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Nemocnice Kyjov ke svým sedmdesátinám nadělovala – ocenila bývalé i 

současné lékaře 

 

Společenským večerem vygradovaly oslavy sedmdesáti let, které si kyjovská nemocnice letos připomíná. 

Jeho součástí bylo ocenění významných osobností, které v nemocnici, která je nedílnou součástí páteře 

krajského veřejného zdravotnictví, výrazně otiskli svou stopu. 

 

Ocenění převzaly více než tři desítky osobností, především z řad bývalých i současných primářů, ale také 

hlavních sester či řadových lékařů. 

Pamětní list a drobný dárek převzala například primářka Marie Žáková, která více než třicet let vedla kožní 

oddělení: „Primářkou jsem se stala v roce 1979. Od té doby se toho událo mnoho - přestěhovali jsme se do 

nového pavilonu, získali jsme fotokabinu. Kromě složitých nádorových onemocnění, která jsme postupovali na 

specializovaná pracoviště, jsme všechno vyšetřovali a léčili sami, což platí i dnes. Přibyla nová vybavení, 

operační sály, bez ustání jsou v provozu dvě ambulance a otevírá se třetí,“ líčí bouřlivý vývoj oddělení jeho 

bývalá primářka. O podobné vzpomínky na společenském večeru nebyla nouze. Lékařská věda a s ní související 

technologie se totiž vyvíjejí raketovým tempem a Nemocnice Kyjov se s trendy snaží držet rychlost. Pomáhá jí v 

tom štědrost Jihomoravského kraje, který je zřizovatelem, ale také finanční podpora dalších dárců. Řadí se mezi 

ně i město Kyjov. To v letošním roce nemocnici poskytne 200 tisíc korun na vybavení dětského oddělení. 

Nejkrásnějším dárkem k sedmdesátinám se stalo otevření zbrusu nového pracoviště magnetické rezonance: „Je 

to největší investice do jednotlivého přístrojového vybavení v celé historii Nemocnice Kyjov, s nezbytnou 

úpravou pavilonu stálo více než 40 milionů korun," upřesňuje ředitelka Danuše Křiváková. 

Bohužel ne všechny osobnosti mohly ocenění za svou často celoživotní práci převzít osobně. Čtyři ceny byly 

uděleny in memoriam, mimo jiné manželům Špinarovým, kteří v kyjovské nemocnici pracovali od konce 

padesátých do devadesátých let. Cenu za ně převzal syn Jindřich, stejně jako jeho rodiče špičkový lékař, který k 

oslavám 70. výročí uvedl: "Byl to pro mne i manželku úžasný zážitek a nádherná vzpomínka na mé rodiče, kteří 

by určitě na to byli hrdí a nesmírně potěšení." 

Provoz v kyjovské nemocnici byl zahájen v roce 1946. S myšlenkou zřídit ve městě reprezentativní zdravotnické 

zařízení přišel tehdejší starosta a lékař Severin Joklík. Inicioval také založení základního fondu na výstavbu. 

Nemocnice Kyjov se ale neohlíží jen zpátky. Už teď připravuje další menší i velké investice. Vychází přitom z 

dlouhodobé koncepce rozvoje nemocnice pro příštích deset let: „Připravujeme rekonstrukci a přístavbu 

gynekologicko-porodnického a dětského pavilonu. Tato rekonstrukce v objemu téměř tří set milionů korun se 

uskuteční v etapách. Začneme v příštím roce, končit bychom měli na konci roku 2019. Dalším záměrem je 

výstavba psychiatrického oddělení a přístavba východního křídla k chirurgickému pavilonu," vypočítává 

ředitelka zdravotnického zařízení, které zaměstnává přes tisíc lidí a je spádovou nemocnicí pro zhruba 180 tisíc 

lidí. 
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