
Doplněk „Náchod včera a dnes na fotografiích očima kronikáře“

Do vydání dokumentu se mi nepodařilo zjistit věrohodné podklady a sehnat fotografie k problému
Vyhlídka a s tím související zdravotní škola v Náchodě. V Pamětní knize města Náchoda nebyla ani
čárka. Podařilo se alespoň dodatečně sehnat pamětníky a zápisy z almanachu.

Podle informací na internetu chata „Na Vyhlídce“, ležící na kopci nad Náchodem při polní cestě na
Jiráskovu chatu, byla předchůdkyní  pozdějšího hotelu. Byla vybudována v roce 1938 - 1939 hotelié-
rem Slávkem Mrštinou. V letech 1945 - 1949 došlo k rozšíření a zmodernizování původní stavby a
vznikl tak Hotel Vyhlídka s nádhernou vyhlídkovou terasou a níže položenou zahradní restaurací.
Provoz za války nebyl podrobně zjišťován.

Původní chata „Na Vyhlíd-
ce“ byla již provedena v mo-
derním stavitelském stylu.
Okamžitě byla cílem ná-
chodských měšťanů a také
lázeňských hostů při neděl-
ních procházkách.
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Po 2. světové válce v letních
měsících v zahradní restauraci
hráli k tanci studenti VŠ,
bývalí hráči orchestru Milo-
slava Zachovala a také Me-
lodie Idy Švorce. Vlevo byl
přístavek pro barové posezení
při nepříznivém počasí. Pod
hlavní budovou byl bar, kde
hrály různé taneční skupiny 
k tanci (současný snímek
objektu).

Celé místo s několika domy
pod hotelem se nazývá „Na
Rozkoši“. Okolní stráně v zi-
mě sloužily pro zimní rado-
vánky. V roce 1952 ale došlo
k vyvlastnění objektu,  zdra-
votní škola zde měla internát
(viz dále) a potom zde bylo
umístěno plicní sanatorium. 
V 80. a 90. letech zde členové
ČSM pořádali 30. dubna
„mírové ohně“, jakousi náhra-
du za pálení „čarodějnic“.



V roce 1991 byl hotel v restituci vydán Miloslavu Mrštinovi, prvorozenému synovi původního maji-
tele. Bohužel byl hotel předán v žalostném stavu, proto ho nový majitel celý dovybavil a přizpůsobil
požadavkům tehdejší doby. Pro zkvalitnění příjemného pobytu majitel kompletně zrekonstruoval
zahradní restauraci, vybudoval venkovní bazén a v neposlední řadě proměnil přilehlé pozemky na pří-
jemnou a upravenou zahradu s oblíbeným posezením v zahradních altánech, kde nechyběl ani letní bar.
Se zvyšujícími se požadavky hostů se Miloslav Mrština v roce 2003 rozhodl nejen pro kompletní
rekonstrukci celého hotelu, ale také pro rozsáhlou přístavbu jak hotelové části, restaurace a sportovně-
relaxačního zázemí. Nyní je hotel Na Vyhlídce v držení hotelové společnosti.  

-----------------------
Celorepublikově v nemocnicích ošetřovaly nemocné pacienty převážně řádové sestry. Církevní

zaměření se ale nehodilo komunistickému režimu. Proto vznikla pro oblast Náchodska k datu 1. 9.
1949 z bývalé Odborné školy pro ženská povolání v Náchodě čtyřletá Vyšší sociálně zdravotní škola
se sídlem v Hronově. Od školního roku 1951/1952 nesla název Vyšší škola zdravotní a byla pouze tří-
letá. Otevřen byl pouze studijní obor pro zdravotní sestry.  Praxi měly nové sestry v nemocnici a na
učňovském středisku Tepny. Řádové sestry v nemocnici postupně končily v letech 1952-56.

Ve školním roce 1953/1954 se škola přestěhovala z Hronova do Náchoda a byla umístěna  v budově
tehdy osmileté střední školy J. Fučíka vpravo v 1. patře, (tj. dnes Masarykovy školy u nemocnice).
Ředitelkou zde byla profesorka Ludmila Votýpková, všeobecné předměty zde učili většinou učitelé 
z místních odborných škol. Praxi vedly instruktorky z místní nemocnice zdravotní sestry Vilma
Zbořilová,  provdaná Propilková, a Jarmila Bednářová, odborné předměty pak lékaři, všichni externě.
Pro studentky zde byly k dispozici 4 učebny a 2 odborné učebny. Pro dojíždějící dívky byl v bývalém
hotelu Na Vyhlídce zřízen internát.

V letech 1966 až 1991 pře-
vzalo hotel Spotřební druž-
stvo Jednota, které zde pro-
vozovalo hotel a restauraci.
Pořádaly se zde večírky,
taneční zábavy, školení a
další akce. Za budovou byl 
v 60. letech postaven stožár 
s televizním zesilovačem.
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Na snímku je dobové tablo
absolventek zdravotní školy
v Náchodě v letech 1955-59.
Na spodní liště je ředitelka,
instruktorka a učitelský sbor. 

Bývalo zvykem, že taková
tabla absolventů i jiných škol
bývala umisťována ve výkla-
dech obchodů na Kamenici,
kde byla obklopena v čase
maturit řadou občanů, rodičů
i studentů.
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V roce 1953  bylo v Náchodě otevřeno 4-leté studium zdravotní školy s maturitou. Ve školním roce

1957/1958 se však začalo jednat o jejím zrušení. K tomu došlo definitivně ve školním roce 1960/1961,
kdy zde dokončila své studium poslední třída. Nové ročníky od roku 1957 a další již byly delimitová-
ny do Trutnova. Internát byl zrušen.

Statistika o výskytu tuberkulózy v okrese Náchod za období let 1953 - 1958 nebyla uspokojivá, při-
bližně 2 procenta místní populace ještě trpělo touto chorobou. Proto po složitých jednáních bylo  
v objektu Na Vyhlídce po přestavbě umístěno v roce 1959 plicní sanatorium s konečnou kapacitou 
30 lůžek a 12 osob ošetřujícího personálu za vedení MUDr. Klabačkové a MUDr. Šramara. Zařízení
zde fungovalo do konce roku 1964.  Pacienty pak převzala léčebna Albertinum v Žamberku. 

Na snímku jsou zachyceni
pacienti plicního sanatoria na
schodech před budovou Na
Vyhlídce včetně ošetřujících
lékařů a momentálně slouží-
cích zdravotních sester.

Foto z archivu Oblastní
nemocnice Náchod

Ještě dále ve stráni  za budo-
vou směrem k Třešinkám byl
v 70. letech postupně vybu-
dován místní lyžařský areál.
Vlevo od sjezdovky byl zho-
toven vlek pro lyžaře.

Sjezdovka je v majetku
lyžařského oddílu TJ Ná-
chod. Pro místní poměry po
dobu zimních měsíců ke vší
spokojenosti  sloužila veřej-
nosti. Poslední dva roky pro
nedostatek sněhu ale plocha
zeje prázdnotou.

Foto: Miloslav Řezníček
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Tak vypadal index zdravot-
ních sester s razítkem školy -
Střední zdravotnická škola
Trutnov, elokované pracoviš-
tě Náchod z roku 1994.

Léty došlo k rozšíření nemocnice a vznikla potřeba nového zdravotního personálu. Z rozhodnutí teh-
dejšího KÚNZ (Krajského ústavu národního zdraví) dostala SZŠ (Střední zdravotní škola) v Trutnově
za úkol vybudovat elokované pracoviště v Náchodě. Původně měl být 1. ročník 4-letého studia umís-
těn v budově Gymnázia. Po listopadové revoluci v roce 1989 se naskytla příležitost umístit školu 
v uvolněné budově Domu politické výchovy při OV KSČ v ulici B. Němcové (vedle dnešní poliklini-
ky). Od jara 1990 proto proběhly požadované stavební úpravy a od 1.9. škola zahájila výuku oboru
zdravotní sestra. Ředitelkou byla jmenována Ing. Jaroslava Faltusová. Působili zde externě místní dok-
toři a primáři místní nemocnice i odborní učitelé z Trutnova. Na výuku výpočetní techniky  pod vede-
ním odborných učitelů dívky  chodily do budovy gymnázia, protože tam již byly počítače. Na praxi
jezdily studentky jednou týdně do trutnovské zdravotní školy. Pro dojíždějící studentky v Náchodě
internát zřízen nebyl.

V průběhu let 1993 zde bylo zřízeno souběžně s denním studiem i 2-leté pomaturitní studium oboru
zdravotní sestra a v roce 1994 2-leté pomaturitní studium oboru rehabilitační pracovník. Od školního
roku 1997/98 byla výuka vrácena zpět do Trutnova. Budova byla uzpůsobena pro potřeby Městského
úřadu v Náchodě.

Zde je doklad z roku 1994 
o opakované existenci zdra-
votnické školy v Náchodě.

Nakonec přikládám dlouho
hledanou fotografii  vykole-
jených vagonů asi z roku
1971 mezi dvěma viadukty 
z pohledu od bývalé Bílé
růže. Těžký železniční jeřáb
vagony postupně zvedal zpět
na koleje.

Foto: archiv p. Hamanové

Doplnil: A. Samek 2015


