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Vážení a milí občané, pacienti Kyjovska, kolegyně a kolegové, 

Téměř jsme dokončili stavební 
úpravy budovy pro magnetickou 
rezonanci. Dodání přístroje magne-
tické rezonance a termín spuštění 
do provozu počátkem roku 2016, 
bohužel, nesplníme. Výsledek výbě-
rového řízení napadla neúspěšná 
firma a případ skončil na ÚOHS
v Brně. Výběrové řízení budeme
s největší pravděpodobností rušit
a budeme vyhlašovat nové řízení 
na dodavatele přístroje magnetické 
rezonance. Termín zahájení provozu 
se nám posune na druhé pololetí 
roku 2016, což je škoda zejména
pro pacienty. Magnetická rezonan-
ce včasnou diagnostikou už mohla 
zachraňovat lidské životy nejen
v našem regionu. 

Významnou investiční akcí je připra-
vovaná rekonstrukce gynekologicko 
- porodního a dětského pavilónu
s rekonstrukcí operačních sálů gy-
nekologii a očního a porodního sálu 
v celkové předpokládané výši 270 
miliónů korun. Připravili jsme projek-
tovou dokumentaci, na jejím připo-
mínkování spolupracovali primáři
a vrchní sestry dotčených oddělení 
více jak půl roku. Nyní vyřizujeme 
územní rozhodnutí a stavební 
povolení, abychom začátkem roku 
2016 mohli vypsat výběrové řízení 
na zhotovitele a zahájit rekonstrukci. 
Pro rok 2016 budeme mít zřizovate-
lem Jm krajem poskytnuty investice 
ve výši 50 miliónů korun. 

Koncem prosince bude dokončena 

rekonstrukce hlavního vjezdu do 
Nemocnice Kyjov a úpravy vrátnice. 
Na vjezdu se svými investicemi po-
dílel opět zřizovatel, vrátnici opra-
vujeme vlastními prostředky. Všem 
pacientům a zaměstnancům děkuji 
za trpělivost a pochopení. Po dobu 
rekonstrukce byla v areálu velmi 
ztížena doprava a komplikované 
parkování. Nový dopravní systém 
by měl přinést plynulý a bezpečný 
provoz. V první třetině roku budou 
fungovat pro veřejnost současně 
obě vrátnice. 

2) Výsledky hospodaření
Kyjovská nemocnice se i v roce 2015 
pohybovala v kladných číslech a 
celoroční výsledek hospodaření 
bude srovnatelný s loňským rokem. 
Proto i v letošním roce jsme inves-
tovali z vlastních prostředků do 
nákupu přístrojů a vybavení pro jed-
notlivá oddělení, např. další poloho-
vací postele.  Opět v prosincovém 
výplatním termínu vyplatíme našim 
zaměstnancům odměny v celkové 
výši 10 miliónů korun. Jsme finančně 
připraveni akceptovat nařízení vlá-
dy k valorizaci platů všech zaměst-
nanců pro rok 2016. 

3) Spolupráce se zdravotními pojiš-
ťovnami
Se všemi zdravotními pojišťovnami 
včetně VZP se nám podařilo úspěš-
ně uzavřít vyúčtování za rok 2014. 
Spor o vyúčtování za rok 2013 s VZP 
se nám po mnoha trpělivých vyjed-
náváních, díky kompromisu obou 

od posledního vydání Nemocnič-
ního občasníku uplynulo 7 měsíců, 
které přinesly naší vaší nemocnici 
spoustu novinek a událostí.
Jednou z nejvýznamnějších událostí 
bylo získání Certifikátu kvality
a bezpečí pro Nemocnici Kyjov. 
Akreditace přináší zkvalitnění 
nemocniční péče pro pacienty, 
bezpečné pracovní prostředí
a vyšší nároky na zaměstnance. 
Může znamenat i příznivější platby 
pojišťoven. Akreditaci budeme kaž-
dé tři roky obhajovat a budeme se 
snažit i systémem vlastních auditů 
i kontrol udržet dobře nastavenou 
laťku. 

1) Investice
V červnu se nám ve spolupráci
s Hasičským záchranným sborem 
Jm kraje podařilo realizovat demoli-
ci obytné budovy č. 32 bez omezení 
provozu jednotlivých oddělení, 
dopravy a lékárny. Hasiči využili
demolici k nácviku záchranných 
prací v sutinách domu. Stejně tak 
si i naše nemocnice vyzkoušela 
ošetřování zraněných figurantů při 
simulované mimořádné události. 

V červenci proběhlo za přítomnosti 
hejtmana Jm kraje Michala Haška
a dalších významných hostů 
slavnostní otevření zatepleného 
pavilónu ORL s vyměněnými okny 
a opraveným operačním sálem.  
Na rekonstrukci se finančně podílel 
zřizovatel, Jm kraj. 



stran, podařilo v těchto dnech úspěšně uzavřít. Tím jsme 
eliminovali riziko nekonečného soudního sporu a dosáhli 
jsme částečného úspěchu. Z původně požadované částky 
33 miliónů za neuhrazenou péči nám pojišťovna proplatí 
13 miliónů korun. Tyto peníze chceme věnovat na zvýšení 
komfortu pacientů, např. nákup antidekubitních matrací. 

4) Lidské zdroje a významné události
V srpnu navštívil Nemocnici Kyjov premiér vlády ČR Bohu-
slav Sobotka v doprovodu hejtmana Jm kraje a našeho 
zřizovatele Michala Haška. Spolu se starostou Lovčic předal 
premiér dětskému oddělení v Kyjově finanční dar. 
Koncem listopadu jsme se v areálu nemocnice setkali se 
zástupci Židovské obce Brno. Prohlédli si upravenou část 
bývalého židovského hřbitova v nemocničním parku.
Po dlouhých jednáních jsme  se asi před rokem se zástupci 
Židovské obce Brno vzájemně dohodli na kompromisním 
řešení. Vymezili jsme pohřebiště kameny a rychle rostoucími 
dřevinami, vyznačením oddechové zóny dlažbou
a lavičkami a dohodli jsme se na umístění pamětní desky, 
kterou si Židovská obec zajistí a my ji osadíme
a do budoucna na průběžném vylepšování a udržování 
tohoto pietního prostoru naší stranou. Na realizaci se 
podílely školy našeho regionu, SOS Bzenec výsadbou dřevin 
a SOU Havlíčkova Kyjov vydlážděním plochy. 
V naší nemocnici velmi dobře pracovala Čestná rada 
Nemocnice Kyjov s předsedou a starostou Bzence panem 
Pavlem Čejkou. Čestná rada je výborným vzájemným 
komunikačním kanálem mezi nemocnicí a a pacienty, 
zprostředkované obcemi regionu. V průběhu roku jsme se 
dvakrát sešli a starostové, členové rady se účastnili i našich 
významných událostí. 
V současné době se naše vaše nemocnice připravuje 
na rok 2016. Kromě stavebních investičních akcí včetně 
rekonstrukce gynpor. pavilónu se připravuje rekonstrukce 
a zateplení patologie, výměna oken a zateplení pavilónu 
nukleární medicíny a zateplení a výměna oken pavilónu 
plicního. Další investicí bude rekonstrukce kanalizace.
Z prostředků zřizovatele bychom měli v příštím roce 
realizovat nákup nového CT přístroje v hodnotě
25 miliónů korun a nákup rentgenu. 
Plánujeme na první pololetí roku 2016 zkušebně canisterapii  
pro pacienty dětského oddělení v Kyjově i pro seniory
na ošetřovatelských lůžkách ve Veselí nad Moravou.
Máme zkušeného terapeuta a moc hodného a 
vycvičeného pejska se všemi potřebnými osvědčeními
a certifikáty. Na dětském oddělení jsme zahájili spolupráci 
s Praktickou školou SOU Havlíčkova Kyjov. Studenti zahájí 
spolupráci divadelním představením a zábavným 
programem. Při údržbě zahrady nám vydatně a pravidelně 
vypomáhají uživatelé Domova Horizont. 

70. výročí založení Nemocnice Kyjov
Nemocnice Kyjov chystá v roce 2016 řadu akcí při 
příležitosti oslav 70. výročí. Všechny plánované akce
pro laickou i odbornou veřejnost i pro zaměstnance 
budou probíhat pod záštitou hejtmana Michala Haška, 
senátora Zdeňka Škromacha a našeho kyjovského 
starosty Františka Lukla. O všech akcích budete 
informováni v tomto občasníku a průběžně
o jednotlivých akcích zvlášť pozvánkami.

Bude připraveno i mnoho drobných, zajímavých dárků 
i ocenění významných osobností spjatých s Nemocnicí 
Kyjov. 

Poděkování
Dovolte mi, abych poděkovala všem našim obětavým 
zaměstnancům z řad lékařů, zdravotních sester a bratrů, 
úředníků, sekretářek, referentů, dokumentátorek, 
údržbářů, sanitářek a sanitářů, uklízeček, skladníků, 
elektrikářů, techniků, zahradníků, právníků a mých 
nejbližších spolupracovníků náměstků. Díky jejich práci 
má nemocnice dobré jméno v regionu.

Děkuji všem našim sponzorům, obchodním partnerům
a dodavatelům za dobrou spolupráci. 

Významné poděkování patří Městu Kyjovu a starostovi 
F. Luklovi nejenom za sponzorství, ale i za výborné klima, 
prostředí a podporu. Dík patří i starostům celého regionu, 
spolupráce si velmi vážím. 

Děkuji svému zřizovateli, Jihomoravskému kraji
za vytvoření velmi příznivých podmínek pro naši práci
a podporu naší vaší nemocnice. 

Poslední a velké poděkování patří vám, vážení pacienti. 
Děkuji vám, že nám pomáháte v naší nelehké práci,
že ji dovedete poděkováním a pochvalou ocenit,
a že jste trpěliví a tolerantní při všech rekonstrukcích
a stavebních činnostech v nemocnici, které probíhají
za plného provozu. 

Vážení přátelé, přeji vám všem příjemné prožití 
vánočních svátků a vše dobré v novém roce.

Šťastný nový rok 2016

Pokračování ze str.2
úvodní slovo ředitelky Mgr. Danuše Křivákové



návod 
jak zabalit dárek
a potěšit své blízké originálním balením
Obdarovat své blízké malou pozorností je potěšující nejen
o vánocích. Všichni rádi dárky dostáváme, mnozí z nás je i s 
velkou chutí rozdávají. Má to něco do sebe, když má dáre-
ček zajímavý tvar, nápadité balení, neotřelou formu. Zkrátka 
když víte, že ten někdo si udělal čas, aby vás potěšil. Vtipně 
zvolený tvar krabičky navíc obdarovanému může pěkně za-
motat hlavu a protáhnout rozbalování a s tím spojené chvíle 
napětí...
Když se na balení dárku připravíte včas, nemusí vás to stát nic 
navíc, protože lze zužitkovat doslova co dům dá. Už dávno 
neplatí pravidlo, že se dárky balí jen do papíru či celofánu. 
Použít můžete látku, organzu, přírodniny, dokonce obyčejný 
karton a jednoduchý základ oživit autorskou visačkou - jme-
novkou. Krabice, které již nepotřebujete mohou dostat nový 
„kabát“ za pomocí dekorativních Washi pásek. Zdatnější vý-
tvarníci si možná troufnou krabičku rovnou pomalovat.
Vytvořte letos balení, které podtrhne osobnost obdarované-
ho a o vás bude vypovídat, že darujete z lásky.
Tvořivosti a recyklaci zdar!

Vaše veverka Čiperka

pro
tátu

pro
mámu

pro
brášku

Překvapit
blízké

milou pozorností
nepotřebu je

důvod



Co obnáší práce nutričních
terapeutů?

Srovnání menu racionální a dietní 
stravy - 3 denní rozpis

Péče nutričního terapeuta
Ovlivnit stravou se dá hodně, zejména pak tzv. civilizační 
onemocnění, mezi která patří obávané srdečně-cévní 
nemoci, obezita, diabetes mellitus 2. typu, hypertenze, dna 
a jiné.  Od roku 1935 byly do praxe zařazeny „dietní sestry“, 
které zajišťovaly odborné vedení stravování nemocných ve 
zdravotnických zařízeních. Změnou legislativy byl původní 
název dietní sestra nahrazen v roce 2004 označením nutriční 
asistent a nutriční terapeut. Ten vykonává své povolání 
samostatně, bez odborného dohledu. 
Kdo je to nutriční terapeut? Jaká je jeho role v péči
o nemocné v Nemocnici Kyjov?
Nutriční terapeut poskytuje a zabezpečuje nutriční potřeby 
v oblasti léčebné výživy. Provádí odbornou činnost v rámci 
dietního stravování, zpracovává nutriční anamnézu, 
sestavuje individuální jídelní plány, provádí edukaci 
pacientů a jejich rodinných příslušníků. Po dohodě s lékaři 
navrhuje změny v dietě a způsobu přijímání stravy. 
Nutriční terapeut má své nezastupitelné místo v multidiscipli-
nárním týmu, který pečuje o pacienta. Informace o pacien-
tovi, který je přijímán a je v riziku vzniku malnutrice (malnutrice 
je špatný výživový stav nemocného, který je způsoben nepo-
měrem mezi příjmem a výdejem živin), se v den přijetí dostane 
k nutričnímu terapeutovi, který pacienta navštíví a provede 
první konzultaci. Nutriční terapeut cíleně vyhledává pacienty 
s rizikem malnutrice, která způsobuje u pacientů komplikace, 
a také prodloužení a zvýšení nákladů na léčbu. Vyhledávání 
rizikových pacientů se u nás provádí na základě nutričního 
(Nottinghamského) screaningu ve spolupráci se všeobecný-
mi sestrami, které při příjmu pacienta do nemocnice zhodnotí 
riziko malnutrice v ošetřovatelské dokumentaci. Nutriční tera-
peut zjišťuje, jestli pacient nemá alergii na nějakou složku po-
travy, v jakém stavu se nachází jeho chrup, zda netrpí nechu-
tenstvím či poruchou polykání, vlivem stresu z hospitalizace a 
vyšetření. Zjišťuje také jakým způsobem a kolik se stravuje. Na 
základě těchto informací stanoví tzv. nutriční plán, popřípadě 
provede sledování denního příjmu stravy. Příjem stravy však 
může být ovlivněn věkem pacienta, jeho pohlavím, nemocí 
nebo jinými faktory.  Pokud pacient není schopen přijmout 
dostatečné množství energie, jsou mu doporučeny vhodné 
potravinové doplňky (sipping). Nutriční terapeut také sleduje 
laboratorní hodnoty albuminu, prealbuminu, celkovou bílko-
vinu, které patří mezi ukazatele malnutrice.
Spektrum činností nutričního terapeuta není omezeno jen 
péčí o hospitalizované pacienty, ale spadá do něj i péče o 
pacienty ambulantní.
V naší nemocnici je zřízena nutriční poradna. Během její ka-
ždodenní činnosti nutriční terapeut pečuje o pacienty s cuk-
rovkou, dnou, onkologické pacienty, pacienty s nadváhou.
Součástí práce nutričního terapeuta je i edukace pacienta 
a jeho rodiny po stránce výživy a doporučení dietních 
opatření do domácího ošetření.
Poradna se nachází v pavilonu L v blízkosti diabetologické 
ambulance.
Kontakt na nutriční terapeuty: 518 601 900.

V nastávajících dnech nás čekají nejkrásnější svátky v roce – 
Vánoce a příchod Nového roku. Naše strava dostává
v těchto dnech jisté proměny.
Tělo více odpočívá, lenoší a je ve větší pohodě. Nezakazujme 
si dobroty, které nám vánoční stůl přináší, spíše než kvantitě, 
se věnujme kvalitě a pestrosti stravy. Během dne konzumujte 
hodně ovoce a zeleniny. Jsou bohaté na vlákninu a vodu
a pomohou objemově zaplnit žaludek.
Nezapomínejme také na pitný režim – pozor na větší 
množství alkoholu a zdravý pohyb.
 

racionální strava strava při onemocnění 
žlučníku a poruchách 
zažívání

snidaně kakao, máslo, veka,
sýr plátkový

bílá káva, máslo, veka, sýr 
plátkový 30%

přesní-
dávka

pomeranč banán

oběd žemlovka s jablky, kompot žemlovka s jablky, kompot

večeře polévka rybí 
smažený kapr,
bramborový salát

polévka rybí
pečený kapr (filé), brambo-
rová kaše, ovocný salát

snidaně bílá káva, vánočka, máslo, 
džem

bílá káva, vánočka, máslo, 
džem

přesní-
dávka

pomelo ovocná přesnídávka

oběd pol. vývar s těstovinou
a játrovými knedlíčky
hovězí svíčková, knedlík

netučný vývar s těstovinou
a masovými knedlíčky
hovězí svíčková dietní, 
houskový knedlík

svačina lučina, pečivo lučina, pečivo

večeře obložený talí ř, celozrnné 
pečivo

obložený talí ř, housky

snidaně čaj, tuňáková pomazánka, 
chléb

čaj, tuňáková pomazánka, 
veka

přesní-
dávka

kiwi jablko

oběd pol. vývar se zeleninou a 
těstovinou

netučný vývar se zeleninou 
a těstovinou

svačina termix, loupáček termix, loupáček bez máku

večeře pečené kuře na žampio-
nech, brambory, kompot 

pečené kuře na zelenině, 
brambory, kompot



Velmi si vážíme vašich názorů, 
komentářů, postřehů a děkujeme, 
že nám je píšete. V tomto čísle 
uveřejňujeme krásné ilustrované 
dopisy od dětských pacientů, které 
se nám minule do rubriky nevešly.

NAPSALI
JSTE NÁM
Redakce si vyhrazuje právo

na krácení příspěvků.

ATRAKTIVNÍ NOVINKA
UŽ JSTE ABSOLVOVALI
virtuální prohlídky oddělení?
VSTUPTE, JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.
www.nemkyj.pano3d.cz



Stavební práce Nemocnice Kyjov|technický nám. Ing. Bronislav Klečka

Dobré hospodaření Nemocnice Kyjov se pozitivně odráží v realizaci 
investičních akcí a nákupu nových přístrojů pro rok 2015.

V únoru 2015 byla zprovozněna a předána zrekonstruovaná 
část oddělení nukleární medicíny, a to prostory pro přípravu 
radiofarmak. Tato stavební investiční akce ve výši 6,1 mil Kč 
a následná koupě přístrojového vybavení ve výši téměř
2,0 mil Kč byla celé hrazena z investičního fondu nemocnice. 
V  jarních měsících probíhalo zateplení budovy a výměna 
oken pavilonu, ve kterém se nacházejí oddělení ORL, 
transfuzní a OKB. Součástí stavebních prací bylo i vyřešení 
bezbariérového vstupu do budovy. Veškeré práce probíhaly 
za plného provozu, proto tímto ještě jednou děkujeme 
zaměstnancům jednotlivých oddělení a pacientům za 
trpělivost. Stavba byla ukončena v červnu 2015 a kompletní 
náklad celé akce činil 11,7 mil Kč. Akci spolufinancoval 
investiční fond JmK částkou 7,3 mil Kč a  dotační fond EU 
částkou 4,4 mil Kč. 
Začátkem léta proběhla demolice bytového domu s 32 
bytovými jednotkami, který vykazoval statické poruchy. 
Nájemníkům bylo nabídnuto náhradní bydlení. Součástí 
demolice byla účast HZS Jihomoravského kraje a následně 
cvičení integrovaného záchranného systému, který v rámci 
demolice nacvičoval záchranářské práce. Demolici ve výši 
2,6 mil Kč uhradil zřizovatel - JmK.
Současně byla v červenci zahájena rekonstrukce části 
budovy C1 – oddělení chirurgie. Výsledkem rekonstrukce 
jsou nové prostory pro umístění magnetické rezonance 
včetně potřebných technologií a zázemí lékařů. Stavební 
akce v  částce cca 10,5 mil Kč je placena z  investičního 
fondu nemocnice.
V  polovině září začaly stavební práce na rekonstrukci 
obou vjezdů do areálu nemocnice. Rekonstrukcí projde 
hlavně komunikace včetně přeložek sítí pod komunikací 
a zastřešení hlavní vrátnice včetně umístění nového 
loga nemocnice. Součástí bude nový vjezdový systém. 
Zprovoznění nových terminálů je plánováno do poloviny 
prosince. Prosíme zaměstnance a návštěvníky nemocnice o 
trpělivost, vstřícnost a dodržování informačních pokynů. Na 
celkových nákladech ve výší 6,5 mil Kč se podílí dotací 5,0 
mil Kč zřizovatel JmK a částkou 1,5 mil Kč Nemocnice Kyjov.
Na začátku roku 2015 vedení nemocnice odsouhlasilo 
nákup zdravotnických přístrojů ve výši 15 mil Kč z investičního 
fondu nemocnice. Postupně jsou soutěženy a nakupovány 
přístroje dle plánu a požadavků jednotlivých oddělení. 
Nakoupeny byly např. mikrochirurgická jednotka pro oční 
oddělení, dvě sanitní vozidla pro převoz pacientů, inkubátor 
pro novorozenecké oddělení, mycí automat na endoskopii, 

elektrická polohovatelná lůžka na oddělení interny, ORL, 
infekční a nervové, dále pak zalévací linka a mikrotom na 
patologii. 

Nemocnice Kyjov pro následné období 2016–2019 
nachystala projekčně několik dalších akcí – zateplení a 
výměnu oken budovy plicního oddělení a budovy nukleární 
medicíny; ve spolupráci s oddělením je vypracován projekt 
na kompletní rekonstrukci patologie.
Největší akcí, kterou vedení nemocnice ve spolupráci 
se zástupci oddělení gynekologicko-porodního, očního, 
rehabilitace a dětského chystá, je rekonstrukce a 
přístavba gynekologicko - porodního pavilonu. Jedná se 
o vybudování nových operačních sálů pro oddělení oční 
a gynekologii, porodních sálů a lůžkové části oddělení 
očního a rehabilitace. Kompletní rekonstrukcí projde dětské 
oddělení. V přízemí vznikne lůžková část a do patra budou 
umístěny ambulance a zázemí lékařů. Budovy doplní nové 
výtahy. Řešeno je i parkování pro pacienty kolem pavilonu 
vybudováním nových parkovacích ploch. Celkové náklady 
akce se budou pohybovat kolem 270 mil Kč.

CVIČENÍ HZS BĚHEM DEMOLICE BYTŮ



Architekt Bedřich Rozehnal a jeho Kyjovská nemocnice|MUDr. Jiří Dunděra

Prof. Ing. Arch. Bedřich Rozehnal, DrSc.
*2. června 1902, Třebětín u Letovic
†11. června 1984, Brno
Architekt, malíř, grafik, projektant
nemocnic a univerzitních klinik,
vězeň komunismu

Motto:
... Chtěl jsem se vždycky dopátrat pravdy v životě i v práci.
Chtěl jsem pomáhat tam, kde lidé nejvíce trpěli, to jest 
v nemocnici. Kolik utrpení jsem viděl a cítili za ta léta, co jsem 
pracoval pro zdravotnictví. Uvědomuji si, že vím jen strašně 
málo i ze své vlastní profese …

(B.R. manželce Ludmile z pankrácké věznice)

Po letech skutečné vize
Teprve s odstupem tří generací je možno posoudit význam 
stavby kyjovské nemocnice, která podstatně ovlivnila život 
celého regionu. Její projekt byl součástí velkorysého plánu 
Moravského zemského výboru v  Brně na vybudování 
moderních okresních nemocnic. Pozoruhodné je, že tento 
úkol převzal mladý brněnský projektant – funkcionalista, 
rodák z  Vysočiny – Ing. Arch. Bedřich Rozehnal, který na 
sebe upozornil odbornou veřejnost už stavbou Masarykovy 
léčebny na Žlutém kopci v  Brně, určené pro pacienty se 
zhoubnými nádory. Stavbu začal v  roce 1933 v  projekční 
kanceláři prof. Ing. Arch. Vladimíra Fischera a dokončil ji 
v roce 1935 už sám, po absolvování studijních cest do Vídně, 
Curychu a Francie. Zde navštívil ateliér proslulého architekta 
Le Corbusiéra a konzultoval své projekty se známými 
evropskými radiology profesorem Gustavem Roussyum, 
ředitelem onkologického ústavu v  Paříži, i Marií Curie-
Sklodowskou. Když v roce 1938 začal projektovat kyjovskou 
nemocnici, měl za sebou už komplex nemocnice v Novém 
Městě na Moravě (1937), nemocniční pavilony v  Ostravě 
(1935) a v Hodoníně (1936), byl už známým projektantem a 
členem československé pracovní skupiny CIAM (Mezinárodní 
kongres moderní architektury).
Arch. B. Rozehnal tak přesně po třiceti letech začal 
uskutečňovat původní plán kyjovského starosty MUDr. 
Severina Joklíka (1857 – 1915) z roku 1908 a o jeho realizaci 
se zasloužil další osvícený představitel města, učitel Matěj 
Urban, který byl v  roce 1942 za heydrichiády popraven 
nacisty v Brně v Kounicových kolejích.

Bedřichova kamenitá cesta z Vysočiny do moravské 
metropole
Bedřich Rozehnal se narodil 2. června v Třebětíně u Letovic 
(dnes její součást) v okrese Blansko. Otec, úředník v textilce, 
zemřel, když mu bylo šest let a mladšímu bratru Oskarovi 
teprve čtyři. Maminka Hermína se tak jako osmadvacetiletá 
vdova přestěhovala se svými dvěma synky ke svému tatínkovi 
na hospodu do Letovic. 
Bedřich byl od mládí nadějný malíř a chtěl jít studovat na 
akademii do Prahy, jakmile odmaturoval na brněnské reálce. 
Dostat se tam na koleje ale bylo beznadějné, a proto si zapsal 
profesuru kreslení na České vysoké učení technické. A po půl 
roce se vzdal svého snu o malířství a rozhodl se definitivně 
pro praktičtější a všestrannější profesi architekta. Nedostatek 
peněz na studiu zavinil, že si musel vydělávat nejprve jako 
výpomocný učitel ve Voděradech a Svitávce i jako malíř 
v keramické manufaktuře v Letovicích, až si konečně začíná 
vydělávat už jako student v  projekční kanceláři Zemské 
správy v Brně a od roku 1928 v ateliéru prof. Vlad. Fischera, 
kde zůstal i po ukončení studií po roce 1931.
Zajímavou vzpomínku z  tatínkova mládí, která se stala 

postupem času legendou, mi vyprávěla dcera architekta 
Rozehnala Eva Bínová-Rozehnalová (profesí architektka po 
otci), když jsem si prohlížel rodinné fotografie. Upozornila mě 
na zažloutlou pohlednici s  několika krojovanými dvojicemi 
z  letovických dožínek. Byl mezi nimi i tatínek Bedřich se 
svou milou Mařenkou, která zemřela asi dvacetiletá na 
tuberkulozu. Prý nevlídné prostředí tehdejší tuberkulózní 
léčebny s  nedostatkem slunce a stísněnými prostory, 
připomínající spíše starý klášter jak nemocnici, bylo snad 
v pozadí rozhodnutí jejího otce projektovat nemocnice plné 
slunce a volného prostoru, uprostřed zeleně, kde by hlavním 
měřítkem byl pacient a jeho potřeby. 

Kyjovská nemocnice jako model moderního ústavu 20. století 
Základní myšlenkou Rozehnalova projektu bylo vytvořit 
nemocnici – město s  centrálním náměstím, vzájemně 
propojenými pavilony rozloženými v  lesoparku, který 
dosahuje až k  nim. Pacient měl být od prvního okamžiku 
vstupu do nemocnice zbaven strachu a úzkosti přívětivým 
prostředím, které by začínalo prostornými prosklenými 
vestibuly, které odlehčují sloupy. Corbusiérův vliv je patrný na 
souvislých okenních pásech, které protínají všechna podlaží, 
i na fasádách s plochami skleněných tvárnic, které vnášely 
do prostoru záplavu slunečního svitu. Dva největší pavilony 
– chirurgický (postavený jako první budova nemocnice) 
i gynekologický byly odlehčeny spirálovým schodištěm a 
nároží zase nadlehčovaly sloupy, které jakoby nadzvedávaly 
tělesa budov. I po sedmdesáti letech působí stavba moderně 
i svou fasádou s použitím režné keramiky. Rozehnal byl proslulý 
tím, že své představy konzultoval s  předními odborníky. 
Například koncepce porodnicko-gynekologického pavilonu 
spojeného s  kojeneckým ústavem a dětským oddělením 
vznikala z dlouhé spolupráce s gynekologem prof. Havláskem 
a stala se prototypem podobných staveb. Jako projektant si 
uvědomoval, jak důležitou roli má v nemocničních zařízeních 
čas, a proto velkou pozornost věnoval komunikačním vazbám 
s  pomocnými a hospodářskými provozy a samozřejmě 
i mezioborovým vztahům. Se stejnou pečlivostí se snažil 
vyřešit každý detail v  interiéru, který i po letech zaujme 
svou účelností. Není bez zajímavosti, že zahradní úpravu 
kyjovské nemocnice prováděl architekt Otto Eisler, který měl 
k Rozehnalovi vztah víc jak kolegiální a spolupracoval i na 
nemocnicích v Hodoníně, Kroměříži a Dačicích.

Válečné a poválečné osudy nemocnice
Stavba kyjovské nemocnice začala v roce 1939 a vzhledem 
k  válečným událostem pokračovala pomalu. V  roce 1942 
okupační úřady rozhodly urychlit výstavbu a vybudovat 
tu lazaret SS. Ironií osudu popravili nacisti v  tomto roce 
starostu města Matěje Urbana, který stál u zrodu nemocnice. 
V  toce 1943 se SS lazaret skutečně nastěhoval do budovy 
chirurgického pavilonu. Neštěstím pro nemocnici byla 
skutečnost, že koncem války si z ní německé vojenské oddíly 
udělaly dobře hájený strategický bod, ze kterého díky jejímu 
umístění na vyvýšeném místě nad městem ovládaly rozsáhlý 
úsek fronty od Svatobořic až po Strážovice. Proto také 
nemocnice z  celého tehdejšího kyjovského okresu utrpěla 
nejvíc. Podle kronikáře města Jakuba Kyněry dostala 33 
přímých dělostřeleckých zásahů, které zničily všechna okna, 
většinu dveří a prakticky kompletní vnitřní zařízení. Škoda byla 
tenkrát odhadnuta na 15 milionů Kčs, a proto se otevření 
nemocnice posunulo až na 1. duben 1946. Zařízení a vnitřní 
vybavení obstarala z největší části americká pomoc UNRRA.
Po otevření nemocnice se urychleně pokračovalo ve 
výstavbě dalších pavilonů, hospodářských budov a provádí 
se parková úprava. V červnu 1947 provází architekt Bedřich 
Rozehnal nemocnicí prezidenta Dr. Ed. Beneše s  paní 



Hanou při jejich návštěvě Kyjova už jako profesor VUT Brno
a seznamuje hosty s provozem i dalšími plány rozvoje okresní 
nemocnice.

Na vrcholu tvůrčích sil
Po válce se dostavují pavilony několika nemocnic 
projektovaných Rozehnalem už před válkou. Do centra 
jeho pozornosti se dostávají projekty velkých klinických 
nemocnic. Stává se členem Zemské zdravotní rady pro zemi 
Moravskoslezskou a v roce 1947 absolvuje studijní pobyt ve 
skandinávských zemích, Holandsku a Anglii. Ve Finsku se 
setkává se světoznámým architektem A. Aaltem.
Nejvýznamnějším projektem architekta Rozehnala je 
nepochybně Dětská klinická nemocnice v Brně – Černých 
Polích (1947-1954). Vedle ní projektuje i areál klinické 
nemocnice v Bohunicích a roce 1948 je projekt připravený 
k  realizaci. Podle Rozehnalových přátel stačilo, aby se 
komunistický únorový puč v  roce 1948 opozdil jen o pár 
měsíců, a začalo by se se stavbou. Tak byla česká moderní 
architektura, a zejména Brno, ochuzena o mimořádný 
nemocniční areál pouhým politickým rozhodnutím. Bohužel 
to v naší historii nebylo poprvé ani naposled. V roce 1950 
je po dvanáctileté existenci zlikvidována Rozehnalova 
projekční kancelář a jeho spolupracovníci jsou převedeni 
do Stavoprojektu.

Profesor Rozehnal se intenzivně věnuje výchově mladé 
generace, zastává funkci proděkana, které je zbaven 
v  roce 1955, a je pouze otázkou času, kdy bude zbaven 
profesury. Před Vánocemi 1959 dostává od rektora prof. 
Vladimíra Meduny výpověď. Profesor Rozehnal je ale i pro 
partajníky trochu tvrdý oříšek. Je oblíbený mezi studenty, 
respektovaný a vážený mezi svými kolegy, v r. 1956 dostal 
vyznamenání Za vynikající práci a byl jmenován doktorem 
technických věd. Jeho Dětská klinická nemocnice získala 
široký mezinárodní ohlas a ocenění v  rámci OSN, dostala 

se v  roce 1958 na československou známku a do prestižní 
publikace A. Dorgela Modern European Architecture. 
Nezbývá tedy nic jiného, než architekta Rozehnala 
zdiskreditovat před společností a udělat z něho kriminálníka.

Basoprojekt na Pankráci
V  lednu 1960 se podařilo komunistické justici odsoudit 
profesora Rozehnala k trestu odnětí svobody na čtyři roky za 
krácení daní při projekční činnosti. Protože architektonická 
projekce nepodléhala takovému zdanění, dosvědčil u 
soudu jeden z  jeho kolegů (tenkrát ve funkci děkana), že 
Rozehnalovy projekty nemají architektonickou úroveň. 
Když mluvil v lednu 2010 (padesát let po této události) na 
brněnské výstavě Rozehnalova díla prof. Vladimír Šlapeta 
o jeho životních osudech, zmínil se i o letech, která prožil 
v kriminále. Tak jsem se dověděl o existenci BASOPROJEKTU, 
což bylo označení skupiny českých a slovenských architektů, 
kteří byli v  padesátých a šedesátých letech vězněni na 
Pankráci a vytvářeli tam řadu projektů, které byly realizovány. 
Byla to bizarní situace jak z Orwellových románů, že kromě 
projektu drůbežářského komplexu v Xaverově, Výzkumného 
ústavu motorových vozidel v Praze byl uskutečněn i projekt 
hotelu Orlík, který pak sloužil komunistickým funkcionářům.
Jak těžce snášel život v  kriminále tento citlivý muž, který 
se celý život snažil pomáhat druhým, dosvědčují dopisy 
z  vězení manželce Ludmile i dceři Evě. Díky její laskavosti 
jsem vybral jeden z dopisů jejího otce, který jí napsal v den 
svých šedesátých narozenin, aniž se o nich zmínil:

Pošt. Úř. 144, schr. 5, Praha 14     
2. 6. 1962

Moje drahá dcerko!
Píšu Ti hned po obdržení Tvého milého dopisu ze dne 24. V. 
a je mi opravdu líto, že Tě neuvidím, když budeš v Praze. 
Jednak tento dopis dostaneš asi až po svém návratu,
a potom také proto, že není možno tak rychle vyřídit 
povolení návštěvy, i když se jedná o mimořádnou návštěvu 
za odměnu, kterou jsem si ještě nevybral. Není možno také 
žádat na určitý den, o tom nemohu rozhodnout já, ale 
nadřízení. Nerad bych také obtěžoval někoho osobními 
přáními a záležitostmi. Budu tedy na Tebe vzpomínat a těším 
se, že Tě jistě uvidím příští měsíc, kdy budu mít řádnou 
návštěvu. Dnes je mi zvlášť smutno a teskno. Vzpomínám 
na celý svůj uplynulý život a myslím si, jak by bylo krásné, 
kdybychom si dnes mohli přiťuknout skleničkou našeho 
dobrého moravského vína. Vzpomínám na své bývalé 
posluchače – Tvoje kamarády, na Růženku, Jitku, Petra, na 
své nejdražší, na mámu, na tetu, na babičku a na Tebe, 
dcerko moje drahá. S  Tebou bych dnes chtěl mnoho 
povídat a mnoho věcí Ti říct. Vzali bychom si třeba Arika 
a šli spolu na dlouhou procházku po našich lesích. Ale to 
všechno je ještě kdesi v  nedozírné dáli a jen srdce bolí, 
když musím na to myslit, zvlášť dnes. Vyřiď všem, na které 
vzpomínám, můj srdečný pozdrav a políbení.
Tebe moje drahá objímám a líbám

Tvůj táta 
  
Byla rehabilitace úplná?
Přátelé architekta Rozehnala dosáhli svými intervencemi u 
nejvyšších státních představitelů, že byl propuštěn v červnu 
1962 po dva a půl letech vězení. Zasloužil se o to hlavně 
pianista Josef Páleníček a houslista Alexander Plocek.
Po návratů domů mu nabídla Univerzita JEP místo 
vědeckého pracovníka a později mu umožnila založit 
Kabinet tvorby životního prostředí. V  roce 1965 odjíždí na 

Z knihy Hrstka osudů, MUDr. Jiří Dunděra
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přednáškové turné do NDR na pozvání Technické univerzity 
v Drážďanech a další rok do Spolkové republiky Německo. 
V roce 1968 se uskutečňuje výstava jeho celoživotního díla 
v Liverpoolu v Anglii, které předcházela obdobná výstava 
v brněnském Domu pánů z Kunštátu. Rok 1968 mu přináší 
rehabilitace, v  říjnu se vrací jako profesor architektury na 
VUT  a dostává Řád práce. V  roce 1970 Nejvyšší soud 
v  Praze po deseti letech od jeho odsouzení vydává 
rozsudek o porušení zákona při soudním řízení a architekta 
Rozehnala plně rehabilituje. Až do roku 1973 vytváří několik 
studií univerzitního města v  Brně-Bohunicích, ale nikdy se 
nedočká realizace svých projektů. V  tomto roce smutně 
proslulý prof. Vašků ruší Kabinet životního prostředí a architekt 
Rozehnal je penzionován. Naštěstí mu tehdejší ředitel KÚNZ 
MUDr. Placheta zařídí projekční kancelář v rámci Krajského 
ústavu národního zdraví, kde může navrhovat své koncepty 
zdravotnických zařízení až do své smrti v roce 1984. Ke škodě 
a hanbě naší společnosti uskutečnil pouze 81 ze svých 261 
projektů. Symbolické je, že jeho posledním projektem byl 
v roce 1984 návrh na rodinný dům pro tělesně postižené. To 
mu bylo už 82 let. Ačkoliv projektoval i vlastní rodinný dům, 
nikdy ho nepostavil. Zemřel v Brně 11. června 1984.

A na závěr osobní zamyšlení 
Jako kluk jsem viděl vyrůstat kyjovskou nemocnici, ve které 
jsem potom padesát let pracoval. Stavba mě fascinovala 
svou účelností a našel jsem v ní druhý domov. Po poznání 
Rozehnalova díla jsem se postupně seznamoval s  jeho 
osobností a zjistil jsem, že velikost díla byla adekvátní jeho 
charakteru.
Vzpomněl jsem si, co napsal kdysi lékař akademik Josef 
Charvát: „Nevím, zda mají biologické systémy ještě nějaký 
smysl než zachování jedince a udržení druhu. U člověka to 
nestačí. Musí po sobě zanechat aspoň kus poctivé práce.“
Rozehnal po sobě zanechal kus poctivé práce. Je tragédií 
našeho národa, že si takových lidí nedovedl vážit.

PROJEKT INFEKČNÍHO ODDĚLENÍ



CO JE TO LUPENKA?
Benigní, chronické onemocnění kůže charakterizované v 
typických  případech plochými červenými plaky pokrytými 
snadno odlučitelnými bělavými šupinami, postihující kůži a 
klouby. Predilekční lokalizací lupenky jsou především  místa 
vystavená tlaku, jako jsou kolena, lokty, křížová krajina a 
kštice. Onemocnění může být provázeno svěděním.  Jedná 
se o multifaktoriální onemocnění, u kterého působením 
zevních faktorů, jako jsou stres, infekce, léky, klimatické vlivy 
vedou k rozvoji a přetrvávání projevů.
Předpokladem úspěšné léčby tohoto onemocnění je 
aplikace keratolytik, přípravků které odstraňují nánosy šupin 
s následnou další terapií včetně fototerapie.

FOTOTERAPIE
se řadí mezi diferenciované, vysoce efektivní léčebné 
metody užívané v kožním lékařství. Je to metoda založená 
na využití  lékařem kontrolovaných  léčebných účinků 
ultrafialového záření. Pro celotělovou fototerapii využíváme 
fotokabinu, a pro místní fototerapii používáme hřeben.  
Praktický léčebný význam má úzkopásmové UVB a UVA 
záření, přičemž oba typy záření jsou užívány v různých 
modifikacích a nebo v kombinacích s dalšími léčebnými 
postupy.
I přes významný pokrok v oblasti systémové léčby lupenky v 
podobě zavedení biologických preparátů do praxe zůstává 
fototerapie významnou standardní metodou užívanou pro 
léčbu lupenky, a to zejména pro velmi dobré terapeutické 
výsledky a relativně malé nežádoucí účinky v poměru k 
ostatním metodám systémové léčby.
Je zároveň základní léčebnou metodou u řady jiných 
chronických dermatóz a některých autoimunitních 
onemocněních kůže například - ekzémy, vitiligo, alopecie, atd.

CO JE TO MELANOM?
Maligní melanom je jedním z nejzhoubnějších nádorů 
vůbec. Tento nádor je nejčastější u lidí středního věku. Obě 
pohlaví jsou postižena přibližně stejně. Incidence mezi 
bělochy celosvětově stoupá. Etiologie tohoto nádoru je 
neznámá. Nádor může vzniknout na klinicky normální kůži 
na podkladě vrozených nebo získaných melanocytových 
névů, především névů atypických. Podpůrnými faktory 
vzniku jsou imunosupresivní a kancerogenní účinky 
slunečního záření, geneticky podmíněné fototypy I a II, 
familiární výskyt atypických névů nebo melanomu.

Prevence:
Stoupající incidence melanomu je dávána do souvislosti 
s nadměrným a intenzivním sluněním v dětství a v dospě-
losti. Cílem preventivního programu našeho pracoviště je 
informovat pacienty o škodlivosti nadměrného a neopa-
trného opalování a spálení kůže na slunci,  vyhledávání 
rizikových skupin, zejména jedinců s vysokým počtem pig-
mentových névů pomocí dermatoskopického vyšetření.

VYŠETŘENÍ DERMATOSKOPEM
- dermatoskop umožňuje preventivní vyšetření kožních 
projevů, stanovit jejich rizikovost a sledovat jejich vývoj. 
Pomáhá v rozhodování, zda už je potřeba provést 
chirurgické odstranění s histologickým vyšetřením. Toto 
preventivní vyšetření doporučujeme absolvovat alespoň 1x 
ročně.
Kosmetologická ambulance kožního oddělení nabízí

CHEMICKÝ PEELING
Principem chemického peelingu je aplikace exfoliačního 
chemického roztoku na tvář, krk a dekolt. Cílem je zlepšit 

KOŽNÍ ODDĚLENÍ POSKYTUJE KOMPLETNÍ LÉČEBNĚ PREVENTIVNÍ PÉČI
V OBORU DERMATOVENEROLOGIE

strukturu pleti kontrolovaným odstraněním povrchové 
vrstvy epidermis pokožky. Jedná se o běžné a bezpečné 
dermatologické ošetření lékařem. 
Povrchový peeling způsobuje exfoliaci povrchové vrstvy 
epidermis. To stimuluje buněčný metabolismus k obnovení 
kůže na povrchu i v hloubce.

Indikace: chemický peeling odstraňuje jemně, ale efektivně
jemné rýhy a vrásky, pigmentové skvrny a anomálie, léze 
způsobené nadměrným sluněním, zrohovatělou pleť, 
nerovnosti, rozšířené póry a akné

Výsledek: pleť je po ošetření hladká a projasněná, póry jsou 
stažené. Peeling je přizpůsobený každému bez věkového 
omezení - mužům i ženám, kteří si přejí udržovat mladistvou 
a projasněnou pokožku. Zvláště je vhodný k léčbě akné, 
odstranění nerovností, jizev po akné, péči o kůži se ztracenou 
pružnosti, vyrovnání hyperpigmentací.

V roce 2016 plánujeme otevření lymfologické ambulance 
při kožním oddělení. Její činností bude péče o pacienty 
s primárním a sekundárním lymfedémem po operacích, 
úrazech, onkologických onemocněních. Budeme provádět 
manuální lymfodrenáže, přístrojové lymfodrenáže, 
vícevrstevné kompresivní bandáže s edukací pacientaj

http://www.nemkyj.cz/kozni-oddeleni



Plánované akce
Po celý rok 2016 budou probíhat akce k 70. výročí založení Nemocnice Kyjov. První, na kterou se můžete těšit
 a která je určena hlavně pro laickou veřejnost, je Den otevřených dveří pořádaný 2. 4. 2016. Budete si moci 
projít a prohlédnout nemocnici i jinak než jako pacient a návštěva a zeptat na vše, co vás zajímá. Uskuteční 

se pravidelné akce jako Setkání bývalých zaměstnanců a Konference lékařů a sester pro odbornou veřejnost. 
Na 14. 5. 2016 je naplánována sportovní akce s názvem Jarní výstup na Bradlo (určeno pro pěší; do 15 km)
a Cykloturistický výlet po Chřibech (pro cyklisty; do 50 km), kde nemocnice mimo jiné zajistí závěrečné ob-

čerstvení pro účastníky. Mezi další větší akce s dárky pro návštěvníky budou bezesporu patřit
i 14. 6. 2016 Světový den dárcovství krve a 17. 10. 2016 Světový den úrazů.

Tou největší plánovanou akcí k výročí bude Slavnostní večer pořádaný 24. 9. 2016 s degustací vína,
cimbálovou muzikou a dalšími zpestřeními večera.

Veškeré akce pořádané k 70. výročí založení Nemocnice Kyjov proběhnou
pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška, místopředsedy senátu Parlamentu ČR

Ing. Zdeňka Škromacha a starosty města Kyjova Mgr. Františka Lukla, MPA

Generální partner Město Kyjov

Nemocnici podporují:

ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 
www.archico.cz 

Zelené náměstí 1291 Uh. Hradiště 686 01  tel: +420 576 517 107, email: archico@archico.cz



Cvičením s pružným lanem proti bolesti zad

Léčba metodou spirální stabilizace páteře. O metodě spirální stabilizace páteře jste 
už možná slyšeli také pod názvem SM systém. Jedná se o systém cviků, které sestavil 
dr. Smíšek jako metodu léčby a prevence vzniku bolestí zad. S úspěchem ji lze využít 
nejen při léčbě skoliózy nebo výhřezu plotének, ale i v rámci prevence či kondičního 
tréninku. Pružné lano umožňuje rozsáhlý pohyb končetin proti malé postupně rostoucí 
síle, která aktivuje stabilizační svalové spirály. Umožňuje svaly posilovat a zároveň 
protahovat v době, kdy přirozeně relaxují. 
V posledních letech převažuje sedavý způsob života, který porušuje vzpřímené držení 
těla. Přibývá klidového statického zatížení a chybí dostatek přirozeného pohybu. 
Břicho vsedě relaxuje, svalové napětí ve svalech uložených podél páteře stlačuje 
meziobratlové disky a klouby. To způsobuje bolest.

Pro metodu spirální stabilizace pá-
teře je primárním zdrojem bolesti 
zad mechanický tlak mezi obratli, 
který sčítá sílu zemské přitažlivosti a 
napětí zádových svalů například v 
důsledku špatného sezení či držení 
těla. Je tedy třeba vytvořit trakční 
sílu, která uvolní napětí zádových 
svalů a zároveň umožní protažení 
páteře. Toho lze docílit aktivací tzv. 
spirálních řetězců. Co si pod tím 
představit? Jde o takové zřetěze-
ní svalů, které při správném cviku 
umožní protažení páteře. Představ-
te si tělo jako pružný válec spirálo-
vitě obtočený lanem. Lanem se v 
tomto příkladu rozumí určité zřetě-
zení svalů, které působí jako korzet. 
Při natažení lana se válec zúží a 
zároveň dojde k jeho protažení do 
délky. Pokud není uplatněna trakč-
ní síla, dojde ke zmenšení meziob-
ratlového prostoru, disk je stlačen, 
není dostatečně vyživován a to 
vede k postupné degeneraci (obr. 
vlevo). Naopak při působení trakční 
síly (obr. vpravo) dojde ke zvětšení  
meziobratlového prostoru, lepší vý-
živě disku a k jeho regeneraci.
To, co páteř vyrovnává, jsou spirál-
ní svalová zřetězení. Spirálně stabi-
lizovaný pohyb odstraňuje bolest.  
Jak už jsme si ukázali, trakce páteře 
vede k regeneraci, stlačení naopak 
k degeneraci, která se může proje-
vit akutně výhřezem meziobratlové 

plotýnky (disku), postupným záni-
kem, přetížením meziobratlových 
kloubů a obratlových těl (spondy-
loartróza, spondylóza) nebo se po-
stupně uzavírá kostěnými nárůstky 
a dochází k zúžení páteřního kaná-
lu (spinální stenóza).
Hlavní zásadou SPS páteře je akti-
vace šikmých břišních svalů a re-
laxace svalů paravertebrálních.
Břišní svaly, které vytvářejí trakční 
sílu, jsou přirozeně aktivovány po-
hybem paže a lopatky v osovém 
postavení těla. Toto je přirozená 
aktivace. Břišní stěna se pohybuje 
dovnitř, obvod pasu se zmenšuje, 
páteř se protáhne. Cvičením SPS je 
možné, aby se výhřez disku vstřebal 
za 3 – 6 měsíců, tři měsíce je doba 
potřebná k vybudování svalového 
korzetu, který bude tělo stabilizovat, 
regenerovat a zabrání recidivě. V 
rámci léčby je velmi důležitá koor-
dinovaná chůze.
Cvičení je modifikováno pro růz-
né skupiny. Jednou z  hlavních cí-
lových skupin jsou žáci a studenti, 
kde cílem je regenerace po dlou-
hém sezení ve školních lavicích, 
prevence vzniku chabého držení 
těla, hyperkyfózy, hyperlordózy a 
skoliotického držení. Další důležitou 
skupinou je střední věk; cvičení po 
sedavé práci nebo jednostranném 
zatížení uvolní bolestivé napětí, op-
timalizuje pohybovou koordinaci 

s důrazem na chůzi a běh, je také 
přípravou na rekreační sporty. Se-
nioři zase cvičením ve stoji s oporou 
nebo vsedě stabilizují trup a pánev, 
postupně zvládají koordinaci a sta-
bilizaci chůze. Cílem je prožít bez-
bolestné stáří a  zvládnout stabilní 

chůzi, která je prevencí pádu.
Úkolem cvičení je vyrovnat svalo-
vou dysbalanci, tj. nerovnováhu a 
navrátit chůzi optimální koordinaci 
a stabilizaci. Existuje 12 základních 
cviků, které lze cvičit nejen ve sto-
je a v kleče, ale i vsedě, a tak si 
je mohou osvojit i lidé se sníženou 
mobilitou. Přitom jsou dost jedno-
duché, aby je zvládly i děti od 5 let. 
Ke cvičení používáme speciální 
pružné lano, a to je v podstatě jedi-
ná investice. Cvičit můžeme téměř 
kdekoliv v domácím prostředí nebo 
třeba i na zahradě.
MUDr. Smíšek, autor metody, má už 25 let zku-
šeností z klinické praxe. Pokud chcete začít 
cvičit i vy metou SPS, je nutné si nejdříve po-
řídit pružné lano. Pak se už můžete objednat 
ke cvičení na RHB v Kyjově nebo ve Veselí. 
Těšíme se na vás!

Anna Cigošová, RHB Nemocnice Kyjov



Střípky
aneb co se u nás v poslední době událo

Za úmorného vedra se v sobotu 6. 6. 2015 po 14 hodině 
uskutečnilo pro děti zaměstnanců Nemocnice Kyjov, dětské 
sportovní odpoledne na Farmářské chalupě ve Strážovicích. 
Pro děti byly připraveny různé soutěže, za jejichž absolvování 
dostaly sladkou odměnu. Děti mohly také využít celý 
areál, kde si mohly zaskákat na trampolíně anebo svézt 
na skluzavce, nejvíce se všem však líbilo krmení oslů. Na 
závěr této vydařené akce si mohli všichni účastníci opéct 
špekáčky. 

Dne 8. 7. 2015 došlo ke slavnostnímu otevření pavilonu ORL, 
který prošel stavebními úpravami spočívajícími v zateplení a 
výměně oken.
Slavnostního otevření se za účasti vedení Nemocnice 
Kyjov v čele s ředitelkou Mgr. Danuší Křivákovou  zhostili 
hejtman JMK JUDr. Michal Hašek spolu s dalšími představiteli 
Jihomoravského kraje, starostové okolních obcí a čelní 
zástupci společností a institucí. Práce na zateplení a výměně 
oken začly v únoru a trvaly do června letošního roku, 
stavební úpravy byly financovány z příspěvku zřizovatele a 
evropských fondů. 
Hejtman JMK si také při své návštěvě prohlédl zdemolovaný 
objekt bývalé ubytovny zaměstnanců NK.

Ve dnech 4. - 5. 6. 2015 se na Městském kulturním středisku 
v Kyjově uskutečnil IV. ročník workshopu Pokroky v urogyne-
kologii, které pořádalo urologické oddělení naší nemocnice 
společně s ČLS J. E. Purkyně a Českou urologickou společ-
ností. Urologického workshopu se zúčastnilo více než stovka 
účastníků nejenom z České republiky, ale i ze Slovenska.
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Ve čtvrtek 27. 8. 2015 navštívil naši nemocnici předseda vlády 
České republiky Bohuslav Sobotka v doprovodu hejtmana 
Jihomoravského kraje Michala Haška. Ředitelka nemocnice 
Mgr. Danuše Křiváková spolu s ostatními členy vedení 
provedla vzácné hosty areálem nemocnice. Představila 
místo budoucího provozu magnetické rezonance a navštívila 
s hosty dětské oddělení, v jehož vestibulu předal starosta 
Lovčic primáři dětského oddělení výtěžek v hodnotě 10.000 
Kč  z dobrovolného vstupného, které se vybralo při otevření 
nového sportovní areálu v Lovčicích. Hosté si na dětském 
oddělení prohlédli také dětskou hernu, kde nemocné děti 
tráví svůj čas společně s herní terapeutkou.

Dne 17. 10. 2015 se pod záštitou italského velvyslanectví 
& AVV Karim Ponticelli uskutečnil benefiční koncert pro 
dětské oddělení Nemocnice Kyjov. O skvělou atmosféru 
se v Kulturním domě ve Svatobořicích - Mistříně postarali 
talentovaná zpěvačka Viktorie Lesovská, krásná tanečnice 
flamenca Marcela Špaňhelová, sympatický mladý zpěvák 
Martin Harich a chlapecká skupina United 5.  Výtěžek této 
benefice ve výši 31 500 Kč použije dětské oddělení na nákup 
tepelného nebulizátoru ELTON steril, jež bude pomáhat 
malým pacientům při nemocech dýchacích cest.
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LÉKÁRNA JE TU PRO VÁS

Milí pacienti, milí kolegové,
v únoru roku 2013 jsme pro Vás otevřeli lékárnu v areálu nemocnice (pavilon S).

Těší nás, že návštěvnost v naší lékárně stále stoupá. To nás utvrzuje v tom, že máte k našemu 
týmu v lékárně plnou důvěru a jste spokojeni s magistry a doktory farmacie, kteří se Vám za tárou 
věnují. Kromě výdeje léků a potravinových doplňků Vám poskytujeme odborné poradenství, 
které je při výdeji léků velmi důležité a pokud je třeba, konzultujeme léčbu s Vaším ošetřujícím 
lékařem a pomáháme zajistit kvalitní léky. Naší snahou je, abyste léky dostali včas a s tím nám 
také pomáhá středoškolský personál – farmaceutická asistentka a sanitářka.

Kromě velké zásoby různých druhů léků s velmi nízkými doplatky, se snažíme zajistit široký výběr 
doplňků stravy a to jak pro dospělé, tak i pro děti za příznivé ceny.
Velmi oblíbené jsou doplňky s hlívou, lecitinem, omegou, ginkem, hořčíkem, dále přípravky 
na výživu oční sítnice, doplňky na klouby. Dále máme speciální sekci pro maminky a děti, kde 
si mohou maminky, ale i tatínkové, vybrat pro své děti vitamínové doplňky, čaje, přípravky 
na posílení imunity a na podporu zubní hygieny. Pro nejmenší je zajištěna dětská kojenecká 
výživa, kosmetika a potřeby pro kojící maminky.
V naší lékárně je i zájem o kosmetiku.
Pacienti si velmi oblíbili kosmetiku od českých výrobců a to s obsahem mandlového, olivového, 
arganového, norkového oleje a kosmetiku s obsahem proteinů z kozího mléka.

Dále máme v nabídce punčochový 
sortiment s různými typy komprese – 
ponožky, podkolenky, lýtkové a stehenní 
punčochy, také ponožky pro diabetiky.
Naše farmaceutická asistentka pacienta 
ochotně změří a doporučí typ pomůcky, 
který by byl vhodný. Pacient si vybranou 
zdravotní pomůcku může vyzkoušet. 
Máme trvale skladem francouzské a pod-
pažní berle, široký výběr inkontinentních 
pomůcek, obvazového a krycího mate-
riálu, stomických a urologických pomůcek, dále také potřeby pro diabetiky jako jsou jehly
a testovací proužky.

Velkým potenciálem je naše laboratoř, kde připravujeme magistraliter – tedy individuálně 
připravované léky předepsané na recept. Jedná se o širokou škálu mastí, roztoků, čípků, 
tobolek, nosních kapek, šamponů apod. Snažíme se připravovat vše na počkání, pacient má 
u nás záruku, že máme dostatek surovin na přípravu jeho léku.

V rámci klientského programu vystavujeme novým klientům 
věrnostní karty, na které mohou celoročně čerpat slevu.

RÁDI VÁS V NAŠÍ LÉKÁRNĚ PŘIVÍTÁME.

V současné době máme i velký výběr zvýhodněných vánočních 
balíčků, kterými jistě uděláte radost svým blízkým. Především 
pak hlavně dětem, které můžete potěšit nejen na Štědrý den 
vitamínovými balíčky.
Těšíme se na Vás a zároveň děkujeme věrným pacientům
za jejich přízeň.

Za celý tým lékárny Pharm. Dr. Pavla Brančová 


