
 

Chybějí lékaři, v Sušici teď pomáhají i 
vojáci 

Sušickou nemocnici opustilo devět lékařů. Navzdory slíbené dotaci z kraje panují mezi lidmi 
obavy o její osud. 

SUŠICE Nejen obyvatelé Sušice, kteří kvůli zachování městské nemocnice hodlají uspořádat 
referendum, ale i okolní obce se strachují o zachování péče. Sušická nemocnice hospodaří se 
ztrátou, má personální problémy a omezila péči. V pondělí z nemocnice odešlo devět lékařů z 
oborů chirurgie a ARO.  

Někteří starostové si myslí, že jediným řešením je převedení nemocnice na hejtmanství, když 
Sušice ztráty dál financovat nehodlá. „My všichni starostové v okolí situaci sledujeme, 
protože se nás dotýká. Chceme, aby péče zůstala zachovaná,“ uvedla starostka Kašperských 
Hor Bohuslava Bernardová. „Nejde jen o místní, je tu přetlak turistů. Nedovedu si představit, 
že by se zraněný lyžař vezl do Klatov, protože silnice jsou tu špatné, z Kašperských Hor do 
Klatov je 50 kilometrů a Modrava je ještě dál,“ popsala starostka. V okolí podle ní není žádná 
obec, která by mohla Sušici na nemocnici přispět. „Ani Plzeňský kraj nemůže nemocnici 
podpořit dostatečně, když není jeho majetkem. Jediná schůdná cesta je její převedení na kraj,“ 
sdělila Bernardová. 

Radní Plzeňského kraje v pondělí schválili pomoc pro nemocnici ve výši 4,5 milionu korun. 
Podle náměstka hejtmanky, sušického radního a v září odvolaného jednatele Sušické 
nemocnice Pavla Haise (Piráti) je nemocnice nyní ve vážné situaci právě kvůli odchodu 
lékařů. Další zdravotníci jsou navíc kvůli rozšíření koronavirové nákazy v karanténě nebo v 
izolaci. Nemocnice už dříve zavřela kvůli nedostatku personálu lůžkovou chirurgii, ze které 
udělala covidovou stanici. Nyní není ve standardním provozu ani lůžková interna.  

„Aktuálně nejkritičtější je situace na oddělení ARO, kde se nový jednatel snaží den ode dne 
shánět lékaře a zajistit provoz. Aby mohla akutní péče pokračovat, nyní hlavně na interně, je 
zachování provozu ARO bezpodmínečně nutné,“ řekl Hais. 

S provozem na ARO pomáhá krajská Klatovská nemocnice. „Personální situaci pomohlo 
dočasně v Sušici řešit i nasazení šesti armádních zdravotníků, které tam poslal krajský krizový 
štáb,“ uvedla hejtmanka Ilona Mauritzová (ODS). Na kraji vznikla pracovní skupina, která 
situaci nemocnice analyzuje. K možnosti převzít nemocnici se kraj zatím nevyjádřil. 

Nynější jednatel nemocnice Jiří Vlček řekl, že ze zaměstnanců je kvůli koronavirové nákaze 
nyní doma 25 lidí, což ještě zhoršilo už tak problematické personální obsazení. 

A proč lékaři odcházejí? Reagují na to, že město v září podle jejich názoru nespravedlivě 
odvolalo dva jednatele, kromě Haise i Václava Radu. Těm se totiž podařilo za rok udělat ze 
skomírající nemocnice čtyřoborové akutní zařízení. Lékaři by v nemocnici zůstali, kdyby se 
alespoň jeden z jednatelů vrátil. 

Primář chirurgie Ondřej Krajník, který v pondělí odešel, sdělil, že nebyl učiněn ani jediný 
vstřícný krok z těch, které lékaři požadovali. „Navíc se nemocnice ubírá úplně jiným směrem, 



než jsme se v prosinci 2019 při nástupu dohodli. Myslím, že to spěje k tomu, aby tu zůstala 
jen lůžková interna a LDN, a chirurgické sály aby se pronajaly,“ sdělil. 

Jednatel Jiří Vlček ale slibuje, že chirurgie od ledna znovu poběží. 

Někteří kritici bývalých jednatelů hovoří o tom, že ztráta byla dána hlavně vysokými platy 
lékařů. To ale nepotvrzuje studie, kterou si město nechalo vypracovat od firmy Sefima. 
„Osobní náklady jsou ve výši 74 procent z celkových nákladů, v jiných nemocnicích tvoří až 
85 procent,“ stojí ve studii. Ta porovnala i průměrné mzdy lékařů. Ty byly v 37 kilometrů 
vzdálené strakonické nemocnici v roce 2019 celkem 84 831 tisíc korun, v Sušici letos v 
červenci 81 400 Kč. Studie proto doporučila jejich zvýšení, aby lékaři neodešli jinam.  

„Na základě posouzení trendů vývoje a porovnání s blízkými nemocnicemi v Klatovech a 
Strakonicích v období 2017 až 2019 má nemocnice potenciál zvýšit výnosy z lékařské péče o 
30 až 35 procent v průběhu 2 až 2,5 roku,“ dodává studie odevzdaná letos v září. K 
financování ztrát studie píše, že město letos do srpna poskytlo příplatek 37,3 milionu korun, 
čerpáno bylo 26,3 milionu, dotace Plzeňského kraje dosáhly 4,3 milionu korun. S přispěním 
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