Jak se dostat do Ústřední vojenské nemocnice v Praze?
ÚVN Praha

U Vojenské nemocnice 1200

Dejvická

169 02 Praha 6

tel. 973 208 333

 Z Hlavního nádraží ČD trasou metra C do stanice Vltavská (směr nádraží Holešovice) a pak tramvají č. 1

Petřiny

 Z nádraží Holešovice (ČD) trasou metra C do stanice Vltavská (směr Háje) a pak tramvají č. 1 do zastávky

Nám. Republiky

PRAHA
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Motol

Vojenská nemocnice (směr Petřiny).

 Z Masarykova nádraží trasou metra B (stanice Nám. Republiky) do stanice Můstek (směr Zličín),
na trasu metra A a jedete do stanice Petřiny (směr Motol), dále pokračujete tramvají č. 1 nebo 2
do zastávky Vojenská nemocnice (směr Petřiny).

Vltavská

Vojenská nemocnice
Střešovice

do zastávky Vojenská nemocnice (směr Petřiny).

 Z autobusového nádraží Florenc trasou metra C do stanice Vltavská (směr nádraží Holešovice) a dále tramvají č. 1
do zastávky Vojenská nemocnice (směr Petřiny).

Do jednotlivých nemocnic k vyšetřením, která začínají před
sedmou hodinou ranní, by se uchazeči o povolání do služebního
poměru měli dostavit psychicky a fyzicky odpočatí. Proto všem
uchazečům přijíždějícím do místa vyšetření z větší vzdálenosti
doporučujeme, aby si na noc před samotným vyšetřením zajistili
vhodné ubytování. Záleží na konkrétním uchazeči, jak tuto situaci
vyhodnotí, na proplacení ubytování nemá uchazeč právní nárok.
Pokud máte předepsané dioptrické brýle, vezměte si je s sebou.
Lékařské vyšetření trvá celý den, a proto doporučujeme vzít si
s sebou svačinu.

Hradčanská

tram 1, 2

tram 1, 2

Doporučení

Nádraží Holešovice
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Florenc

Můstek

Hlavní nádraží ČD

Odvolání

směr Zličín

zde přestoupíte

Uchazeč nemusí se závěrem přezkumné komise souhlasit
a může písemně do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného
obdržení podat návrh na jeho přezkoumání řediteli vojenské
nemocnice. K návrhu musí přiložit originál Lékařského vysvědčení
se všemi lékařskými nálezy a originály laboratorních výsledků.

směr Háje

5 Ze stanice metra A Dejvická, směr Motol, vystoupíte na stanici Petřiny na tramvaj č. 1 nebo 2 a pojedete

do zastávky Vojenská nemocnice.

6 Ze stanice metra A Motol, směr Depo Hostivař, vystoupíte na stanici Petřiny na tramvaj č. 1 nebo 2 a pojedete

do zastávky Vojenská nemocnice.
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Zábrdovická 3

636 00 Brno

tel. 973 445 458

Z autobusového nádraží Zvonařka pěšky nadchodem přes nákupní centrum Vaňkovka na Hlavní nádraží ČD a dále
tramvají č. 2 (směr Stará Osada) do zastávky Vojenská nemocnice.

 Z Hlavního nádraží ČD tramvají č. 2 (směr Stará Osada) do zastávky Vojenská nemocnice, což je na této lince čtvrtá
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Jak se dostat do Vojenské nemocnice v Olomouci?
779 00 Olomouc

tel. 973 407 211

 Z autobusového nádraží autobusem č. 15 (směr Černovír a Farmak) do zastávky Klášterní Hradisko a dále pěšky.
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Vojenská nemocnice Brno – ředitelství
Zábrdovická 3

OLOMOUC
autobusové nádraží
bus 15

VN BRNO

636 00 Brno

Sušilovo náměstí 5
Vojenská nemocnice
Klášterní Hradisko

Hlavní nádraží ČD
bus 15 a 21

a

Vojenská nemocnice Olomouc – ředitelství

a

směr Černovír

 Z Hlavního nádraží ČD autobusem č. 15 (směr Černovír a Farmak) a č. 21 (směr Černovír a Tabulový Vrch) do
zastávky Klášterní Hradisko a dále pěšky.
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zastávka. Přímo proti zastávce je vchod do areálu nemocnice.

VN Olomouc

Svita

2

Informace o vyetení ve vojenských nemocnicích pro uchazee o povolání do sluebního pomru

Ústřední vojenská nemocnice Praha – ředitelství

mocn

směr

Jak se dostat do Vojenské nemocnice v Brně?

LÉKASKÉ VYETENÍ
ÚVN PRAHA

779 00 Olomouc – Klášterní Hradisko

VN OLOMOUC

Ústřední vojenská nemocnice Praha

▪ Několik týdnů před vyšetřením vysadit proteinové nebo jim
podobné přípravky.

kontakt na přezkumnou komisi odpovědnou za posudky – tel. 973 202 718

Pokud je uchazeč po vyšetření ve vojenské nemocnici shledán
jako zdravotně nezpůsobilý, nemůže být přijat do služebního
poměru vojáka z povolání. Žádost o nové vyšetření a posouzení
zdravotní způsobilosti je pak možné podat nejdříve za 12 měsíců
od posledního posouzení.

Obsah vyšetření
ověření a doplnění údajů, které se týkají anamnézy
(zdravotního stavu)
antropometrické vyšetření
vyšetření EKG
laboratorní vyšetření moči a krve
RTG hrudních orgánů
vyšetření očí, zrakové ostrosti, barvocitu a orientační
vyšetření zorného pole
vyšetření nosní dutiny, uší, řeči, hlasu a sluchu,
vyšetření ústní dutiny a stavu chrupu
orientační chirurgické, neurologické, psychiatrické
a kožní vyšetření
psychologické vyšetření
další vyšetření podle aktuálního zdravotního stavu
vystavení Posudku o zdravotní způsobilosti
aLékařského vysvědčení

▪ 2 až 3 dny před vyšetřením nepodstupovat velkou fyzickou zátěž,
nepít žádné alkoholické a kofeinové nápoje a výrazně neměnit
složení stravy, např. na základě diety.

6.00 - 6.15 hod.

▪ Dostavit se k vyšetření na lačno (od půlnoci předchozího dne
nejíst tučná a kořeněná jídla, nepít slazené nápoje a nežvýkat
žvýkačky).

7.30 a 10.30 hod.

▪ K vyšetření moči poskytnout prostřední část vzorku, nikoliv
počátek a konec močení.
▪ Není vhodné, aby uchazečky v době menses a také 3 až 4 dny
před začátkem a po jeho ukončení podstupovaly laboratorní
vyšetření moči, gynekologické vyšetření absolvují u svého
gynekologa.
▪ Vyšetření nelze absolvovat v době akutního onemocnění a v době
10 dnů po jeho odeznění nebo po ukončení léčby. Nastane-li taková
situace, je nutné o tom neprodleně informovat rekrutační středisko.
▪ Předat výsledky doplňujících lékařských a laboratorních vyšetření
přezkumné komisi příslušné vojenské nemocnice do jednoho
měsíce, pokud je to nutné.

Co je k tomu třeba
▪
▪
▪
▪
▪

doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas),
průkaz pojištěnce,
výtisk Posudku o zdravotní způsobilosti,
dva výtisky Lékařského vysvědčení s vyplněnou přední stranou,
tiskopis Výpis ze zdravotní dokumentace vyplněný a potvrzený
lékařem, u kterého je uchazeč registrován (ne starší než 3 týdny),
u žen doplněný o gynekologické vyšetření (ne starší než 3 týdny),
▪ lékařská zpráva o klinickém průběhu onemocnění a jeho léčbě
v posledních 3 až 5 letech, pokud je uchazeč léčen nebo sledován
na některém odborném oddělení, např. alergologii, kardiologii, ortopedii,
▪ psací potřeby.

6.30 hod.

registrace na přezkumné komisi (budova F1, 1. patro, č. dveří 124)
odběry (krev, moč) – laboratoř (budova A)
psychologické vyšetření (budova A)

Vojenská nemocnice Brno

7.00 hod.

registrace na přezkumné komisi (budova A, 1. patro)

7.15 hod.

odběry (krev, moč) – laboratoř (budova A)

8.00 hod.

psychologické vyšetření (budova A)

Vojenská nemocnice Olomouc
kontakt na přezkumnou komisi odpovědnou za posudky – tel. 973 407 211
6.30 hod.

odběry (krev, moč) – laboratoř (vchod E)

7.00 hod.

registrace na recepci (vlevo od vrátnice)

7.15 hod.

rentgen, EKG (vchod D)

8.00 hod.

psychologické vyšetření (vchod A2)

Podrobnosti a sled vyšetření ve vojenské nemocnici obdržíte při registraci!
Začátek vyšetření na psychologii je nutné bezpodmínečně dodržet! Celé vyšetření je nutno ukončit na přezkumné komisi.

Kontakty na rekrutan stedisko nebo pracovit pro oznámení výsledku vyetení nebo vyádání zmny termínu vyetení v nemocnici.

Co je nutné dodržet

Posouzení zdravotní způsobilosti každého uchazeče
probíhá postupně na jednotlivých odborných pracovištích
vojenských nemocnic. Většinou všechna vyšetření dohromady
zaberou celý den.

800 154 445

Podívej se na nabídku volných míst

kariera.army.cz
REKRUTANÍ STEDISKA
REKRUTAČNÍ STŘEDISKO ČECHY
Vítězné náměstí 684, 160 00 Praha 6
tel. 973 211 066
e-mail: kariera.praha@army.cz

REKRUTANÍ PRACOVIT

PO – ČT 8.00–17.00

PÁ 8.00–12.00

REKRUTAČNÍ STŘEDISKO MORAVA
Zahradníkova 7, 662 10 Brno
tel. 973 442 200
e-mail: kariera.brno@army.cz

PO a ST 8.00–17.00

ÚT a ČT 8.00–16.00

Rekrutační pracoviště Pardubice
Hůrka 1100, 530 02 Pardubice
tel. 973 243 256
e-mail: kariera.pardubice@army.cz

Rekrutační pracoviště Olomouc
Dobrovského 6, 779 00 Olomouc
tel. 973 403 444
e-mail: kariera.olomouc@army.cz

Rekrutační pracoviště České Budějovice
Žižkova 37, 370 04 České Budějovice
tel. 973 321 465
e-mail: kariera.ceskebudejovice@army.cz

Rekrutační pracoviště Ostrava
Matiční 2, 702 00 Ostrava
tel. 973 488 111
e-mail: kariera.ostrava@army.cz

Rekrutační pracoviště Plzeň
Štefánikovo nám. 1, 301 00 Plzeň
tel. 973 340 476
e-mail: kariera.plzen@army.cz

Rekrutační pracoviště Jihlava
Vrchlického 14, 586 01 Jihlava
tel. 973 454 460
e-mail: kariera.jihlava@army.cz

Rekrutační pracoviště Liberec
Na Zápraží 4, 460 07 Liberec
tel. 973 262 372
e-mail: kariera.liberec@army.cz

Datum vyetení ve vojenské nemocnici

Rekrutační pracoviště Ústí nad Labem
Štefánikova 2, 400 01 Ústí nad Labem
tel. 973 286 250
e-mail: kariera.ustinadlabem@army.cz

© MO ČR – Agentura personalistiky AČR
Dáno do tisku: 2/2018
Náklad: 6 000 ks

Lékařské vyšetření

NAVAŽ S NÁMI SPOJENÍ

PÁ 8.00–12.00

