lůžky, interna 

se přemístila na plicní oddělení a pro nemocné tuberkulózou zůstalo 

vyčleněno jen několik lůžek Nedostatek míst pro nemocné byl veliký 

a proto lazaret musel nakonec podstoupit nemocnici 100 lůžek. Roz-

sáhlá revizní správa o Chomutovské nemocnici z prosince 1940 podá-

vá ve svém rozboru mimo jiné počet zaměstnanců – celkem 101 osob, 
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což dělalo 84,5 pracovního úvazku. Z toho bylo 12 lékařských míst 

(15 fyzických osob), 2 primáři (primář chirurgie docent dr. med Pam-

perl byl i ředitelem nemocnice), 7 asistentů a 1 asistent rentgenolog, 

2 lékaři volontéři po ½ úvazku, 3 odborní lékaři konsiliáři: gynekolog 

a porodník ½ úvazku, oční lékař a ORL lékař po ¼ úvazku. U lůžka 

pracovalo 24 řádových sester (bylo doporučeno jejich počet zvýšit), 

2 civilní ošetřovatelky, 2 dětské sestry, 3 ošetřovatelé na 1/2 úvazku 

a 20 žákyň zdrav. školy po ½ úvazku.

Chod nemocnice byl ve zprávě celkem chválen, ale byly zde uváděny 

i nedostatky. Stav infekčního pavilonu byl označen za neúnosný, práce 

a zařízení prádelny za špatnou, umístění kotelny uprostřed komplexu 

budov za nevhodné, protože kouř dost často zahaloval nemocniční 

pavilony. Velikost a zařízení kuchyně bylo nedostačující, ale práce 

kuchyně byla pochválena a příprava dietních jídel označena za vynika-

jící. Ve zprávě bylo doporučeno zvýšit počet lůžek na 530 až 600, dále 

bylo doporučeno pomocí přístaveb zřídit samostatné gynekologicko-

-porodnické oddělení a oddělení ORL. V době, kdy probíhala revize, 

neměla nemocnice služební pokoje pro lékaře a sestry, ani místnosti 

pro ukládání špinavého prádla, nebyla ještě provedena požadovaná 

úprava velkých pokojů za menší, v pokojích bylo 10-20 lůžek s nemoc-

nými, kromě pokojů pro platící pacienty.

Během války ve městě přibývalo uprchlíků z Říše a raněných vojáků, 

nedostatek lůžek v nemocnici byl stále citelnější. Lazaret se rozšířil 

a tak se nemocní ukládali kam se jen dalo, počet lůžek stoupl koncem 

války na 613 včetně lazaretu. V této době byly na zahradě za dnešní 

LDN postaveny ještě 3 nouzové dřevěné domy pro nemocné z řad 

tzv. Ostarbeiterů (mladí lidé, kteří sem byli zavlečeni Němci na práci). 

Počet lůžek v těchto barácích byl velký, ale nikde se neuvádí kolik, řídil 

se potřebou a nikoho jejich počet nezajímal. O tyto nemocné, jejichž 

zdravotní stav byl většinou velmi špatný, se starali lékaři z vlastních 

řad bez jakéhokoliv zázemí a vybavení, v době osvobození to byli dva 

Sověti.

Na konci války v roce 1945 byl Chomutov v těžkých problémech. 

Město bylo přeplněno uprchlíky z Říše, válečnými zajatci a lidmi na-

sazenými sem na práci téměř ze všech okupovaných zemí. Jen pro 

představu kolik asi lidí se v té době vtěsnalo do staré městské zástavby: 

v roce 1939 zde žilo 33 475 obyvatel, do 26. 10. 1946 bylo z Chomutova 
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odsunuto 57 165 Němců, válečných zajatců a totálně nasazených bylo 

5 000 a ještě další uprchlíci z Říše.

17. 5. 1945 byl Dr. Janu Černému (pozdější primář ORL) vydán pří-

kaz k převzetí nemocnice od Němců a tak se také druhý den stalo. 

Při přebírání nemocnice byl pořízen seznam zaměstnanců kde bylo 

uvedeno: 3 lékaři na chirurgii včetně primáře, 1 rentgenolog a po 

1 lékaři na interně, na infekci a v lazaretu, ředitel nemocnice docent 

dr. med. Woldrich, který byl za války i primářem na interně, již zde 

uváděn není, protože byl hned po osvobození internován. Dále je zde 

uvedeno 61 sestra Sv. Kříže (z toho 3 na rentgenu, 2 na fyzikální terapii, 

3 v laboratoři, 4 v kuchyni a 2 v prádelně), 17 civilních ošetřovatelek, 

2 diplomované porodní asistentky, 3 dětské sestry, 8 ošetřovatelů 

mužů a po jedné pomocné pracovnici v laboratoři a lékárně. V admi-

nistrativě byli 2 úředníci, 9 pomocných zaměstnanců a 1 učedník, ve 

vrátnici se střídali 3 vrátní. Z dalších zaměstnanců zde tehdy pracovali: 

telefonistka, zahradník, strojník, 2 kuchařky, 3 švadleny, 4 dělnice 

a 1 dělník v prádelně, 3 dělnice v zahradě, 3 dělníci v kotelně a 42 slu-

žek. Celkem to bylo 176 zaměstnanců. 

 Nemocnice měla v té době kromě lazaretu vlastně jen dvě oddělení: 

internu v zahradním pavilonu (dnes LDN), spojenou s infekčním pa-

vilonem (dnes plicní odd.) a chirurgii, kde byla vyčleněna lůžka pro 

rodičky a pro zákroky oční, ušní, krční a nosní. Pokoje byly stále ještě 

až pro 20 pacientů, platící pacienti měli pokoje malé a byly umístěny 

v patrech správní budovy. U spojovací chodby mezi chirurgií a lazare-

tem byla místnost pro zřízence, rentgen a lékařská jídelna (dnes vše 

chirurgie), ve druhé části chodby byly EKG a fyzikální terapie, v hospo-

dářské budově byla kuchyně , vedle ní jídelna pro zaměstnance kromě 

řádových sester, ty měly v 1. a 2. patře hospodářské budovy svou klau-

suru, kde bydlely a měly zde jídelnu a kapli.

Dr. Jan Černý byl do Chomutova nasazen Němci k povinné nouzo-

vé službě, prožil zde konec války a stal se prvním českým ředitelem 

chomutovské nemocnice a zároveň prvním českým lékařem v Cho-

mutově. Druhým českým lékařem v Chomutově byl Dr. Antonín 

Brunclík, který přijel 9. 6. 1945 jako šéflékař zdejší vojenské posádky 

a měl za úkol uvést do chodu vojenskou i civilní zdravotní službu, li-

kvidovat vojenské lazarety (německý byl v nemocnici a sovětský byl 

ve škole na Masarykově náměstí - dnes LŠU), provést odsun němec-
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kých lékařů, později zajistit po zdravotní stránce odsun německého 

obyvatelstva.

První týdny po osvobození byly ve městě těžké a i v nemocnici bo-

haté na nepříjemná překvapení. Např. strojník objevil ve sklepě množ-

ství německých uniforem, které tam asi nechali němečtí vojáci před 

příchodem sovětů, aby se jim v civilu lépe prchalo. Pod infekčním 

pavilonem byly výbušniny a nad průčelím správní budovy poblíž vě-

žičky byla nalezena nevybuchlá bomba, která musela být zneškodněna 

pyrotechnikem.

Začátkem léta nastoupili do nemocnice další tři čeští lékaři: chirurg 

Dr. František Čada, internista Dr. Josef Fučík a odborný lékař pro 

nemoci ženské a porodník Dr. Zdeněk Březina, první dva byli hned 

jmenováni primáři na odděleních dle své odbornosti. Brzy po jejich 

nástupu Dr. Černý předal funkci ředitele kolegovi Dr. Čadovi a sám 

se věnoval zařizování samostatného ORL oddělení se 40 lůžky (druhé 

patro dnešní chirurgie), to dokončil v říjnu 1945. Dosavadní ordina-

riát pro ORL byl změněn na primariát, v jehož čele pracoval tento 

lékař až do roku 1983. Zřízení samostatného ušního, nosního a krč-

ního oddělení neodpovídalo plánovanému členění chomutovské 

nemocnice, ale vyžádala si to faktická potřeba. V říjnu stejného roku 

bylo otevřeno také samostatné gynekologicko-porodnické oddělení 

v prvním patře levého křídla hlavní budovy, které bylo plánováno již 

v roce 1938, ale válka to překazila, primářem se stal ordinář Dr. Březi-

na a byl jím až do roku 1977. Interní oddělení se do přízemí této části 

budovy přestěhovalo až po úplném zrušení lazaretu v roce 1946.

Ve vnitrozemí se život již ustálil, ale v Chomutově bylo nutno zvlád-

nout řadu obtíží, nejhorší snad byl nedostatek kvalifikovaných kádrů. 

Nemocnice koncem roku již měla čtyři samostatná oddělení, ale jen 

4 přednosty těchto oddělení a 3 sekundáře, z nichž jedna lékařka byla 

německé národnosti. Ošetřovatelskou službu prováděly většinou ně-

mecké řádové sestry, protože civilních zdravotních sester přibývalo 

pomalu.

Byl nedostatek léků a zdravotnického materiálu, zajišťování stravy 

nebylo také bez problémů, tehdy vznikla neobvyklá akce ,,Vesnice 

nemocnici“, na výzvu správních orgánů přinášeli jednotliví zeměděl-

ci do nemocnice různé potraviny jako pytlík hrachu, mouky, cukru 

apod.
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Chomutovští zdravotníci se potýkali v této době mimo jiné s nárůs-

tem venerických onemocnění, bylo nutné bezpodmínečně zřídit v ne-

mocnici oddělení pro nemoci kožní a pohlavní, ale nebyl český lékař, 

péči o tyto pacienty obstarával německý venerolog Dr. Johne, který byl 

označen za nepostradatelného a tudíž jeho deportace byla odsunuta. 

První česká lékařka pro nemoci kožní a pohlavní Dr. A. Meny-Matěno-

vá nastoupila až 1. 12. 1946.

V roce 1946 upozorňovaly noviny svými články ,,Pohraničí volá 

lékaře a sestry“, ale nastoupit nebylo tak jednoduché neboť pro zdra-

votníky a jejich rodiny nebyly byty. I přes tuto skutečnost, ale musely 

na místa primářů být vypsány konkursy, jmenování z poválečné doby 

již nestačilo, k personálním změnám však nedošlo. Okresní lékař ze 

zdravotního referátu ONV ve zprávě o stavu lékařů z října stejného 

roku mimo jiné uvádí, že v chomutovské nemocnici pracuje 5 se-

kundářů a 5 primářů, kromě nám již známých přibyl Dr. Jaroslav 

Václavek, přednosta dětského oddělení a první český pediatr na 

Chomutovsku.

V únoru 1947 bylo dáno do provozu provizorní lůžkové oddělení 

nemocí kožních a pohlavních, byly to dva pokoje na interně. Začalo 

se s budováním nové poloautomatické vysokotlaké kotelny, doplňuje 

se vnitřní vybavení nemocnice a je již vypracován plán na vybudování 

nového dětského pavilonu. Ani tento rok však není bez problémů, rada 

ONV Chomutov se usnesla na tom, že je nutné odložit nástup vojenské 

prezenční služby Dr. Václavka alespoň o rok, protože je pro Chomutov 

nepostradatelný. Byl v té době jediný pediatr v okresech Chomutov, 

Kadaň, Vejprty a sám pečoval o 60 dětí v nemocnici, vykonával zdra-

votní dozor nad dětským domovem (asi 25 dětí), čtyřmi dětsko-koje-

neckými poradnami a čtyřmi mateřskými školkami, kromě toho ještě 

5 hodin denně pracoval v místní úřadovně nemocenského pojištění. 

Podobně pracovně vytíženi byli téměř všichni lékaři v okrese, včetně 

těch z nemocnice, často pracovali do pozdních večerních hodin. Počet 

přijatých pacientů neustále stoupal, za rok 1946 jich bylo přijato 8 511 

a do konce srpna roku 1947 jich bylo už 7 600.

Záchranná služba téměř nefungovala, nemocnice sice převzala 

prozatímně od Červeného kříže tři skoro nepojízdné osobní vozy 

a svépomocí je ve své dílně opravovala, ale i tak byla auta velmi často 

nepojízdná a stížnosti se množily. Nakonec bylo rozhodnuto nemocni-
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ci přidělit peníze na zakoupení 1 sanitního vozu a přiznat jí konečně 

právo na zřízení vlastní stanice záchranné služby. 

Rok 1948 přinesl nemocnici v Chomutově poměrně dost změn, zá-

konem 185/1948 byly zestátněny nemocnice a léčebné ústavy, zmizelo 

dělení nemocných podle platebních možností. Na místě zrušených 

pokojů pro platící pacienty v 1. patře správní budovy bylo zřízeno poo-

perační oddělení a pokoje zde mělo i gynekologicko-porodnické oddě-

lení (dnes ortopedie), druhé patro bylo upraveno pro dětské oddělení 

(dnes lékařské pokoje), primářem byl jmenován Dr. Jaroslav Václavek.

Začátkem následujícího roku byla do hospodaření nemocnice začle-

něna lékárna ,,U Panny Marie Pomocné“ na tehdejší Stalingradské třídě 

(dnes je v místě, kde tato lékárna stála, výjezd na silnici E13 směrem od 

zimního stadionu), stala se hlavním dodavatelem léčiv pro nemocnici, 

charakter veřejné lékárny jí zůstal. V nemocnici byla v přízemí správní 

budovy výdejna léků. Ženská část kožního oddělení s 25 lůžky byla 

přemístěna do lépe vyhovujících místností v části infekčního pavilonu, 

muži zůstali i nadále ve dvacetilůžkovém pokoji na interně, stále to byl 

ordinariát. V roce 1950 byla pro obvod města Chomutov zavedena stá-

lá lékařská služba první pomoci, kde se střídali praktičtí lékaři s lékaři 

z nemocnice, byla umístěna v přízemí správní budovy. Podle plánu 

měla být rozšířena do konce roku na celý okres s výjimkou Hory Sv. 

Šebestiána, tam měl praktický lékař přidělen sanitní vůz a v pohoto-

vosti byl prakticky pořád.

V okrese byla vysoká kojenecká úmrtnost, narodilo se 1 815 dětí 

a z toho bylo 33 mrtvě narozených. Kojenci se do nemocnice dostávali 

ve velice špatném stavu, byl z větší části zaviněn nevědomostí matek, 

které toho moc nevěděly o vhodné výživě ani o boji proti nákazám, 

nemalý podíl na tom měly i nehygienické bytové poměry. Primář dět-

ského oddělení proto neustále naléhal na urychlené dokončení koje-

neckého pavilonu.

V červnu vypukla v našem okrese epidemie paratyfu B, která zasáhla 

i část okresu Most. Celkem bylo evidováno 302 nemocných, řada leh-

čích případů však jistě evidenci unikla. Těžší případy byly hospitali-

zovány v nemocnicích v Chomutově, Mostě a Karlových Varech. Větší 

část chomutovské nemocnice byla dočasně přeměněna na infekční 

a pro rekonvalescenty bylo zřízeno doléčování v hotelu Partyzán (ho-

tel na vrchu Strážiště).
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Koncem roku v nemocnici pracovalo 21 lékařů včetně primářů. Lé-

kaři do pohraničí byli přidělováni tzv. výměrem, který obsahoval kro-

mě určení k výkonu ústavní praxe i větu: ,,Nenastoupení by mělo za 

následek buď peněžitou pokutu od 100,- do 10 000,- Kčs nebo trest na 

svobodě od 24 hodin do 3 měsíců.“ Tyto výměry sice zajišťovaly příliv 

mladých lékařů přímo z fakult, ale protože sem nenastupovali dobro-

volně, většina jich po povinné praxi odešla jinam, tak byla v okrese 

velká fluktuace lékařů.

Konečně v roce 1951 byl dostavěn dětský pavilon se 42 lůžky, lůž-

ková kapacita dětského oddělení byla celkem 80 lůžek. Tento pavilon 

stával vpravo od plicního oddělení (v místech kde je dnes chodník 

vpravo od LDN do zadního vchodu polikliniky).

Většina civilních ošetřovatelek pracujících v nemocnici měla sice 

praxi, ale ne příslušné vzdělání, ředitelství nemocnice využilo povo-

lení ministerstva zdravotnictví a v roce 1951 byl v Chomutově zahájen 

půlroční internátní kurz zdravotních a dětských sester, který v květnu 

dalšího roku dokončilo 21 posluchaček.

 Roky 1951 až 1953 byly věnovány přípravám a organizačnímu zajiš-

ťování sjednoceného zdravotnictví, jehož základem byl zákon 103/1951 

o jednotné preventivní a léčebné péči. Lůžková a ambulantní zařízení 

v okresech byla sjednocena do jednoho okresního ústavu národního 

zdraví (dále jen OÚNZ), jehož zřizovatelem byl Okresní národní výbor. 

Výjimkou byly zdravotnická zařízení železnic, Sboru národní bezpeč-

nosti a vojska. V Chomutově byl OÚNZ zřízen 1. 1. 1952, ředitelem 

byl jmenován Dr. J. Budlovský, zástupcem ředitele pro lůžkovou část 

Dr. František Čada, zástupcem ředitele pro ambulantní část Dr. Sta-

nislav Zach, zástupcem ředitele pro administrativu Jan Protivínský 

a hlavní sestrou se stala Marie Táborská. Ředitelství a část administra-

tivy OÚNZ bylo v přízemí správní budovy nemocnice, další část byla 

v Partyzánské ulici v budově kde měla před zrušením sídlo Okresní 

nemocenská pojišťovna (vedle nové budovy soudu). V následujícím 

roce bylo ředitelství OÚNZ i s administrativou přestěhováno do choro-

bince, ten již byl v té době zrušen. 

V roce 1953 byla měnová reforma a zrušeny potravinové lístky, zave-

dené za války pro zajištění rovnoměrného přídělu potravin pro oby-

vatelstvo. Do té doby nemocnice musela zaměstnávat jednu adminis-

trativní sílu, která se starala o přijímání a vracení lístků od nemocných, 
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odběru potravin na lístky. Při některých nemocech, v těhotenství, při 

laktaci, po úrazech, operacích apod. byly na potvrzení lékaře vydávány 

přídavkové lístky i to měla tato administrativní síla na starosti pro ne-

mocné v nemocnici i v terénu.

V tomto roce v areálu nemocnice hrával pacientům svá představení 

divadelní kroužek OÚNZ.

V roce 1954 bylo konečně sjednoceno kožní oddělení, bylo umístěno 

do nově adaptovaného podkroví (dnes prázdné křídlo staré budovy). 

I když jeho umístění nad porodnicí a bez výtahu nebylo nejvýhodněj-

ší, získalo 35 lůžek a primářkou se stala Dr. Aloisie Menyová. Dále bylo 

v tomtéž roce v nemocnici otevřeno nové oddělení plicní se 60 lůžky. 

Bylo zřízeno z bývalého infekčního pavilonu a jeho vedením byl pově-

řen Dr. Petr Dejnožka. V přízemí správní budovy byla otevřena zubní 

ošetřovna, aby pacienti ležící v nemocnici delší dobu, měli možnost 

ošetření chrupu.

V dubnu došlo na příkaz ministerstva zdravotnictví k hromadnému 

odsunu zbylých 34 řádových sester (5 jich bylo odsunuto rok předtím), 

na jejich odsun dohlížel Mezinárodní červený kříž. Sestry odletěly 

do Ingebohlu ve Švýcarsku, kde má kongregace Milosrdných sester 

Bývalý chorobinec, později poliklinika, dnes objekt užívá policie ČR.
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Sv. Kříže své ústředí. Odtud pak byly rozděleny do různých zdravotnic-

kých zařízení ve Švýcarsku a Německu (tehdejší NSR). Nedostatek zdr. 

sester vzniklý odchodem řádových sester byl nahrazen až v červenci 

po distribuci nově vyškolených zdravotních sester.

Jak bylo již uvedeno, řádové sestry měly v hospodářské budově svou 

klauzuru včetně jídelny a kaple. Do druhého patra se do uvolněných 

prostor nastěhovali lékaři z tzv. lékařské vily u vrátnice, do prvního 

patra se přestěhovala z přízemí jídelna, ze zrušené kaple byla upravena 

zasedací místnost a z místností vedle kaple se stal tzv. Rudý koutek, 

sloužící i pro jednání závodního výboru Revolučního odborového 

hnutí.

Rok 1956 byl pro chomutovské občany významný, protože 25. 2. byla 

jako druhá v Severočeském kraji slavnostně otevřena poliklinika. 

Byla rozmístěna ve čtyřech budovách. Hlavní budova A byla v býva-

lém chorobinci (dnes policie ČR), budova B, v níž byly hlavně zubní 

ordinace v rohovém domě v Partyzánské ulici (dnes nová budova pat-

řící soudu), hned vedle budova C kde byly soustředěny dětské ordina-

ce a budova D, ve které byla plicní služba v Nerudově ulici. Od začátku 

provozu polikliniky byla zavedena žurnální služba do 19. hodin a na ní 

navazovala pohotovostní služba v nemocnici.

Současně s otevřením polikliniky začali lékaři v OÚNZ pracovat 

nejdříve trojstupňovým systémem (práce v nemocnici, na poliklinice, 

v návštěvní službě) a dvoustupňovým (nemocnice, poliklinika), to 

znamenalo, že obvodní lékaři pracovali denně na obvodě 6 hodin 

a 2 hodiny v nemocnici, nemocniční lékaři zase na opak.

Během roku 1956 byly v nemocnici na interně velké pokoje rozdě-

leny příčkami na menší (na chirurgii se tak stalo již v r. 1953), zřídily 

se inspekční pokoje, pro rehabilitaci se upravily dvě místnosti z bývalé 

kanceláře ředitele ve správní budově, lékařským dozorem nad rehabi-

litací byl pověřen terénní ortopéd. 

Preferováním obvodního systému síly ani finanční prostředky 

nestačily na větší úpravy v nemocnici, která zaostávala vybavením 

i místnostmi. Operační sály sloužily čtyřem oddělením, nebyla mož-

nost oddělovat aseptické operace od septických. Kuchyně byla zcela 

nedostačující, byla dimenzována na 300 porcí jídel, vařila však pro 700 

osob. Množily se stížnosti pacientů na jídlo, že bylo studené a mnohdy 

dietně nesprávné. Ústav ještě neměl dietní sestru. Řada lůžek byla blo-
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kována dlouhodobě nemocnými, které nebylo kam přesunout. Zaříze-

ní bylo zastaralé, výtahy jezdily jen do prvních pater, dále bylo nutno 

pacienty, jídlo a vše ostatní vynášet po schodech, nebylo dost sester 

ani lékařů. Např. na dětském oddělení muselo být pro nedostatek 

sester 20 lůžek dočasně neobsazeno. Na ORL oddělení zůstal primář 

na 50 lůžek a ordinaci na poliklinice sám, oba sekundáři mu odešli 

na vojnu.Také interna se potýkala s nedostatkem lékařů, 134 pacientů 

v nemocnici i s ordinací na poliklinice měli na starost tři lékaři včetně 

primáře. Další dva lékaři byli také na vojně, tak že jim museli v rámci 

sjednocené nemocnice tři hodiny denně pomáhat obvodní lékaři. Na 

návrh krajské správy byla pro nerentabilnost zrušena lékárna, která 

dodávala léky do nemocnice a tyto začala se souhlasem ONV dodávat 

lékárna v ulici Rudé armády (dnes ulice Blatenská, prodejna jízdních 

kol), o rok později dodávání léků pro nemocnici převzala lékárna na 

rohu ulic Hálkova a Na Příkopech (dnes nová budova Kasina). Výdej 

léků v nemocnici, kde byla stále jen výdejna léků, zajišťovala jedna 

lékárnice.

Konec padesátých let byl pro nemocnici spíše ve znamení organizač-

ních změn. V nemocnici byly v roce 1957 zavedeny dietní sestry.

Ředitel OÚNZ si byl vědom toho, že po vybudování terénních zaří-

zení je třeba zkvalitnit nemocnici a to jak po stránce stavebních úprav, 

tak po stránce rozšíření služeb pro obyvatelstvo. V listopadu podal do 

rady ONV návrh na přestavbu nemocnice – k jeho realizaci však nedo-

šlo.

V červnu 1958 byla v nemocnici v přízemí správní budovy otevřena 

zubní pohotovost. V rámci zjednodušení práce došlo ke zrušení vý-

dejny léků v nemocnici a lékárna dodávala léky v uzavřených koších 

přímo jednotlivým oddělením. Na plicním oddělení bylo zřízeno RTG 

pracoviště, byl zde mimo jiné instalován i tomograf, který ústav do té 

doby nevlastnil. V dalším roce z distribuce nastoupilo jedenáct kvalifi-

kovaných sester a tak část nekvalifikovaných ošetřovatelek mohla být 

propuštěna. Stále byla v okrese velká fluktuace lékařů a nejvíce tím 

trpěly nemocnice. Kvalita péče o nemocné se v tomto roce nezhoršila 

a to byl úspěch, protože budovy a zařízení již nevyhovovaly požadav-

kům léčby. Lůžková kapacita nestačila a některé pokoje měly stále ještě 

až 16 lůžek, operační sály byly komisí odborníků uznány jako nezpů-

sobilé dalšího provozu, kotelna pro vytápění nemocničních prostor již 
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byla nevyhovující, nestačila dostatečně vytápět všechna nemocniční 

zařízení a tak byla v roce 1960 postavena a uvedena do provozu kotel-

na nová, stála v zadní části nemocničního areálu a sloužila nemocnici 

i jako spalovna.

V roce 1960 došlo k novému územnímu členění našeho státu (nové 

okresy a okresní města) a území okresu Chomutov bylo rozšířeno. 

V OÚNZ byly funkce náměstka ředitele pro ambulantní část a náměst-

ka ředitele pro léčebnou část sjednoceny do jedné: náměstka ředitele 

pro léčebně preventivní péči (LPP) a ředitele NsP Chomutov, kterým se 

stal Dr. Ervín Gregor. Po územní reorganizaci patřily do Chomutovské-

ho OÚNZ ještě NsP Kadaň a NsP Vejprty, řízené příslušnými řediteli. 

Protože okresní nemocnice nestačila svým počtem lůžek zajistit hospi-

talizaci pacientů z celého okresu, vypomáhaly nemocnice v Karlových 

Varech a Podbořanech.

V tomto roce měla dopravní záchranná služba k dispozici 17 sanit-

ních vozů. Ze společných vyšetřovacích složek v nemocnici existovalo 

jen jediné samostatné oddělení a to bylo rentgenologické, které ne-

bylo dostatečně vybavené. Ani biochemická laboratoř neposkytovala 

velké možnosti, u interně nemocných byla v té době běžně prováděna 

jen sedimentace, krevní obraz a vyšetření moče.

V roce 1961 byly pro jednotlivé NsP zřízeny funkce vedoucích ses-

ter, v Chomutově jí byla jmenovaná Božena Hůlová. Koncem roku se 

poměry v nově zorganizovaném OÚNZ celkem ustálily a tak v nadchá-

zejících šedesátých letech docházelo k postupnému zlepšování v lůž-

kových i ambulantních zařízeních. 

Novinkou dětského lůžkového oddělení bylo zavedení školního 

vyučování pro hospitalizované děti a převzetí péče o novorozence 

na porodnici v roce 1962. V porodnici bylo v adaptovaném pokoji 

umístěno pět nových lůžek, protože porodnice v Kadani byla pro 

nedostatečné využití zrušena. Na oddělení TBC bylo ve stejném 

roce zřízeno bronchoskopické pracoviště. Provoz tohoto oddě-

lení byl však narušen epidemií virové hepatitidy, bylo evidováno 

307 případů a oddělení bylo dočasně změněno na infekční izolát. 

Nemocní s plicními chorobami byli hospitalizováni v plicní léčeb-

ně v Kadani. Využíváním nových účinnějších metod v léčbě TBC 

nemocných ubývalo a tak došlo později ke zrušení této léčebny 

a její adaptaci na internu. Tím se zase ulevilo chomutovské interně. 
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Léčebny dlouhodobě nemocných nebyly ještě zavedeny a tak bylo 

velké procento lůžek v nemocnicích obsazeno dlouhodobě nemoc-

nými na interně.

Hlavním nedostatkem chirurgického oddělení v nemocnici v Cho-

mutově byl katastrofální stav operačních sálů, který si vynutil omezení 

operací. Sály měly být již dávno uzavřeny, ale výstavba nových se neu-

stále oddalovala, až konečně začala v roce 1964, stavělo se podle plánů 

starých pět let a trvalo čtyři roky než byly nové sály otevřeny.

V roce 1965 nastoupil do nemocnice Dr. Jiří Klika a stal se přednos-

tou nově zřizované biochemické laboratoře, do té doby byli dohledem 

nad laboratoří pověřováni primáři interního oddělení.

Nemocnice začátkem šedesátých let trpěla velkým nedostatkem lů-

žek. Ve Vejprtech sice byla nemocnice se dvěma primariáty, chirurgie 

se 40 lůžky, gynekologie a porodnice se 35 lůžky a deset lůžek zde 

bylo vyčleněno pro internu. Proto byla ve Vejprtech provedena adapta-

ce nevyužívané školy a otevřeno interní oddělení, biochemická labora-

toř (detašované pracoviště okresní nemocnice) a rentgen.

Zprovozněním nové interny ve Vejprtech se poněkud zlepšila situ-

ace na interně v nemocnici v Chomutově, ale oddělení trpělo dalšími 

nedostatky, hlavně bylo málo lékařů, oddělení bylo rozděleno ve dvou 

budovách. Jedna část byla v přízemí levého křídla hlavní budovy (dnes 

prázdné) a druhá v bývalém plicním pavilonu (dnes LDN). Tehdejší 

primář navrhl vytvoření dvou samostatných interních oddělení. Ten-

to návrh byl přijat a v r. 1965 realizován. V hlavní budově byla interna 

muži a v pavilonu byla interna ženy.

Velkým zlepšením práce v celé chomutovské nemocnici bylo zřízení 

samostatného oddělení biochemie – i když její umístění bylo nevyho-

vující, k jedné místnosti v interním pavilonu byl přidružen malý sklad 

a mytí laboratorních pomůcek probíhalo v části chodby. Laboratoř 

měla sice dvě detašovaná pracoviště mimo Chomutov a jedno na po-

liklinice, ale přístrojové vybavení bylo chudé a tudíž i rozsah vyšetření 

nebyl velký. V laboratořích se prováděla jen základní biochemická 

vyšetření krve, vyšetření moče, krevní obraz, krevní skupiny a sedi-

mentace (biochemická a hematologická laboratoř nebyly ještě samo-

statné obory). S nástupem nového přednosty byla laboratoř vybavena 

destilačním přístrojem, dalšími mikroskopy a spektrofotometry. Bylo 

zavedeno stanovení sodíku a draslíku v krevním séru. 
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V té době všichni trpěli nedostatkem provozních místností, oprava 

kuchyně plánovaná od roku 1950, stále ještě nebyla provedena. Patolo-

gicko-anatomické oddělení nemocnice ještě neměla, pitvy zemřelých 

probíhaly v Mostě, bioptická vyšetření se prováděla v Krajské nemoc-

nici nebo přímo v bioptické stanici v Praze.

 Začátkem 2. poloviny 60. let byl vyhlášen nový zákon č. 20/1966 sbír-

ky ,,O péči o zdraví lidu.“ 

Tento zákon vnesl do celého čs. zdravotnictví a tím i do chomutov-

ského OÚNZ velké změny. Kromě jiného byl OÚNZ Chomutov rozdě-

len do čtyřech NsP, nově přibyla NsP Jirkov. Samostatným zařízením se 

stala Okresní hygienicko epidemiologická stanice, ale stále podléhající 

ředitelství OÚNZ. 

NsP Kadaň, Vejprty a Jirkov byly zařazeny mezi nemocnice s polikli-

nikou I. typu a NsP Chomutov byla zařazena jako nemocnice s polikli-

nikou II. typu.

Jednou z dalších změn, které přinesl zmíněný zákon, bylo zavedení 

titulu MUDr. a zrušení promovaný lékař.

Také došlo ke zrušení přidělování lékařů výměrem a to znamenalo 

vytvořit pro lékaře takové podmínky, aby do pohraničí nastupovali 

dobrovolně: byly schváleny výplaty náborových příspěvků a přednost-

ní přidělování bytů, za předpokladu, že zde odpracují určitý počet let.

V březnu 1966 byla do nemocnice přijata první knihovnice, pro 

knihovnu byly prozatímně upraveny místnosti vedle bývalé kaple. Tato 

ústavní knihovna obsahovala jak odborné knihy tak zábavné a sloužila 

zaměstnancům nemocnice i pacientům. 

Nemocnice v Chomutově nesplňovala podmínky určené nemocni-

cím II. typu a proto ředitelství OÚNZ jednalo o výstavbě nové nemoc-

nice. Toto se nepodařilo prosadit, ale bylo doporučena a schválena 

postupná dostavba stávající nemocnice, aby se mohla zřídit úzce spe-

cializovaná oddělení.

V roce 1966 začala v nemocnici rozsáhlá rekonstrukce obou interen. 

V hlavní budově byla interna rozdělena na dvě stanice (muži a ženy), 

zmizely poslední starobylé pokoje s velkým počtem lůžek, upravena 

místnost pro instalování EKG. V následujícím roce bylo instalováno 

dorozumívací zařízení mezi pacientem na lůžku a pracovnou sester, 

zřízen pokoj intenzivní péče se třemi lůžky a místnost pro endosko-

pická vyšetření. Kapacita lůžek se po těchto úpravách zmenšila ze 122 
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na 62. Pro okres se ale kapacita interních lůžek nezmenšila, protože 

kadaňská nově otevřená interna měla 62 lůžek a ve Vejprtech jich bylo 

40, také v nově adaptovaných prostorech.

Na ORL oddělení byla zřízena v roce 1967 místnost pro audiometr 

a tak občané, kteří potřebovali vyšetření sluchu, nemuseli dojíždět k to-

muto vyšetření mimo okres. 

Zahradní pavilon, kde bývala interna ženy (dnes LDN), byl uvolněn 

a upraven na neurologické oddělení s 50 lůžky. Do funkce primáře byl 

jmenován MUDr. Zdeněk Pinta. Oddělení bylo otevřeno 18. 5. 1967 

a začalo hned pracovat naplno. V prvém roce bylo zavedeno základní 

vyšetření likvoru v laboratoři a kontrastní vyšetření na rtg. oddělení. 

Byl vypracován návrh na zřízení neurochirurgického ordinariátu 

a získán neurochirurg MUDr. Zdeněk Malý CSc., který dojížděl do Cho-

mutova a zde operoval. V prvním roce bylo operováno 38 nemocných 

a na oddělení byl zřízen pooperační pokoj, v následujícím roce stoupl 

počet operací na 90, mimo jiné se v chomutovské nemocnici provádě-

ly také operace nádorů mozku. Návrh na zřízení neurochirurgie byl 

zamítnut, toto oddělení bylo nově otevřeno v krajské nemocnici v Ústí 

Zámek Červený Hrádek v době, kdy byl užíván OÚNZ Chomutov.
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nad Labem. V prosinci 1969 začal na neurologii pracovat první EEG 

přístroj.

Po rozsáhlých adaptacích byla v zámku Červený hrádek u Jirkova 

otevřena v lednu 1967 ozdravovna pro dospělé se 138 lůžky, jejímž 

primářem byl jmenován MUDr. Arnošt Banzet. Část lůžek byla vyčle-

něna jako doléčovací jednotka chomutovské nemocnice a část byla vy-

členěna pro dlouhodobě nemocné. Tehdejší soustava zdravotnických 

zařízení ještě neobsahovala léčebny pro dlouhodobě nemocné, proto 

byl Červený Hrádek nazván takto nepřiléhavě. Kladem tohoto zařízení 

byla intenzívní rehabilitace nemocných, zařízení mělo kromě zázemí, 

zajišťující jeho chod, i laboratoř a rtg. pracoviště (detašovaná pracoviš-

tě chomutovské nemocnice). Jejím otevřením se v okresní nemocnici 

uvolnila lůžka, která byla dlouhodobě nemocnými obsazena, pro akut-

ně nemocné. 

Ve stejném roce jako Červený Hrádek bylo v nemocnici v Chomu-

tově otevřeno samostatné oddělení anesteziologicko-resuscitační 

(ARO), jehož přednostou se stala MUDr. Zdeňka Zemanová. Bylo to 

oddělení bez lůžek, ale jeho zřízení umožnilo operovat i pacienty 

vyšších věkových skupin a pacienty s přidruženým onemocněním 

srdce, plic apod., u nichž by bez péče anesteziologa nebyl operační 

zákrok možný. Primářka se svým týmem sester a lékařů zavedla nepře-

tržité anesteziologické služby, lékaři prováděli předoperační vyšetření 

všech operovaných pacientů, podíleli se na předoperační přípravě 

a spolupracovali i v pooperační péči. Začali také vykonávat konsiliární 

vyšetření na pokojích intenzivní péče, zřízených na interně, chirurgii, 

neurologii a dětském oddělení. Než bylo ARO zřízeno, byl dohledem 

nad anestézií pověřen zástupce primáře z chirurgie.

V roce 1968 se chomutovská nemocnice po dlouhých letech ko-

nečně dočkala 6 nových operačních sálů, vybavených na svojí dobu 

nejmodernější technikou. Jejich vedením byla pověřena primářka ARO 

MUDr. Zdeňka Zemanová. Operační sály v přízemí byly určeny chirur-

gům a ortopédům, sály v prvním patře gynekologům a ORL. 

Po návratu primáře Čady ze sympozia ve Švýcarsku začali chi-

rurgové s léčbou zlomenin pomocí nitrodřeňové osteosyntézy 

na principech AO (Arbeitsgemeinschaf für Osteosynthese Fragen 

– skupina 4 švýcarských profesorů zabývající se osteosyntézou), 

mimochodem první operace zlomeniny touto metodou v Českoslo-
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vensku byla provedena v Chomutově. Na chirurgickém oddělení byl 

počet lůžek snížen o 8, aby se získaly prostory pro zřízení nového 

pooperačního pokoje o pěti lůžkách. Pro ortopedické pacienty zde 

bylo vyčleněno 8 lůžek a připravovalo se otevření samostatného 

ortopedického oddělení. Koncem šedesátých let se zástupce pri-

máře na chirurgii věnoval také urologickým operacím, bylo jich asi 

30 ročně a tak se začalo uvažovat o zřízení urologického primariá-

tu. Činnost chirurgického oddělení byla rozšířena o léčbu tepenné 

nedostatečnosti a úspěšně se rozšiřovalo používání v té době nové 

léčebné metody, urychlující léčbu zlomenin kostí a zlepšující i vý-

sledky v jejich léčení. 

Ve stejném roce, jako byly dány do provozu nové operační sály, byla 

uvedena do provozu také stanice záchranné služby ve vlastním objek-

tu (dnes prodejna zdravotnických pomůcek vedle hlavní vrátnice), pro 

nedostatek lékařů fungovala jen částečně. Byla provedena radiofoni-

zace celého okresu a sanitní vozy se postupně vybavovaly tranzistoro-

vými vysílačkami, do konce roku 1970 je měly všechny sanitky patřící 

OÚNZ Chomutov.

Po zprovoznění nových operačních sálů byly prostory starých sálů 

upraveny pro biochemickou laboratoř a ta tam byla o rok později 

přemístěna. Hematologie a transfúzní stále ještě byly součástí bioche-

mické laboratoře, ale už se začalo připravovat osamostatnění sektoru 

hematologie. S rozšířením prostor laboratoře byl rozšířen repertoár 

vyšetření, laboratoř byla vybavena dalšími novými přístroji. Jedním 

z nových vyšetření byl Astrup, který v počátcích jeho vyšetřování cho-

dily laborantky na oddělení odebírat samy.

V roce 1969 byla v suterénu pod internou (dnes prázdné křídlo staré 

budovy kde jsou sklady kuchyně) otevřena ústavní lékárna vedená 

PhMr. Eugenií Trávníkovou. Pro nemocnici to znamenalo zdokonalení 

dostupnosti léků a zdrav. materiálu. Nová administrativní budova tzv. 

dřevopavilon, postavena a předána do užívání v roce 1969, umožnila 

sloučení administrativy OÚNZ a NsP v Chomutově (dnes na jejím mís-

tě stojí nový komplex budov).

Téhož roku byla zrekonstruována ústavní kuchyně a jídelna pro za-

městnance, ta byla v prvním patře traktu hospodářské budovy (dnes 

jsou místnosti užívány Fa Aramark). Také byla přístavbou rozšířena 

ústavní prádelna a vybavena novými stroji a pračkami.
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I sedmdesátá léta byla pro OÚNZ Chomutov ve znamení dalšího 

rozšiřování služeb a pohodlí pro obyvatelstvo v regionu, zkvalitňování 

péče o nemocné jak v ambulantních složkách, tak v nemocnicích.

Ze správní budovy byla pohotovost a přijímací kancelář přestěhová-

na do lékařské vily, byla sem přestěhována i knihovna, která získáním 

větších prostor mohla být rozšířena. Vybudovala se nová hlavní vrátni-

ce i s vjezdem do areálu, který byl napojen na stávající komunikaci.

V roce 1970 bylo otevřeno samostatné oddělení rehabilitace pod ve-

dením primářky MUDr. Blanky Ackermannové, toto oddělení nemělo 

v Chomutově žádná lůžka, byly pro něj rozšířeny prostory v blízkosti 

RTG, na neurologii se zřídilo detašované rehabilitační pracoviště ve 

dvou místnostech pro cvičení hospitalizovaných pacientů. Vedle tělo-

cvičny tam již byla místnost se dvěma trakčními stoly. Primářka vedla 

také hydroterapii a fyzikální terapii na poliklinice a rehabilitační oddě-

lení na Červeném Hrádku.

Uvolněné prostory správní budovy byly upraveny pro další nové od-

dělení, kterým byla ortopedie (dnes urologie). V době svého otevření 

měla 30 lůžek a jejím vedením byl pověřen MUDr. Josef Jůza.

V roce 1970 bylo v nemocnici v Chomutově zahájeno vyšetřování 

mozkových nádorů pozitivní ventrikulografií s užitím kontrastní látky 

Conray 60. Byla to tehdy unikátní práce, naše neurologie byla druhá 

v Evropě po Kolínu nad Rýnem, která toto vyšetření prováděla. Neu-

rochirurgické operace se v Chomutově prováděly až do roku 1973 

(v tomto roce to bylo 203 nemocných), stále dojížděli k provádění 

těchto operací neurochirurgové z Ústí nad Labem, pak byli pacienti ur-

čení k neurochirurgické léčbě převáženi do Ústí nad Labem nebo do 

Prahy. Nedostatek středních zdravotnických pracovníků byl důvodem 

k tomu, že 1. 9. 1970 byla v Chomutově otevřena Střední zdravotnická 

škola se 3 prvními ročníky, po jedné třídě zdravotních a dětských ses-

ter čtyřletého studia a jedna třída dvouletého studia obor ošetřovatel-

ka. Tyto studentky v rámci výuky absolvují praktický výcvik v nemoc-

nici v Chomutově na různých odděleních.

K plnému zabezpečení plánovaných úkolů v okrese Chomutov, včetně 

vytváření lepších pracovních, zdravotních, sociálních a kulturních pod-

mínek zaměstnanců byly od roku 1971 každoročně uzavírány kolektivní 

dohody (později kolektivní smlouvy) mezi vedením OÚNZ a okresním 

výborem Odborového svazu pracovníků ve zdravotnictví v Chomutově. 
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Uzavřené dohody byly pro všechny ZV ROH zdravotnických zařízení 

v okrese i pro jejich ředitele a vedoucí pracovníky závazné.

Lékárenská služba se jako první v OÚNZ napojila na výpočetní tech-

niku, bylo zavedeno strojně početní zpracovávání receptů a žádanek 

na léky.

V srpnu 1972 byli do nemocnice přijati dva lékaři pro připravované 

patologicko-anatomické oddělení. Přípravy na otevření tohoto oddě-

lení byly teprve v počátku a tak zatím byla v provozu jen prosektura, 

umístěna v adaptované vile stojící v blízkosti nemocnice, která byla 

začleněna do jejího areálu a lékaři se školili na vyšších pracovištích. 

MUDr. Miroslav Šulc byl jmenován v roce 1975 primářem tohoto od-

dělení. 

Rentgenologické oddělení bylo přetíženo, požadavky stále rostly, 

dosavadní pracoviště nestačila potřebě a objednací doby k některým 

speciálním vyšetřením byly dlouhé. V roce 1972 bylo oddělení rozší-

řeno o třetí pracoviště v nemocnici a uveden do provozu rentgen na 

Červeném Hrádku, kam byly přesunuty některé výkony.

I přes všechny potíže na tomto úseku provádělo chomutovské RTG 

širokou paletu vyšetření, která umožňovala přesnější a rychlejší dia-

gnostiku. V roce 1973 byla při tomto oddělení v Chomutově otevřena 

rentgenová terapie nenádorových onemocnění, byl nově instalován 

seriograf, který umožnil rozšíření kontrastních vyšetření. O dva roky 

později byla zahájena výstavba 4. rentgenového pracoviště, jeho do-

končení bylo zatím v nedohlednu. Oddělení klinické biochemie se 

potýkalo s prostorovou tísní a velkým pracovním zatížením, ale nástu-

pem čtyř vysokoškoláků se práce laborantům přeci jen trochu ulehčila. 

V OÚNZ Chomutov měla jen nemocnice a poliklinika samostatnou 

biochemickou laboratoř, v ostatních NsP byly biochemické laboratoře 

přičleněny k interním oddělením.

Lůžková část OÚNZ dosáhla v první polovině 70. let řady úspěchů, 

počet lůžek v nemocnici v Chomutově byl zvýšen, vznikla nová oddě-

lení, vybavení nemocnic bylo doplněno nejmodernější technikou.

V roce 1972 bylo otevřeno urologické oddělení, jehož vedením byl 

pověřen primář MUDr. Ladislav Dyrhon a mělo 25 lůžek a bylo proza-

tímně umístěno v části chirurgie.

V roce 1973 byl při dětském oddělení zřízen novorozenecký ordinari-

át, který byl po osmi letech zrušen. Opatření ministerstva zdravotnictví 
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ze stejného roku umožnilo zřizovat léčebny dlouhodobě nemocných 

(LDN) a tak se název Ozdravovna pro dospělé na Červeném Hrádku 

změnil na LDN a rehabilitační oddělení, toto zařízení bylo součástí ne-

mocnice v Chomutově. 

V červnu 1974 byly dokončeny nové dřevopavilony, do kterých 

se v červnu přestěhovalo interní a neurologické oddělení. Kapacita 

těchto oddělení se podstatně zvýšila, interna měla 110 lůžek místo pů-

vodních 60 a na neurologii bylo 60 lůžek místo 40. Součástí interního 

oddělení byla i jednotka intenzivní péče (JIP) s deseti lůžky, která byla 

uvedena do provozu o rok později a znamenala podstatné zlepšení 

v péči o pacienty s chorobami srdce a jinými život ohrožujícími stavy. 

Tuto JIP využívalo i sousední neurologické oddělení.

Do adaptovaných místností po interně bylo přestěhováno koncem 

roku gynekologické oddělení. Tím došlo ke sjednocení gynekologicko 

porodnického oddělení. Počet lůžek celého oddělení se zvýšil z 92 na 

108, počet porodnických se zvýšil o 12, jak to vyžadovala stále stoupa-

jící porodnost. Do bývalé správní budovy na místo gynekologie byla 

přestěhována začátkem roku 1975 urologie a tím se její kapacita zvýšila 

Dřevopavilony interny v 70. letech minulého století.
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na 35 lůžek. O rok později byla do provozu na tomto oddělení uvede-

na laboratoř pro izotopovou nefrografii a urologická ambulance.

Chirurgické oddělení mohlo být po odstěhování urologie opět rozší-

řeno na 125 lůžek. I zde se počet operací stále zvyšoval.

V budově v zahradě nemocnice, která se uvolnila přestěhováním 

neurologie do nových prostor, byla provedena adaptace a v červnu 

1975 uvedeno do částečného provozu oční oddělení se 40 lůžky, 

primářem byl jmenován MUDr. Antonín Metelka. Stavební práce však 

pokračovaly a za dva roky mělo oční oddělení svůj operační sál s mo-

derním přístrojovým vybavením.

Při neurologickém oddělení byla v polovině sedmdesátých let vy-

tvořena centrální laboratoř elektrodiagnostiky, vybavená přístroji na 

EEG a EMG vyšetření. Tato laboratoř sloužila nejen neurologickému 

oddělení, ale také internímu, chirurgickému a psychiatrickému. Lékaři 

zde vyšetřovali pacienty ze Žatce, Podbořan a psychiatrické léčebny 

v Petrohradě. V té době se EEG vyšetření v severočeském kraji, jenž 

umožňovalo diagnostikovat choroby svalové a periferního nervstva, 

provádělo jen zde a krajské nemocnici.

Druhá polovina sedmdesátých let, stejně jako předchozí období, 

byla také plna změn. Přibývala nová zdravotnická střediska jak pro děti 

tak pro dospělé včetně závodních zdravotnických středisek, v tomto 

období se poměrně rychle zvyšovala populace v celém chomutov-

ském okrese.

V posledním čtvrtletí 1976 bylo z prostoru starých operačních sálů 

přemístěno do nově adaptované vily mezi patologií a levým křídlem 

hlavní budovy nemocnice (dnes RHB) transfúzní a hematologické od-

dělení. Tato dvě oddělení pracovala sice již jako samostatné laboratoře, 

ale stále ještě spadala i s biochemií pod jednoho primáře.

V celé republice byl zaznamenán zvyšující se výskyt zhoubných 

nádorů a tak k zajištění komplexní péče o nemocné se zhoubnými 

novotvary byla ve všech OÚNZ zřízena centra klinické onkologie 

(CKO). V Chomutově začalo pracovat od května 1976 a vedoucí lékař-

kou byla ustanovena MUDr. Dana Cejnarová. V CKO byl založen registr 

všech zhoubných nádorových onemocnění v okrese, dispenzarizaci 

jednotlivých nemocných si zajišťovala podle druhu nádoru příslušná 

oddělení sama. V rámci včasného odhalení vznikajícího nádoru se na 

všech lůžkových odděleních začaly provádět preventivní onkologické 
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prohlídky. Také obvodní lékaři preventivní prohlídky zaměřovali tímto 

směrem.

Celorepublikově se začala velká pozornost věnovat mimo jiné také 

kardiovaskulárním onemocněním v rámci tzv. kardiovaskulárního pro-

gramu. Cílem tohoto programu bylo vytvořit komplexní péči o osoby 

ohrožené a postižené tímto onemocněním a snížit jejich nemocnost, 

invaliditu a úmrtnost. Na úrovni obvodních a závodních lékařů byl 

program zaměřen na vyhledávání pacientů s hypertensí, jejich dispen-

zarizací a přiměřenou léčbou. Tito lékaři úzce spolupracovali s kardio-

logickými poradnami. Ke zkvalitnění péče o nemocné v chomutovské 

nemocnici byl při interním oddělení zřízen ordinariát pro kardiologii 

a cévní poradna při chirurgickém oddělení. Byla zavedena nepřetržitá 

rychlá zdravotnická služba, lékaři zde sloužící byli proškoleni v proble-

matice akutní kardiologie a RZS byla vybavena nezbytnými přístroji 

včetně defibrilátoru.

V nemocniční kuchyni byla v roce 1976 provedena rekonstrukce 

a modernizace. Pro distribuci jídel je zde zavedena nová servírovací 

linka Finesa. Jídlo je rozdělováno pro jednotlivé pacienty do samostat-

ného předehřívaného nádobí již v kuchyni, na jeho přípravu, kvalitu 

a distribuci dohlíží dietní sestry. 

Požadavky na oddělení klinické biochemie stále stoupaly a podmín-

ky pro práci se zlepšily až přestěhováním do nové budovy v listopadu 

1977 (dnes prázdný dřevopavilon vedle rehabilitace). Práce v oddělení 

byla nově zorganizována a vznikly tři nové úseky vedené vysokoško-

láky: biochemický, imunologický a radiochemický. Transfúzní a hema-

tologické oddělení se staly samostatným oddělením až koncem roku 

1978 a do funkce primáře tohoto oddělení byl jmenován MUDr. Zde-

něk Malaska.

Péče o nemocné se stále zkvalitňovala mimo jiné i zaváděním nových 

léčebných a vyšetřovacích metod. Na interním oddělení bylo zavedeno 

ergometrické vyšetření, endoskopie zažívacího traktu, biopsie jater.

Patologicko anatomické oddělení plnilo nároky klinických oborů 

přesto, že bylo téměř dva roky zajišťováno jedním lékařem. Koncem 

roku 1978 byla dokončena přístavba chlazené místnosti pro zemře-

lé, která nahradila již nevyhovující márnici vedle plicního oddělení, 

márnice byla adaptována na nemocniční tiskárnu (dnes zavřený 

bufet).



27

Nejvýznamnější událostí konce sedmdesátých let pro OÚNZ Chomu-

tov bylo otevření nové dlouho očekávané nemocnice v Kadani v září 

1978. Byla to nemocnice I. typu se 349 lůžky a měla při svém otevření 

čtyři základní oddělení. Na svojí dobu byla vybavena nejmodernější 

technikou včetně jejího zázemí. Otevření nemocnice v Kadani s sebou 

přineslo několik změn pro celý okres. Gynekologie a porodnice ve Vej-

prtech byly zrušeny a porody z této oblasti podle přání rodiček byly od-

váženy do Chomutova nebo do Kadaně, v krajním případě (nesjízdnost 

silnic) mohl být porod proveden na chirurgii ve vejprtské nemocnici. 

V prostorech po zrušeném oddělení byla zřízena léčebna dlouhodobě 

nemocných se 40 lůžky. Stará léčebna dlouhodobě nemocných v Kada-

ni byla uzavřena, protože jí nahradila nová budova v areálu nemocnice 

se 60 lůžky, ale svému účelu začala sloužit až v roce 1980.

V roce 1978 bylo nutné v chomutovské nemocnici přistoupit k ome-

zení činnosti operačních oborů, operační sály potřebovaly generální 

opravu a tak na přechodnou dobu byly opět používány staré operační 

sály. Chirurgická ambulance a pooperační pokoj byly umístěny do 

adaptovaných prostor v části lůžkového oddělení (dnes JIP chirur-

gie) a tím se na přechodnou dobu snížila lůžková kapacita chirurgie. 

Po dokončení oprav centrálních operačních sálů se v chomutovské 

nemocnici opět začaly provádět neurochirurgické operace, protože 

objednací doby v krajské nemocnici se prodloužily až na 12 týdnů, 

neurochirurgové opět dojížděli do Chomutova a operovali zde pacien-

ty s výhřezem disku. 

V červnu 1979 vypukla na Chomutovsku epidemie infekční hepatiti-

dy, počet nemocných byl tak velký, že okres byl uzavřen. Pro zdravotní-

ky to znamenalo přeměnu několika oddělení na infekční, v Chomuto-

vě to byla oddělení TRN, oční, kojenecké, část interny a neurologie, ve 

Vejprtech celá interna, v Kadani celá nemocnice. Postupně jak ubývalo 

nových případů infekční hepatitidy, rušily se infekční izoláty, poslední 

byl zrušen v srpnu 1980. Biochemická laboratoř v době epidemie zpra-

covávala více než 500 odběrů denně.

 V roce 1980 byla v nově upravených prostorech na hematologii uve-

dena do provozu transfúzní stanice, což umožnilo novou organizaci 

odběrů krve od dárců. Transfúzní přípravky pro nemocnici v Chomu-

tově, Kadani a pro Červený Hrádek byly zajišťovány z chomutovské 

nemocnice. Do té doby toto prováděla transfúzní služba v Lounech.
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V roce 1980 byla započata výstavba nové polikliniky a spolu s ní mu-

selo vedení OÚNZ provést některé organizační změny v chomutovské 

a kadaňské nemocnici. Lůžkové oddělení ortopedie bylo přemístěno 

do části chirurgického oddělení v Kadani. Na místo ortopedie bylo 

v Chomutově přemístěno kojenecké oddělení, jeho pavilon musel 

ustoupit stavbě polikliniky, kapacita byla snížena na 50 lůžek, ale 

při adaptaci po ortopedii byl zřízen nový třílůžkový pokoj dětské 

intenzívní péče. Ze sklepních prostor pod ortopedií byla kantýna 

přemístěna do nové budovy k tomuto účelu postavené u silnice vedle 

křídla gynekologie (dnes objekt již svému účelu neslouží). Telefonní 

ústředna vedle staré kantýny byla rozšířena a tím mohly být umožněny 

i hospitalizovaným pacientům telefonické hovory. V roce 1981 bylo 

v OÚNZ Chomutov uvedeno do provozu středisko lékařské kyberneti-

ky, začínalo se třemi úkoly (prenatální ohrožení plodu, zpracování dat 

hospitalizovaných pro operační výkon, evidence a zvaní dárců krve), 

ale jeho práce se v dalších letech rozšiřovala a dnes má toto oddělení 

na starost celou počítačovou síť v nemocnici. 

Rozšiřování a zkvalitňování služeb okresní nemocnice v Chomutově 

pokračovalo i v dalších letech. Hlavní a největší investicí byla výstavba 

nové polikliniky. Před zahájením samotné její stavby byly postaveny 

ubytovny pro dělníky a tak na louce za nemocnicí se objevily čtyři bu-

dovy tzv. Kordy, s jejich využitím po skončení stavby počítalo vedení 

OÚNZ pro zdravotnické účely.

V samotném areálu nemocnice probíhaly poměrně rozsáhlé adapta-

ce a modernizace stávajících oddělení i stavby nových objektů. V blíz-

kosti hřbitova bylo postaveno několik nepodsklepených jednopodlaž-

ních budov, kam byl přemístěn sklad MTZ, dílny údržby nemocnice, 

šatny pro údržbáře. Jednu z budov obsadila stanice záchranné služby 

a dopravní záchranná služba, bylo zde dostatek místa pro parkování 

sanitních vozů včetně garáží a prostor pro údržbu a drobné opravy 

vozového parku nemocnice. Vedením záchranné stanice byl pověřen 

v roce 1981 MUDr. Juljo Hasík.

 Jedním z oddělení, které prošlo rozsáhlou adaptací a opravou bylo 

gynekologicko porodnické oddělení. Proběhly tu opravy stávajících 

prostor, které vedle celkového zlepšení prostředí na oddělení přines-

ly zavedení moderního způsobu v péči o matku a dítě po porodu, 

tzv.rooming – in. Přístrojové vybavení bylo doplněno ultrazvukovým 
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diagnostickým přístrojem a přístrojem k provádění miniinterupcí. 

V červenci 1982 se v chomutovské porodnici opět po devatenácti le-

tech narodila trojčata – 1 děvčátko a 2 chlapci. Adaptace celého levého 

křídla staré budovy včetně kožního oddělení byla ukončena po třech 

letech od jejího zahájení.

Na interním oddělení bylo zřízeno 12 monitorovaných lůžek pro 

pacienty ohrožené rytmovými poruchami. V roce 1984 byla interna 

rozdělena na dvě části. Interna I se zaměřením na kardiologii a pul-

monální onemocnění měla 53 lůžek a jejím primářem byl jmenován 

MUDr. Leon Bystroň, součástí tohoto oddělení byla jednotka inten-

zivní péče pro obě interny a 12 lůžek intermediální péče. Na interně 

II byl primářem dosavadní primář celé interny, který byl v té době 

dlouhodobě v zahraničí a jeho funkci zastával dočasně jeho zástupce. 

Kapacita interny II byla 60 lůžek a její zaměření bylo na choroby gast-

rointestinálního traktu. 

V roce 1984 byla zahájena rekonstrukce a rozšíření chirurgie. ORL 

oddělení bylo ze svých původních prostor dočasně přestěhováno do 

části očního pavilonu. S jeho definitivním umístěním se počítalo po 

skončení rekonstrukce původní správní budovy, ale k uskutečnění 

těchto plánů již nikdy nedošlo.

V přízemí pravého křídla hlavní budovy byla na chirurgii zřízena 

nová samostatná stanice jednotky intenzivní péče s deseti lůžky, od-

dělení ARO se rozšířilo o stanici s pěti lůžky a pokojem pro dospání 

nemocných po operaci, toto oddělení bylo uvedeno do provozu až 

v roce 1988. V prvním patře byly zřízeny dvě stanice chirurgie a ve 

druhém místo ORL stanice třetí. Prostory po starých operačních sálech 

získalo jako své zázemí oddělení anesteziologicko resuscitační.

Také patologicko anatomické oddělení prošlo přestavbou, při které 

došlo k  prostorovému oddělení pitevního traktu od laboratoří. Kromě 

patologicko anatomických pitev se zde na žádost policie prováděli 

i pitvy soudní.

V areálu nemocnice byla v roce 1984 postavena v blízkosti kotelny 

nová prádelna (dnes jsou objekty v pronájmu). Prádelna byla moderně 

vybavena kvalitními pračkami i ostatním zařízením, zaměstnanci zde 

získali důstojné zázemí a její kapacita se podstatně rozšířila. Jejím uve-

dením do provozu se vyřešily dlouholeté problémy s praním prádla ve 

zdravotnických zařízeních celého okresu. Nemocniční kotelna prošla 
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rozsáhlou rekonstrukcí, která vzhledem k rozšíření prostor pro vytápě-

ní byla velice nutná. 

Od ledna 1985 se operační sály staly samostatným oddělením pod 

vedením MUDr. Vladimíra Lebedy.

V září 1985 byla po pěti letech od zahájení stavby otevřena nová šesti-

podlažní budova polikliniky, na kterou navazují čtyřpatrová křídla.

Do nových prostor byla přestěhována stará poliklinika se svými ved-

lejšími objekty.

Jedna část budovy byla vyčleněna pro pediatrii, měla samostatný 

vchod, vedle kterého byla hlídaná místnost pro dočasné zanechání 

dětských kočárků, toto zabezpečovaly pracovnice nové telefonní 

ústředny, která sem byla přestěhována ze sklepních prostor ve staré 

budově. V nové poliklinice 5 obvodních pediatrů získalo důstojné 

zázemí pro provoz ordinací a dětských poraden, byly zde soustředěny 

všechny pediatrické odborné poradny, také dětská LSPP zde měla své 

místnosti. Na tuto část budovy navazuje jedno z již zmíněných křídel, 

kam bylo přestěhováno dětské lůžkové oddělení. Jeho kapacita byla 

rozšířena na 64 lůžek. Oddělení získalo v novém objektu dostatek 

místa pro dětské herny, jídelny i učebny. V přízemí je stanice pro starší 

Objekt polikliniky
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děti, v prvním patře stanice pro batolata s jednotkou intenzívní péče, 

vybavenu nejmodernější technikou, druhém patře má oddělení své zá-

zemí pro zajištění dobrého chodu. Se stálým zkvalitňováním a rozšiřo-

váním vyšetřovacích metod na všech odděleních nemocnice stoupaly 

i požadavky na centrální sterilizaci, která byla v prostoru centrálních 

operačních sálů, kapacitně ani prostorově nemohla již plnit tyto poža-

davky k úplné spokojenosti všech. Proto ve sklepních prostorech pod 

dětským oddělením byla uvedena do provozu nová centrální steriliza-

ce. Byla vybavena nejmodernější technikou a začala zajišťovat steriliza-

ci nástrojů i nejrůznějšího zdravotnického materiálu včetně pomůcek 

pro všechna oddělení nemocnice, poliklinik a zdravotních středisek 

v Chomutově a Jirkově.

Do objektu nové polikliniky bylo přemístěno do jednoho křídla 

také radiodiagnostické oddělení. Oddělení již prostorově vyhovuje 

požadavkům na rozsah vyšetření, je vybaveno moderní a kvalitní tech-

nikou, mohou se zde provádět i náročná radiodiagnostická vyšetření 

včetně ultrazvukových. Ve staré budově nemocnice uvolněné prostory 

po RDG získala chirurgie a je zde příjmová a chirurgickou ambulanci 

včetně sádrovny. Jedno rentgenové pracoviště zůstalo v nemocnici pro 

potřeby tamních lůžkových oddělení. 

V hlavní části budovy polikliniky měly své místo v přízemí centrální 

kartotéka (dnes prodejna zdravotnických potřeb a čtyři další obchůd-

ky), chirurgie včetně sádrovny i operační sálek pro drobné zákroky 

a ortopedie.

V dalších patrech měly ordinace obvodní lékaři a všechna lůžková 

oddělení zde měla své odborné poradny. Do čtvrtého patra byla pře-

místěna stomatologie. V místech nad dětským oddělením byla labo-

ratoř pro zhotovování zubních náhrad, své místo zde měl i operační 

sálek pro stomatochirurgické zákroky a vlastní rentgenové pracoviště.

V pátém patře polikliniky měly samostatnou část psychiatrické 

ordi nace včetně poradny pro léčbu alkoholismu a jiných toxikomanií 

(dnes ředitelství nemocnice).

Prostory pro svou činnost nad rentgenem zde mělo i posudko-

vé oddělení. Mnozí z mladších čtenářů asi nevědí jaká byla činnost 

tohoto oddělení, tak bych si dovolila velice stručně jeho práci popsat. 

Zaměstnanci oddělení úzce spolupracovali s obvodními lékaři a spolu 

sledovali nemocné s dlouhodobou pracovní neschopností. Na jejich 
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návrh si sem nemocní podávali žádosti o přiznání změněné pracovní 

schopnosti, částečného nebo plného invalidního důchodu a lékařská 

komise na základě posouzení zpráv odborných lékařů specialistů pod-

le příslušných zákonů a předpisů rozhodovala, jsou-li důvody k jejich 

přiznání. Také se sledovalo jestli důvody k omezení pracovní činnosti 

nebo invaliditě trvají. Mezi laickou veřejností bylo toto oddělení známo 

hlavně pro jeho činnost kontrol dodržování léčebného režimu doma, 

jinak řečeno dodržování časů vycházek. Toto oddělení po zrušení 

Okresních ústavů národního zdraví přešlo do kompetence Okresní 

správy sociálního zabezpečení. 

V zadní části polikliniky ze směru od středu města je ambulance plic-

ního oddělení včetně jeho odborných poraden, je zde také pracoviště 

pro snímkování ze štítu a alergologická ambulance.

Na konci polikliniky je lékárna s výdejnami léků, přípravnami steril-

ních léčiv, má zde dostatek skladových prostor jak pro léčiva tak pro 

zdravotnický materiál, protože má k dispozici část posledního křídla 

hlavní budovy.

Nad lékárnu bylo přestěhováno hematologické oddělení a transfúz-

ní stanice. Toto oddělení zde také získalo dostatečný prostor pro své 

dobře vybavené laboratoře, poradny a příznivější prostředí pro dárce 

krve, jejichž evidence a zvaní od roku 1981 se zpracovává na počítači.

V tomto křídle má své místo v chomutovské nemocnici nové oddě-

lení nukleární medicíny jehož primářem se stal MUDr. Antonín Nestá-

val, oddělení se zabývá využitím radioaktivních izotopů k diagnostice 

některých onemocnění. Otevření tohoto oddělení umožnilo další roz-

šíření palety diagnostických vyšetření, k jeho vybavení patří např. scin-

tigrafy, gama kamera s vyhodnocovacím zařízením atd.

Do komplexu nové polikliniky byla zahrnuta i stavba pětipodlažní 

budovy radioterapeutického oddělení včetně budovy s ozařovnami. 

Primářem tohoto oddělení byl jmenován MUDr. Milan Kůta. Oddělení 

podstatně rozšířilo možnosti léčby pacientů onkologicky nemocných 

a kapacita byla 60 lůžek ve dvou stanicích. Na svou dobu bylo vybave-

no nejmodernější technikou jako je betatron, kobaltové zářiče, mělo 

svůj operační sálek pro brachyterapii (zavádění celsia za účelem lokál-

ního ozáření).

Prostory uvolněné přestěhováním hematologie do nové polikliniky 

se začaly hned upravovat pro potřeby rehabilitačního oddělení včetně 
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výstavby vodoléčebné-

ho pracoviště s bazé-

nem.

V přízemí staré správ-

ní budovy, které bylo 

uvolněno kojeneckým 

oddělením, byla v roce 

1988 otevřena lůžková 

část rehabilitačního od-

dělení se 30 lůžky.

Také záchranná sta-

nice včetně dopravní 

zdravotnické služby se 

dočkala kvalitního zázemí. Do nově postavené a do provozu uvedené 

budovy se přestěhovali ve stejném roce jako bylo otevřeno lůžkové 

RHB. Prostor zde získal dispečink ZS a místnosti pro sloužící personál 

se šatnami a hygienickým zázemím. Pro sanitní vozy zde byly garáže, 

zřízena autodílna se slušným vybavením pro opravy a údržbu vozové-

ho parku nemocnice.

Neurologické oddělení se v roce 1988 rozšířilo o dostavbu jednotky 

intenzivní péče s pěti lůžky a na interně byl zřízen operační sálek, kde 

se nemocným s některými rytmovými poruchami začaly v roce1989 

provádět implantace kardiostimulátorů (první dvě implantace byly 

provedeny na RDG pracovišti).

Po uvolnění čtyř budov Kordů se začala provádět jejich úprava pro 

potřeby OÚNZ. Z pohledu od silnice, vedoucí k železárnám, byla do 

první budovy přestěhována Okresní hygienická stanice (mikrobiolo-

gické laboratoře zůstaly v Libušině ulici a dnes jsou provozovány sou-

kromým subjektem), později byla přestěhována do objektu polikliniky. 

Druhou budovu provozovala pobočka ministerstva životního prostře-

dí, se třetí a čtvrtou budovou v řadě počítalo OÚNZ pro potřeby LDN.

V místě vedle hlavní vrátnice, kde bylo parkoviště pro auta zaměst-

nanců, byla koncem osmdesátých let započata stavba budovy po-

hotovosti, její zahájení si vynutilo zrušení hlavního vjezdu do areálu 

nemocnice vedle lékařské vily a zřízení nového u hřbitova i s vrátnicí. 

Vchod pro pěší byl přesunut z pravé strany vily na levou a vrátní měli 

působiště ve stavební buňce. V nové budově by byla LSPP pro dospělé 

Budova oddělení radiační onkologie 
včetně budovy s ozařovnami.
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a děti, zubní pohotovost a záchranná služba, své prostory zde měly mít 

ambulance nemocničních oddělení a jedno rentgenové pracoviště, vše 

s patřičným zázemím pro sloužící personál. Soustředěním uvedených 

pracovišť v jednom prostoru by nemocní, kteří vyhledají pomoc mimo 

ordinační dobu svého lékaře, nemuseli chodit do areálu nemocnice.

I v počátku devadesátých let se nemocnice rozrůstala a modernizo-

vala, aby zde občané Chomutova a okolí měli v době nemoci kvalitní 

a příjemné prostředí. 

V roce 1990 byla zahájena výstavba komplexu budov v areálu ne-

mocnice v místě kde stála administrativní budova a za lékárnou začala 

stavba budovy lůžkové psychiatrie. Stavba komplexu budov si vyžáda-

la organizační změny na poliklinice, protože stávající administrativní 

budova byla zbourána. Psychiatrie byla přestěhována z pátého patra 

do patra prvního v dětské části polikliniky a její místo zaujalo ředitel-

ství OÚNZ a NsP.

Operační sály procházely opět rekonstrukcí, instalovala se tu klimati-

zace, celá akce trvala tři roky a začala na chirurgických sálech. Některé 

operace byly přesunuty do Kadaně a některé se prováděly na operač-

ním sálku na poliklinice. Na ORL oddělení probíhala rekonstrukce 

s vybudováním operačního sálku, stejně tomu bylo na gynekologic-

kém oddělení.

V tomto roce začaly v celém OÚNZ Chomutov probíhat konkursy na 

vedoucí místa, na místa primářů a vrchních sester jednotlivých oddě-

lení, které si vyžádala politická situace v celé republice. Tyto konkursy 

probíhaly i v následujícím roce.

1. ledna 1991 vstoupil v platnost zákon o veřejném zdravotním po-

jištění a spolu s ním začaly rozvíjet svou činnost zdravotní pojišťovny, 

také začal platit zákon o svobodné volbě lékaře.

30. 6. 1991 byl zrušen OÚNZ Chomutov, jeho nástupnickými orga-

nizacemi se staly NsP v Chomutově, Kadani a Vejprtech, lékárenská 

služba a Okresní hygienická služba.

Na poliklinice byl v místnostech po posudkovém oddělení instalo-

ván nový počítačový tomograf, který se stal součástí radiodiagnostic-

kého oddělení a prováděla se zde vyšetření ne jen pro pacienty z okre-

su Chomutov.

Na oddělení nukleární medicíny byla uvedena do provozu jeho lůž-

ková část s kapacitou 12 lůžek.
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Aby změn v roce 1991 nebylo málo, vedení nemocnice prodalo uby-

tovnu v ulici Dr. Janského, kterou nemocnice vlastnila od jejího posta-

vení v roce 1972 a kromě ubytovaných zaměstnanců nemocnice tento 

objekt využívala Střední zdravotnická škola jako internát pro své přes-

polní studentky. V NsP Chomutov začala privatizace a s jejím rozvojem 

v ambulantních složkách zanikla funkce vedoucího lékaře a vedoucí 

sestry polikliniky, také centrální kartotéka přestala mít svůj smysl a by-

la zrušena. Lékaři privatizovali své ordinace i se zdravotní dokumen-

tací svých klientů, sestry sloužící dosud v ordinacích LSPP již nebyly 

zaměstnanci NsP, ale zaměstnanci privátních lékařů. Na poliklinice 

byly postupně privatizovány ordinace obvodních lékařů a pediatrů, 

také odborné poradny patřící pod primariáty jednotlivých oddělení 

v nemocnici. Některé ordinace odborných poraden byly přesunuty do 

prostor na svých mateřských odděleních. Protože se musel zabezpečit 

chod pohotovosti, byla tato přičleněna pod vedoucího lékaře a vrchní 

sestru záchranné stanice, také byl vytvořen stálý tým sester, sloužících 

jen na pohotovosti. Budova nové pohotovosti po svém dokončení 

byla prodána Všeobecné zdravotní pojišťovně, která zde zřídila svou 

pobočku a nemocnice si k užívání ponechala jen její jednopodlažní 

přístavbu.

V této přístavbě je hlavní vrátnice pro vstup a vjezd do nemocnice. 

Z lékařské vily byly do tohoto objektu přestěhovány ordinace pohoto-

vosti pro dospělé a zubní pohotovost, z polikliniky sem přešla dětská 

pohotovost. Všichni sloužící zde získali důstojné prostory v podobě 

inspekčních pokojů s hygienickým zázemím, ordinace byly prostorné 

a dobře vybavené, do ordinace pro dospělé bylo zabudováno popla-

chové zařízení napojené na služebnu policie.

Prázdná budova márnice, kde byla několik let nemocniční tiskárna, 

byla pronajata a nájemce zde po úpravách otevřel v roce 1991 bufet. 

Během šestnácti let, kdy byl bufet s malými přestávkami v provozu, 

se zde vystřídalo několik nájemců a poslední tyto objekty opustil 

31. 8. 2007.

V roce 1992 byly do provozu uvedeny operační sály pro malé výko-

ny na gynekologii, ale podobu rekonstrukce hlavních operačních sálů 

se zde prováděly všechny gynekologické operace i operativní porody.

Byla dokončena rekonstrukce ORL oddělení, kde byl také uveden do 

provozu operační sál. Léčebna dlouhodobě nemocných se z Červené-
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ho Hrádku přestěhovala do areálu nemocnice, do jedné budovy Kor-

du. Proběhla zde rozsáhlá rekonstrukce, byl vybudován výtah, příjezd 

pro sanitky a vstup pro vozíčkáře. Vnitřní prostory byly přizpůsobeny 

pro pobyt hůře pohyblivých nemocných a kapacita léčebny se tím zvý-

šila na 90 lůžek.

Ani nemocnici neminula privatizace. Po rekonstrukci byla pronaja-

ta lékařská vila, knihovna, která tu měla své sídlo, byla přestěhována 

do přízemí polikliniky (dnes Solná jeskyně) a služba půjčování knih 

pa cientům byla zrušena. Nové prostory byly malé a knihovna dispono-

vala poměrně slušným a početným knižním fondem, proto byly knihy 

nabídnuty k prodeji za symbolickou cenu, záměrem bylo ponechat zde 

jen odbornou literaturu, později byla knihovna přestěhována do pátého 

patra komplexu nových budov v areálu nemocnice, kde je dosud.

Společnost IONIX s. r. o. byla první, která v roce 1992 privatizovala 

mimo jiné i lůžková oddělení nemocnice, bylo to oddělení nukleární 

medicíny a radiační onkologie.

V roce 1993 byla dostavěna třípodlažní budova za lékárnou, ale místo 

psychiatrického oddělení bylo příslušnými orgány rozhodnuto zřídit 

zde oddělení hemodialýzy, protože stoupal počet pacientů, potřebují-

cích její služby. Hned po předání bylo jedno podlaží využito jako uby-

tovna pro zaměstnance nemocnice a studentky střední zdravotnické 

školy. Ve druhém patře bylo otevřeno oddělení ošetřovatelských lůžek 

pro 30 pacientů. V přízemí se instalovaly přístroje pro hemodialýzu 

a budovalo se zázemí pro celé toto oddělení.

I v tomto roce pokračovala privatizace a v nemocnici byly založeny 

další soukromé firmy jako SOMNUS s. r. o., která privatizovala odděle-

ní ARO, Chirurgie s. r. o. jenž privatizovala chirurgii. Společnost IONIX 

s. r. o. se rozrostla o další lůžková oddělení, laboratoře biochemie, 

oddělení hematologie včetně transfúzní stanice a radiodiagnostiku. 

Laboratoře imunologie byly privatizovány samostatným soukromým 

subjektem v roce 1993, po dvou letech svého působení v areálu ne-

mocnice se tato společnost přestěhovala do Jirkova. 

Rok 1994 byl pro nemocnici ve znamení stěhování oddělení do 

nových budov v areálu nemocnice. Jako první se 5. 4. 1994 stěhova-

lo interní oddělení, které krátce před stěhováním bylo sloučeno do 

jednoho oddělení pod primáře interny I. Primář z interny II. již měl 

své působiště na oddělení hemodialýzy. V nových prostorech měla in-
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terna kromě čtyř samostatných stanic v přízemí a prvním patře levého 

křídla, v pravém křídle příjmovou ambulanci a jednotku intenzivní 

péče s 10 lůžky. Nově byla na interně otevřena antiarytmická jednotka, 

která nahradila lůžka intermediální péče a její kapacita byla 10 lůžek. 

Své místo zde má přístroj pro ultrazvuková vyšetření srdce, operační 

sál pro implantace kardiostimulátorů, odborné poradny pro kardiolo-

gii, endokrinologii, funkční vyšetření srdce, sportovní lékařství a gastro-

enterologie.

Další oddělení, které bylo přestěhováno do nových míst byla neuro-

logie se dvěma lůžkovými stanicemi a svou jednotkou intenzivní péče 

o pěti lůžkách. Také neurologie zde má ordinace odborných poraden, 

včetně vyšetřoven EEG a EMG. Postupně byly do komplexu nových 

budov přestěhovány oddělení kožní, lůžková rehabilitace a biochemic-

ká a imunologická laboratoř.

Privatizace pokračovala, vznikla společnost PEDIX s. r. o., společnost 

GYNEX s. r. o. a společnost Interna Chomutov s. r. o. 

2. 7. 1994 začal běžný provoz hemodialyzačního střediska, vybavené-

ho sedmi přístroji pro dialýzu krve, primářem tohoto oddělení se stal 

MUDr. Miroslav Konvalinka.

V nemocniční kuchyni proběhla velká rekonstrukce, kuchyň byla 

modernizována a rozšířena. Prostory po staré prádelně byly adapto-

vány na jídelnu pro zaměstnance a provoz celé této rekonstruované 

části byl pronajat firmě Aramark, která zde začala provozovat jednu ze 

svých poboček nemocničního stravování. Tato firma zavedla za popla-

tek pro pacienty, kteří nemají lékařem předepsáno dietní stravování, 

možnost výběru stravy dle jídelního lístku. 

V březnu v devadesátém čtvrtém roce byl pro radiodiagnostické 

oddě lení zakoupen mamograf. Na financování jeho koupě se mimo 

jiné podílely i občané při veřejné sbírce.

V roce 1995 se na jednotlivých lůžkových odděleních začalo budo-

vat a zařizovat nadstandardní pokoje pro pacienty, kteří mají zájem si 

zaplatit za komfort a soukromí. Tyto pokoje jsou jednolůžkové a mají 

své sociální zařízení včetně sprchy, jsou vybaveny televizí, rádiem,tele-

fonem, lednicí, obývacími stěnami a křesly jak pro nemocné, tak pro 

jejich návštěvy.

Jednopodlažní budovy v areálu nemocnice v části u hřbitova byly 

postupně pronajaty soukromým subjektům. Údržba je přestěhována 
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do sklepních prostor nemocnice pod internu, sklad MTZ je přestěho-

ván do sklepních prostor na poliklinice. 

Do uvolněných prostor po lůžkové rehabilitaci se přestěhovala uro-

logie a na jejím místě byla opět v Chomutově uvedena do provozu 

ortopedie.

Společníci privatizované chirurgie se rozhodli svou lůžkovou kapa-

citu rozšířit a k tomuto účelu si pronajali poslední patro nové budovy 

v areálu nemocnice (dnes porodnice). Byla zde vybudována samostat-

ná stanice, kde měla chirurgie mimo jiné i několik nadstandardních 

pokojů, ve staré zástavbě je chirurgie v té době ještě neměla vybudo-

vané.

V letech 1996 a 1997 byla privatizace lůžkových oddělení v nemoc-

nice v Chomutově ukončena a oddělení včetně zaměstnanců se stala 

opět součástí NsP Chomutov. Pod zprávu nemocnice přešly i laborato-

ře OKB, hematologie s transfůzní stanicí a radiodiagnostika. V té době 

byla kapacita neurologického a interního oddělení snížena o jednu 

stanici (30 lůžek). V lednu 1996 se připravovalo zrušení ortopedie, 

protože byla v Kadani. Proti připravovanému zrušení tohoto oddělení 

v únoru ostře protestovalo Městské zastupitelstvo v Chomutově, v břez-

nu byla likvidace ortopedie pozastavena a byl učiněn kompromis. Na 

chirurgii bylo pro ortopedii vyčleněno několik lůžek, o pacienty na 

těchto lůžkách se staraly sestry z ortopedie a byly podřízené primáři 

a vrchní sestře ortopedie. Muselo být pro pracující personál dost ne-

příjemné, když na jednom oddělení byly dva primáři se svými týmy. 

Normální provoz ortopedického oddělení v původních prostorech byl 

obnoven až za tři roky. 

Uvolněná stanice na neurologii byla obsazena ošetřovatelskými lůž-

ky a stanice na interně zůstala zatím prázdná.

Začátkem roku 1997 byla prádelna, patřící dosud nemocnici, pro-

najata soukromé firmě, která zajišťovala praní prádla pro nemocnici, 

privátní zdravotnická zařízení i pro jiné soukromé organizace, nájemce 

zde provozoval i čistírnu oděvů a látek. Objekt autodílny a část garáží 

byly také pronajaty soukromníkům.

Během roku 1997 byl v nemocnici instalován nový kobaltový zářič 

a o rok později nový počítačový tomograf.

V roce 2001 bylo oddělení radiační onkologie nejmodernějším 

oddělením svého druhu v celém severočeském kraji. 
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Ve stejném roce bylo započato s úpravami volných prostor v kom-

plexu budov areálu nemocnice pro přestěhování gynekologicko- 

porodnického oddělení a o rok později tam toto oddělení bylo pře-

stěhováno.V prvním patře je gynekologické oddělení a porodnice 

s novorozeneckým pokojem je umístěna v pátém patře. Pokoje jsou 

zde dvoulůžkové s hygienickým zázemím jak pro matku, tak pro její 

dítě. V pravém křídle vedle biochemické laboratoře je porodní sál 

s přípravnou a odpočinkovou místností pro rodičky i jejich doprovod. 

V blízkosti porodního sálu má gynekologicko- porodnické oddělení 

i svůj operační sál.

Dnem 1. 1. 2003 byly zrušeny okresní úřady, nemocnice v Chomuto-

vě se stala příspěvkovou organizací Ústeckého kraje, který se stal jejím 

zřizovatelem. Lékařská služba první pomoci (LSPP) byla přejmenována 

na ambulantní pohotovostní péči (APP). Byly zrušeny návštěvy u ne-

mocných mimo ordinace APP, později zkrácena provozní doba ordina-

cí, až se ustálila na dvě hodiny ve všední dny a v ostatní dny je to deset 

hodin. Zubní pohotovost byla v nemocnici v Chomutově zrušena.

Od 1. 1. 2003 bylo v nemocnici v Chomutově uzavřeno oční, kožní 

a ORL oddělení, nemocní jsou hospitalizováni v Mostě. U nás v nemoc-

Jedna z odpočinkových místností pro rodičky před porodem 
a jejich doprovod.
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nici nejsou v provozu ani pohotovostní ambulance těchto oddělení. 

Ke stejnému dni bylo také uzavřeno oddělení ošetřovatelských lůžek.

V roce 2003 ukončila svou činnost v nemocnici bioptická laboratoř 

a pro potřeby nemocnice začala být využívána laboratoř soukromá. 

V nemocnici jsou externisty prováděny patologicko anatomické pitvy 

jen zemřelých v nemocnici, ostatní se provádějí v Ústí nad Labem. 

Dnem 1. 1. 2004 je záchranná služba řízena odborem sociálních věcí 

a zdravotnictví Ústeckého kraje. Dopravní zdravotnickou službu pro-

vozuje i nadále nemocnice.

V průběhu stejného roku bylo oddělení hemodialýzy privatizováno 

společností Fresenius Medical Care.

V listopadu 2005 byla léčebna dlouhodobě nemocných přestěhová-

na do prázdné budovy po očním oddělení a do nové budovy místo 

kožního oddělení a ošetřovatelských lůžek – jeho kapacita byla sníže-

na.

Prakticky od svého uvedení do provozu se stávající nemocnice 

v Chomutově stále rozšiřovala, zvyšoval se její lůžkový fond, přibývala 

nová oddělení v nových budovách. V posledních třinácti letech sice 

žádná oddělení nepřibyla, ale naopak ubyla, to však neznamená, že 

se na jednotlivých odděleních nezlepšuje péče o klienty, neobnovuje 

přístrojové vybavení a nezavádějí nové léčebné metody. 

Zaměstnanci si neustále v rámci svého pracovního zařazení doplňují 

své vzdělání studiem, účastí na seminářích nebo jejich pořádáním. 

V dubnu 2005 byl nemocnicí v Chomutově uspořádán 1. ročník celo-

národní konference registrovaných sester (KORN), následující dva 

ročníky byly také pořádány v Chomutově.

Mnohá oddělení jsou spádovou oblastí nejen pro náš okres, ale i pro 

okresy okolní. Pracuje zde etická komise, zaměstnanci dodržují etický 

kodex zdravotnického pracovníka a respektují Chartu práv dětí v ne-

mocnici.

V roce 2006 bylo onkologické oddělení v nemocnici v Chomutově 

zařazeno Českou onkologickou společností do sítě 18 pracovišť, zajiš-

ťujících komplexní péči v oblasti diagnostiky a léčby nádorových one-

mocnění a získalo statut Komplexního onkologického centra (KOC).

V roce 2005 se počala vybraná oddělení řídit systémem managemen-

tu jakosti dle ISO 9001:2001, který byl 25. 10. 2005 certifikován Českou 

společností pro jakost. 



41



42

K původně 4 oddělením (HTO, OKB, RDG a ORO) se v roce 2006 

přidalo odd. nukleární medicíny a 1. 12. 2006 byl certifikát obhájen.

Polovinu roků své existence byla součástí chomutovské nemocnice 

poliklinika a obě zařízení byly částí OÚNZ. 

Dne 1. 9. 2007 se Nemocnice Chomutov, příspěvková organizace, 

stala součástí Krajské zdravotní a. s. V této společnosti jsou sdruženy 

nemocnice v Děčíně, Teplicích, Mostě, Chomutově a Masarykova ne-

mocnice v Ústí nad Labem.

Doufejme, že tato organizační změna bude úspěšná a chomutovská 

nemocnice zůstane součástí nové společnosti hodně dlouho.

První čeští lékaři v chomutovské nemocnici po druhé světové válce.
Zleva: 
 MUDr. Jan Černý (pracoval zde do r. 1983), 
 MUDr. František Čada (pracoval zde do r. 1968),
 MUDr. Josef Fučík (pracoval zde do r. 1993), 
 MUDr. Zdeněk Březina (pracoval zde do r. 1977).
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Nemocnice v roce 1927.

Původní budova nemocnice v roce 2007.
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Nemocniční pokoj v nemocnici ve 30. letech minulého století.

Jeden ze standardních nemocničních pokojů v současnosti.
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Pokoj pro platící pacienty 2. třídy z doby první republiky.

Nadstandardní pokoj v současnosti.
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Plicní pavilon z doby první republiky, dnes lůžka následné péče.

Stejný pohled na pavilon dnes.
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Infekční pavilon a jeden 
z jeho interiérů z doby 
první republiky.

Stejný pavilon v současnosti, dnes je zde plicní oddělení.
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Operační sál a přípravna 
operačních sálů ve 30. letech 
minulého století.

Operační sálek 
k implantacím 
kardiostimuláto-
rů v současnosti.
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Jednotka intenzivní péče v sedmdesátých letech minulého století.

Jednotka intenzivní péče dnes.
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Nemocniční kuchyně z doby první republiky.

Nemocniční prádelna ze stejné doby.
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Hlavní vchod do komplexu budov v areálu nemocnice.
Vlevo standardní lůžková oddělení, vpravo porodní sál, laboratoře OKB, JIP 
neurologie a interny.

Porodní sál.
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Jedno z pracovišť oddělení klinické biochemie dnes.

Jedno z pracovišť oddělení nukleární medicíny.
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Stará prádelna, sloužící do r. 1984, dnes je zde jídelna pro zaměstnance.

Nová prádelna koncem 80. let minulého století, 
dnes již je zrušena a objekt v pronájmu.
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Objekt stanice RZS a dopravní zdr. služby v 70. letech dvacátého století.
Dnes je v tomto prostoru hlavní vrátnice nemocnice.

Budovy v areálu nemocnice z r. 1994.
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Stejné oddělení v roce 2007.

Novorozenecké oddělení v osmdesátých letech minulého století.
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Orientační plánek areálu nemocnice ze 70. let minulého století

Orientační plánek areálu nemocnice ze současnosti.
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Legenda k plánkům

 1 – Lékařská vila
 2 – Operační sály
 3 – Křídlo s chirurgií
 4 – Spojovací chodby
 5 – Křídlo s urologií
 6 – Kuchyň,jídelna
 7 – Křídlo gynekologie (dnes prázdné)
 8 – Kantýna (dnes prázdné)
 9 – OKB (dnes prázdné)
10 – Zasedací místnosti (dnes prázdné)
11 – RZS
12 – Kojenecký pavilon (dnes zbouráno)
13 – Oční oddělení (dnes LDN)
14 – Administrativní budova 
15 – Oddělení TRN
16 – Márnice (dnes uzavřená kantýna)
17 – Hematologie (dnes RHB)
18 – Patologické oddělení
19 – Interna (dnes zbouráno)
20 – Neurologie (dnes zbouráno)
21 – Vrátnice
22 – Prádelna (dnes v pronájmu)
23 – Kotelna (dnes mimo provoz)
24 – Staré operační sály
25 – Radiační onkologie
26 – Dialýza

Barevná legenda k plánkům

 Objekty z první republiky

 Provozní objekty

 Ostatní objekty

 Silniční komunikace
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Lůžková oddělení nemocnice  Ostatní oddělení nemocnice 

v roce 2007 v roce 2007

Chirurgické odd. * Hematologicko-transfusní odd.

Interní odd., antiarytmická jed-
notka *

Oddělení klinické biochemie

Gynekologicko-porodnické odd. Radiodiagnostické oddělení

Dětské odd. a novorozenecké 
odd. *

Oddělení nukleární medicíny

Oddělení radiační onkologie Centrální operační sály 
s centr. sterilizací

Urologické oddělení Oční oddělení

Ortopedické oddělení ORL ambulance

Neurologické oddělení * Kožní ambulance

Plicní oddělení Sociální sestry a domácí péče

Anesteziologicko-resuscitační 
odd.

Ambulantní pohotovostní péče

Rehabilitační oddělení Dopravní zdravotnické služby

Lůžka následné péče

 Pozn.: * oddělení mají svojí JIP.

 

Tabulka lůžkové kapacity

Rok 1908 1919 1927 1932 1940 1945

Lůžka 120 220 288 316 360 613*

Rok 1951 1960 1970 1981 1991 2000 2006

Lůžka 500 596 552 714▪ 717 656● 530●

Vysvětlivky:

* Počet lůžek je ovlivněn koncem války

▪ Do celkového počtu lůžek je započítáno 30 lůžek ortopedie v Kadani

a 50 lůžek RHB na Červeném Hrádku 

● Akutní lůžka + lůžka následné péče

 



Použitý materiál:

• Zdena Binterová: Dějiny chomutovského zdravotnictví

• Petr Rak: Chomutov 1252-2002

• Archiv nemocnice v Chomutově

• Internetový vyhledávač

• Staré pohlednice Chomutova

• Foto – archiv Oblastního muzea Chomutov

  – soukr. foto p. Z. Binterové, p. J. Ježka

  – soukr. foto autorky

100 let chomutovské nemocnice
Irena Gráfová

Vydala Krajská zdravotní, a.s. v roce 2008.

Náklad 300 ks.

Sazba a tisk Tiskárna AKORD Chomutov, s.r.o.



První čeští lékaři v chomutovské nemocnici po druhé světové válce.
Zleva:  MUDr. Jan Černý (pracoval zde do r. 1983), 
 MUDr. František Čada (pracoval zde do r. 1968),
 MUDr. Josef Fučík (pracoval zde do r. 1993), 
 MUDr. Zdeněk Březina (pracoval zde do r. 1977).

Tiskárna AKORD Chomutov
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