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Zubní ambulatorium nemocen. pokladny 
ČSD v Přerově 

 

Demokratické zřízení nemiluje silné jedince, nemiluje výrazné individuality. Jedinec musí ustoupiti a 
podrobiti se kolektivní vůli, kolektivním názorům. Proto, chce-li se uplatniti silnější individualita v našich 
poměrech, musí svoje zdravé a dobré nápady vkládati do úst a nechati je prováděti těm, kteří jsou právě při 
moci a kteří myšlenky ty provésti mohou. Zařízení zubního ambulatoria čs. státních drah v Přerově jest 
názorným dokladem svrchu zmíněných myšlenek. 

Nebylo dosti logické, aby nejsilnější železniční středisko na Moravě, jakým jest právě Přerov, nemělo 
pro železničáře svého ambulatoria. Měla je Olomouc, protože jest sídlem ředitelství. Právě proto největší 
část návštěvníků těchto ambulatorií musila vždy vážiti cestu z Přerova do Olomouce, mařiti svůj čas i čas 
patřící podniku a utráceti peníze. Nejhůř se tato vzdálenost pociťovala při zubním ambulatoriu, kam 
nemocný musí dojížděti častěji, někdy po řadu týdnů a měsíců. Proto bylo třeba, aby se za tuto myšlenku 
postavily odborové organisace železniční, aby se z ní stalo hnutí massové. 

A tak v září r. 1927 autor tohoto článku podal návrh ve výboru odborové organisace Jednoty žel. 
zaměstnanců na zřízení zubního ambulatoria v Přerově. Podal vysvětlení o finančních výhodách 
zaměstnanců a o tom, jaký význam mají dobré zdravé zuby pro lidské zdraví. Byla pak svolána konference 
všech železničních organisací v Přerově a schválena resoluce na zřízení zubního ambulatoria v Přerově, 
která byla odeslána oblastnímu výboru nemocenské pokladny v Olomouci, ústřednímu výboru a dozorčí radě 
v Praze. Dne 18. října 1927 usnesl se plenární sbor nemocenské pokladny v Praze na zřízení zubního 
ambulatoria v Přerově a požádati státní správu železniční o poskytnutí vhodných místností pro tento 
sociální ústav. President státních drah ing. Viktor Polívka, který se velmi zajímá o sociální instituce, dal k 
disposici tři místnosti v nádražní budově v Přerově. Teprve dne 28. srpna 1928 usnesl se ústřední výbor 
nemocenské pokladny a dozorčí rada nemocenské pokladny povoliti 70.000 Kč ke zřízení zubního 
ambulatoria v Přerově. Poněvadž v té době správa dráhy potřebovala dříve nabídnuté místnosti pro svůj 
účel a tyto místnosti též pro zubní ambulatorium plně nevyhovovaly, byl proto pověřen vrchní oficiál 
Jaroslav Vad, jako člen oblastního výboru nemocenské pokladny v Olomouci, vésti věc zubního ambulatoria 
v Přerově v patrnosti. Podal návrh, aby byl nemocen, pokladnou ČSD. zakoupen jednopatrový dům v ul. 
Bož. Němcové od okresní nemocenské pojišťovny v Přerově. Tento dům pro zřízení ambulatoria plně 
vyhovoval, neboť v něm dříve úřadovala okresní nemocenská pokladna. Oblastní výbor nemocenské 
pokladny v Olomouci za předsednictví ofic. Josefa Hlobila a odd. I. s vrch. radou JUDr. Stan. Chmelíkem 
návrh akceptovali a předložili ke schválení do Prahy. Dům byl zakoupen za obnos 110.000 Kč s 
podmínkou, že ve zřízeném ambulatoriu budou ošetřováni také pojištěnci okresní nemocenské pojišťovny v 
Přerově. Kupní smlouva byla dne 9. ledna 1930 podepsána. 

Obnos na koupi domu byl povolen ministerstvem železnic z podpůrného fondu nemocenské pokladny 
ČSD. Fond tento si zaměstnanci ze svých vlastních příspěvků našetřili. Administrativu a dozor převzalo 
ministerstvo železnic. 

Dne 20. ledna 1930 usnesl se plenární sbor nem. pokladny CSD. v Praze, povoliti 80.000 Kč na 
zřízení ústavu a různé adaptace v domě, aby ústav mohl býti v den osmdesátých narozenin presidenta 
republiky dne 7. března 1930 otevřen. Adaptace v domě provedl odbor pro udržování dráhy v Přerově. 

První zubní lékařkou byla stanovena MUDr. Jarmila Krupařová, účetní a asistentkou sl. Anna 
Riedlová a zubní technickou si. Marie Domesová. 

Rozsah ambulatoria jest veliký a převyšuje počet přidělených členů zubního ambulatoria v Olomouci. 
Okr. nemocenská pojišťovna v Přerově má 14.000 členů a od nemocenské pokladny ČSD. jest zubnímu 
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ambulatoriu v Přerově přiděleno 23.638 členů a rodinných příslušníků. Jeho oblast sahá od Uh. Hradiště až 
po Hranice a trať Nezamyslice— Kojetín — Krásno----Vsetín — Hranice. V roce 1931 provedl 14.338 
zákroků u 9378 osob. V roce 1932 34.344 zákroků u 18.431 osob. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Přerovsko-Kojetínsko (1933) 
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