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Souhrn:
Lékařství a Ošetřovatelství jsou vědní disciplíny, které neustále
směřují dopředu. Nesmíme však zapomínat i na historické kořeny, které
sahají hluboko do minulosti. O stavbě nové nemocnice v Klatovech se
jednalo na radnici již v roce 1908. Zásluhu na výstavbě tehdejší nemocnice
měli dva radní MUDr. Alois Mašek a JUDr. Karel Hostaš. Stavba nemocnice
pavilónového typu probíhala roku 1911 – 1913 na Křesťanském vršku, který
je známý svou Křížovou cestou. Na ploše 4 ha a 11 arů, se postavilo celkem
11 budov s kapacitou 200 lůžek. Jedna z nejmodernějších nemocnic v
rakousko-

uherském

císařství

byla

vysvěcena

14.

2.

1914

českobudějovickým biskupem Josefem Antonínem Hůlkou. Prvním
primářem a zároveň ředitelem se stal Bohumil Till. V průběhu času
nemocnice sčítala několik názvů. Od prvního pojmenování Okresní
nemocnice císaře krále Františka Josefa I. až do současnosti Klatovská
nemocnice, a. s. V nemocnici tehdy zajišťovala primární péči Kongregace
Šedých sester III. řádu sv. Františka. Tato kongregace byla založena v roce
1856 v Praze sestrami Plaňanskými a jejich přítelkyní Grosmannovou.
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Řádové sestry byly velice vzdělané a působily jako levná a ochotná pracovní
síla. V období totality se řádové sestry v nemocnicích staly spíše nežádoucí
a jejich výkon profese byl přesměrován do ústavů či domovů pro seniory.
Současná Klatovská nemocnice, a. s. se v Plzeňském kraji řadí mezi
nemocnice rodinného typu. V roce 2008 byla započata výstavba
monobloku, která se dokončila v roce 2012. Nemocnice klade vysoké nároky
na kvalitní poskytování lékařské a ošetřovatelské péče. Poskytuje péči nejen
v základních, specializovaných oborech, ale i péči v intenzivním traktu či
spirituální. V Klatovech působila taktéž řada významných osobností, které
se zasloužili o rozvoj lékařských věd.

Zdroje:
NAUSH, Jan Karel. Královské krajské město Klatovy z hlediska historického,
lékařského a topografického. 1. vydání. Klatovy: Město Klatovy, 2018. s.
170. ISBN 978-80-906037-8-3.
KŘÍŽ, Martin. Zmizelé Čechy: Klatovsko. 1. vydání. Praha, Litomyšl: Ladislav
Horáček – Paseka, 2009. s. 64. ISBN 978-80-7185-965-9.
SÝKOROVÁ, Lenka, ASCHENBRENNER, Vít a kolektiv. Klatovy. 1. vydání.
Praha: Lidové noviny, 2010. s. 592. ISBN 978-80-7422-018-0.
KŘÍŽ, Martin. Klatovy – město v proměnách času I. 1. vydání. Klatovy:
ARKÁDA, 2000. s. 69.
KŘÍŽ, Martin. Klatovy – město v proměnách času II. 1. vydání. Klatovy:
ARKÁDA, 2001. s. 69.
V příštím roce oslavíme sto let [on line]. 2013, [cit. 8. 7. 2019]. Dostupné z:
www.nemkt.cz/o-nemocnici/historie
142

Obrazové materiály v prezentaci byly použity ze soukromého archivu,
vlastních zdrojů, kroniky ARO, z výše uvedených literárních zdrojů.
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