
 

 

 

Vážení přátelé slánského muzea, 

neblahá celostátní situace se opět dotkla též našeho muzea. Nevyhnuly se nám karantény a 

dílčí omezení provozu. Proto vám zasíláme souhrnné jarní číslo zpravodaje za měsíce březen a 

duben.  

Přes překážky v provozu je však v muzeu živo, probíhají přípravy na letní sezónu, péče o sbírky 

a nemovitosti v naší správě, řešíme otázky dotací a podobně. 

Vzhledem k formátu tohoto čísla jsme se rozhodli zařadit hned dva díly vyprávění z dějin 

našeho města, tentokrát na slíbené téma slánské nemocnice, jejímž pracovníkům a pacientům 

přejeme jen to nejlepší a držíme pevně palce. 

 



I. V průběhu března se pracovnice muzea znovu zapojily do boje s koronavirem. Tentokrát byly 

distribuovány respirátory místním seniorům. V druhé polovině měsíce začaly obsluhovat 

telefonickou infolinku, kde dosud v pracovních dnech od 8 do 16 hodin podávají informace o 

očkování proti chorobě, která náš svět nyní trápí nejvíce.  

 

II. Objekt Velvarské brány byl vyklizen a nyní zde probíhá již avizovaná výměna 

elektroinstalace. Práce, které pod dohledem našich kolegů z MěÚ Slaný provádí firma TREL, 

s.r.o., potrvají do května.  

     



III. Od počátku roku probíhají restaurátorské práce na dvojici vzácných maleb z výtvarné 

sbírky našeho muzea. Jde o portréty postav z nejvyšších kruhů raného novověku: českého 

krále a římského císaře Ferdinanda III. (1608-1657) a jeho první choti Marie Anny Španělské 

(1606-1646). Obrazy byly součástí výzdoby martinického zámku ve Smečně. V průběhu staletí 

byly bohužel nevhodně upravovány a doplňovány, malba je navíc velmi zestárlá. Právě proto 

bylo přistoupeno k restaurování, o jejímž výsledku vás budeme informovat. Snad budeme 

výhledově moci obě díla vystavit pro veřejnost...  

        

(Na snímcích je stav obrazů před restaurováním) 

 

IV. V úterý 30. března proběhlo v areálu Šubrtova statku čp. 2 v Třebízi jednání investičního 

výboru zastupitelstva Města Slaného. Konstruktivní setkání směřovalo k formulování 

pokračování rekonstrukčních prací a zvýšení návštěvnosti Národopisného muzea. 

 

V. Stálá expozice muzea byla doplněna o atraktivní video, které zobrazuje naše město a 

zejména jeho opevnění na počátku 17. století. Dík za tento materiál patří Archeologickému 

ústavu AV ČR, v.v.i. 

Video můžete shlédnout také na naší Facebookové stránce, která nedávno překročila hranici 

1000 fanoušků: 

https://www.facebook.com/Vlastiv%C4%9Bdn%C3%A9-muzeum-ve-Slan%C3%A9m-

115731391813314/videos/375334703714920 



 

 

VI. Naší hlavní budovu již zdobí nové vlajky České republiky a Města Slaného. Za spolupráci 

v tomto směru děkujeme správnímu odboru MěÚ Slaný a Technickým službám Slaný. 

 

 



VII. V rámci péče o muzejní sbírky jsme se v letošním roce zaměřili mj. na odbornou klasifikaci 

a popis předmětů ze souboru militárií. Převážnou část sbírky představují chladné zbraně, které 

prohlédl oslovený specialista.  

 

Ten hned při úvodní návštěvě v muzeu určil čtyři pozoruhodné exempláře z této kolekce. 

Jejich fotografie a odborné zařazení naleznete na našich webových stránkách: 

http://www.muzeum.slansko.cz/aktuality/files/odborne-zpracovani-sbirky-militarii.html 

 

 

Z historie zdravotnictví a nemocnice ve Slaném I. 

(Od středověku do 19. století) 

Péče o nemocné patřila v naší zemi vždy mezi priority. Od středověku je na našem území 

doloženo množství „špitálů.“ Špitál bylo označení pro středověké útulky pro nemocné, 

přestárlé a chudé. Špitály byly často součástí klášterů - spravovali je členové špitálních řádů, 

nebo byly zakládány zámožnými občany či vrchností a jejich provoz byl hrazen z různých 

nadačních příspěvků a darů. Sloužily bezplatně lidem, kteří pro chudobu a opuštěnost 

potřebovali ošetření a péči. Nešlo však výhradně o péči pro nemocné. Některé špitály se časem 

měnily v starobince, chudobince, sirotčince, či ústavy pro choromyslné. 

Ve Slaném založila špitál v roce 1359 měšťanka Kateřina Michková v místech dnes již zaniklého 

kostela sv. Vavřince na Pražském předměstí. Ze záznamu městské kroniky je patrné, že na 

špitál bylo často pamatováno dary a odkazy. 

Špitály dobře plnily svou úlohu v době míru. Ve válečných dobách, kdy docházelo k přesunům 

vojsk, migrací uprchlíků provázenou epidemiemi jejich kapacita nestačila a pro nemocné 

vojáky musely být zřizovány lazarety. Ve Slaném to bylo nejprve ve františkánském klášteře 

a piaristické koleji, ale později i v dalších veřejných budovách, nebo i v domácnostech. 

Velkou hrozbou pro obyvatele byl mor, který se do našich měst opakovaně vracel, a Slaný 

nebylo výjimkou. Následovala epidemie skvrnivky, cholery, po skončení 1. světové války 

http://www.muzeum.slansko.cz/aktuality/files/odborne-zpracovani-sbirky-militarii.html


rozsáhlá epidemie španělské chřipky. Během 2. světové války se rozšířila tuberkulóza. Po 

osvobození se obyvatelé potýkali s rozsáhlou epidemií břišního tyfu, způsobeného závadnou 

vodou. 

Obrana proti epidemiím? Podle zápisků městského archiváře Jindřicha Hulinského: „Martinic 

nařídil zanechat pobožností kostelních a všech průvodů. Rozpustil školy, kapli dal zavřít.“ 

Ve středověku bylo Slaný dobře prosperující královské město, ale pro účast na povstání proti 

císaři v roce 1618 bylo nejprve Ferdinandem II. zastaveno (1623) a později dědičně prodáno 

(1638) Jaroslavu Bořitovi z Martinic. V době třicetileté války a po ní, kdy se město dostalo do 

správy Martiniců, žili obyvatelé města ve velké bídě a při nejlepší vůli nebyli schopni 

podporovat  špitál. O jeho chod se starali městští úředníci, správcem byl obvykle starý chudý 

měšťan, o nemocné za byt a stravu pečovali chovanci špitálu. Svému účelu sloužilo zařízení do 

roku 1826, kdy bylo změněno na chudobinec.  

Lepší časy pro město začaly až v druhé polovině 18. století. V roce 1794 bylo prohlášeno 

svobodným, v roce 1884 získalo zpět titul královského města. Ve městě došlo k rozvoji 

občanské společnosti, průmyslu a vzrostl počet obyvatel. Prosperita města vyžadovala 

zabezpečit odpovídající nemocniční péči… 

 

Fotografie z nejstaršího období slánské nemocnice 

Z historie zdravotnictví a nemocnice ve Slaném II. 

(Od roku 1884 do roku 1994) 

K otevření všeobecné veřejné nemocnice ve Slaném došlo v roce 1884. Prvními lékaři byli: 

MUDr. František Formánek, který byl i ředitelem, MUDr. Ferdinand Suk a MUDr. Leopold 

Wassermann. O nemocné se staraly dvě ošetřovatelky. Od roku 1900 bylo ošetřování 



nemocných svěřeno Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského z Prahy; sestry zde 

sloužily až do nuceného odchodu koncem roku 1959. 

Počátkem 20. století bylo zřejmé, že nemocniční zařízení přestává vyhovovat současným 

požadavkům, ale na rekonstrukci scházely finance. Během 1. světové války počet raněných 

přesahoval možnosti ústavu. Náhradní prostory byly zřízeny v dívčí škole, ale objevovaly se 

infekční nemoci. Mezi roky 1915-1916 došlo alespoň k částečnému rozšíření o infekční pavilon 

a desinfekční oddělení.  

 

Zimní pohled na slánskou nemocnici před několika desetiletími 

Významnější rekonstrukce nastala v letech 1927-1929. Byla postavena hospodářská budova, 

vybudováno operační oddělení, zřízena moderní prádelna a sušárna. V roce 1930 se zvažovala 

výstavba nové nemocnice, pro hospodářskou krizi byl tento záměr nahrazen v roce 1934 

otevřením druhé nemocniční budovy. V roce 1943 bylo v bývalém sirotčinci na Hlaváčkově 

náměstí zřízeno interní oddělení nemocnice a v roce 1944 dostavěn infekční pavilon 

a vrátnice.  

 

V průběhu 2. světové války v roce 1944 obsadili němečtí vojáci budovy gymnázia, hudební 

a hospodářské školy, přízemí nové nemocniční budovy, operační sál v prvním poschodí a celou 

starou budovu. V poválečném období vzniklo v roce 1947 gynekologické oddělení. V roce 1948 

byla znárodněna všechna zdravotnická zařízení, v roce 1951 byl vydán zákon o jednotné 

preventivní a léčebné péči. 

 



V roce 1956 bylo v nemocnici otevřeno rehabilitační oddělení s vodoléčbou. V roce 1959 byl 

v akci Z postaven dětsko-kojenecký pavilon, v sedmdesátých letech nový objekt svobodárny, 

na konci osmdesátých let telefonní ústředna a na počátku devadesátých let byla 

zrekonstruována kotelna. 

 

V roce 1960 se stalo Slaný součástí okresu Kladno a až do devadesátých let 20. století se 

slánská zdravotnická zařízení stala součástí OÚNZ Kladno. 

 

V první polovině 90. let byla nemocnice ještě stále řízena zdravotnickým referátem okresu 

Kladno. Z tehdejšího zdravotnického zařízení Nemocnice s poliklinikou se postupně začaly 

privatizovat zdravotnická zařízení v přilehlých obcích, v roce 1994 se osamostatnila rovněž 

slánská poliklinika a nemocnice se stala příspěvkovou organizací Nemocnice Slaný řízenou OÚ 

Kladno.  

Sestavila Blažena Hrabánková  a další pracovnice muzea  

 

 

 

Radostné Velikonoce, stálé zdraví a jaro v rozkvětu 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


