
Přehled lékařů, pracujících v NsP Bílina (OÚNZ Teplice) v roce 1989. 

(Přehled je seřazen dle roku narození, NsP Bílina je Nemocnice s poliklinikou Bílina v Bílině a 

jejím okolí, OÚNZ Teplice je nadřízený Okresní ústav národního zdraví Teplice.) 

MUDr. Josef Fadrhonc *1914, obvodní lékař pro dospělé v Bílině. 

MUDr. Věra Závodská *1918, plicní lékařka v Bílině. 

MUDr. Kryštof Pittner *1918, závodní lékař na dole President Gottwald v Hrdlovce. 

Dentista Jaroslav Bažant *1920, zubař v Hostomicích. 

MUDr. Jiří Teska *1923, závodní lékař na dole Svornost v Ohníči. 

MUDr. Miroslav Panocha *1925, vedoucí dětský lékař v Bílině. 

MUDr. Milan Prošek *1925, psychiatr v Teplicích a v Bílině, protialkoholní poradna v Bílině. 

MUDr. Edita Olivová *1925, vedoucí zubní lékařka v Bílině, zubní lékařka v Kostomlatech, 

záliba v myslivecké činnosti. 

MUDr. Otakar Svitavský *1925, ředitel OÚNZ Teplice. 

MUDr. Přemysl Kraus *1927, primář ORL v Teplicích, lékař ORL v Bílině (ušní, nosní, krční 

ambulance), záliba v zahraničních zájezdech jako průvodce, zahrádkář. 

MUDr. Jaromír Lédr *1927, gynekolog v Bílině. 

MUDr. Josef Pavelec *1928, obvodní lékař pro dospělé v Bílině, náměstek pro LPP Teplice, 

ředitel nemocnic v Teplicích, v Duchcově, i v Bílině, první primář LDN v Bílině (léčebna 

dlouhodobě nemocných). 

MUDr. Josef Pospíšil *1928, obvodní lékař pro dospělé v Kostomlatech. 

MUDr. Věra Šafránková *1928, dětská lékařka v Bílině. 

MUDr. Jindřich Vrátil *1929, zubní lékař v Bílině, primář zubního oddělení v Duchcově. 

MUDr. Anna Profousová *1930, obvodní lékařka pro dospělé v Bílině. 

MUDr. Olga Pavelcová *1930, oční lékařka v Bílině. 

MUDr. František Kotěšovec *1932, lékař hygienik OHES Teplice, Bílina, v Bílině kdysi pracoval 

i na lékařské pohotovostní službě, což vzpomíná ve své knížečce „vyprávídky“, kterou sepsal 

a vydal v roce 2010. 

MUDr. Ladislav Turek *1933, neurolog a rehabilitační lékař, primář v Teplicích, pracoval i 

v Bílině, kam často dojížděl i na konzultace. 



MUDr. Františka Pavlíčková *1934, oční lékařka v Bílině i v Teplicích. 

MUDr. Josef Chudáček *1934, lékař internista, kardiolog, primář interního lůžkového 

oddělení NsP v Bílině, kde pracoval i v interní ambulanci a v kardiologické poradně. Později 

spolumajitel, jednatel a ředitel HNsP s r.o. Bílina. Zálibou účast v televizních soutěžích a 

cestování. 

MUDr. Jaroslav Božovský *1935, závodní lékař důl Alois Jirásek v Ledvicích, urologický lékař 

v Bílině a primářem na urologii v Teplicích. 

MUDr. Adolf Guttwirth *1936, obvodní lékař pro dospělé v Žalanech. 

MUDr. Jiří Šramhauser *1937, závodní lékař důl Alois Jirásek v Ledvicích. 

MUDr. Vasil Vasilov *1939, závodní lékař na úpravně uhlí v Ledvicích. 

MUDr. Marie Přibíková *1940, kožní lékařka. 

MUDr. Jaromíra Oppelová *1940, obvodní lékařka pro dospělé v Bílině. 

MUDr. Vladimír Volman *1940, obvodní lékař pro dospělé v Bílině, vedoucí lékař NsP Bílina. 

MUDr. Blanka Dvořáková *1941, chirurg. lékařka v Bílině a v Duchcově. 

MUDr. Lubomír Dvořáček *1941, lékař ortoped v Bílině, v Teplicích primář. 

MUDr. Jiří Kahánek *1942, lékař gynekolog v Bílině, v Teplicích, primářem v Duchcově. 

MUDr. Jaroslava Aschenbrennerová *1942, oční lékařka v Bílině, v Teplicích. 

MUDr. Blanka Hahnová *1943, obvodní lékařka pro dospělé v Kostomlatech, v Bílině 

lékařkou LPK (lékařská posudková komise). 

MUDr. Miloslava Prejzová *1943, lékařka interní medicíny jak ambulantní, tak i lůžkové 

v Bílině, kde i lékařkou diabetologické poradny. 

MUDr. Erich Radmacher *1944, zubní lékař v Bílině, ředitel NsP Bílina, záliba šachové partie. 

MUDr. Vojtěch Ira *1944, závodní lékař na dole Maxim Gorkij v Bílině. 

MUDr. Karel Prejza *1945, chirurg. lékař v Bílině, dříve primář chirurgie v Duchcově. Později 

spolumajitel HNsP s r.o. Bílina. záliba v myslivecké činnosti. 

MUDr. Magdalena Frajsová *1945, lékařka rentgenoložka v Bílině, primářka RTG v Teplicích, 

vnučka malíře Zrzavého. 

MUDr. Bořek Beneš *1945, lékař neurolog v ambulanci v Bílině, primář neurorehabilitačního 

lůžkového oddělení v NsP Bílina. Později spolumajitel a jednatel HNsP s r.o. Bílina. 



MUDr. Ladislav Appl *1946, praktický lékař pro dospoělé v Teplicích, v Bílině se zabýval 

zdravotní statistikou. 

MUDr. Pavel Štěpánek *1946, obvodní lékař pro dospělé v Bílině, závodní lékař Doly Bílina. 

MUDr. Pavel Frajs *1946, obvodní lékař pro dospělé v Bílině, lékař chirurgie v Bílině, velice 

sečtělý. 

MUDr. Ljuba Laptěvová *1947, interní lékařka specializovaná na gerontologii v Bílině. 

MUDr. Radka Tetřevová *1948, dětská lékařka, vedoucí lékařka dětských ambulancí v Bílině, 

později spolumajitelka HNsP s r.o. Bílina. 

MUDr. Vladimír Puchmeltr mladší *1949, lékař gynekolog, ředitel NsP Bílina. 

MUDr. Waltrauda Janurová *1949, dětská lékařka v Bílině. 

MUDr. Bernard Macák *1950, zubní lékař v Bílině. 

MUDr. Ondřej Brabec *1951, zubní lékař v Hostomicích, zálibou účast v televizních soutěžích. 

MUDr. Jitka Štěpánková *1951, dříve lékařka interny v Bílině a v Teplicích, později 

specializovaná na revmatologii. 

MUDr. Antonín Preč *1951, obvodní (závodní) lékař pro dospělé, zálibou malování obrazů. 

MUDr. Ivana Fajfrová *1951, lékařka gynekologe v Bílině, zálibou psí smečka. 

MUDr. Radovan Baier *1951, lékař ortopedické ambulance v Bílině, i v Teplicích. 

MUDr. Petr Ondráček *1951, dříve obvodní lékař pro dospělé v Bílině, pak lékař urologie 

v Teplicích a v Bílině. 

MUDr. Hana Holubová *1952, dříve lékařka interny v Bílině, později plicní lékařka v Bílině a 

v Teplicích. 

MUDr. Jarmila Štiglerová *1952, zubní lékařka v ambulanci úpravny uhlí v Ledvicích, později 

v Hostomicích, záliba tenis a šachové partie. 

MUDr. Boris Aulický *1953, obvodní lékař pro dospělé ve Světci, závodní lékař na Dolech 

Bílina, zálibou zbraně. 

MUDr. Eva Yaghiová *1953, zubní lékařka v Bílině. 

MUDr. Ivo Tukinský *1954 , obvodní lékař pro dospělé v Bílině, záchranná služba v Teplicích. 

MUDr. Miloslav Sixta *1955, lékař chirurgie v Duchcově, v Bílině, záliby myslivost a 

herpetologie. 



MUDr. Magda Mühlbauerová *1955, obvodní lékařka pro dospělé v Hostomicích. 

MUDr. Jaroslav Čermák *1955, obvodní lékař pro dospělé v Bílině, později spolumajitel HNsP 

s r.o. Bílina. 

MUDr. Libuše Očkanová *1955, kožní lékařka v Bílině. 

MUDr. Anna Gelčinská *1960, zubní lékařka v Bílině. 

MUDr. Jan Bartsch *1962, lékař ortopedie v Bílině, Mostě, Litvínově. 

MUDr. Michaela Böhmová *1962, lékařka neurologie Bílina, Teplice. 

 

Tento přehled 65-ti lékařů je výpisem ze seznamu 313-ti lékařů celkem 

zaměstnaných  v říjnu 1989 v OÚNZ Teplice. Pokud některý ze zde uvedených 

lékařů v roce 1989 nepracoval přímo v Bílině a okolí, měl pracovní vztah ke 

zdejší části teplického okresu v předchozích letech nebo po roce 1989. Řada 

lékařů, kteří jsou dnes v nemocnících Teplice nebo Duchcov, prošla dříve praxí 

na lůžkových oddělení v NsP Bílina. Někteří z lékařů zde uvedeného přehledu 

začali v Bílině vykonávat lékařskou péči svého oboru až po roce 1989 a mají tak 

také zásluhy o zdravotní stav pacientů v Bílině a okolí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Závěr. 

   Dosud zpracovaný a zde předložený materiál „Historie zdravotnictví v Bílině“ 

je pouze sonda do vzpomínek pamětníků a pamětnic, do zachovalých kronik a 

zapůjčených fotografií. Nedělá si nárok na úplnost. Je celá řada bílinských 

zdravotnických oborů, které by si každopádně zasloužily do „Historie 

zdravotnictví v Bílině“ také zařadit. Přitom máme k dispozici další listinný a 

fotografický materiál, který se dochoval do dnešní doby a týká se oborů, které 

nebyly do této publikace prozatím zařazeny.  

   Lze říci, že předkládané stránky jsou první částí a jsou určeny pro webové 

stránky Hornické nemocnice s poliklinikou s r.o. Bílina. Dalšími částmi bude 

zpracovávání „Historie zdravotnictví v Bílině“  postupně pokračovat s cílem 

vydání knižní publikace.  

   Chtěli bychom tento materiál doplnit především o specializované ambulance. 

V Bílině se provozovaly nebo provozují ambulance neurologická, chirurgická, 

kožní, ušní, nosní, krční, oční, gynekologická, plicní, alergologická, interní 

poradny diabetologie a kardiologie a řada poraden chirurgických. Nelze 

zapomenout na rozsáhlou rehabilitaci fyzikální i vodoléčbu, na domácí péči, 

rentgenový komplement a biochemickou laboratoř, na dopravní zdravotní 

službu. 

   Na závěr chceme vyslovit poděkování všem, kteří nám byli nápomocni radami, 

vzpomínkami, nebo zapůjčením obrazového a jiného materiálu. Především 

děkujeme okresnímu archívu v Teplicích, dále jmenovitě Ing. Andree Novákové, 

jednatelce Hornické nemocnice s poliklinikou s r.o. Bílina, Janu Benešovi, Mgr. 

Zdeně Jílkové, Josefu Hůlkovi a ostatním členům spolku Bílina 2006. Děkujeme 

též  Ireně Mejzlíkové, MUDr. Jarmile Štiglerové, MUDr. Radce Tetřevové, MUDr. 

Vladimíru Volmanovi , Jitce Zemanové a paní Anně Chudáčkové. 

 

V Bílině 30.11.2017   

                                        za Spolek Bílina 2006 Ing. Richard Hazdra, předseda 


