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a okresni silnici Nejdek - Pernink. Po pomErnd zdlouhavli'ch

a

sloZitych jedn6nich, tiihnou-

cich se od

rokl

1922, byla stavba

nemocnice zahhjena teprve 26.
iervna 1931 a zaji5tEna vesmEs
mistnimi stavebnimi firmami.
Ke slavnostnimu otevieni nemocnice, na jejiL vyfstavbu byly
vynaloZeny zhntba 2 miliony Kd,

.
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doSlo 12. listopadu 1932,tedy jiZ
ve vrcholn6 fdzivelk| hospod6isk6 krize. Nejv6tii finandni spo-

F]

luridast (polovinu celkovfch vfdajri) obstarala nejdeck6 des6rna
vlny, ostatnimi piisp6vateli byli:
okresni nemocensk6 pokladna, okresni iriad, mEsto Nejdek
a ministerstvo sociiilni p6de. PomdrnE slu5nE vybaven6 nemocni(ni zaiizeni bylo napojend na
vodovod akanalizaci a skl6dalo
se z porodnick6ho oddEleni, z interny a chirurgie; kromE toho se
v budovd nach6zelo ve5ker6 ziizemi nemocnice a tak6 bytov6

jednotky pro ldkaie a person61.
Kapacita nemocnice dosahovala 50 (podle ndkterlfch prament
aZ 70) ll&,Lek a podle potiebnfch
poZadavkri ji bylo moZn6 navyiSit
a2 na 120

liLek.

Na stavbd se podileli tyto stavebni firmy di jednotlivci: Ing.
Fischer a spol. Karlovy Vary,
Volkan Nejdek, Mdckl a spol.
Nejdek (v5ichni qy'stavba), Georgi - Hoffmann Nejdek (vodojem

lr

dod6vajici 40 ai. 70 tisic litru
vody dennd, piivodni potrubi),
architekt a stavitel Zehrmann
z Nejdku (kanalizace, distirna odpadnich vod), Ostrak Teplice-Sanov a Hoffmann Nejdek (ristiedni topeni), Niklas Teplice-Sano,
(sanit6rni technika), Agostino Da
Rosso Most (teraco podlahy),
Anton Brliutigam Nejdek a Karl

osvdtleni bylo elektrickd vdetnE

kar Freymann (malov6ni), Anton
Kunzmann Nejdek (lakjrnictvi),
Franz Hergeth Nejdek (klempiistvi), Miicke-Melderwerken
Fry5t6t (kovovli nribytek), Hermann Ernst Cheb (Zelezn6 konstrukce), Teerag Otovice (izola-

signalizadnich zaiizeni. K nemocnici ndleZel zalesn6nyi a d6stednE oplocenf pozemek o velikosti piibliZnd 8 ha.

ce) a Stroinig Nejdek (instalace
elektrickdho osvEtleni).

v

listo-

slavnostnim shrom6Zd6ni

v ho-

telu Kr6sn6 vyhlidka, kde bylo

piitomno vice neL 100

osob

z Nejdku a vlznamni host6
z Karlovlch Varu, Sokolova
a odjinud, n6sledovala prohlidka

novostavby podle n6vrhu karlovarsk6ho architekta Ing. Riedla.
Celd odpoledne byla budova oteviena pro veiejnost.
Objekt nemocnice byl postaven pridorysnE do tvaru pismene T (jako tiipatrov6 budova se

Hil,";:

zvli5enjm suterdnem). Y zipadil
dtisti byla budova ie5ena jako

pdtiposchod'ovrl, piidemZ ve
dtvrt6m poschodi bydlel primrli

av
Za existence plicniho odd6leni (asi v roce 1953)

NOHORSKYLU FT.CZ
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Zebisch Nejdek (n6bytek), Os-

Otevieni nemocnice

S
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Pohled na Limnick6 6doli, v pozadi nemocnice (1932)

Abychom ziskali piedstavu, jak byla nemocnice vyuZivina, uvedme alespoi rok
1933, kdy zaiizenim proSlo celkem 891 osob, kter6 zde strii-

vily

padu 1932 zadalo dopolednim

WWW.KRU
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p6tdm poschodi pomocnf

person6l. Budova byla od pod6tku vytilpEna ristiednim topenim,

14 181 dnri.

Nemocnice byla urdena pro

provozoviini veSker6

l6debn6
p6de pro vlechny druhy nemoci.
Tento stav trval je5t6 bEhem druh6 sv6tovd vrilky. kdy ji v roce

1944 pievzal Landr6t (po byval6m okresnim tiadE).
Ve 30. letech byl prim6iem

nejdeckd nemocnice MUDr.

Viktor Ktirschner, chirurgy byli MUDr. Fritz Koch
a

MUDr. Weiss.

Nejdecki nemocnice v povdlein6m
obdobf
V roce 1946 mEla nemocnice kapacitu 75 hiZek, vdetnE hiZek pro
novorozence, umistEnych v prv-

nim a druh6m patie.

V

suter6nu

byla nemocnidni kuchynd s piisluSenstvim, kotelna se skladi5ti pro

roinikT/fislo6
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