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Recenze knihy Jičínské zdravotnictví, lázně a sociální péče napříč
staletími

Andrea Součková

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně vydala ke konci loňského roku v edici Jičínsko již osmou publikaci, nazvanou 

Jičínské zdravotnictví, lázně a sociální péče napříč staletími.[1] Křest knihy se uskutečnil 20. listopadu od 18.00 ve 

zmiňované knihovně. Slavnostního aktu se zúčastnil i sám autor - Miroslav Bartoň - ekonom s dlouhodobým

zapálením pro regionální historii. Tento zájem podnítil již v minulosti vznik několika titulů: Pohledy do minulosti 

Markvartic, Pohledy do minulosti Ostružna, Příspěvek k dějinám hospodářského vývoje Jičína od konce 19. století 

do současnosti (taktéž v edici Jičínsko).

Kniha je formálně strukturována do dvaceti dvou kapitol, přesto jak sám název napovídá, po obsahové stránce lze 

knihu rozčlenit do tří hlavních tematických celků. Autor klade důraz především na historii a vývoj jičínského 

zdravotnictví od 15. století do současnosti. Velmi podrobně se zabývá 20. stoletím v souvislosti s výstavbou 

a vývojem jičínské nemocnice - její přestavbou a modernizací, jednotlivými odděleními a jejich personálním 

obsazením. Nechybí ani informace o současném stavu zmíněného zdravotního zařízení. Značnou pozornost si 

zaslouží také text, ve kterém se dovídáme o vývoji různých lékařských profesí, ať už se jednalo o všeobecně více 

či méně uznávané a přijímané obory. Kromě primářů jsou tu zastoupeni praktičtí a odborní lékaři, zubaři, zdravotní 

sestry, porodní asistentky a báby, lidoví léčitelé a další související obory zabezpečující zdravotní péči. V druhé

tematické části se M. Bartoň zaměřil na lázně a dětské léčebny. Kapitola se jmenovitě věnuje lázním v Bělohradě, 

Železnici, Mlázovicích, Ostružně a Sedmihorkách. Prostřednictvím třetího a zároveň posledního tematického 

okruhu autor přibližuje problematiku sociální péče. Čtenáři zjistí, jaké instituce pro podporu sociálně 

znevýhodněných fungovaly v Jičíně a okolí v 19. a 20. století a jaké naleznou v okrese v současnosti. 

V doslovu Miroslav Bartoň věnuje knihu „občanům a přátelům Jičína a nejbližšího regionu…, aby je poučila a 

potěšila“.  Jak sám autor uvádí, publikace může sloužit všem, kteří mají zájem dozvědět se něco o historii na 

Jičínsku. Zejména však shledávám dílo přínosné pro lékaře a další profese působící v oblasti zdravotnictví a pro 

historiky zabývající se Jičínskem, kteří zde mohou nalézt mnoho zajímavých informací. Velmi užitečný by pro tyto 

odborníky mohl být rozsáhlý soupis informačních zdrojů uvedený na konci titulu, ze kterého lze vysledovat, odkud 

autor čerpal. Z pohledu laika, kterým v obou zmíněných oblastech (zdravotnictví, historie Jičínska) opravdu jsem, 

hodnotím knihu velmi kladně. Uceleně pojednává o problematice - historii zdravotnictví na Jičínsku, dává ji do 

kontextu s politickým, společenským vývojem v celé zemi tak, aby čtenář skutečně pochopil celou šíři popisované

situace. Text se nezaměřuje pouze na zdravotnictví, ale popisuje i související oblasti, díky čemuž také přispívá 

k jejich porozumění. Publikace zahrnuje velké množství jmen, která se v textu často opakují, v tomto ohledu mi

byla podporou Galerie významných autorů spjatých s Jičínem. Kapitola obsahuje abecedně seřazené významné 

lékaře narozené, studující, žijící nebo pracující v Jičíně. Ke každé osobě je uveden stručný životopis, ze kterého

vyplývají jeho/její hlavní zásluhy, jež přispěly ke zkvalitnění lékařské péče. I přes tuto pomůcku v podobě seznamu 

význačných lékařů mě záplava jmen občas přemohla. Stejně jako já i čtenáři jistě ocení obrazový materiál, který

doprovází text a vhodně tak dokresluje popisovanou skutečnost.

V souvislosti s popisovanou knihou se jeví vhodné připomenout minulé číslo zpravodaje, kde jste mohli nalézt 

článek[2] pojednávající o krajské tematické knihovnické kampani, jež pro rok 2014 nese název Bohatství 

regionálních fondů a informací v našich knihovnách. Vyhlášené roční téma chce podpořit propagaci těchto 

informací, protože tvoří součást bohatého kulturního dědictví regionu. Doporučujeme tak knihovnám obdobné

publikace více propagovat a využívat.
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