
Rozhovor s Ing. Richardem Hazdrou,  

dlouholetým ekonomickým náměstkem ředitele bílinské Hornické 

nemocnice s poliklinikou s r.o., byl též osobním přítelem MUDr. 

Josefa Chudáčka.  

 

   Co Vás napadne jako první, když se řekne MUDr. Josef 

Chudáček?  

 

   Vzpomínka na úžasně chytrého člověka, člověka, který se celý život 

vzdělával a studoval řadu nejen lékařských oborů, ale podporoval 

vzdělávání i u ostatních. Příkladem může být jeho důraz na vzdělávání 

zdravotních sester na bílinské poliklinice, on dbal na to, aby se 

zdravotnický personál neustále vzdělával. Za jeho vedení poliklinika 

hradila svým zaměstnancům řadu vzdělávacích programů a kurzů. 

Vzdělávání lékařů pro něj bylo jednoznačnou prioritou, trval na tom, 

že lékaři se musí neustále vzdělávat. On sám se vzdělával nejen 

v medicínské oblasti. Řada lidí si doktora Chudáčka vybavuje z jeho 

účinkování v televizních vědomostních soutěžích, kde byl nejednou 

velmi úspěšný.      

 

   
MUDr. Josef Chudáček, primář LDN, ředitel HNsP s r.o. Bílina 



   V čem byl podle Vás zásadní přínos MUDr. Chudáčka v řízení 

polikliniky?  

 

   V roce 1995, kdy přestala provozovat Hornická zaměstnanecká 

zdravotní pojišťovna (HZZP) Most bílinskou NsP, se MUDr. 

Chudáčkovi podařilo s pomocí čtyř dalších lékařů (MUDr. Bořek 

Beneš, MUDr. Radka Tetřevová, MUDr. Karel Prejsa a MUDr. 

Jaroslav Čermák) odkoupit poloviční podíl HNSP s r.o. Bílina 

(Hornická nemocnice s poliklinikou – pozn. autora) od HZZP Most a 

tím zabránit uzavření bílinské nemocnice s poliklinikou. Zbývající 

podíl si ponechalo město Bílina.  

   V dalším toce (1996) přešla HZZP Most do likvidace, bohužel 

k jejím klientům v té době patřilo 60% pacientů bílinské NsP a  ti 

následně většinou přestoupili k VZP.  Všeobecná zdravotní pojišťovna 

HNsP s r.o. Bílina pak v roce 1997 sebrala 5 milionů korun kvůli  

překročení počtu jejich ošetřených pojištěnců oproti předcházejícímu 

roku. Následovala nekonečná soudní řízení. Díky MUDr. Chudáčkovi 

se ale situaci podařilo stabilizovat.   

    V roce 1998 se bílinská nemocnice s poliklinikou se dvěma 

akutními lůžkovými odděleními začala přebudovávat na lůžková 

oddělení léčebny pro dlouhodobě nemocné. Podle několika odborníků 

z VZP a dalších zdravotních pojišťoven se MUDr. Chudáčkovi 

podařilo do deseti let vybudovat, co se týče odborné a lékařské péče, 

nejlepší LDN v kraji.  

 

 



Na předchozím snímku ze 24.11.2010 (rozšíření LDN R) je zachycen 

starosta města Josef Horáček, primář LDN MUDr. Josef Chudáček a 

vrchní sestra LDN R Jitka Bubeníčková. 

 

   Nemohu nevzpomenout na zásadní roli, kterou MUDr. Josef 

Chudáček v roce 2005 a 2006 sehrál na ministerstvech a dalších 

úřadech při mnoha jednáních o privatizaci majetku NsP Bílina. Díky 

jemu se budovy a jejich vybavení převedlo na Město Bílinu. 

 

   Za vedení MUDr. Chudáčka skončila v Bílině i záchytná stanice, 

tzv. „záchytka“, proč?  

 

   MUDr. Chudáček byl iniciátorem uzavření provozu záchytky 

v polovině srpna 2001. Důvodem bylo, že od počátku roku 2001   

okresy Ústeckého kraje přestaly přispívat na její provoz. Celé to 

souviselo se vznikem krajů na začátku roku 2001. Kraj ani stát přitom 

nebyly schopny dát kompenzaci. Udržení provozu záchytné stanice 

bylo ale ekonomicky neúnosné. Prostory záchytky následně začaly 

sloužit jako archiv lékařských spisů.     

 

   Když odhlédneme od profesních znalostí a odbornosti, jaký byl 

MUDr. Josef Chudáček člověk?  

 

   Byl velmi přísný. Trval na vzorném plnění úkolů. Jinak byl ale 

velmi přátelský, dokázal si užívat život, měl rád víno. I v době, kdy 

měl velké zdravotní problémy, byl skvělým „parťákem“ do nepohody.  

 

   Vybaví se Vám na závěr nějaká veselá historka spojená s MUDr. 

Josefem Chudáčkem?  

 

   Byli jsme na autokarovém zájezdu v Řecku a doktora Chudáčka 

přepadly střevní potíže. Moc do smíchu mu tehdy nebylo. Protože byl 

skvělý internista, naordinoval si potřebné léky, které se běžně na 

střevní potíže užívaly. Nic to ale nebylo platné. Nakonec se z toho ale 

dostal zcela neotřelým způsobem, který od té doby aplikuje v případě 

střevních potíží řada tehdejších účastníků zájezdu. Kdosi měl s sebou 

pytlíkový čaj. MUDr. Chudáček čaj z pytlíku vysypal na polévkovou 



lžíci a namočil ji krátce do vody a polknul. Tanin v čaji údajně střeva 

„potáhne“ a střevní potíže ustoupí.  

   Další vzpomínka se váže na rok 1999, kdy jsme se vydali do 

Maďarska na zatmění slunce. Při večeři pak k překvapení nás všech si 

začal plynulou maďarštinou objednávat. Maďarština je velmi těžký 

jazyk a všem nám tím doslova vyrazil dech.      

 

 
 

Na snímku je osazenstvo interní ambulance a kardiologické poradny, 

jako internista a kardiolog MUDr. Josef Chudáček spolu se 

zdravotními sestrami Jiřinou Ryjáčkovou a Janou Liškovou. 

V ambulanci ordinovala i interní lékařka a diabetoložka MUDr. 

Miloslava Prejzová, která však na obrázku chybí. 

 

   Rozhovor s ing. Richardem Hazdrou připravil, náhrál a zpracoval 

Jan Beneš. 

 

 

 

 

 


