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ÚVODNÍ ČLÁNEK

Vážení čtenáři
Vítám Vás u prvního čísla nového měsíčního zpravodaje, zaměřeného na historické události na území města 
Havířova. Když se mnohých zeptáme, kdy naše město vzniklo, většinou to všichni ví. Ale když se zeptáme na další 
historické události, tak to většinou pamatují jen ty starší generace. Proto bychom Vám rádi v každém zpravodaji 
přinesli nějaký zajímavý článek o historii vzniku města i o území v období před jeho vznikem. Budeme mít stálé 
rubriky, fotografie, dobové pohlednice, autentické svědectví pamětníků  a mnoho dalších informací o tomto 
městě. Také budeme velice rádi, když z Vašich řad najdeme nějaké spolupracovníky, kteří by se chtěli podělit o 
nějakou tu jejich historickou  vzpomínku, nebo i další zájemce o rozvíjení celé této činnosti. Doufáme že se Vám 
bude tento zpravodaj alespoň trošku líbit a přinese pro  starší generaci milé vzpomínky a pro ty mladší poznání a 
nové vědomosti.

HAVÍŘOVSKÉ SOCHY
Havířově se nachází stovka různých zajímavých soch, plastik a 
dalších děl, které vznikaly při výstavbě města, ale i v současné 
době, při příležitostech sochařských sympozií.V každém čísle 
uvedeme jednu z nich. U některých děl máme jen málo 
informací,třeba i bez autora, tak jestli máte další doplňující fakta, 
budeme velice rádi.

ZÁKLADNÍ KÁMEN HAVÍŘOVA
V roce 1975 Městský národní výbor zadal zakázku pro výrobu tohoto 
kamene z žuly s bronzovým znakem města. Autorem se stal Sochař Václav 
Fridrich. Pět let trvalo, než byl základní kámen přivezen z lomu v Červené 
vodě a v roce 1981 byl postaven před kinem Radost. V roce 1995 se 
přemístil do areálu Technických služeb z důvodu rekonstrukce plochy před 
kinem Radost. V současné době se nachází před magistrátem města.
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1964 - zahájení výstavby nemocnice
1966 - do provozu uvedeny první 
pavilony nemocnice – infekční a plicní –
jako součást tehdejšího Okresního 
ústavu národního zdraví Karviná
1967 - zprovoznění hospodářské 
budovy s kuchyní a prádelnou a 
dostavění areálu záchranné služby, 
garáží a dílen pro opravy sanitních 
vozidel
1969 - slavnostní otevření Nemocnice s 
poliklinikou Havířov, zahájen provoz I. a 
II. interny, chirurgie, oddělení klinické 
biochemie, urologie, porodnicko-
gynekologického oddělení, dětského 
oddělení, RDG oddělení
1970 - zahájen provoz patologického 
oddělení v samostatném pavilonu

- otevřeno rehabilitační oddělení
1971 - vznik oddělení ARO, které bylo 
až do roku 1979 jediným pracovištěm 
ARO v okrese Karviná
1974 - urologie se stala samostatným 
primariátem
1981 - vybudována kardiologická JIP, 
která patřila k tehdejší I. interně
1982 - zakoupen první gastroskop a 
první využití diagnostické laparoskopie 
při gynekologických operacích
1985 - vznik oddělení klinické 
hematologie a chirurgické JIP

- poprvé umožněna přítomnost 
otce u porodu
1986 - na OKH provedena první 
autotransfúze 
1989 - zahájeno provádění 
ultrazvukových vyšetření na RDG
1990 - dokončena generální oprava a 
modernizace infekčního pavilonu a 
vybudována JIP pro 5 pacientů

HISTORIE HAVÍŘOVSKÉ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU
V prosinci loňského roku 2009 Havířovská nemocnice oslavila 40.výročí slavnostního otevření a zahájení provozu. 
Podívejme se jak se její činnost vyvíjela a připomeňme si nejdůležitější milníky v její existenci.

1991 - zánik OÚNZ Karviná, zřizovatelem 
nemocnice se stal Okresní úřad v Karviné

- vybudována metabolická JIP, která 
patřila k tehdejší II. interně

- pro léčbu hematoonkologicky 
nemocných vyčleněno 7 lůžek na II. 
interně 

- OKB začalo využívat biochemický 
analyzátor, což znamenalo zvýšení počtu 
prováděných vyšetření a možnost 
vyšetřování i během pohotovostních 
služeb
1992 - na oddělení patologie zavedeny 
imunohistochemické metody do bioptické 
praxe

- zahájen provoz ortoptické stanice
- na RDG zakoupeno CT

1993 - vybaveno a otevřeno 
hemodialyzační středisko, které patřilo k 
tehdejší II. interně

- nainstalován Laboratorní informační 
systém (LIS)

- nově zavedeny laparoskopické 
operace na chirurgii

- vznik nového oboru klinická 
onkologie
1994 - zahájen provoz toxikologické 
laboratoře na OKB

- vybudována gynekologicko-
porodnická JIP, uzavřeno jednoho ze dvou 
porodních oddělení

- vybudována dětská JIP a jedno z 
dětských oddělení přizpůsobeno pro 
hospitalizaci dítěte s doprovodem
1995 - zakoupen mamografický přístroj na 
RDG
1996 - nově vybudováno pracoviště 
centrálního příjmu
1998 - otevřeno neurologické oddělení

- na gastroenterologii zakoupen 
videokolonoskop
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Základním výkopem garáží 5. května 1964 začala výstavba Nemocnice s poliklinikou v 
Havířově. Něco málo přes 5 let trvala postupná realizace nemocnice a 27. listopadu 
1969, krátce po 10. hodině ranní, byla přestřižena bílá stuha na počest zahájení 
provozu v hlavní budově nemocničního areálu. Tato investice si vyžádala více než 100 
miliónů korun. Slavnostního zahájení se účastnili krom dalších hostů, náměstek 
ministra zdravotnictví prof.dr.K. Škovránik a ředitel nemocnice Mudr.Karel Valenta.

1999 - zaveden Nemocniční informační 
systém

- uzavřeno plicní oddělení
- infekční oddělení se stalo po zániku 

infekčního oddělení v Karviné jediným 

lůžkovým oddělením v okrese Karviná

2000 - vybudována pooperační JIP (nyní 
MOJIP 2. patro), na OKB byl obnoven 
hlavní biochemický analyzátor
2001 - otevřeno lůžkové psychiatrické, 
rehabilitační a geriatrické oddělení

- rekonstrukce části RDG oddělení
2002 - otevřena psychologická ambulance

- na OKB zavedena nová vyšetření z 
oboru serologie a imunologie 
2003 - otevřena psychiatrická ambulance
2004 - otevřena nová budova centrálních 
operačních sálů a centrální sterilizace

- nemocnice získala titul Baby friendly 
hospital
2006 - otevřeno ARO v nových 
zrekonstruovaných prostorách

- otevřena Nemocniční lékárna v hale 
polikliniky

- zakoupen kostní denzitometr pro 
zlepšení diagnostiky osteoporózy 
2007 - zahájena postupná digitalizace RDG 
provozu a infekční oddělení získalo 
certifikát garantovaného pracoviště pro 
léčbu virových hepatitid
2008 - vznik multioborové jednotky 
intenzivní péče (2., 3. a 4. patro), otevřen 
urgentní příjem, zrekonstruovaný porodní 
sál, porodní a novorozenecké oddělení

- OKH se stalo pracovištěm s 
rozšířenou hematoonkologickou péčí
2009 - dialyzační středisko přestěhováno 
do nových prostor v přízemí pavilonu S

- zprovozněna přípravna cytostatik
- pořízen nový mamograf, pracoviště 

funkční diagnostiky vybaveno 
spiroergometrem a bodypletismografickou 
kabinou

Informace a fotografie poskytla 
ing.Zlattnerová,tisková mluvčí NsP 
Havířov (kk)

Havířovský zpravodaj o historii města, Kamil Křenek, email: historie.havirov@seznam.cz, tel: 775878925


