
  Archiv :  Nemocnice Bílina,  období 1856 až 1909 (a déle) 

   Na návštěvě Okresního archivu v Teplicích 1.3.2017 jsme z archivních 

materiálů Bíliny prostudovali karton č. 118, nazvaný „NEMOCNICE“. Tento 

karton obsahoval 23 složek. Složka č. 1836 byla věnována zdravotní péči v Bílině 

v letech 1892 až 1913, ve složce č.1837 byly materiály zdravotní komise v Bílině 

z let 1893 až 1895. Složka č. 1838 obsahovala informace zdravotní policie, zde 

šlo především o čistotu města, dále o veterinární službu a o jmenování 

pohodného v Bílině, vše v období 1894 až 1913.  

   V další složce č.1839 bílinského kartonu 118 byly zařazeny archivní materiály 

NEMOCNICE, které pocházely z období let 1856 až 1909. Převážně šlo o soupisy 

inventářů, účty, nájemní a jiné smlouvy. V těchto listinách byl používán jazyk 

většinou německý, v menšině český. Z uvedených dokladů je patrno, že 

financování nemocnice v Bílině v této době měl na starosti obecní (městský) 

úřad bílinský.  

   Zajímavý byl případ ze složky NEMOCNICE, kvůli kterému si v průběhu března 

1871 až února 1872 vyměnil obecní úřad v Bílině s obecním úřadem 

královského města v Lounech několik dopisů doplněných přílohami (účty 

s náklady léčení za pobyt, léky, obsluhu). Oba úřady si za uvedený průběžný rok 

vyměnily navzájem 11 dopisů, které se týkaly daného případu. První odpověď 

z Loun ze 4.dubna 1871 zařazujeme jako opis : 

   „Slavný úřade obecní v Bylině. 

Vyřizujíce ctěný přípis Váš, kterýž i s přílohami vracíme,sdělujeme, že Antonín 

Hanzlík zdráhá se zaplatiti za svého čeledína Antonína Důdla 10 zl 53 k. Tvrdí 

totiž, že čeledín ten opil se tak, že vinnou svou vlastní k onomu neštěstí přišel. 

Podle ustanovení §20. a §21. čel. řádu ze dne 7.dubna 1846 nebyl by tedy Ant. 

Hanzlík povinnen léčebný náklad 10 zl. 53 k zapraviti, nýbrž čeledín sám, po 

případě obec  jeho příslušná. Antonín Důdl přináleží do Hrádecka, okr. Královice 

u Plzně.  

                                       Z obecního úřadu lounského dne 4.dubna 1871     

připojeno kulaté razítko : RADA KRÁL. MĚSTA LOUN,                                   

podepsán Náměstek purkmistrův“ 



   Nakonec Louny Bílině předmětnou částku uhradily, po částech, vždy po dvou 

zlatých měsíčně. Z uvedeného je zřejmé, že i před 145-ti lety se v Bílině dokázali 

postarat o opilce. A to i z daleka. 

   Budova nemocnice stále ještě existuje, je pořád pěkná a je na ni uveden rok 

1883. Nachází se na křižovatce ulic Nemocniční (případný název ulice) a K. H. 

Máchy, z této křižovatky pak pokračuje dále ulice Důlní.  

   Snímky budovy historické nemocnice přikládáme: 

 

 



   Dnešní majitelé této budovy číslo popisné 65, pan a paní Mejzlíkovi svou 

laskavostí zapůjčili k reprodukci následující archivní materiály, vztahující se 

k přestavbě budovy nemocnice Bílina v roce 1883. Předtím i potom zde byla 

provozována nemocnice ve vlastnictví města Bíliny. 

 

 

 

 



   Na plánku je zřejmé umístění šesti pokojů, jeden z nich byl určen pro pacienty 

očních nemocí. 

   Zajímavé jsou pohledy na tehdejší budovu, příliš se neliší od dnešních a neliší 

se ani situování jednotlivých částí stavby. 

    

 

 

 



 

 

   Z archivních materiálů je doloženo, že ve výše uvedené lokalitě, za železniční 

tratí a poblíž nádraží Bílina – město, byla nemocnice Bílina jako lůžkové 

zdravotnické zařízení provozována déle než 50 let. 

   Je možné, že k přestavbě této městské nemocnice v Bílině v roce 1883 se 

vyjadřoval nebo s ní radil další již třetí člen slovutné bílinské lékařské rodiny 

Reussů, August Leopold Reuss (*5.listopadu 1841 v Bílině, +4.září 1924 ve 

Vídni), byl synem Augusta Emanuela von Reusse a vnukem Franze Ambrosia 

Reusse.  

   August Leopold Reuss promoval ve Vídni roku 1865, v roce 1867 se stal 

chirurgem a v roce 1870 pak oftalmologem, očním lékařem. Provozoval 

rozsáhlou praxi, byl přednášejícím profesorem a ředitelem oční kliniky ve Vídní. 

Je zajímavé, že na plánku přestavby městské nemocnice v Bílině z roku 1883 je 

část této nemocnice vyhrazena právě pro léčení pacientů s očními chorobami. 

   Je dobře, že bílinská lékařská rodina Reussů , jejíž členové se tolik zasloužili o 

bílinské lázně a jistě i o zlepšení zdravotního stavu občanů Bíliny i klientů 

zdejších lázní, má v Bílině u areálu lázní a zřídla Bílinské kyselky svůj pomník, 

památník. 

 


