
doucností této nemocnice. Budou muset postupně převzít 
zodpovědnost a určovat úroveň fungování naší nemocnice. 
Kvalita poskytnuté zdravotní péče tvoří pověst nemocnice. 
Pověst nemocnice ovlivňuje zájem o práci v nemocnici ve 
všech profesích.

111 let je minulost, někdy veselejší, jindy smutnější. Ale 
jednou provždy historie, která se již neopakuje. Lépe je 
myslet na budoucnost a nejlépe je tvořit ji. A tak na závěr 
přeji všem zaměstnancům, pacientům i samotné Vsetínské 
nemocnici a.s. další rozvoj, nové budovy, ať je kde poskyto-
vat kvalitní zdravotní péči a ať mají nemocní příjemné pro-
středí. Zdravotníkům úspěchy v diagnostice a léčbě. Kvalitní 
vybavení a moderní přístroje. A všechno ostatní, co je po-
třeba k tomu, aby tady nemocnice poskytovala zdravotní 
péči i za dalších 111 let!   

MUDr. Martin METELKA, MBA
člen představenstva, náměstek pro léčebnou péči 

vítám vás u zpravodaje, který je speciálně věnován oslavám 
jedničkového jubilea a historickým ohlédnutím. 111 let je 
dlouhá doba i pro život nemocnice.  Zejména budovy chát-
rají a již nenabízejí požadovaný pobytový standard pro ne-
mocné a odpovídající pracovní prostředí pro zdravotníky. 
Je pozitivní, že jsme svědky toho, že se v nemocnici něco 
bourá, něco rekonstruuje, něco se bude stavět. Jde to po-
malu a ztěžka. Za vším jsou peníze a v současné nelehké 
době pádící inflace a skokovém růstu cen, o to těžší. Přesto 
se mnohé daří, aby bylo možno poskytovat kvalitní péči i do 
budoucna. Nová dialýza je první vlaštovka a tou další bude 
brzy magnetická rezonance.

Za vším jsou lidé. Z pohledu nemocnice její zaměstnanci. 
Od vysokoškoláků počínaje a dělníky a pomocnými silami 
konče. 111 roků uplynulo a ti, co prožívají část z těchto let 
a většinu svého aktivního profesního života v naší nemoc-
nici, coby specialisté zastávají vedoucí pozice, učí a předá-
vají zkušenosti. Ti, kteří přicházejí po škole, nabírají znalosti, 
získávají praxi a specializují se ve svých oborech, jsou bu-
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Vsetínské nemocnice
Pro zdraví
Valašska

111 let nemocnice na Vsetíně

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 



U příležitosti oslav svého 111. výročí ocenila nemocnice 
dlouholeté zaměstnance. Mezi gratulanty byli představitelé 
Zlínského kraje, města, vedení nemocnice i spolupracují-
cích organizací. Slavnostní setkání se uskutečnilo 21. září 
2022 ve velkém sále Domu kultury Vsetín, kde nechyběly ani 
historické fotografie, příchozí mohli prolistovat kroniky, 
prohlédnout si výstavu, potkat své kolegy stávající i ty mi-
nulé. Hlediště zaplnily na dvě stovky zaměstnanců, kteří 
spojili svůj osud se Vsetínskou nemocnicí.  

Mezi oceněnými byli neurolog MUDr. Petr Leška, hemato-
log MUDr. Karel Srovnalík, zdravotní sestry Dana Spitzerová, 
Libuše Mírná, bývalá vrchní sestra gynekologicko-porodnic-
kého oddělení Bc. Milena Fusková, ošetřovatelka Ludmila 
Gajdošová. Všichni pracovali či ještě pracují v nemocnici více 
než čtyři desetiletí. Ocenění převzala také zdravotní sestra 
Zdeňka Nesvadbová, která v letošním roce pracuje v naší ne-
mocnici již padesát let, a MUDr. Markéta Božková dokonce 
třiapadesát. Devátá oceněná, bývalá primářka oddělení lé-
kařské mikrobiologie RNDr. Anna Sekáčová, se nemohla slav-
nostního předání osobně zúčastnit.
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V průběhu večera zazněla řada poděkování. „Za všechny 
na kraji vám držíme palce, abyste zůstali nemocnicí, za kte-
rou je slyšet to správné medicínské srdíčko. Moc vám všem 
děkuji,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Ing. Radim Holiš.

S gratulací přišla i náměstkyně hejtmana MUDr. OIga Se-
hnalová: „Popřála bych dobré lidi kolem sebe. Sama jsem 
lékařka, vím, jak je důležité, když mladý člověk po škole má 
starší kolegy, kteří se mu věnují a pomáhají. Je důležité mít 
dobrý kolektiv nejen mezi lékaři, ale aby fungoval celý tým 
a stal se součástí živého organismu nemocnice.“ 

Nemocnice ocenila 
dlouholeté zaměstnance

Hejtman Ing. Radim Holiš společně s ředitelem nemocnice 
Ing. Martinem Pavlicou předali ocenění ošetřovatelce Lud-
mile Gajdošové a všeobecné sestře Daně Spitzerové.

Náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví MUDr. Olga 
Sehnalová a náměstek pro léčebnou péči MUDr. Martin Me-
telka gratulovali MUDr. Karlu Srovnalíkovi a MUDr. Petru 
Leškovi.

Ekonomická náměstkyně Ing. Věra Prousková a tehdejší 
starosta Vsetína Ing. Jiří Růžička předali květiny a ocenění 
Libuši Mírné a bývalé vrchní sestře gynekologicko-porod-
nického oddělení Bc. Mileně Fuskové. Rozhovor s ní najdete 
v příštím vydání našeho zpravodaje, kde se budeme věno-
vat desetiletí benefičních baněk a aktivitám Nadačního 
fondu pro rozvoj vsetínské porodnice. 

Předsedkyně dozorčí rady Mgr. Taťána Valentová Nersesjan 
spolu s ředitelem partnerské zdravky (MG, SZŠ a VOŠZ Vse-
tín) Mgr. Martinem Metelkou gratulovali MUDr. Markétě Bož-
kové a všeobecné sestře Zdeňce Nesvadbové, která praco-
vala čtyřicet let na chirurgii a deset let nyní pomáhá na 
hematologicko-transfuzním oddělení. Rozhovor s ní jsme 
přinesli v minulém vydání našeho zpravodaje. 
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 „Co se týká ekonomiky i vybavení, jsme na tom nejlépe  
v celé dosavadní historii, máme moderní přístroje, techno-
logie, dokázali jsme se vyrovnat s dluhy. Máme rozpracované 
projekty, před námi jsou velké úkoly a plány. Skutečným bo-
hatstvím každé nemocnice jsou ale její lidé. Je důležité, aby-
chom se vzájemně podporovali a naslouchali si,“ uvedl ředitel 
nemocnice Ing. Martin Pavlica a poděkoval všem zaměst-
nancům. 

Vsetínská nemocnice, jak už z našich historických ohléd-
nutí víte, byla otevřena v roce 1911. Loňský rok však oslavě 
sto desátého jubilea nepřál, zdravotnictví se potýkalo s pan-
demií, řešilo řadu vážných problémů. Proto nemocnice slaví 
jubileum jedničkové. Oslavy celým rokem provází vydařený 
historický kalendář, významné osobnosti připomíná i seriál 
v nemocničním zpravodaji, kterým právě listujete. Nemocnice 
gratulovala 111. dárci krve či 111. novorozeněti. Ostatně první 
dítě v každém měsíci získává v letošním jubilejním roce 
plenkový dort a každé novorozeně pletené bačkůrky. Neza-
pomínáme ale ani na nejmodernější technologie, vytvořili 
jsme podcast Pod klobúkem, v jehož rámci natáčíme rozho-
vory s našimi kolegy, spolupracovníky a osobnostmi. 

Ing. Radim HOLIš, hejtman Zlínského kraje: „Chtěl bych 
vám popřát, abyste byli schopni zvládnout všechny problémy, 
které má zdravotnictví za dvacet třicet let nastřádány. Chtěl 
bych přijít i s dárky. Ten největší jste si ale už dali vy sami, 
upravili jste si generel nemocnice, řekli jste si, kam má ne-
mocnice směřovat. Naším úkolem bude na vaše vize najít 
peníze, pomoci vám k tomu, aby vybavení a budovy dohnaly 
vývoj, který si dnešní medicína zaslouží. Uděláme vše proto, 
aby peníze do kraje a do jeho zdravotnictví přišly, protože 
zdraví je základ.“

Mgr. Taťána VALENTOVÁ NERSESJAN, předsedkyně do-
zorčí rady Vsetínské nemocnice: „Jaké by měl mít zdravotník 
vlastnosti? Mohli bychom dlouze vymýšlet řadu vlastností, 
než bychom se dostali k ideálu. Myslím, že by stačilo, aby byl 
dobrý odborník a dobrý člověk. A pak mě napadla velice 
důležitá, specifická vlastnost, která je lokální, a to věrnost 
Vsetínské nemocnici, za kterou vám chci moc poděkovat.“  

Mgr. Martin METELKA, ředitel Masarykova gymnázia, 
Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravot-
nické Vsetín: „Když jsem přemýšlel, jaké by měl mít zdravot-
ník vlastnosti, napadala mě jich celá řada. Zajímavé přitom je, 
že jsou často protichůdné. Na jedné straně musí být zdravot-
ník rozhodný, na druhé straně uvážlivý. Musí být sebevědomý, 
zároveň skromný. Všechno, co dělá, je nesmírně vážné, musí 
to tak brát, ale zároveň sám sebe by tak vážně brát neměl. 
Když jsem o tom přemýšlel, došel jsem nakonec ke dvěma či 
ke třem vlastnostem, které jsou základní, a které se i my sna-
žíme vštěpovat našim studentům, nebo alespoň je v nich 
pěstovat. Je to na prvním místě pracovitost, na druhém místě 
odolnost, ať již fyzickou, tak i psychickou, a když k tomu je 
ještě trocha empatie, tak to je více než dostatečné.“

Ing. Jiří RůžIČkA, v době konání akce starosta Vsetína: 
„Především bych si přál jako obyvatel města, aby nemocnice 
byla plná vřelých lidských srdcí, výborné odbornosti, aby 
každý nemocný zde našel pomoc v rovině lidské, medicínské 
i duchovní či duševní. To je moje přání. Věřím, jsem přesvěd-
čen, že se bude modernizovat, že se podaří zmodernizovat 
stavby, a moc si přeju, aby se podařilo zajistit dostatečné 
množství kvalifikovaného personálu, který bude oplývat ne-
jen kvalifikací, ale i krásnou lidskou stránkou.“

Dále řekli o nemocnici: 



Do Vsetína přišel po předchozím půso-
bení ve Zlíně, kde pracoval na tamním in-
terním oddělení. „Promoval jsem v roce 
1971. Když jsem přišel na Vsetín, měl jsem 
už atestaci z interny. Neurologii jsem se 
začal věnovat až tady. Tehdy byl primá-
řem MUDr. Josef Křupka, který ve Vsetíně 
vlastně oddělení založil a neurologii se 
věnoval společně s MUDr. Nakládalem 
a MUDr. Volčíkem,“  vzpomíná MUDr. Petr 
Leška.  

Podmínky pro jejich práci tehdy ne-
byly ideální. „Ambulance byla ve městě 
v takzvané Tolarově vile na Smetanově 
ulici, lůžka ve starém přízemním baráku 

po infekčním oddělení. Již v té době jsme měli EEG, byl tady 
rentgen. CT neexistovalo. Dnešní kolegové by už ani nevěřili,“ 
hodnotil. V roce 1985 se ambulance stěhovala do nemocnice, 
o čtyři roky později do dokončené nové polikliniky (více in-
formací o této stavbě najdete na dalších stránkách našeho 
zpravodaje). Ostatně ambulance se stěhovala ještě několi-
krát, stejně tak lůžkové oddělení. Pod společnou střechou 
jsou pohromadě až nyní v moderním interním pavilonu K, 
který veřejnosti slouží již čtvrtým rokem. 

Neurologii vnímá jako krásný, stále důležitější obor a Vse-
tínu by přál spoustu lékařů, kteří by propadli kouzlu ne-
urologie. MUDr. Petr LEškA pracuje v nemocnici 45 let, na-
stoupil v roce 1977 na neurologické oddělení a je mu věrný 
dodnes. 

Právě začíná noční směna na chirurgické ambulanci. Všeo-
becná sestra Dana SPITZEROVÁ se před chvílí převlékla do 
bílého, ještě neví, co ji tentokrát čeká, jaké budou případy, 
koho přiveze rychlá. Služba je nevypočitatelná. Prostředí 
zná přitom velmi dobře, v náročném ambulantním provozu 
pracuje již bezmála třicet let, v nemocnici celkem čtyřicet tři. 
Ve chvilkách mezi jednotlivými pacienty nám vypráví o své 
profesní cestě, o lidech, které na ní potkala, i o svém ko-
níčku, díky kterému se podívala na řadu exotických míst. 

„Jsem rád, že jsem se dočkal nového pavilonu, že se zmo-
dernizovalo vybavení. EEG už máme asi čtvrté, máme EMG, 
dávno už také CT, nyní ještě modernější. Čekáme na mag-
netickou rezonanci,“ nastínil lékař, který si vyzkoušel i roli 
pacienta. Sám se potýkal se zdravotními obtížemi, dlouho 
chodil o berlích. I do služeb. 

Neurologický tým byl podle něj vždy fajn. Chodilo se na vý-
lety, byly společné akce. Ale ani dnes si nestěžuje, kolegové 
jsou přívětiví. Jen by jich mohlo být víc. „Dodneška považuji 
doktora Lešku za velkou oporu neurologického oddělení. 
Vždy zůstal, i v těch špatných časech, kdy personální situace 
byla ještě daleko horší. Petře, díky, velmi si Tě vážím a dou-
fám, že s námi ještě dlouho vydržíš,“ poděkoval náměstek 
pro léčebnou péči MUDr. Martin Metelka. 

A milá slova připojila i primářka neurologického oddělení. 
„Doktor Leška je nestorem vsetínské neurologie. Když jsem 
v roce 2011 nastoupila do Vsetína, byl jedním z prvních, kdo 

mi pomohl dostat se do chodu neurologického oddělení, pro-
tože organizace práce byla odlišná od mého předchozího od-
dělení. Jako lékař je velmi vzdělaný, erudovaný, a má snahu 
učit se novým věcem, nejen v neurologii. Jako člověk je ka-
marádský, přívětivý, umí rychle reagovat a pomoci. I ve svém 
věku trumfnout mnohem mladší kolegy,“ dodala MUDr. Blanka 
Rychlíková.  

Na neurologii pracuje
už pětačtyřicet let

Největším koníčkem
sestry Dany je cestování
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Dana Spitzerová (na snímku s kolegou při noční směně) 
pracuje v naší nemocnici od roku 1979, jejím prvním půso-
bištěm bylo dětské oddělení, tehdy s primářkou, paní doktor-
kou Straňákovou. „Byla jsem tam pět let, vesměs u kojenců, 
chvilku u velkých dětí,“ vzpomíná. Po návratu z mateřské už 
ale na dětském volné místo nebylo, a tak pro paní Danu za-
čala doba chirurgická. 

Nejprve nastoupila na tehdejší dětské pokoje, kde byli 
hospitalizováni nejmenší pacienti po chirurgických zákro-
cích, úrazech a s dalšími obtížemi. V roce 1993 přešla do tří-
směnného provozu na chirurgické ambulanci. „Do té doby za-
jišťovaly chod ambulance sálové sestry. Ale ty tehdy přešly 
na právě dokončené centrální operační sály,“ komentuje 
paní Dana. Žádné ze změn nelituje, svou práci měla vždy 
velmi ráda. „Měla jsem štěstí, že jsem pracovala se spoustou 
skvělých lidí, s úžasnými lékaři i sestřičkami, sanitáři. Zažila 
jsem pana primáře Božka, Sankota, nyní Slováčka. Bylo pro 
mne ctí s nimi pracovat,“ bilancuje.  

Jak říká, práce byla a je náročná: „Mám snad už chronický 
spánkový deficit, ale když má člověk práci rád a cítí, že má 
smysl, má podporu v rodině, tak se to dá zvládnout.“ Dokáže 
se ale vžít i do role pacienta. „Když mi bylo devětadvacet, 
tak jsem byla velmi nemocná a na chirurgii mi hodně po-
mohli. A tak se snažím splácet dluh,“ vysvětluje. 

Během let zažila na chirurgické ambulanci spoustu smut-
ných chvil, ale na druhé straně i těch pěkných: „I když se  
s pacienty potkáte často jen na krátkou chvíli, přemýšlíte  
o nich, myslíte na ně, nezavřete dveře a nevypustíte vše 
z hlavy, to prostě nejde. Naše nemocnice je domácí, lidi, které 
potkáváte, víte, že tady patří. Člověk se pro ně snaží praco-
vat, jak nejlépe umí.“



Ve funkci vystřídal svého otce stejného jména, ale nebyla 
to cesta tak přímá, jak by se na první pohled mohlo zdát. 
MUDr. karel SROVNALÍk pracuje v naší nemocnici 41 let. 
Více než třicet let (do roku 2016) byl primářem hematolo-
gického a transfuzního oddělení. Jak se dostal k hemato-
logii a jakými změnami prošly odběry krve od dobrovolných 
dárců? 

Přál si být doktorem
v horách, nejlépe v Alpách
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Toho si cení její kolegové i vrchní sestra Bc. Miriam Valchá-
řová. „Dana Spitzerová je profesionál, předává své zkuše-
nosti mladším kolegům, vždy se snaží vyřešit každou situaci. 
A ty v rámci chirurgické ambulance nejsou nijak lehké. V sou-
časné době, kdy je nedostatek personálu, vždy ochotně při-
chází pomoci. Chtěla bych jí poděkovat jménem chirurgie, 
a popřát, ať má stále elán. Aby si užila vnoučat, která má 
daleko, ale velice ráda je navštěvuje.“

Dcery a vnoučata paní Dany žijí v Anglii, často tam za nimi 
jezdí, ale cestuje i na místa ještě mnohem vzdálenější a exo-
tičtější. Dříve i klidně jen s baťůžkem na zádech, mimo trasy 
cestovních kanceláří. „Letos jsme byli na Seychelách,“ pro-
zrazuje. S manželem už viděli kus světa. „Procestovali jsme 
Indonésii, nejdál jsem asi byla na Východním Timoru, na Ha-
vajských ostrovech několikrát, líbila se nám Srí Lanka. Měli 
jsme mít i dovolenou snů ve Francouzské Polynésii, ale byli 
jsme zadrženi v Číně při takzvaném technickém stop stavu. 
Po třech čtyřech dnech věznění nás vrátili zpátky. Takže do-
volená snů nedopadla,“ hodnotí. Další koníčky se do jejího 
života už nevejdou. „Máme hezkou zahradu, ale já věčně 
nestíhám.“ 

Celý pracovní život nezažila volné svátky, celé volné ví-
kendy. „Nevím, co jsou vánoční svátky bez služeb v nemoc-
nici. V posledních letech jsme brávala směny na Štědrý den, 
protože všichni mají doma rodiny, tak ať si to s nimi užijí. 
Letos budu na dětské pohotovosti,“ říká a vysvětluje dále: 
„Udělalo mi radost, když mi bylo před pár lety nabídnuto, 
abych šla na dětskou pohotovost. Je to moje srdeční záleži-
tost, protože u dětí jsem začínala. Chodím tam moc ráda.“

Během rozhovoru říkala, že si velmi váží ocenění, které se 
jí dostalo u příležitosti oslav 111. výročí nemocnice. Sama 
si však nepřipadá ničím výjimečná. „Jenom prostě pracuji. 
Řadu let jsem se už těšila, až půjdu do důchodu. Ale jak to 
mělo nastat, tak se člověk najednou bál zastavit. Zjistila 
jsem, že by mi to chybělo. Pokud jsem zdravá, mohu praco-
vat, tak jsem tady ráda.“

Studoval a pracoval na Slovensku, nad návratem na rodné 
Valašsko zprvu neuvažoval. „Chtěl jsem pracovat v horách, 
nejlépe někde v Alpách, v Innsbrucku. To v té době nešlo, tak 
jsem si sehnal práci pod Tatrami,“ vzpomíná MUDr. Srovnalík. 
Když v Dolnom Kubíně otevírali nemocnici, nastoupil tam 
a prožil pěkné čtyři roky. Krajina se mu líbila, pro sport byla 
ideální. Bavila jej turistika, v zimě běžky. Dokonce byl v týmu 
mistrů Slovenska v závodech zdravotníků. 

Přišel ale problém, který jej nasměroval k cestě zpět na 
Valašsko. „Chtěl jet s rodinou do Jugoslávie, aby se děti do-
staly k moři. Tehdy musel zaměstnavatel potvrdit žádost, 
ale nemocnice to neudělala. Tak jsem podal výpověď a ode-
šel,“ komentoval. Směr byl tentokrát jasný. Vsetín a Vsetínská 
nemocnice, vlastně tehdejší Okresní ústav národního zdraví. 
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„Dali mi na výběr mezi internou, biochemií, patologií nebo 
hematologií. Tak jsem si řekl, zůstane to v rodině, půjdu na 
hematologii,“ dodává s úsměvem. Byl ale také závodním lé-
kařem, a když bylo zapotřebí zástup někde v terénu, měl to 
na starost: „Jezdil jsem do Velkých Karlovic, Hošťálkové,  
v MEZu jsem byl asi půl roku, ve Zbrojovce, prostě, kde bylo 
zapotřebí. Některé dny vypadaly opravdu hekticky. Ráno jsem 
udělal závodku, pak odběry, pak jel zastupovat dorostovou 
na Rybníky, pak do Luhu, nakonec jsem se vrátil do nemoc-
nice dodělat své povinnosti závodního lékaře.“

Po úmrtí svého otce MUDr. Karla SROV-
NALÍkA st. (na snímku) převzal odděle-
ní, věnoval se hematologii a dárcovství 
krve. V té době oddělení fungovalo v níz-
kém přízemním domku u budovy ředitel-
ství. Na jeho místě je dnes výjezdové pra-
coviště Zdravotnické záchranné služby 
Zlínského kraje. Krev od dobrovolných 
dárců se odebírala způsobem, který zná-
me dnes už jen z fotografií a starých fil-
mů. „Odběr probíhal v odběrovém boxu, 
vysoce sterilním. Dárce měl vstrčenou ruku 
otvorem. Odebíralo se do sklenic. Odběry 

takto fungovaly až do doby, kdy se začalo využívat jedno-
rázových vaků, to bylo zhruba v roce 1986,“ rekapituloval. 

To už se oddělení připravovalo na stěhování do přízem-
ních prostor nové polikliniky (1988), kde odběry fungovaly 
již zhruba jako dnes. Tým byl vždycky velmi dobrý, a tak si 
zdravotníci našli chvíle i na společenskou akci či nějakou 
legraci. Kolegové Karlu Srovnalíkovi pořídili veliký jezdecký 
portrét, který dlouhá léta zdobil místnost pro personál. „Dnes 
už by se tady nehodil. Je doma v chodbě,“ prozradil lékař  
s odkazem na moderní interiér pavilonu patologie a centrál-
ních laboratoří, kde oddělení působí od roku 2011. 

„Doktor Karel Srovnalík je výborný kolega, spolehlivý a per-
fektní parťák nejen pro práci, ale i pro mimopracovní aktivity, 
sportovní a společenské akce. Chtěla bych mu do dalších let 
popřát hodně sil a hlavně zdraví,“ dodala současná primářka 
hematologicko-transfuzního oddělení MUDr. Jana Pelková. 

MUDr. Karel Srovnalík letos oslavil významné životní jubi-
leum, ke kterému mu ještě dodatečně gratulujeme. Výročí 
si připomenulo i jeho oddělení, respektive odběry krve v re-
gionu. Před devadesáti lety (6. srpna 1932) poprvé vybídla 
správa veřejné nemocnice „zdravé a mladé občany obojího 
pohlaví“, aby se přihlásili jako dárci krve. Odběry krve se 
prováděly v ordinacích lékařů i v různých hospodských sá-
lech až do roku 1954, kdy byla ve Vsetíně postavena trans-
fuzní stanice. Využíván byl i odběrový autobus ze Zlína, 
později byli autobusovou dopravou sváženi dárci do Vsetína. 
Bezpříspěvkové dárcovství krve se naplno začalo rozvíjet 
až od roku 1960.  Dnes je tradiční součástí života v regionu, 
do projektu společného dárcovství se zapojují organizace 
i školy a dárci se na vsetínské hematologicko-transfuzní 
oddělení rádi vracejí. 

Ludmila GAJDOšOVÁ pracovala jako ošetřovatelka v nároč-
ném provozu chirurgického oddělení plných 48 let, od srpna 
1973 až do loňského roku. Jak sama říká, práce vždy byla 
pro ni srdeční záležitostí, posláním a stále na ni s láskou 
vzpomíná. 

Strčila do kapsy i nás,
často mnohem mladší

„Nastoupila jsem hned po základní škole jako uklízečka. 
Práce mě bavila, se spolupracovnicemi jsem si rozuměla, se-
střičky mě vzaly mezi sebe, i když byly o něco starší než já. 
Brzy se z nás staly kamarádky a jsou dosud,“ vzpomíná s úsmě-
vem Ludmila Gajdošová a pokračuje: „V roce 1976 jsem si 
udělala kurz sanitářky, při volné chvilce jsem se učila pře-
vlékat postele. Práce u lůžka mě hodně bavila.“ 

V roce 1978 nastoupila do zdravotní školy v Krnově na obor 
Ošetřovatelka, studium bylo dvouleté. „V roce 1980 jsem ab-
solvovala a vrchní mě přeřadila na ošetřovatelku. Práce mě 
moc bavila. Pracovala jsem na chirurgii až do odchodu do 
důchodu a stále na práci vzpomínám,“ prozradila. 

Její kolegyně o ní krásně hovoří. „Vždy, když si na Lidušku 
vzpomenu, vybaví se mi tvář, která léta neodmyslitelně pa-
třila k chirurgii, žena plná elánu, která svým pracovním na-
sazením mnohdy strčila do kapsy nás, mnohem mladší. Ošet-
řovatelka, která měla vždy oddělení v perfektním pořádku, 
na kterou bylo spolehnutí, a která měla neskutečný přehled 
o svých pacientech. Za léta prožitá v nemocnici odvedla kus 
poctivé práce a já bych jí chtěla za celou chirurgii popřát, aby 
další léta na zaslouženém odpočinku prožila ve zdraví,“ ho-
voří staniční sestra Elena Vaculíková. 
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Práce na dětském oddělení pro ni byla srdeční záležitostí. 
Nastoupila hned po zdravotnické škole v roce 1973 a na od-
dělení působila 44 let. Sestra Libuše MÍRNÁ celý svůj pro-
fesní život věnovala péči o zdraví dětí celého regionu. A po-
vahu měla přesně podle svého příjmení. kolegové o ní hovoří 
velmi pěkně, jako o zcela bezkonfliktní, přívětivé, ochotné 
přispěchat na pomoc kdykoliv a jakýmkoliv způsobem. 

Letos v srpnu to bylo 53 let, co nastoupila do naší nemoc-
nice a stále pracuje v chirurgické ambulanci, jednom z nej-
náročnějších provozů, kam denně zamíří desítky pacientů 
s nejrůznějšími obtížemi, úrazy a zraněními. MUDr. Markéta 
BOžkOVÁ vždy chtěla dělat chirurgii, její lékařský sen se jí 
splnil. A navázala tak na rodinnou tradici. Její dědeček byl 
jedním z prvních nemocničních lékařů. 

Děti jsou bezprostřední,
hezky se s nimi pracuje

Její dědeček byl lékařem
v počátcích nemocnice

„Po škole jsem si dala přihlášku do OÚNZ Vsetín, a oni nás 
umístili, kam potřebovali, nemohli jsme si vybírat. Někdo šel 
do Branek (kde byla dětská psychiatrická léčebna), já se 
dostala na dětské. Prostředí jsem znala, byla jsem ráda,“ říká 
Libuše Mírná. Když nastoupila, byl primářem MUDr. Slavoj 
Vrzala, vrchní Karla Slováčková a hlavní sestrou Anežka 
Nováková. 

„Chirurgické oddělení tehdy bylo ještě v přízemí chirur-
gického pavilonu. Maminky ještě nemohly ležet na oddělení 
s dětmi, ani návštěvy nebyly. Jen ženy, které kojily, mohly zů-
stat,“ popisuje. Smutný byl také interiér: „Okenní tabule byly 
natřené na bílo, kliky sundané,“ vysvětluje.  

Primáře Vrzalu vystřídala doktorka Straňáková, oddělení 
se stěhovalo do tehdy nového pavilonu LDN, později na Čtyř-
lístek (pavilon K). To už byl primářem MUDr. Kilian, o kterém 
si přečtete více v dalších částech tohoto zpravodaje. „Na 
pana primáře Kiliana velmi ráda vzpomínám. Když přišel, tak 
jsme z něj měli strach. Neznaly jsme ho, nevěděly, co můžeme 
očekávat. Ale za ty roky jsme se sžili. Byl přísný, někdy vy-
buchl, nedokázal věci v sobě dlouho nosit, ale měl lidský pří-
stup a děti měl moc rád. Zavedl organizaci, že se lépe praco-
valo, protože všechno mělo svůj řád. Přibylo času, protože 
práce byla velmi dobře zorganizována, odsypávalo to,“ říká 
a pokračuje: „Byli jsme tým i mimo pracoviště, pořádali tu-
ristické výlety, předvánoční večírky, když měl někdo kulatiny, 
tak jsme společně oslavovali. Když se někomu narodilo dítě, 
chodili jsme do kúta. To byly dobré společné akce.“

Co pro ni práce na dětském oddělení znamenala? „Bylo 
velmi příjemné pracovat s dětmi. Jsou bezprostřední. Pře-
vážně jsem byla u těch větších, ale také u kojenců, na jednotce 
intenzivní péče. My jsme dřív měli výchovnou sestru, která 
připravovala výchovné programy, chodili jsme s dětmi na 
zahradu. Později ty aktivity převzala škola a školka při od-
dělení,“ komentuje.  

Vzpomíná na několik dětí, které ležely na oddělení dlouhou 
dobu. „U dětí se musely zavádět kapací infuze, třeba i u ast-
matiků, kteří nemohli dýchat a ještě jsme je tak potrápily. 
Dnes jsou kanylky, to je úplně něco jiného. Medicína jde 
dopředu a je to dobře, v pomůckách, ve vyšetřovacích me-
todách,“ vysvětluje. Na koníčky jí už moc času nezbývalo: 

Lékařství má doktorka Božková za-
kódované již v genech. Málokdo ví, že 
její dědeček MUDr. Jan TOLAR byl jed-
ním z prvních lékařů naší nemocnice. 
Nastoupil jako druhý sekundář v roce 
1913. Spolupracoval s legendami – 
primářem MUDr. Josefem Gregorem, 
MUDr. Františkem Sovou i MUDr. Břeti-
slavem Kalandrou (viz další stránky 
zpravodaje). Stejně jako MUDr. Gregor 
ale, bohužel, musel o rok později na-
rukovat na frontu a do Vsetína se vrá-
til až po skončení první světové války. 
Na nemocnici ve válečných časech do-
hlíželi MUDr. Sova a MUDr. Kalandra. 
Po skončení války MUDr. Tolar v nemoc-
nici ještě několik let pracoval, než v roce 
1922 odešel do soukromé praxe. 

Nakolik ovlivnil svou vnučku Markétu 
v její pozdější volbě povolání, se může-
me jen domnívat. Přišla o něj, když byla 
ještě malá. „Děda Tolar zemřel, když 
jsem začala chodit do první třídy. Pa-
matuji si, že v ambulanci po něm zů-
staly různé nástroje, zinkoklihové ob-
vazy a jako děti jsme si s tím hrály. 
Léčily jsme se,“ vysvětluje MUDr. Bož-
ková. Vystudovala gymnázium, lékař-
skou fakultu v Brně a vrátila se zpět 
na rodné Valašsko. „Dlouhá léta jsem 
pracovala na jednotce intenzivní péče, dělala jsem i anes-
tézii. Tehdy ale anesteziologická atestace nebyla, tak jsem 
řekla, že si chci udělat chirurgickou. Tím pádem jsem zů-
stala na chirurgii,“ objasňuje. 

Lásku k medicíně a přírodním vědám podědily i dvě z je-
jích tří dětí. „Syn je záchranář, dcera šla dělat přírodovědu 
a věnuje se primátům,“ říká skromně. Dlouhá léta sama 
pracovala na oddělení, kde byl primářem její manžel, chi-
rurg MUDr. František Božek (o této osobnosti se dočtete ještě 
na dalších stránkách našeho zpravodaje). 

„Často jsme dříve jezdili na hory, jak se otevřely hranice, 
jezdili jsme k moři. A zahrádka, na té je práce pořád. Vidíte 
užitek z práce, kterou na zahrádce děláte.“

S velikou úctou hovoří o své bývalé kolegyni i stávající 
vrchní sestra dětského oddělení Bc. Eva Kovářová. „Libu Mír-
nou jsem poznala hned při svém nástupu na dětské oddě-
lení. Pracovala tehdy na stanici větších dětí, měla můj velký 
respekt, protože patřila k sestrám, které všechno vědí a jela 
pořád na sto dvacet procent. Povahu měla přesně podle svého 
příjmení. Byla mírná, přívětivá, zodpovědná, neslyšela jsem 
nikdy, že by zvýšila hlas, byla zcela bezkonfliktní. Patřila mezi 
skalní srdcaře. Zapracovávala nové kolegyně a dělala to velmi 
pečlivě, ostatně jako všechno. Chtěla bych jí ještě jednou moc 
poděkovat za to, že celý svůj profesní život věnovala péči  
o zdraví dětí Vsetínska a širokého okolí a chtěla bych jí popřát 
hodně zdraví, radosti a štěstí, a Libuško, udržuj úsměv.“ 
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Práce ji vždy bavila a dodnes ji baví. „Jsem spokojená. Tady 
je tolik práce, dělat si mezi sebou nepřátelství by byla úplná 
hloupost,“ dodává s úsměvem. 

„Paní doktorka Božková je pro mne příkladem lékaře, chi-
rurga, který má svou práci rád, a to do té míry, že je ochoten 
podřídit tomu svůj osobní život. Zorganizovat si péči o ro-
dinu a dlouhodobě držet krok, mnohdy mílové kroky s mo-
derními trendy současné medicíny,“ gratuloval MUDr. Bož-
kové k ocenění primář chirurgického oddělení MUDr. Radim 
Slováček. Popřál hlavně hodně zdraví, elánu do další práce, 
ale také radosti ze svých blízkých a čas na odpočinek. 

Fotoreportáž

Na slavnostní akci u příležitosti 111. výročí nemocnice se 
potkali bývalí i současní zaměstnanci, např. z chirurgie 
(vpravo nahoře) a dětského, ale i dalších pracovišť. Zahrála 
kapela Žamboši a byl i prostor pro milá osobní setkání. 



Tuberkulóza byla velmi
závažným problémem

Masarykova liga proti TBC,
léčba klidem i operací

Pavilon nepostavili,
projekt se ztratil ve Vídni

V našem historickém ohlédnutí u příležitosti 111. výročí  
nemocnice na Vsetíně jsme si již připomenuli mnohé vý-
znamné osobnosti, zakladatele oddělení, odborností. Mi-
nule jsme zavzpomínali na neurologa MUDr. Josefa křupku 
či ortopeda MUDr. Roberta Dostála a další primáře, vrátili 
se do doby výstavby infekčního pavilonu. O jednom z palči-
vých zdravotních problémů, které trápily valašský region, 
jsme však dosud nehovořili. I jej se podařilo zvládnout  
a naši zdravotníci měli v této oblasti významné zásluhy. 

Tuberkulóza (zkráceně TBC, dříve také úbytě či souchotě) 
byla na Valašsku odedávna tíživým problémem zdravotním 
i sociálním. Vnímána byla jako závažné přenosné onemoc-
nění, které postihuje především plíce, ale může zasáhnout 
také uzliny, pokožku, kosti, klouby, ledviny, páteř, mozek i jiné 
části organismu.
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Jubileum

Ale zpět k tuberkulóze. Ta ve dvacátých a třicátých letech 
nabírala na síle. Do boje se zapojovaly i různé spolky a in-
stituce. V roce 1921 byl na Vsetínsku ustanoven odbor Ma-
sarykovy ligy proti TBC, který hradil za nemajetné nemocné 
i část nákladů za léčení. To trvalo často i řadu měsíců. V lé-
čebnách byl předepisován klid na lůžku, zejména ve venkov-
ním prostředí na krytých balkónech, lehká práce, izolace  
a dobrá strava. Některým pacientům se chirurgicky odstra-
ňovala žebra a docházelo k resekcím plic. Zlepšení výsledků 
přinesla až antimikrobiální léčiva podávaná po druhé svě-
tové válce. 

Valašsko, společně s Ostravskem, tehdy patřilo k morav-
ským regionům s největším výskytem tohoto onemocnění. 
O zakládání Masarykovy ligy proti TBC se v těchto oblas-
tech zasloužil ostravský odborný lékař pro choroby plicní 
MUDr. Bohumil Malý (1873 – 1950), pozdější primář plicního 
oddělení v Ostravě. 

V roce 1939 bylo ve Vsetíně otevřeno první pracoviště (dis-
penzář), zajišťující rentgenové vyšetření nemocných a jejich 
příbuzných, podrobnou evidenci a šetření v domácnostech. 
Od roku 1941 měl vedení pracoviště na starost pozdější pri-
mář MUDr. Zdeněk kUBLÁk. Své služby nabídl také nemoc-
nici, která léčbě TBC pacientů vyhradila deset lůžek. 

Záznamy z roku 1894 vypovídají o tom, že tuberkulóza způ-
sobila 18 procent všech tehdejších úmrtí v regionu. Počát-
kem dvacátého století se počet nemocných ještě navýšil. 
Léčba byla zdlouhavá, náročná a lůžek pro nemocné tuber-
kulózou málo. Naše nemocnice měla sice v době svého otev-
ření v roce 1911 infekční lůžka v samostatné budově, pro 
dlouhodobou léčbu pacientů s TBC to však bylo málo. Sa-
mostatný pavilon pro TBC pacienty byl sice v plánu, k jeho 
realizaci ale nakonec nedošlo. Dochovaly se kopie plánů  
z roku 1916 s poznámkou, že originál se ztratil ve Vídni. Víme, 
že objekt měl stát v místech dnešního pavilonu K (Čtyřlís-
tek) a být i stejně orientovaný. Nechyběly zastřešené terasy, 
které se tehdy využívaly k léčbě, jak se později dozvíte. 

V závěru první světové války 
zřídilo ve Vsetíně Zemské mís-
todržitelství poradnu pro TBC 
pacienty a vyslalo MUDr. Bře-
tislava Kalandru do Vídně na 
měsíční specializační kurz. Mi-
mochodem o tomto původně 
frenštátském lékaři se hovoří 
jako o lidumilovi, který se po 
celý svůj život snažil o zlep-
šení života dělníků. Byl jedním 
z valašských přátel T. G. Masa-
ryka. V roce 1912 se MUDr. Bře-
tislav kALANDRA (nar. 1872, 
zemřel 1930) přestěhoval na 
Vsetín, kde vychovával čtyři 
děti. Jedním z nich byl i syn Zá-
viš Kalandra – pozdější histo-

rik, estetik a publicista, který byl v roce 1949 pro své názory 
uvězněn, v procesu spolu s Miladou Horákovou odsouzen 
k trestu smrti a 27. června 1950 popraven. 

Kopie ztraceného plánu pavilonu pro TBC pacienty
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Inhalátory ve sprchách
a domácí léčba kyslíkem

Rentgenovali v autobusu,
pomáhali i místní faráři

Díky obětavé a důkladné činnosti výskyt tuberkulózy po-
stupně klesal. Lékaři se tak mohli orientovat na léčbu chro-
nických zánětů průdušek a dalších obtíží. Věnovali se také 
depistáži chronické bronchitidy. „V MEZu se dokonce poda-
řilo instalovat přímo ve sprchách inhalátory, které produ-
kovaly páry Vincentky,“ připomenul MUDr. Kotas, který jako 
první zavedl ve Vsetíně ambulantní funkční vyšetření plic, 
inhalační léčbu, ambulantní infuzní léčbu u astmatiků a chro-
nických bronchitiků a dlouhodobou domácí léčbu kyslíkem. 

V roce 1967 se stal primářem oddělení tuberkulózy a re-
spiračních nemocí. Věnoval se ale také dalším profesním 
aktivitám, byl členem nejrůznějších odborných komisí, před-
nášel na konferencích a jako jeden z prvních lékařů v okrese 
začal pracovat v oblasti mammografie. 

Ve Vsetínské nemocnici působil i v důchodovém věku, na 
zkrácený úvazek pracoval až do roku 2002. I poté pravidelně 
navštěvoval kolegy, vždy s úsměvem. Když v roce 2008 pře-
bíral prestižní Cenu města Vsetína, zdůrazňoval, že ocenění 
vnímá jako poděkování za celoživotní práci nejen svou, ale 
i řady dalších lékařů a sester. Poděkování směřoval i své 
rodině a také svým nástupcům, primářům MUDr. Jánu Ha-
nuštiakovi a MUDr. Jaroslavě Lanžhotské. 

Důležité bylo zmapovat obyvatelstvo starší čtrnácti let a ná-
sledně všechny vyšetřit. Využívala se takzvaná autobusová 
štítovka ze Zlína – pojízdné zařízení pro radiofotografii, insta-
lované v upraveném autobusu. Jeden z přestavěných auto-
busů, které k tomu účelu sloužily, se ještě dochoval, jeho 
technický stav odpovídá době, ve které svému účelu sloužil. 
„Bylo to velké množství práce. Nutná byla úzká spolupráce 
s místními spolky, ale hodně nám pomohli také faráři, kteří 
z kazatelen vyzývali lidi, aby chodili do pojízdné ambulance. 
Všichni nově zjištění nemocní museli být navštíveni. Kontroly 
se pravidelně opakovaly. Bylo to velmi náročné,“ vysvětlil 
MUDr. Kotas. 

Později oddělení získalo vlastní rentgenovou štítovku.  
Z obrovského množství zjištěných dat vznikl registr, na je-
hož průběžné aktualizaci se podílely také tehdejší místní 
národní výbory. „Každý měsíc nám obce hlásily pohyb oby-
vatelstva, kdo se přistěhoval, odstěhoval, zemřel,“ upřesnil 
MUDr. Kotas.

V regionu však bylo rovněž velké množství případů tak-
zvané mimoplicní tuberkulózy, především TBC krčních uzlin 
u dětí. „Zjistili jsme, že příčiny jsou v infikovaném mléce. 
Spojili jsme se tedy s veterináři, a pokud jsme šli do rodiny, 
kde byli noví nemocní, udělaly se zrovna tuberkulínové testy 
u krav. Infikovaná zvířata se pak převážela do izolace,“ do-
plnil lékař. 

Očkování novorozenců, 
oddělení s 25 lůžky 

V roce 1950 bylo zahájeno očkování novorozenců proti TBC, 
které se postupem času stalo povinným (plošně se proti 
TBC očkovalo v Česku od roku 1953, povinné očkování bylo 
zrušeno v roce 2010). Roku 1958 nemocnice zahájila provoz 
samostatného oddělení s 25 lůžky, sloužilo do roku 1964, a to 
jako záchytné třídící středisko pro předávání nemocných na 
dlouhodobé léčení ve Valašském Meziříčí, léčebnách v Pa-
sece u Šternberku či v Jablunkově. 

V roce 1959 přichází do Vse-
tína další významná osobnost 
nemocnice, pozdější primář 
oddělení tuberkulózy a respi-
račních nemocí MUDr. květo-
slav kOTAS (*20. 6. 1930, Pře-
rov, † 26. 10. 2013, Vsetín). 
Nastoupil po předchozí praxi 
v TBC léčebně v Tatranské Kot-
lině a následné atestaci z fti-
zeologie. Sám rodák z úrodné 
Hané byl překvapen nuznými 
podmínkami mnoha obyvatel 
na Valašsku. 

„V té době bylo ve zdejším 
regionu hodně případů tuber-
kulózy, snad nejvíce právě  
v hornaté oblasti Karolinky  
a Velkých Karlovic. Málokteré dítě mělo svou vlastní postel, 
spalo s babičkou, dalšími sourozenci. Při tak úzkém kontaktu 
se nemoci šířily velmi rychle a boj s tuberkulózou byl velmi 
obtížný,“ hodnotil. 
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Byl nejmladším primářem
chirurgie na celé Moravě

Laparoskopické postupy
také u rozsáhlých operací

Cenu města Vsetína v roce 2008 získal společně s MUDr. Kvě-
toslavem Kotasem významný chirurg MUDr. František Božek.  
Lékař, který navázal na tradici svých předchůdců, primářů 
MUDr. Josefa Gregora, MUDr. Josefa Holze a MUDr. Břetislava 
Brázdy, o kterých jsme již v našem zpravodaji hovořili. V še-
desátých letech chirurgické oddělení vedli postupně (a vždy 
poměrně krátce) MUDr. Zdeněk Šrámek, MUDr. Jiří Podlaha 
a MUDr. Karel Leikep. V roce 1972 pak byl jmenován primá-
řem právě MUDr. František Božek. V pětatřiceti letech se stal 
tehdy nejmladším chirurgickým primářem na Moravě. 

MUDr. František BOžEk se na-
rodil 6. září 1937 v Prostějově. Do 
vsetínské nemocnice nastoupil 
v roce 1961, záhy po promoci na 
Univerzitě Karlově v Praze. První 
dva roky pracoval na interně, ale 
jeho snem byla chirurgie. Přání 
se mu splnilo v roce 1963 a obo-
ru zůstal věrný až do penze. Již 
od roku 1969 působil jako zá-
stupce přednosty chirurgického 
oddělení. Jeho tehdejší předsta-
vený byl dlouhodobě nemocen, 
takže měl již tehdy oddělení na starosti. V září 1972 se tak 
stalo oficiálně. Na základě konkurzního řízení byl vybrán  
a jmenován do funkce přednosty. 

O dalších osm let později putovala Cena města Vsetína do 
naší nemocnice potřetí a znovu na chirurgii. Prestižní oce-
nění v roce 2016 převzal MUDr. Jaroslav SANkOT. Vynikající 
chirurg, nástupce primáře Božka, byl v čele chirurgického 
oddělení 17 let, provedl jej dobou největších změn v chirur-
gii, nástupem nových miniinvazivních technik, laparosko-
pických metod u rozsáhlých břišních zákroků. A lékařské 
povolání zde vykonává dosud. 

„Oddělení převzal v době největších změn v chirurgii za 
posledních sto let, a to v době nástupu miniinvazivních tech-
nik, což v břišní chirurgii představují laparoskopie. Některá 
pracoviště takové metody tehdy odsuzovala jako slepou vý-
vojovou větev. Primář Sankot už je zaváděl do praxe. V té 
době vsetínská chirurgie patřila k několika málo pracoviš-
tím v republice, kde se laparoskopické operace staly denní 
rutinou. Tento náskok si udržela do současnosti v podobě 
rozsáhlých laparoskopických operací na zažívacím traktu,“ 
ocenil stávající primář chirurgie MUDr. Radim Slováček.

Profesně se zajímal především o cévní a úrazovou chi-
rurgii, a to v době, kdy obor procházel výraznou změnou. 
Za jeho působení došlo k zavedení nových metod v oblasti 
traumatologie, v operativní léčbě zlomenin. Významnou roli 
měla chirurgická jednotka intenzivní péče, pracoviště bylo 
zmodernizováno a vybaveno monitorovacími jednotkami. 

V nemocnici MUDr. František Božek působil do roku 1998. 
Kolegové na něj vzpomínali jako na kvalitního odborníka, 
náročného k sobě i ostatním. Zpráva o udělení prestižního 
ocenění jej zastihla již velmi nemocného. Skleněnou plas-
tiku vsetínského rodáka Václava Cíglera za něj na slavnostní 
akci, která se uskutečnila 18. května 2008 v mramorovém 

sále vsetínského zámku, převzala manželka MUDr. Markéta 
Božková. MUDr. František Božek vážné nemoci vzdoroval 
ještě několik měsíců, zemřel 25. září 2008, na chirurgickém 
oddělení, kterému věnoval celý svůj profesní život. 
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Tady jsme měli kuchyň,   
zaslechla pokladní

kolik lidských osudů již za 111 let své existence ovlivnila 
naše nemocnice? kolik pacientů prošlo nemocniční bra-
nou, aby našli pomoc, uzdravení? Jaký byl vstup do ne-
mocnice, když jste jím poprvé prošli Vy? 

Říjnový list našeho historického kalendáře, který nás 
provází jubilejním rokem, napovídá, jak vypadala vrátnice 
a správní budova v padesátých až sedmdesátých letech. Její 
účel byl opravdu variabilní a měnil se dle potřeb, jak se 
dozvídáme ve vzpomínkách i v reakcích pamětníků. Byly zde 
kanceláře, ambulance, ale také byty zaměstnanců. „Tady 
jsme měli kuchyň,“ vyslechla si nedávno pracovnice cent-
rální pokladny od jedné z příchozích. V padesátých letech 

zde skutečně býval byt správce. Později kancelář pro pří-
jem pacientů. Charakter si budova zachovala až do poloviny 
osmdesátek. V letech 1983 až 1985 byla správní budova pod-
statně rozšířena a nadstavena do současného objemu. 

MUDr. Jaroslav Sankot se narodil na Blanensku. „Rodiče 
byli učitelé, tak jsme vystřídali ještě několik míst. Léta do-
spívání jsem prožil v Zastávce u Brna. Při rozhodování o další 
profesi trošku pomohli rodiče, tatínek chtěl kdysi studovat 
medicínu,“ prozrazuje v rámci cyklu televizních rozhovorů 
Vsetínští patrioti. 

A volba povolání byla jistě šťastná pro jeho pacienty i ko-
legy. „Po absolvování lékařské fakulty jsem nechtěl zůstat 
ve velkém městě, na klinice. Šel jsem do malé nemocnice  
v Červené Vodě. V osmdesátých letech jsem pocítil, že bych 
chtěl něco většího. Trochu jsem už Vsetín znal, jezdil jsem 
tady na běžky, poznával zdejší nádhernou přírodu. Asi těžko 
najdete jiné město, tak krásně zasazené do přírody, jako je 
Vsetín,“ komentuje MUDr. Sankot. 

Vsetínská nemocnice mu dle jeho vlastních slov přinesla 
(a snad i přináší a bude ještě přinášet) krásné chirurgické 
roky, v nichž se snažil vycházet z potřeb regionu a soustřeďo-
vat na oblasti, které bylo potřeba rozvíjet. „Sem patří hlavně 
léčení nemocných s nádorovým onemocněním, operace za-
žívacího traktu, štítné žlázy, prsní žlázy, úrazů, rozvíjeli jsme 
cévní chirurgii, zavedli centrum pro operace kýl. Používáme 
moderní diagnostické a operační metody, které vedou k velmi 
dobrým výsledkům. Vždy jsme se snažili, aby lidé z našeho 
regionu měli kvalitní chirurgii,“ říká. 

Změny vstupu do nemocnice: Atypické sloupky prvního oplo-
cení nemocničního areálu pocházely již z roku 1911, pod ná-
vrhem je podepsán architekt Urbánek. Trasa oplocení a cesty, 
která plot kopírovala, byla jiná než v současnosti. Dnes by 
procházela těsně kolem očního a pokračovala levou polovi-
nou chirurgického pavilonu a centrálními operačními sály.  
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Čistírna odpadních vod, 
dílny údržby a ústředna

Období sedmdesátých a osmdesátých let patřilo v nemoc-
nici, co se týká stavebního ruchu k nejčilejším. Po otevření 
nového infekčního pavilonu v roce 1972 (podrobněji jsme  
o této stavbě hovořili v minulém zpravodaji), následovala 
rekonstrukce starého objektu pro potřeby neurologického 
oddělení. Současně bylo nezbytné vybudovat nákladné hos-
podářské provozy, především čistírnu odpadních vod a pro-
vést i příslušné úpravy kanalizace. Vybudována byla nová te-
lefonní ústředna, garáže, redukční stanice pro medicinální 
kyslík, údržbářské dílny, parkoviště. Následoval energoblok 
(1980), ale to už byla před dokončením také výstavba nového 
pavilonu G – Léčebny dlouhodobě nemocných, která byla 
zařazena mezi takzvané akce Z.

Při svém otevření v roce 1980 měla lé-
čebna dlouhodobě nemocných 85 lů-
žek. Prvním primářem byl MUDr. Tomáš 
GOLÁŇ, vrchní sestrou Dagmar Charou-
sová. Jednalo se tehdy o nový typ „dife-
rencované péče pro staré a dlouhodobě 
nemocné občany, poskytující komplexní 
specializovanou léčbu režimovou, die-
tetickou i medikamentózní, spojenou 
s rehabilitační péčí, přičemž klade důraz 
na odbornou péči ošetřovatelskou“, jak 
tehdy znělo v informačních materiálech. 
Součástí týmu se staly i dvě rehabilitační 

Až do počátku padesátých let byla brána naproti vstupu do 
staré interny, jak můžeme vidět na snímku z prvních pová-
lečných let. Vzhled plotu i brány je však již jiný.

Součástí čističky byly i usazovací nádrže kalu, jak je vidíme 
na fotografii z roku 2008. Od roku 2012 jsou již minulostí. 
Zčásti byly odstraněny, zčásti zasypány. Zvolena byla šetr-
nější, bezpečnější a provozně méně nákladná technologie. 

Budova vrátnice byla postavena v roce 
1950, v podobě, jak ji zachycuje říjnový list 
našeho historického kalendáře i některé 
snímky v kronikách. V osmdesátých letech 
přestavěna. V roce 2015 zateplena a upra-
vena do dnešní podoby.

Pavilon LDN poskytl nový 
typ péče, lůžka nestačila



S dětským oddělením byla ambulantní pracoviště v těsném 
kontaktu. Do roku 1984 dětské oddělení vedla MUDr. Jarmila 
Straňáková, poté ji na primářském postu vystřídal MUDr. Jiří 
kILIAN, který v mnohém ovlivnil péči o dětského pacienta, 
ale i názory svých spolupracovníků.  

Za jeho působení došlo k mnoha výrazným změnám v po-
skytování péče. Byl zaveden systém rooming in, kdy je novo-
rozenec s matkou na jednom pokoji, hospitalizace dítěte  
s doprovodem se stala samozřejmostí. 
MUDr. Jiří Kilian byl zastáncem Charty 
práv pro hospitalizované děti a výraz-
ně se zasloužil, že byl naší nemocnici 
(jako jednomu z prvních deseti zdra-
votnických zařízení v ČR) udělen titul 
Baby Friendly Hospital (Nemocnice 
přátelská k dětem) s právem užívat 
logo Unicef. Dětem přátelské pro-
středí vznikalo v pavilonu G i později 
po přestěhování do pavilonu K, kte-
rému děti v soutěži daly jméno Čtyř-
lístek. 

V čele dětského oddělení
byl osmadvacet let

Do pavilonu G, ve kterém našla zázemí léčebna dlouhodobě 
nemocných (nyní ONP), se nastěhovalo v roce 1980 rovněž 
dětské oddělení (mimo novorozeneckou část). Sedmdesáté 
a osmdesáté roky musely být pro pediatry dobou velmi hek-
tickou. Kromě běžného chodu oddělení připravovali personál 
pro řadu obvodních a specializovaných ambulancí (nefrolo-
gická, kardiologická, endokrinologická). V rámci nemocnice 
fungovalo také ambulantní dorostové oddělení, které posky-

tovalo zdravotní péči učňům a studen-
tům, spolupracovalo při volbě povo-
lání a dalších povinnostech. Dorostová 
zdravotní střediska byla při učiliš-
tích a internátech v Jasenicích, na 
Rybníkách a na Ohradě. Od roku 1973 
byl primářem dorostového oddělení 
MUDr. Otakar FUkALA, otec dnešní pri-
mářky infekčního oddělení MUDr. He-
leny Fukalové. 
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Celá řada ambulancí
 i pro mládež a dorost

a jedna sociální sestra. Ve spolupráci se studenty zdravot-
nické školy personál usiloval také o aktivizaci pacientů po 
stránce duševní, pořádáním různých kulturních pořadů a be-
sed, podporou koníčků či výstavkami prací pacientek. Již o pět 
let později však museli zdravotníci konstatovat, že počet lů-
žek v LDN se ukazuje pro potřeby okresu nedostačující. 

Ve vedoucí funkci primá-
ře MUDr. Goláně vystřídala 
MUDr. Danica HROMADO-
VÁ, Ph.D. Lékařka, která se 
narodila v roce 1954 v Bra-
tislavě, kde absolvovala 
středoškolská studia i lé-
kařskou fakultu. Do naší ne-
mocnice nastoupila v roce 
1983, od listopadu 1997 byla 
zástupkyní primáře a od 
roku 1998 oddělení násled-
né péče vedla. Přednášela, 
publikovala, byla odborní-
kem v oblasti geriatrie, soudním znalcem. V devadesátých 
letech ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy připravila 
scénáře, podle kterých vznikla trojice filmových dokumentů 
Cvičení pro seniory. Při jednání s pacienty byla vždy vstřícná 
a empatická. V roce 2014 podlehla těžké nemoci. 

Rok 2014 byl přitom v naší nemocnici Rokem pro LDN. 
Cílem tohoto projektu bylo shromáždit finanční prostředky 
na nákup nových lůžek a dalšího vybavení, ale také rozšířit 
spektrum služeb, aby byl pobyt na oddělení následné péče 
pro pacienty příjemnější. Díky pomoci sponzorů a výtěžku 
benefičních akcí (představení Osloboděná slibka, Rocková 
benefice, Adventní koncert a podobně) se podařilo shro-
máždit bezmála milion korun. V průběhu roku začali na od-
dělení působit nemocniční kaplani, ve spolupráci s dobro-
volnickým centrem Adorea zahájena canisterapie, trénink 
paměti, výtvarné tvoření a podobně. V následujících letech 
byla budova zateplena (viz foto z roku 2015), upraven inte-
riér, doplněno vybavení i pomůcky. Léčebna dlouhodobě 
nemocných se změnila v oddělení následné péče (ONP), 
pavilon dostal název Triangl. Od prvního ledna 2015 je pri-
mářkou MUDr. Zuzana Vojtěchová. 



MUDr. Jiří Kilian byl absolventem lékařské fakulty teh-
dejší Univerzity J. E. Purkyně v Brně. Když v roce 1984 na-
stoupil do Vsetína, bylo mu 34 let. Dětské oddělení pak vedl 
dalších 28 let. I když v roce 2012 primariát předal MUDr. Ma-
riánu Rubintovi, nadále působil jako lékař, vždy připraven 
pomoci. MUDr. Jiří Kilian byl erudovaným specialistou, člo-
věkem moudrým a respektovaným, s vysokým právním po-
vědomím a morálními zásadami. V roce 2014 byl oceněn jako 
Pracovník roku ve zdravotních službách Zlínského kraje. Na 
oddělení se vracel, když mu to zdravotní stav dovolil, a pra-
coval až do své smrti. Zemřel 12. dubna 2017, bylo mu 67 let.

Po pavilonech infekčním a LDN měla nemocnice ještě další 
smělý plán, a to výstavbu nové polikliniky. Ta „stará“ byla  
v ulici Mostecká, naproti městským lázním, poblíž mostu 

přes Bečvu. Svému účelu sloužila od 
roku 1926, tehdy tam Okresní nemo-
censká pojišťovna vytvořila první am-
bulance pro praktické a revizní lékaře. 
Po roce 1945 objekt převzala nemoc-
nice. Prostoru však nebylo dostatek, 
ambulantní pracoviště byla roztříštěna 
po celém městě, odloučena od nemoc-
ničních pracovišť. Přecházet museli pa-
cienti i zdravotníci. 

Například rehabilitační oddělení 
mělo pracovišť hned několik: léčebnou 
tělesnou výchovu, diagnostiku a tera-
pii ve středisku Sklář na Ohradě, fyzi-
kální terapii (elektroléčbu) v poliklinice 
na ulici Mostecká, v městských lázních 
byla poskytována vodoléčba, uhličité 

První návrh investičního záměru na výstavbu nové polikli-
niky a dostavbu nemocnice byly vypracovány již v roce 1961. 
Do programu výstavby však v následujících letech nebyl 
zařazen. Naděje svitla až o patnáct let později. V roce 1976 
byla stavba polikliniky zařazena do plánu, rozpočtové ná-
klady byly 40 milionů korun. Investiční záměr byl schválen 
v červnu 1977. 

Generálním projektantem byl Stavoprojekt Ostrava, ate-
liér 6, Ing. Arch. Zdeňka Kupty a Ing. Vladimíra Svobody, který 
v průběhu výstavby zemřel a jeho funkci převzala Ing. L. Strán-
ská. Generálním dodavatelem byly Pozemní stavby Olomouc, 
závod Vsetín a dodavatel technologie Chirana Praha. 

a jódové koupele, masáže (i podvodní) a skotské střiky.  
K tomu samozřejmě měli rehabilitaci u lůžek pro pacienty 
hospitalizované v nemocnici. Obdobné to bylo také u ně-
kolika dalších odborností. Nová, větší a modernější poli-
klinika byla zkrátka potřeba. 

Současně bylo vydáno územní rozhodnutí, které počítalo  
s asanací pavlačového domu č. 1336, který byl v těsné blíz-
kosti plánované stavby. Ihned po schválení radou tehdej-
šího Okresního národního výboru byly zahájeny práce na 
úvodním projektu. 

Vyvstala však řada problémů. Změna zákona o hospoda-
ření s byty vyloučila původně plánovanou asanaci. Zásadní 
změna nastala také vydáním nové normy pro projektování 
lékáren, což značně ovlivnilo dispozici a stavební program. 
K těmto problémům se 
přidružily další, které 
souvisely s požadavkem 
zvláštního zakládání po-
likliniky – využití tzv. mi-
lánské stěny, což zvyšo-
valo zásadním způsobem 
rozpočtové náklady. 

Začalo se dokonce mlu-
vit o změně lokality, ale 
vzhledem k blízkosti ne-
mocnice, autobusového 
a vlakového nádraží, bylo 
doporučeno původní sta-
noviště. 
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Na zařazení do programu
výstavby čekali 15 let

Pavlačový dům chtěli 
zbourat, ale musel zůstat

Pracoviště byla roztříštěna 
v několika částech Vsetína
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Vlastní stavba byla zahájena v prosinci 1981. Postupovala 
ale pomalu, nebyla zařazena mezi centrálně sledované 
stavby. Nakonec byla dokončena 30. 6. 1988, celkem se pro-
investovalo bezmála 46,5 milionů korun, což byla na teh-
dejší dobu značná suma. I když budova stála, nebyl ještě 
všem problémům konec. Podmínkou pro zprovoznění bylo 
zajištění tepla a horké vody, nemocnice neměla možnosti, 
proto se úkolu ujal městský národní výbor a jeho bytový 
podnik, který zajistil připojení na horkovod. 

Kolaudace polikliniky proběhla 20. 9. 1988 a zkušební pro-
voz zahájen 3. 10. 1988. Tomu předcházelo stěhování dosa-
vadních ambulantních provozů, příprava techniky, ale také 
terénní úpravy okolí. Všechny tyto práce zajišťovali za-
městnanci nemocnice bez ohledu na svůj volný čas. 

V nové poliklinice byl prostor pro dětské ambulance, od-
dělení tuberkulózy a respiračních nemocí, územní obvodní 
lékaře, dvě ortopedické ambulance, dvě chirurgické ambu-
lance se zákrokovým sálem, ambulance ORL, kožní oddělení 
se dvěma ambulancemi, oddělení klinické biochemie, lé-
kárnu, lékařskou ambulanci (službu) první pomoci a zubo-
lékařskou pohotovostní službu. Byla zde i centrální karto-
téka a centrální šatna. Bufet je doposud. 

Proinvestovalo se více
než čtyřicet šest milionů

Důvodem pro využití milánské stěny byla především loka-
lita – stavělo se v blízkosti Bečvy, na bývalém plavisku. Co 
vlastně milánská stěna obnášela? „Tekutý jíl a cementové 
mléko pod tlakem vháněli do štěrkového podloží, aby vznikla 
umělá skála. Tím se podloží zpevnilo. Mezi suterénní izolo-
vanou stěnou a milánskou stěnou se ponechal průduch – 
záchytný kanál, ze kterého osazená čerpadla vyčerpávala 
případnou spodní vodu,“ zavzpomínala před lety Ing. Blanka 
Andělová, která byla do roku 1996 vedoucí technického od-
boru nemocnice a stála u zrodu mnoha důležitých staveb.
Milánská stěna byla poprvé využita v padesátých letech dva-
cátého století při budování milánského metra, odtud zís-
kala svůj název.  Využívá se dodnes, především v lokalitách 
s omezeným prostorem. Nedávno byla prezentována při 
stavbě bytového domu U Milosrdných v historickém centru 
Prahy. 

Ve štěrkovém podloží 
vytvořili umělou skálu

Prostory polikliniky byly pro zdravotníky velkou radostí, 
vrásky na čele jim ale postupem času začal dělat sousední 
pavlačový dům. S rostoucím počtem automobilů se začaly 
prohlubovat problémy s parkováním, po nastěhování nepři-
způsobivých obyvatel se zvýšil hluk, přibylo krádeží kovových 
prvků, terasa i chodby polikliniky se staly hřištěm pro děti. 
Stav trval až do podzimu 2006, kdy město zahájilo demolici 
pavlačového domu, který již byl v havarijním stavu. Pro po-
likliniku a její návštěvníky se otevřely další možnosti par-
kování v okolí objektu, přibyl tolik potřebný klid pro práci 
a pro léčbu. 

V roce 2014 se poliklinika dočkala nových oken, opravy 
střechy, zateplení i nové fasády. Celkové náklady včetně pro-
jektové dokumentace přišly na téměř 18 milionů.  Vyměněno 
bylo celkem 272 oken, celková plocha zateplené fasády či-
nila cca 3 200 m2. Investorem byla Vsetínská nemocnice a.s., 
která do úprav vložila téměř 12 milionů korun, příspěvek 
Evropské unie prostřednictvím Státního fondu životního 
prostředí činil 6,3 milionu.

Blízkost pavlačáku dala 
zdravotníkům zabrat



Nově vystavěná poliklinika poskytla důstojné zázemí také 
lékárně, blízké ostatním ambulantním a lůžkovým provo-
zům, v dosahu vlakového a především autobusového ná-
draží. Do té doby nemocnice využívala služeb lékárny na 
Dolním náměstí (tehdy ještě Náměstí klementa Gottwalda), 
kde však byly skladovací možnosti omezené. V nové poli-
klinice poskytovala komplexní lékárenskou péči odpoví-
dající své době.   

V rámci tehdejšího Okresního ústavu národního zdraví fun-
govala lékárenská služba samostatně (respektive jako sa-
mostatné začleněné zařízení). Ředitelem lékárenské služby 
byl 1. 1. 1986 jmenován PharmDr. Petr Haničák, vedoucí lé-
kárník již zmíněné lékárny na Dolním náměstí, která měla 
sice velmi bohatou historii, ale již nedostatečné prostory 
pro skladování a lékárenskou výrobu. 

Prvním vsetínským lékárníkem byl podle dochovaných zá-
znamů PhMr. Emanuel Vidimský. Ten si v roce 1853 zřídil lé-
kárnu U moravské orlice. V domě byla ale i pošta, a tak byl 
lékárník zároveň i poštmistrem. Roku 1891 svou lékárnickou 
živnost přestěhoval na Dolní náměstí. Od roku 1912 vedl 
lékárnu legendární PhMr. (dřívější titul magistrů farmacie, 
využívány i další zkratky) Karel Puszkailer, který se zasloužil 
nejen o rozvoj lékárenských služeb, ale také turistiky a spo-
lečenského života. PhMr. Puszkailer zásoboval naši nemoc-
nici léky i zdravotnickým materiálem. V roce 1921 otevřel 
chemickou a kosmetickou laboratoř a drogérii. 

PhMr. karel PUSZkAILER (na snímku) se narodil 21. 3. 
1885 ve Vídni a zemřel 20. 10. 1953 ve Vsetíně. Žil a pracoval 
v domě na místě dnešního hotelu Magistr na již zmíněném 
Dolním náměstí. 

Věnoval se propagaci turistiky, 
přednášel, publikoval v tisku, znač-
koval turistické cesty, vydával tu-
ristické mapy. Zasloužil se o posta-
vení chaty na Vsackém Cábu (1928). 
Často a rád fotografoval. Dařilo se 
mu zřejmě i po stránce obchodní. 
Z jeho jména se stala značka, kra-
bičky s názvem jeho lékárny si lidé 
uchovávají dodnes. Jedna z tako-
vých výstavkových vitrín je také  
v zázemí naší lékárny v poliklinice. 
PhMr. Karel Puszkailer vedl lékár-
nu do roku 1951, kdy jej vystřídal 
PhMr. Ivan Straškraba. Později byl 
jejím vedením pověřen již avizo-
vaný PharmDr. Petr Haničák. 

Vsetín měl i další lékárny, na-
příklad na Svárově, jejíž provoz byl 
v roce 1972 ukončen. Budova byla 

zbourána a provoz přestěhován do Žerotínovy ulice, kde byl 
mimo jiné rozšířený sortiment léčivých bylin. Historie třetí 
lékárny byla jen krátká, poskytovala služby v letech 1948 až 
1954, vedl ji magistr PhMr. Zmijarov. Důvodem k ukončení čin-
nosti byl výbuch, který poškodil místnosti lékárny, následně 
vznikl požár. 

Do spádové oblasti Nemocnice s poliklinikou patřila také 
lékárna v Novém Hrozenkově, která měla na starost i záso-
bování zemědělských závodů a chovatelů drobných zvířat 
veterinárními léčivy. Výdejna léků byla také ve Zbrojovce, 
bylo zde možné vyzvednout recepty vystavené lékaři závod-
ního zdravotnického střediska. Výdejny léků byly zřizovány 
v dalších obcích a závodních zdravotnických obvodech.

První lékárník ve Vsetíně 
byl zároveň i poštmistr

Od lékaře domů přes Lékárny DUO

Dolní náměstí s domem, kde sídlila lékárna U moravské or-
lice. Zde pracoval magistr PhMr. Karel Puszkailer. Později 
lékárna spadala pod nemocnici. Místo si zachovalo ozna-
čení Magistr a zachovaly se také obaly od preparátů, které 
Karel Puszkailer kdysi vyráběl. Dokonce i recepty, které 
ještě vypisoval MUDr. Josef Holz. Pacient si je vyzvedl v ně-
kdejší lékárně na Svárově, která patřila PhMr. Františku No-
vákovi. I tyto příběhy nám vyprávějí bezmála sto let staré 
dokumenty.  
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Sanitka. Jeden ze symbolů zdravotnictví, péče o pacienta. 
O historii našich sanitních vozů jsme si povídali s provoz-
ním náměstkem Ing. Ladislavem kašparem.

První sanitka se podle dostupných pramenů objevila ve 
Vsetíně až po první světové válce, do té doby byli pacienti 
odkázáni sami na sebe. Provoz sanitek zprvu zajišťoval teh-
dejší Československý červený kříž. Pod nemocnici dopravní 
služba přešla až později v rámci sjednoceného zdravotnictví. 

Používala se vozidla na podvozcích Tatra, Laurin&Kle-
ment či Praga, vše však postupně začalo směřovat ke škodov-
kám. V nemocnici se řadu let používala Š 1201, jak ji vidíme 
níže na dobové fotografii.

Původní interiér lékárny v poliklinice byl k vidění až do roku 
2018. Následná modernizace přišla nemocnici na zhruba 
3,5 milionu korun. Zmizely výdejní boxy, dřevěné obklady 
stěn, staré pulty a nábytek. Lékárna získala klimatizaci, nové 
podhledy, podlahy, zcela nové prostorové uspořádání a vy-
bavení, včetně kabinky, kde si mohou klienti vyzkoušet zdra-
votnické pomůcky či obuv, rozšířila se i nabídka daného sor-
timentu. Ještě o tři roky dříve (v roce 2015) jsme otevřeli 
druhou lékárnu, u vstupu do hlavního nemocničního areálu. 
Obě naše lékárny prezentujeme pod společným názvem Lé-
kárna DUO.  

Sanitek se vystřídala celá 
řada typů, až po Anitku
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Interiér lékárny v poliklinice jsme takto znali třicet let 
až do roku 2018, kdy byla modernizována. 

Š 1201: Tento předchůdce stejšnů umožňoval již základní zdra-
votnickou nástavbu. Měl nainstalované transportní lehátko 
pro ležícího pacienta, sedačky plus transportní křeslo, v po-
dobné koncepci, jak je tomu dnes. Kabina řidiče byla oddě-
lena od ambulantního prostoru. 



Š 1203 se nejprve vyráběla v Kvasinách, později byla výroba 
přesunuta do Trnavy. „Bylo to takové dobrodružné auto, zá-
vady byly na denním pořádku. Při zdejším provozu bylo za 
čtyři roky totálně shnilé. Auta z výroby byla dost špatná. 
Kolikrát jsme jeli do Trnavy pro nová auta, už tehdy jsme si 
vezli nářadí a náhradní díly a mnohokrát už po cestě na Vse-
tín jsme stáli a dodělávali, co bylo zapotřebí,“ zavzpomínal 
provozní náměstek. Dílny ve Vsetíně a Rožnově se této situaci 
musely přizpůsobit, mechanici dělali sami i generální opravy 
a karosářské práce. 

Byla i řada nehod. „Každý rok se nějaká řešila. Naštěstí, 
alespoň co já pamatuji, si nevyžádala těžké zranění paci-
enta či osádky. Byla řada totálek, když se pohnulo s karo-
sérií, již se nedalo mnoho dělat,“ konstatoval Ing. Kašpar. 
Sanitky se nakupovaly na základě rozdělovníku, který koor-
dinoval tehdejší krajský ústav národního zdraví. „Dostávali 

Nejdéle však v nemocnici pro převoz zraněných a nemoc-
ných sloužila legendární Š 1203. Její sériová výroba se roz-
jela v roce 1969. „V sedmdesátých a osmdesátých letech 
jich tehdejší OÚNZ Vsetín provozoval kolem sedmdesáti až 
osmdesáti. Pětatřicet vozů bylo ve Vsetíně, zhruba podobná 
část ve Valašském Meziříčí a zbývající v garážích v Rožnově,“ 
uvedl provozní náměstek a pokračoval: „Zdravotnickou do-
pravu měla i tehdejší Zbrojovka Vsetín, sanitky provozovala 
hygienická stanice, která měla šest aut. Kromě převozu ne-
mocných byla provozována vozidla pro zásobování dvou ne-
mocnic a poliklinik, OÚNZ tehdy provozoval ještě kojenecký 
ústav, plicní léčebnu ve Valašském Meziříčí a dětskou ozdra-
vovnu v Kychové.“  Na fotografii vidíte seřazené Š 1203, při-
pravené na pravidelné technické prohlídky, ve kterých se 
vsetínské sanitky vždy dobře umísťovaly. Každá nemocnice 
tehdejšího OÚNZ měla své autodílny, středisko autodopravy. 

jsme dvě tři auta ročně, ale vzhledem k jejich životnosti to ne-
bylo nic moc. Ale měli jsme i novátorské počiny. Škoda 1203 
měla nad čelním sklem rovný kšilt, na základě zlepšovacího 
návrhu se kšilt shodil a zaoblilo se to, což bylo klempířsky 
docela náročné. Ale aerodynamický odpor se snížil a klesla 
spotřeba.“ Kromě přepravy dospělých pacientů měla ne-
mocnice i sanitku pro přepravu novorozenců, kterou si sami 
upravili. Uvnitř byl speciálně uchycený inkubátor s připo-
jením na kyslík. 

Významná změna nastala v roce 1976, kdy při ARO vznikla 
služba Rychlé zdravotnické pomoci. „Napřed v počtu dvou 
vozů, ale postupně se jejich počet rozšiřoval. Jedno auto mělo 
stanoviště v Novém Hrozenkově, území se postupně pokrý-
valo,“ upřesnil. Jaká byla tehdy četnost výjezdů? V prvních pěti 
letech činnosti rychlé zdravotnické pomoci jich bylo 5 703, 
sestry resuscitačního oddělení vysílaly osádku na místo úra-
zu, nehody, k vážně nemocnému v průměru čtyřikrát denně. 

Zpočátku byla jediným dostupným vozidlem Š 1203, v roce 
1985 byla pro rychlou lékařskou pomoc postavena speciální 
sanitka na podvozku Avia 21 Furgon. „Prostorově i koncepčně 
to byl pokrok, ale nikdo v tom moc nechtěl jezdit, pořád to 
byl prostě nákladní vůz,“ komentoval Ing. Kašpar s tím, že 
nemocnice Vsetín obdržela dvě tato vozidla. 

Takové dobrodružné auto, 
vzpomínají na škodu 1203
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„V roce 1989 jsme jeli s furgonem s materiální pomocí do 
Rumunska v době tehdejšího převratu. Pamatuji si to dobře, 
byl jsem jedním ze členů týmu. Druhým autem byla Š 1203,“ 
vysvětluje Ing. Kašpar. Na cestu se vydali 26. prosince. Měli 
namířeno do Temešváru, ale vojáci je do rumunského vnitro-
zemí nepustili, a tak materiál vyložili v první nemocnici na 
území Rumunska a vrátili se zpět. 

Druhá příhoda furgonu byl repatriační převoz pacienta  
z Francie, z Nancy v roce 1990. „Pacient tam na dovolené pro-
dělal srdeční příhodu, byl v tamní nemocnici hospitalizován 
a po propuštění jsme pro něj jeli. V nemocnici zírali, s čím jsme 
tam dojeli. Ale furgon byl tehdy jediným autem, které bylo 
schopné stabilního výkonu na dálnici. Jelo stovkou bez toho, 
že by se uvařil. Jak by to bezpochyby udělala Š 1203,“ doplnil. 

Následovala řada modernějších vozidel, až přišel VW Trans-
portér, který v různých modifikacích tvoří převážnou část 
našeho vozového parku dosud. VW Transporter T5 pojmeno-
vali školáci v roce 2016 Sanitka Anitka. Ta může převážet až 
čtyři pacienty, má nájezdovou rampu, ve výbavě automatický 
defibrilátor, sedadla jsou pohodlná a prostor klimatizován. 
Obdobně je tomu i u dalších typů. Nejnovější VW Transpor-
ter T6 pořídila nemocnice v roce 2021. Zdobí ji reflexní po-
lepy s logem a sloganem Pro zdraví Valašska, stejně jako 
její o rok starší „kolegyni“. A připravuje se nákup dalších 
sanitek. Aktuálně jich má nemocnice čtrnáct. 

Proměnami prošel i dispečink. „Ten první byl v budově ře-
ditelství, v místech, kde je dnes lékárna. Potom se přemístil 

na dopravu. Fungoval nepřetržitě, 
měl šest dispečerek, jednu vyčle-
něnou pro rychlou. Před mobil-
ními telefony se využívala komu-
nikace prostřednictvím vysílaček 
nebo vozových vysílaček, které 
byly propojené základovými sta-
nicemi. Dosah byl kvůli kopcovi-
tému terénu malý,“ reagoval ná-
městek. Dnes mobilní telefony  
v kombinaci s moderním počíta-
čovým systémem a GPS mají in-
formace o všech sanitkách a mo-
hou pružně plánovat převozy  
a jejich maximální využití. 

Do Francie pro pacienta, 
pomáhat až do Rumunska

1 | Mgr. Pavlína LEFkOVÁ, všeobecná sestra, chirur-
gické oddělení : „Naši nemocnici přeji, aby do ní chodili 
lidé rádi. Abychom všichni měli rozum a srdce na pravém 
místě a také více pochopení pro sebe navzájem. Abychom 
svou práci dělali s láskou a radostí. A abychom byli obyčejně 
lidští – jak pacienti, tak zdravotníci i všichni ostatní.“  
2 | Bc. Radim BLEšA, zdravotně-sociální pracovník, 
ONP: „Krom dalšího rozkvětu, výstavby nových budov bych 
určitě přál nemocnici dostatek spokojených zaměstnanců, 
kteří mají ke své práci vztah. Jak lékařů i sester, tak nižšího 
zdravotnického personálu, protože to je důležité pro zajištění 
zdravotní péče i pro chod nových budov, které jsou zatím jen 
v plánu. U nás na ONP je práce náročná. Musí tady být lidé, 
kteří tuto práci dělají srdcem a takoví tady jsou. Nemocnici 
bych popřál, aby takových lidí přibývalo.“ 
3 | Leona OBADALOVÁ, zdravotní laborant, hema-
tologické a transfuzní oddělení: „Spousta lidí říká, že 
tady opravdu chodí rádi, protože jsou k nim naši zdravotníci 
milí a laskaví. Popřála bych nemocnici, aby to tak bylo i na-
dále, aby si udržela vysokou kvalitu úžasného personálu, aby 
byla pro své zaměstnance i pacienty stále lukrativní širokou 
nabídkou odborných služeb i kvalitou péče, a aby sem všichni 
chodili rádi. Pracuji v laboratoři, která je skvěle vybavená. 
Přála bych nemocnici, aby se jí i nadále dařilo držet krok ve 
vybavování moderními technologiemi a aby si zachovala 
svou vysokou kvalitu.“ 
4 | Martin šTACH, investiční referent, provozní od-
dělení: „Z mého pohledu vnímám jako nejdůležitější pro za-
chování kvalitní péče o pacienta spokojeného zaměstnance, 
který má k dispozici adekvátní vybavení. Věřím, že to je však 
mnohdy nelehký úkol, a proto bych chtěl poděkovat všem, 
kteří usilují o jeho naplnění a zároveň těm, kteří tuto snahu 
dokáží ocenit. Z tohoto důvodu bych chtěl popřát Vsetínské 
nemocnici pozitivní vývoj v oblasti plánovaného investičního 
rozvoje, tak abychom společně mohli pracovat v pěkném pro-
středí s moderním vybavením a dostatkem personálu, který 
by mimo jiné právě tato perspektiva mohla zaujmout.“
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Co přejete Vsetínské nemocnici k jejímu výročí 

a do dalších let?


