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I takto může vypadat Vojenská nemocnice Brno v budoucnosti. Zde jsou naše plány a představa jak zlepšit
prostředí pro pacienty i zaměstnance. Komfortnější zázemí, moderní technika, kvalitní a vyškolený personál.
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Vojenská nemocnice Brno slouží svému účelu ve stávají-
cím objektu již od roku 1784. Historie tohoto objektu je 
však mnohem delší. Nemocnice se totiž nachází v areálu 
někdejšího kláštera premonstrátů v Zábrdovicích.   

 Založení objektu se datuje od roku 1209. Zakladatelem 
byl moravský šlechtic Lev z Klobouk, který premonstrátům ze 
Strahova vykázal místo vedle svého dvora v Zábrdovicích spolu 
s románským kostelem sv. Kunhuty. Kostel vysvětil v roce 1211 
hnězdenský arcibiskup Jindřich Kietlitz v přítomnosti biskupů 
pražského a olomouckého, krále Přemysla Otakara I. s celým 
dvorem a tehdy mladičké uherské princezny Alžběty. Ta byla 
později jako Alžběta Durynská prohlášena svatou a je patronkou 
františkánského řádu řeholních sester, jimž se říká alžbětinky. 
 Konventní chrám Nanebevzetí P. Marie byl dokončen ve dru-
hé polovině 13. století. Klášter poničily války husitské (1423) 
a česko-uherské (1483). Radikální přestavba kláštera proběhla 
na sklonku první třetiny 17. století, neboť opakující se záplavy 
a vlhkost poškozovaly budovy.  Přestavbu zastavila třicetiletá 
válka. Klášter byl vypleněn roku 1619 za stavovského povstání. 
Při druhém obléhání Brna Švédy v roce 1645 v Zábrdovicích, 
v opuštěném klášteře, byl hlavní stan generála Torstensona. Ře-
holníci se sem vrátili až v roce 1648 a stavební úpravy mohly po-
kračovat. Starý konventní chrám byl zrušen a na jeho základech 
byl v letech 1661 až 1669 postaven nový barokní dvouvěžový 
kostel Nanebevzetí Panny Marie podle projektu Giovanniho Pie-
tra Tencally. V letech 1753–1755 byla ke kostelu přistavena kaple 
Panny Marie Čenstochovské.

 
 
 
 
 

 
 

Opat Michal Daniel Marave (1777–1784) nechal chrám P. Marie 
vyzdobit. Obrazy malovali Franz Anton Maulbertsch (Nanebe-
vzetí Panny Marie na hlavním oltáři), Jan Schmidt z Kremže, Jo-
sef Jan Winterhalter a Josef Pichler z Vídně. Součástí rekonstruk-
cí byla i výzdoba ostatních prostor kláštera. Zde se zachoval 
hlavně tzv. Letní sál s Winterhalterovou nástěnnou výzdobou. 
Jedna z maleb představuje zakladatele kláštera Lva z Klobouk. 
Krátce po dokončení výzdoby 3. září 1783 navštívil Zábrdovice 
císař Josef II. a necelý rok poté dne 24. července 1784 byl kláš-
ter zrušen. A právě zde se začíná historie vojenské nemocnice 
v Brně. Budovy konventu a prelatury byly určeny c. k. vojenské 
nemocnici, klášterní chrám se stal farním a nahradil farní kostel 
sv. Kunhuty. V září 1785 byl zrušen hřbitov u kostela sv. Kunhuty, 
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kostel byl odsvěcen a od roku 1786 sloužil jako skladiště i már-
nice.
 První vojenská nemocnice v Brně však vznikla o něco dří-
ve, a to v roce 1756. Sídlila na Křenové ulici vedle městského 
špitálu sv. Štěpána v místě dnešního kostela Neposkvrněného 
početí Panny Marie a byla určena pro 200 mužů. Časté války 
v 18. století a nízká organizační i odborná úroveň vojenské 
medicíny v rakouské armádě vedla k velkým ztrátám a utrpení 
raněných. To donutilo císařovnu Marii Terezii a následně Jose-
fa II. k reorganizaci a centralizaci zdravotnické služby. Součástí 
těchto opatření byl i vznik sítí stálých vojenských zařízení. Pro-
story na Křenové ulici však byly nevyhovující. Vojenský špitál na-
šel krátce, asi na dva roky, nové umístění v budově zrušeného 
kláštera řádu dominikánek u sv. Anny na Pekařské ulici. Ani tyto 

prostory nevyhovovaly. To již nastala doba josefínských reforem 
a dne 4. září 1784 byla nakonec vojenská nemocnice přeložena 
do právě zrušeného premonstrátského kláštera v Zábrdovicích. 
 Tímto dnem začíná historie vojenské nemocnice v Brně, 
resp. v Zábrdovicích, protože Zábrdovice byly připojeny k Brnu 
v roce 1850. Po přemístění vojenské nemocnice do zábrdovic-
kého kláštera se prováděly stavební úpravy vnitřních prostor, ne 
vždy citlivě k historickým a uměleckým památkám.
 Koncem 18. století je Evropa pod vlivem francouzské revo-
luce a francouzská vojska se nevyhnula ani rakouskému moc-
nářství. Dne 2. prosince 1805 vybojoval Napoleon u Slavkova 
v „Bitvě tří císařů“ své velké vítězství, když se svou 70 000 armá-
dou porazil 90 000 vojáků rakousko-uherských a ruských. Právě 
bitva u Slavkova měla zásadní vliv na další rozvoj vojenského 



Vojenská nemocnice brno 3



Vojenská nemocnice brno4



Vojenská nemocnice brno 5

zdravotnictví. V té době se každá armáda chovala ke svým raně-
ným jinak. Ruská carská armáda ponechávala raněné na bitev-
ním poli s předpokladem, že se jich ujmou místní občané. Proto 
také malá část raněných Rusů skončila v nemocnicích v Brně. 
Po bitvě u Slavkova bylo v Brně zřízeno 32 nemocnic a fran-
couzská posádka zůstala ve městě až do 12. ledna 1806. Odha-
duje se, že v zábrdovické nemocnici ošetřili asi 2500 raněných. 
Většina Rusů byla péčí rakouské armády umístěna do provizor-
ně zřizovaných a vybavených lazaretů. Rakouská armáda měla 
síť stálých vojenských nemocnic se svým spádovým územím, 
na kterém zřizovala dočasné záložní nemocnice. Francouzská 
armáda již v té době přijala systém odsunu raněných. Jako prv-
ní používala k odsunu nosítka a fungoval systém „létajících am-
bulancí“, tedy pohyblivých polních lazaretů. Zákroky tak mohly 
být prováděny přímo v poli. Tvůrcem této strategie byl špičkový 
operatér  Dominique Jean Larrey. 
 Pozice posádkových nemocnic (Garnisonsspitals) se v ra-
kouském mocnářství často měnily a při těchto změnách v letech 
1870–1879 byly nemocnice číslovány. Posádková nemocnice 
Brno měla číslo 5. První světová válka přinesla mnoho utrpení 
a strádání, vznikala potřeba náhradních nemocnic, mnoho ve-
řejných budov a škol bylo předáno vojenským úřadům. Posád-
ková nemocnice 5 svůj úkol plnila.
 Dne 28. 10. 1918 vzniklo samostatné Československo a Po-
sádková nemocnice čís. 5 byla dne 1. 11. 1918 předána pod 
správu tvořící se československé branné moci. V nemocnici bylo 
jen pět českých důstojníků, z toho tři lékaři. Prvním velitelem byl 
chirurg pluk. lék. dr. Rudolf Katholický. Dne 15. 11. 1918 přebírá 

nemocnici podplk. lék. dr. František Czesaný. V té době měla ne-
mocnice tři pobočky s celkovým počtem 850 nemocných, které 
byly postupně zrušeny. 
 Dlouhou dobu poté zůstávají v Brně dvě vojenské nemoc-
nice – Posádková nemocnice v Zábrdovicích s oddělením chi-
rurgickým, kožním, zubním, s prosekturou a s oddělením ner-
vovým a ušním a Záložní nemocnice ve Střelecké ulici v Brně 
s oddělením vnitřním a očním.
 Později byly obě nemocnice sloučeny a v r. 1922 vzniká 
Divizní nemocnice 6, sídlící již jen v areálu v Zábrdovicích. Pro 
rozšíření kapacity lůžek byla vystavěna provizorní budova sou-
časné neurologie, která byla zprovozněna dne 1. 8. 1936. Dne 1. 
1. 1937 došlo k přejmenování Divizní nemocnice 6 na Sborovou 
nemocnici 6. V tomto období byly prováděny četné stavební 
úpravy. Byl vybudován operační sál a přestavěna řada pracovišť 
a oddělení.
 Mnichov 1938 a obsazení Československé republiky 15. 3. 
1939 přináší rozpuštění Československé armády a vývoj vojenské 
nemocnice je přerušen. Nemocnici obsazují Němci se svým Wehr-
machtem a její název se mění v Reserve Lazarett I, Brünn. Pacienti 
jsou propuštěni, personál rozpuštěn. Vzhled nemocnice během 2. 
světové války značně utrpěl hlavně kvůli náletům na sousední stra-
tegickou Zbrojovku a rovněž vztahem uživatelů k objektu.
 Dne 26. 4. 1945 osvobodila Brno Rudá armáda. Ta zřizuje v ne-
mocnici polní lazaret. Pro potřeby nové československé armády byla 
17. 5. 1945 rozvinuta nemocnice v objektu nemocenské pojišťovny 
Na Vyhlídce. Zde sídlilo velitelství, pomocná oddělení, ambulance 
a oddělení s 200 lůžky. Ke dni 15. 9. 1945 byl objekt v Zábrdovicích 
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předán zpět do užívání Československé armády a 1. 11. 1945 byl 
velitelem nemocnice jmenován pplk. MUDr. Josef Dobiáš.
 Nastává období výstavby, stěhování, rekonstrukcí a úvah o vý-
stavbě nové nemocnice.  V roce 1950 se staví čtyřpodlažní pavi-
lon – budova II. Do dnešní doby již prošel několika rekonstrukcemi 
a v současné době se další dokončuje v návaznosti na to, jak se 
mění doba a vyvíjejí se nároky a požadavky medicíny. 
 Dnem 1. 7. 1994 na základě zákona České národní rady
č. 576/1990 Sb. zřizuje Ministerstvo obrany České republiky pří-
spěvkovou organizaci Vojenskou nemocnici Brno se sídlem Zábr-
dovická 3, 636 00 Brno, která přebrala práva a závazky do té doby 
rozpočtové organizace Vojenská nemocnice Brno.
 V posledních letech dochází k důležitým stavebním úpravám 
za významného přispění zřizovatele. Jde o opravu historické ba-
rokní fasády kláštera v Lazaretní ulici, rekonstrukci ambulantního 
traktu v budově kláštera, významnou rekonstrukci kaple sv. Kun-
huty a její přeměnu v pěknou v lékárnu, generální opravu střech 
kláštera. Došlo k propojení kláštera s odbornými ambulancemi 
s budovou II, kde se nachází lůžková část, novým výtahem a zají-
mavým architektonickým řešením. 
 Je toho hodně, co se podařilo, a je toho hodně, co nás v dalších 
letech čeká. A to vše v zájmu pacienta, který se s důvěrou obrací 
na své lékaře, i v zájmu lékaře, který pracuje v prostředí, jež umož-
ňuje poskytovat kvalitní a moderní medicínu s využitím nejnověj-
ších poznatků a technického vybavení.
 Ve Vojenské nemocnici v Brně se v průběhu její existence ob-
jevila řada lékařů zvučných jmen, kteří měli vliv na vývoj, výstav-
bu a existenci nemocnice, podíleli se na reprezentaci nemocnice 
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i na zavádění nových léčebných metod, lékařů, kteří byli perzeku-
ováni v dějinném toku a změnách režimů. Pracovalo a pracuje zde 
mnoho zaměstnanců, kteří působili v řadách mírových či humani-
tárních sil Armády České republiky.
 Za všechny bychom rádi jmenovali nedávno zesnulého  plu-
kovníka ve výslužbě MUDr. Miroslava Nešpůrka, CSc. V brněnské 
vojenské nemocnici pracoval v letech 1952-1979, ze sekundární-
ho lékaře se stal náčelníkem chirurgického oddělení. V průběhu 
let se mu podařilo vybudovat špičkové pracoviště se zaměřením 
na traumatologii, cévní, hrudní a břišní chirurgii. Předmětem zá-
jmu se primáři Nešpůrkovi stala slinivka břišní a ošetření jater. Jako 
první chirurg tehdejšího Československa začal operovat úspěšně 
oba orgány a o této problematice publikoval bezmála třicet vě-
deckých prací. Významnou zkušenost mu přineslo i jeho jednoleté 
působení na Korejském poloostrově v době korejské války. Není 
sporu o tom, že dr. Nešpůrek byl v poválečné historii Vojenské ne-
mocnice Brno významnou osobností a bude pro nás navždy inspi-
rací a vzorem.
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VEDENÍ  NEMOCNICE

plk. Ing. Antonín Vodák
ředitel Vojenské nemocnice Brno
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MUDr. Tomáš Pešek
náměstek ředitele pro léčebnou a preventivní péči

plk. Ing. Viktor Hanáček
náměstek ředitele pro logistiku

PhDr. Radka Pokojová
náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické 
profese

Ing. Eva Pospíšilová
náměstkyně ředitele pro ekonomické řízení

plk. Mgr. Alois Jokeš
náměstek ředitele pro farmacii a  zdravotnickou 
techniku

mjr. Ing. Miroslav Tomašovič
náčelník skupiny krizového řízení
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 Vojenská nemocnice si v průběhu let vybudovala významné 
místo ve městě Brně i přilehlém regionu. Je rezortním zařízením 
Ministerstva obrany ČR, pečuje o příslušníky Armády České republi-
ky, válečné veterány a občany převážně ze spádu 7 městských částí 
Brna. Zařízení je integrováno do krajského systému poskytovatelů 
veřejných zdravotnických služeb. Nemocnice má kapacitu 222 lůžek 
při 6 lůžkových odděleních, strukturu tvoří 17 odborných oddělení 
a pracuje zde přes 500 zaměstnanců. Odbornými ambulancemi pro-
jde 200 tisíc pacientů a je bezmála 2 tisíce pacientů hospitalizováno. 
Ročně je na činnost vydáváno zhruba 350 miliónů korun. 
 Téměř všechna odborná oddělení získala akreditaci k postgradu-
álnímu vzdělávání lékařů, což umožňuje kvalitní odbornou přípravu 
mladých lékařů a zajišťuje možnost rozvíjet se na vlastním pracovišti. 
Akreditovaná pracoviště a obory jsou: dermatovenerologie, vnitřní 
lékařství, psychiatrie, radiologie a zobrazovací metody, otorinola-
ryngologie, neurologie, všeobecné praktické lékařství, oftalmolo-
gie, rehabilitace a fyzikální medicína, chirurgie, klinická psychologie 
a ve spolupráci s VÚ1970 Vyškov sanitář a řidič dopravy nemocných 
a raněných. Aktivní spolupráce se vzdělávacími institucemi v rámci 
kvalifikační přípravy lékařských i nelékařských zdravotnických oborů, 
má dlouholetou tradici a je stále rozvíjena.
 Vojenská nemocnice Brno dbá na zvyšování a prohlubování kva-
lifikace odborných pracovníků, podporuje kontinuální vzdělávání 
zaměstnanců všech kategorií a odborností. Aktivně se podílí na re-
alizaci nejrůznějších odborných konferencí, seminářů a workshopů 
se zdravotnickou tématikou, jejichž cílem je dosažení vyšší připra-
venosti zaměstnanců na měnící se pracovní postupy, kompetence 
a docílení vyšší efektivnosti při poskytování zdravotnických služeb. 

 Vedení a zaměstnanci  Vojenské nemocnice Brno se věnují sou-
stavnému zvyšování kvality poskytované zdravotní péče. Výsledky 
tohoto snažení se zhodnotily zejména v roce 2013, kdy nemocnice 
získala velmi cenná ocenění.
 Osvědčení o splnění podmínek Auditu II pro registrované od-
bornosti hematologie, klinická biochemie a lékařská mikrobiologie 
získalo oddělení klinických laboratoří v březnu 2013. Certifikát udě-
lilo Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře při CLS JEP 
(NASKL). 
 Certifikát kvality a bezpečí podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f ) 
až h) zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách 
jejich poskytování a ustanovení vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodno-
cení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Hodnocení bylo rea-
lizováno 13. června 2013 Českou společností pro akreditaci ve zdra-
votnictví, s.r.o.
 Program zvyšování kvality je zaměřen nejen na dosažení pevně 
stanovených cílů, ale především na průběžné kontinuální zvyšování 
kvality poskytované zdravotní péče. Chápeme, že se jedná o nepře-
tržitý proces, který bez neustálé kultivace zákonitě přestane fungo-
vat. Proto si přejeme, abychom na své cestě za kvalitou a bezpeč-
ností poskytované zdravotnické péče vytrvali.
 Je dobré připomenout spolupráci Vojenské nemocnice Brno, 
Ministerstva obrany ČR a Městské části Brno – Židenice. Byla upra-
vena historicky významná část nemocnice - Kapitulní síň bývalé 
prelatury a vstupní prostory včetně sociálního zázemí. Vytvořily se 
tak reprezentativní prostory např. pro různá shromáždění, přednáš-
kovou činnost, koncerty a slavnostní obřady obyvatel městské části 
i celého města.
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CHIRURGICKÉ  ODDĚLENÍ  S  OR TOPEDICKÝM ORDINARIÁTEM

Primář oddělení:
plk. MUDr. Martin Stračár
Vrchní sestra: 
Vladimíra Zbořilová

 Chirurgické oddělení Vojenské ne-
mocnice Brno poskytuje nepřetržitou 
24hodinovou chirurgickou péči dia-
gnostickou a terapeutickou, a to jak pro 
širokou veřejnost z Brna a okolí, tak pro 
příslušníky Armády České republiky. 
Rozsah poskytované péče odpovídá ná-
plni chirurgického oddělení nemocnice 
II. typu s tím, že v některých oblastech 
chirurgie jsme schopni poskytnout spe-
cializovanou péči odpovídající klinic-
kým pracovištím. Chirurgické oddělení 
VN má 2 lůžkové stanice, 3 chirurgické 
sály, JIP stanici s 8 lůžky a specializova-
né ambulance umístěné v ambulant-
ním traktu nemocnice. Naši specialisté 
poskytují pacientům odbornou pomoc 
v ortopedické, urologické a gastroente-
rologické ambulanci a je zde k dispozici 
poradna pro léčbu chronických ran.
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 Naši činnost můžeme rozdělit na dvě základní skupiny: všeo-
becná a břišní chirurgie a dále ortopedie s traumatologií.
 V oblasti všeobecné a břišní chirurgie se orientujeme na běž-
nou chirurgickou problematiku, jako jsou operace kýl, slepého 
střeva, křečových žil a žlučníku, které tvoří většinu výkonů na chi-
rurgických pracovištích. Současně jsme schopni poskytnout spe-
cializovanou péči nemocným s chorobami žaludku, tlustého stře-
va, konečníku, žlučových cest a pankreatu.
 V oblasti chirurgie pankreatu provádíme celé spektrum výko-
nů od spojkových operací až po rozsáhlé resekce slinivky břišní. 
Nedílnou součástí naší operativy jsou miniinvazivní výkony, jako 
jsou laparoskopická cholecystektomie, fundoplikace, operace tří-
selné kýly a operace varikokély.
 Ortopedie a traumatologie tvoří druhou významnou část naší 
práce.  Máme poměrně velký rozsah traumatologických výkonů, 
jako jsou osteosyntézy končetin, malých kostí ruky a nohy, artro-
skopie kolenního, hlezenního a ramenního kloubu, artroskopické 
plastiky zkříženého vazu a další. Z ortopedických operací jsou to 
hlavně náhrady kyčelního a kolenního kloubu s velmi dobrými 
výsledky.
 Vzhledem k tomu, že chirurgie je stěžejní a žádaný obor v rizi-
kových oblastech postižených konflikty či živelnými pohromami, 
naši lékaři se pravidelně účastní vojenských zahraničních misí.
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Primář oddělení:  plk. MUDr. Tomáš Brabec
Vrchní sestra: Iveta Grundová

 Interní oddělení Vojenské nemocnice Brno zajišťu-
je akutní léčebnou péči v oboru vnitřního lékařství pro 
civilní obyvatele Brna i okolí, vojáky z povolání, jejich 
rodinné příslušníky a pro vojenské veterány.
 Oddělení poskytuje široké spektrum diagnostic-
kých a léčebných výkonů v oboru kardiologie, gastro-
enterologie a hepatologie, diabetologie, obezitologie, 
hematologie a onkologie. Interní oddělení je rozděle-
no do 3 lůžkových stanic a jednotky intenzivní péče. 
V klášterním traktu nemocnice, společně s ostatními 
ambulancemi, jsou umístěny specializované interní 
ambulance.
 Kardiologie zajišťuje diagnostiku a léčení pacientů 
s ICHS, srdečním selháním i diagnostiku srdečních vad. 
Ve spolupráci s I. interní klinikou Fakultní nemocnice 
U sv. Anny je prováděna invazivní diagnostika a léčba 
akutních koronárních syndromů. Interní oddělení je 
také jedním z center zařazených do Euro Heart Survey.
Specialisté oboru gastroenterologie a hematologie 
diagnostikují a léčí onemocnění zažívacího traktu, jater, 
slinivky břišní a diagnostikují tumory gastrointestinál-
ního traktu. Interní oddělení je zařazeno v Programu 
primární a sekundární prevence kolorektálního karci-
nomu v ČR.
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 Diabetologie se podílí na diagnostice a léčbě všech typů dia-
betu, a to včetně intenzifikovaných režimů.  V provozu je endo-
krinologická ambulance s převahou pacientů s onemocněními 
štítné žlázy, včetně možnosti provádění sonografického vyšetření 
štítné žlázy specialistou.
 Vojenská nemocnice disponuje i onkologickým stacionářem, 
který zajišťuje kompletní onkologickou péči o pacienty se solid-
ními tumory zažívacího traktu a prsu a umožňuje ambulantní po-
skytování onkologické terapie.
 Interní JIP poskytuje vysoce specializovanou péči o nemoc-
né v akutním ohrožení života. Disponuje 7 lůžky a je vybavena 
nejmodernější technikou zajišťující monitorování a léčení kriticky 
nemocných pacientů.
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 Neurologické oddělení poskytuje diagnosti-
ku i léčbu pacientům s onemocněními nervové-
ho systému. Dle stavu pacienta, plánovaných dia-
gnostických a léčebných metod nabízí možnost 
ambulantní nebo hospitalizační péče. K tomu dis-
ponuje 21 lůžky standardního oddělení, 1 lůžkem 
s nadstandardním vybavením a 5 lůžky jednotky 
intenzivní péče. V rámci diagnostických metod 
využíváme vlastní neurofyziologické laboratoře 
elektromyografie (EMG) a elektroencefalografie 
(EEG), evokované potenciály (EP) a neurosono-
logii (UZ). Ze zobrazovacích metod v rámci ne-
mocnice využíváme klasické RTG a počítačovou 
tomografii (CT), vyšetření magnetickou rezonan-
cí (MRI) nebo radionuklidová vyšetření (SPECT) 
zajistíme na smluvních pracovištích. 
 V rámci všeobecné neurologické péče po-
krýváme cévní, zánětlivá, autoimunitní, nádorová 
i degenerativní onemocnění centrálního i peri-
ferního nervového systému. Zabýváme se léčbou 
epilepsie, bolestí hlavy. Podílíme se na multiobo-
rové péči o pacienty s nemocemi pohybového 
aparátu, zejména degenerativní onemocnění pá-
teře a meziobratlových plotének.

Primář oddělení:  MUDr. Václav Ondřich
Vrchní sestra:  bc. Jana Musilová
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 V léčbě výše uvedených nemocí využíváme farmakologic-
ké postupy včetně infuzní terapie, v léčbě ischemických moz-
kových příhod intravenózní trombolýzu. Optimalizujeme léčbu 
chronické bolesti, využíváme možnosti lokální aplikace léků 
obstřiky včetně CT navigovaných obstřiků míšních kořenů (CT 
PRT). V léčbě dystonií disponujeme možností aplikace botuloto-
xinu. V indikovaných případech zprostředkováváme konziliární 
neurochirurgickou péči, konzultaci na specializovaných pracovi-
štích pro léčbu roztroušené sklerózy – účastníme se aktivně kli-
nických studií v léčbě RS. Úzce spolupracujeme s rehabilitačním 
oddělením k zajištění komplexní léčby nemocí páteře. Nabízíme 
i konzultace ke komplexnímu řešení prevence bolestí zad.

Primář oddělení:  MUDr. Václav Ondřich
Vrchní sestra:  bc. Jana Musilová
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Primář oddělení:  MUDr. Stanislav Drahorád
Vrchní sestra:  Hana Dolanská
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 Oční oddělení poskytuje ambulantní (a v omezeném rozsa-
hu i lůžkovou) péči o dospělé nemocné příslušného spádu měs-
ta Brna, péči o příslušníky Armády ČR a dalších smluvních složek. 
Provádíme oční vyšetření, ošetření a terapii v rozsahu a souladu 
s naším vybavením, ve vybraných případech spolupracujeme 
s dalšími specializovanými očními pracovišti v Brně, Praze a dal-
ších místech ČR. 
 Oddělení disponuje celou řadou špičkových přístrojů a toto 
vybavení je neustále obnovováno a doplňováno s ohledem 
na rozvoj oboru. Dominantou očního oddělení Vojenské ne-
mocnice jsou operace katarakty, dále pak operace předního 
segmentu oka a glaukomů. Ročně je provedeno více než 1000 
operací, z toho naprostá většina operací nitroočních. Oční oddě-
lení VN funguje také jako centrum pro diagnostiku makulárních 
degenerací (pro privátní oftalmology) ve spolupráci s terapeu-
tickým centrem FN Bohunice. Neméně významná je spolupráce 
s neurologickým oddělením na klinických studiích léčby roz-
troušené sklerózy.
Kromě obvyklého přístrojového vybavení disponujeme např.:
V diagnostice:
      - počítačovým perimetrem Oculus TAPcc. 
      - digitálním zobrazovacím systémem EyeCap 
      - fotoštěrbinovou lampou
      - UZ přístrojem Hi-scan (A+B scan včetně UBM)
V terapii:
      - laserovými přístroji NdYAG – Laserex 
      - diodovým laserem OcuLightSLx s příslušenstvím 



Vojenská nemocnice brno

OTORINOL ARYNGOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

22



Vojenská nemocnice brno 23

Primář oddělení:  MUDr. Josef Straka
Vrchní sestra: Helena Zemanová

 ORL oddělení disponuje ambulantní a lůžkovou částí, která 
má kapacitu 15 lůžek. Na pracovišti provádíme standardní ORL 
operace včetně endonasální endoskopické chirurgie nosu 
a vedlejších nosních dutin, hrtanovou mikrochirurgii, operace 
zevního zvukovodu, plastiky bubínku i operace převodních 
poruch sluchu. Provádíme plastiky odstátých ušních boltců.

 Ambulance ORL zajišťuje poskytování klinických vyšetření 
uší, nosu a krku. Pracoviště je vybaveno moderními vyšetřova-
cími boxy s endoskopickými optikami, mikroskopy a endoka-
merou, což umožňuje pořizovat a archivovat fotodokumentaci 
a videosekvence lokálních nálezů. Je k dispozici také vysoko-
rychlostní kamera, která umožňuje vyšetření poruch hlasu 
s možností zhotovení grafického záznamu pohybu hlasivek. 
Součástí ambulance je i audiometrická vyšetřovna a inhalato-
rium. 
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PSYCHIATRICKÉ ODDĚLENÍ 
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Primářka oddělení: 
MUDr. Petra Tesaříková
Vrchní sestra:
Miroslava Havelková

 Psychiatrie Vojenské nemocnice dis-
ponuje částí lůžkovou a ambulantní. Pro-
vádí konsiliární činnost v rámci nemoc-
nice, je akreditovaným pracovištěm pro 
postgraduální vzdělávání.
 Lůžková část (pokoje s vlastním sociál-
ním zařízením o celkové kapacitě 30 lůžek) 
má charakter polouzavřeného koedukova-
ného oddělení, přijímá pacienty k dobro-
volné i nedobrovolné hospitalizaci. Lékaři 
oddělení využívají jak farmakoterapii, tak 
i další biologické metody, v kombinaci 
se systematickým psychoterapeutickým 
vedením léčby. V průběhu hospitalizace 
využívají pacienti bohatý terapeutický 
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program, k dispozici je jim psychoterapeutická skupina, skupina 
kognitivní rehabilitace, artefiletická dílna a relaxační terapie, bo-
dyterapie, muzikoterapie, v indikovaných případech individuální 
psychoterapie. 
  Ambulantní část poskytuje léčebně-preventivní péči civilní 
i vojenské klientele, provádí posudkovou činnost pro potřeby 
AČR, PČR, HZS. Ambulance zajišťují také ochrannou ambulant-
ní léčbu. Významnou součástí ambulantní péče je poskytování 
systematické individuální psychoterapie, v rámci ambulance 
rovněž probíhá psychoterapeutická skupina.
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Primář oddělení:  plk. MUDr. Jiří Gai
Vrchní sestra: Jana Kadlcová
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 ARO oddělení poskytuje anesteziologicko-resuscitační péči 
pacientům VN Brno. Konkrétně zajišťujeme anestezii během chirur-
gických výkonů a zákroků, a vzhledem k tomu, že zde není vlastní 
lůžkové oddělení resuscitační péče, provádíme konzilia na jednot-
livých jednotkách intenzivní péče. V rámci anestezie provádíme jak 
celkové znecitlivění, tak i jednotlivé typy regionální anestezie.

 Průměrný počet podaných anestezií se každoročně pohybuje 
kolem 2450 výkonů. Kromě těchto výkonů provádíme i dohled při 
některých výkonech nechirurgického charakteru, například podání 
kontrastních látek nebo zajištění bolestivějších endoskopických vý-
konů.  Cílem naší práce je, aby každý pacient byl zbaven bolestivých 
stimulů a aby byl na každý výkon řádně a spolehlivě připraven. Pří-
strojové vybavení a zdravotnická technika je na velmi dobré evrop-
ské úrovni a neustále probíhá její modernizace.

 Další oblastí naší činnosti je práce v anesteziologické ambu-
lanci, kde připravujeme především rizikové pacienty na chirurgické 
a diagnostické výkony.

 V rámci vzdělávacího programu našeho nemocnice pravidelně 
zajišťujeme odborné přednášky a praktický nácvik kardiopulmonál-
ní resuscitace. Pravidelně se také účastníme odborných akcí a semi-
nářů, na některých z nich i aktivně vystupujeme.



Primář oddělení: 
MUDr. Jindřich Rutta
Vrchní sestra:
Jarmila Haraštová

 Kožní oddělení VN se jako jediné 
nachází mimo areál nemocnice, v samo-
statném objektu vzdáleném asi 300 me-
trů od hlavního areálu. Je zde poskyto-
vána ambulantní péče v celém rozsahu 
oboru dermatovenerologie.  
 Ambulance kožního oddělení je 
vybavena pro základní diagnostická 
vyšetření venerologická, mykologická, 
bakteriologická a odběry, včetně nepří-
mé imunologie. Ambulance je vybavena 
nejen mikroskopem a dermatoskopem, 
ale i digitálním dermatoskopem, který se 
hojně využívá k hodnocení pigmento-
vých névů. K provádění zákroků na kůži 
slouží elektrokauter a termokauter, mů-
žeme aplikovat tekutý dusík kryospre-
jem. Na kožním oddělení je k dispozici 
také ambulantní provoz světloterapie, 
včetně univerzální kabiny Waldmann 
7001. 
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KOŽNÍ  ODDĚLENÍ



 Kožní testování je na oddělení prováděno sadou „Evropský 
standard“, která je schválena evropskou komisí dermatologie 
(EADV). Výsledky testů jsou tedy porovnatelné s jinými pracovišti 
dermatovenerologie.
 Lymfologická ambulance s erudovaným zdravotnickým perso-
nálem poskytuje komplexní léčbu lymfedémů nejrůznější etiolo-
gie. 
 Ambulance lékařské kosmetiky provádí ambulantní péči 
v oboru dermatologické kosmetologie včetně aplikací výplní a bo-
toxu, provádí drobné plasticko-chirurgické výkony a poskytuje od-
borné konzultace k péči o pokožku. Ambulance provádí i ošetření 
depilačním laserem.
 K provádění dermatochirurgických zákroků jsme vybaveni zá-
krokovým sálkem se standardním chirurgickým instrumentariem, 
elektrokauterem, termokauterem a kryokauterem. Zákroky se pro-
vádějí ambulantně. Histologické vyšetření provádí přední evropský 
dermatohistolog doc. MUDr. Josef Feit, CSc. Vyšetření přímou imu-
nofluorescenční metodou je zajištěno dohodou s patologickým 
ústavem FN Bohunice.
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Primář oddělení: 
MUDr. Tomáš Pešek
Vrchní fyzioterapeutka:
Bc. Jarmila Střelcová

 Rehabilitační oddělení Vojenské nemocnice 
Brno představuje pracoviště bez lůžkové části. Od-
dělení zabezpečuje rehabilitační péči o pacienty 
z ambulancí odborných a praktických lékařů a o pa-
cienty na lůžkových odděleních nemocnice. Na na-
šem rehabilitačním pracovišti poskytujeme kom-
plexní terapii zaměřenou na akutní i chronické stavy 
pohybového aparátu, stavy po úrazech kostí, svalů 
a nervů, po operacích, při degenerativních postiže-
ních kloubů, bolestivé stavy různé etiologie, pacien-
ty po cévních mozkových příhodách aj.
V rámci individuální kinezioterapie využíváme ce-
lou řadu metodik na neurofyziologickém podkladě 

•	 PNF	–	Proprioceptivní	neuromuskulární	facilitace	
•	 Metoda	podle	Ludmily	Mojžíšové
•	 McKenzie	
•	 DNS	-		Dynamická	neuromuskulární	stabilizace	
•	 Klappovo	lezení	
•	 SM-systém	dle	dr.	Smíška
•	 Respirační	fyzioterapie	dle	Smolíkové
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•	 Dornova	metoda
•	 Bazální	stimulace	
•	 Cvičení	senzomotoriky	s	využitím	balančních	plošin	(bosu,	fyzio 
 baly, overbaly) 
•	 Cvičení	 s	 Flexi-bary,	 s	 FlowTonicem,	 s	 Therabandy,	 posilování	 
 s TRX, cvičení s využitím Redcord systému

Dále provádíme myoskeletální a reflexní terapii s využitím mobili-
začních, trakčních nebo měkkých technik.

Fyziatrické procedury: 
•	 elektroterapie	(galvanizace,	diadynamické	proudy,	interferenční	 
 proudy, TENS, diatermie – krátkovlnná a mikrovlnná), elektro- 
 stimulace a elektrogymnastika 
•	 magnetoterapie,	ultrazvuk	a	soft	laser
•	 rázová	vlna	
•	 vodoléčba	(vířivé	koupele	celotělové,	pro	horní	i	dolní	končetiny,	 
 podvodní masáž, malý bazén ke cvičení, perličková koupel, 
 parafinová lázeň rukou)

Procedury hrazené pacientem: 
•	 instruktáž	individuálního	cvičení	k	posílení	svalového	korzetu	při	 
 svalové dysbalanci, instruktáž automobilizačních cviků s možností 
 zakoupení audiodoprovodu a brožur 
•	 klasické	masáže,	lymfatické	masáže
•	 aplikace	laseru,	rázové	vlny	
•	 aplikace	kinesiotejpu
•	 akupunktura
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Primář oddělení: 
PhDr. Jiří Brančík

 Psychologické oddělení je pracoviště 
s mnohaletou tradicí. Jeho činnost lze dělit 
na klinickou psychologii a dále na výběrovou 
a expertizní činnost.
 Oddělení klinické psychologie prová-
dí ve větší míře úkony týkající se diagnostiky 
osobnosti a jejích poruch, duševních onemoc-
nění, poruch interpersonálních vztahů, posuzo-
vání schopností včetně intelektu, jejich naru-
šení v důsledku úrazů, onemocnění apod. Tyto 
aktivity jsou realizovány převážně ve prospěch 
oddělení psychiatrického, interního, neurolo-
gického a dle potřeby i pro ostatní oddělení 
v rámci nemocnice.
 Mimo jiné jsou zde prováděny individuál-
ní i skupinové psychoterapie, konsiliární a po-
radenské služby, krizové intervence a soudně 
znalecké činnosti se specializací v klinické psy-
chologii.
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Výběrová a expertizní činnost je zaměřena na psychologickou 
diagnostiku uchazečů o vstup do AČR, probíhá posuzování psy-
chické způsobilosti různých specialistů pro výkon svých odbor-
ných vojenských profesí.
 Jsme k dispozici též zaměstnancům VN v případě potřeby 
řešit jejich osobní problémy, přispíváme k prevenci syndromu 
vyhoření a obecně k omezení sociálně nežádoucích jevů.
 Na pracovišti jsou prováděna dopravně psychologická vy-
šetření.
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STOMATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ
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Primářka:  pplk. MUDr. Jana Kremlová
Vrchní sestra:  Dana Vrablecová

 Stomatologické oddělení nabízí ucelený 
soubor služeb v oblasti zubního lékařství. Pří-
strojové vybavení odpovídá současným tren-
dům péče o pacienta. V ordinacích pracujeme 
s moderními technologiemi jako: Cerec 3D, im-
plantcentrum, strojová endodoncie, RVG, OPG, 
Vector, pískovač a další.
 Ze spektra stomatologických výkonů pro- 
váděných na oddělení můžeme jmenovat:

•	 veškerá	 preventivní	 a	 základní	 stomatolo- 
 gická péče
•	 keramické	výplně,	korunky	a	fasety	počíta- 
 čovým systémem CEREC 3D
•	 implantáty
•	 léčba	paradontu
•	 dentální	hygiena	

Stomatologické výkony nabízíme nejen v rámci 
veřejného zdravotního pojištění, v případě zá-
jmu je možno využívat nadstandardní stomato-
logické materiály hrazené přímou platbou. 
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 Na oddělení zhotovujeme estetické fotokompozitní výplně. 
Velmi pozitivní jsou hodnocení pacientů po ošetření pomocí 
systému CEREC 3D. Touto počítačovou metodou spojenou s 3D 
frézou lze vyrobit jak jednoduché keramické výplně, tak i korun-
ky, můstky, ale také velmi estetické keramické fasety.
 Mimo ordinace máme pro pacienty k dispozici implantolo-
gický sál. Zde provádíme náhrady chybějících zubů implantá-
tem a následně pevnou konstrukcí (korunka, můstek) a to bez 
nutnosti broušení a zásahu do sousedních zubů. Ve všech vhod-
ných případech používáme implantáty nejvyšší světové kvality 
značky Straumann.
 Dlouholeté zkušenosti nabízíme pacientům při léčbě paro-
dontitidy. Využíváme nejenom konvenční metody, ale také po-
kročilou metodu přístrojem Vector. 

 V rámci kompletních služeb pacientům (na jednom místě) 
nabízíme i dentální hygienu. Ta je nedílnou součástí kvalitní 
zubní péče o chrup. Cílem je předcházet onemocněním zubů 
a dásní, případně se podílet na jejich léčbě. Jednotlivé výkony 
jsou prováděny dentální hygienistkou.
 Součástí stomatologického oddělení je i vlastní zubní labo-
ratoř, čímž je zajištěna úzká a kvalitní spolupráce mezi stoma-
tology a zubními laboranty. Výsledkem je zhotovení precizních 
protetických náhrad s možností okamžitých úprav dle přání pa-
cienta.
 Všechny stomatologické služby poskytujeme jak široké ve-
řejnosti, tak příslušníkům z řad Armády ČR, Policie ČR a HZS.
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Primář oddělení: 
MUDr. Milan Škorpík
Vedoucí radiologická asistentka:
Miluše Horáčková

Radiodiagnostické oddělení poskytuje lékařské dia-
gnostické a léčebné služby v oblasti klasické rentge-
nologie, ultrasonografie a CT vyšetřování pro paci-
enty ambulantních a lůžkových oddělení Vojenské 
nemocnice Brno a jiných poskytovatelů zdravotních 
služeb. Pracoviště je vybaveno špičkovými přístroji, 
které odpovídají náročným požadavkům na kvalitu 
v radiologii dle požadavků české i evropské legisla-
tivy. Je zpracován program jakosti při lékařském ozá-
ření dle Atomového zákona. 
            Rentgenologická vyšetření zahrnují snímky 
klasické radiologie (snímky kostí, kloubů, nitrohrud-
ních orgánů a břicha) a různá kontrastní vyšetření 
trávicí trubice - žaludek, tenké a tlusté střevo, ERCP 
a ledvin – vylučovací urografii a páteřního kanálu – 
myelografii. Pracoviště pro konvenční radiografii je 
vybaveno přístroji s přímou digitalizací obrazu.
V oblasti ultrasonografie provádíme vyšetření orgá-
nů dutiny břišní a měkkých tkání těla - štítná žláza, 
krk, třísla, varlata, a z pohybového aparátu vyšetřu-
jeme složky rotátorové manžety ramenního kloubu 
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a Achillovu šlachu na dolní končetině.  Druhou velkou skupinou 
jsou dopplerovská vyšetření cév – magistrální mozkové a kon-
četinové tepny, žíly dolních končetin. Používáme moderní, plně 
digitální ultrazvukový přístroj s širokopásmovými elektronickými 
sondami.
            Vyšetřujeme na multidetektorovém CT přístroji, který umož-
ňuje objemová vyšetření s postprocesingovým zpracováním 
obrazu. Toto pracoviště završuje komplexní dostupnou diagnos-
tiku v zobrazování lidského těla. Software postprocesingových 
konzol umožňuje zdokumentovat speciální vyšetření jako např. 
CT angiografii kteréhokoliv tepenného řečiště v lidském těle bez 
vpichu do tepny – mozkové tepny, krční tepny, aortu a její odstu-
py, pánevní a dolnokončetinové tepny. U pacientů s mozkovou 
mrtvicí (ischemickou CMP) provádíme mozkové perfůze k ozřej-

mění zachranitelné zóny mozkové tkáně. Tak může být včas 
zahájeno rozpouštění trombu, z čehož pacient profituje. Prová-
díme i CT kolonografie, CT virtuální kolonoskopie  - 3D zobrazo-
vání tlustého střeva, které slouží mimo jiné k včasné diagnostice 
(screeningu) kolorektálního karcinomu. Kromě toho provádíme 
i CT enterografii – vyšetření tenkého střeva. Spektrum angio-
grafických vyšetření jsme v posledních pěti letech rozšířili o CT 
koronarografii – vyšetření změn srdečních tepen. Toto vyšetření 
je doplněno o zhodnocení kalciového skóre – stanovení obsahu 
kalcia v srdečních tepnách k posouzení kardiovaskulárního rizika. 
Součástí práce na CT jsou i intervenční metody – punkce a dre-
náže tekutinových kolekcí v dutině pohrudniční a břišní, biospie 
- odběry histologických vzorků tkání hlavně z jater. 
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Primář oddělení: 
RNDr. František Šprta
Vedoucí zdravotní laboratka: 
Hana Zlámalová

 Oddělení klinických laboratoří je nedílnou 
součástí Vojenské nemocnice Brno. Představuje 
integrovanou laboratoř, která zajišťuje laborator-
ní vyšetření biologického materiálu jak pro paci-
enty lůžkových a ambulantních oddělení VN, tak 
i pro další lékaře spádového území a resort mini-
sterstva obrany a vnitra.
 OKL provádí široké spektrum laboratorních 
vyšetření biochemických, hematologických 
(včetně předtransfuzních vyšetření), imunolo-
gických, mikrobiologických, virologických i toxi-
kologických. OKL je vybaveno špičkovou labo-
ratorní technikou, která umožňuje zpracovávat 
požadovaná laboratorní vyšetření v maximální 
kvalitě a v co nejkratší době od vystavení žádos-
ti. Naše laboratoř splňuje požadavky odborných 
společností na personální zajištění a materiální 
vybavení všech uvedených odborností, a to jak 
po stránce lékařské, tak i analytické.  
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 Mikrobiologická laboratoř zajišťuje vyšetření biologické-
ho materiálu s cílem určit původce infekčního onemocnění, 
stanovit citlivost na antibiotika a doporučit ošetřujícímu lékaři 
vhodnou antimibrobní terapii. Úzce spolupracuje s hygienic-
kou skupinou při vyhledávání původců nozokomiálních infek-
cí v nemocničním prostředí vyšetřováním vzorků odebraných 
na kontrolu sterility a dezinfekce. Při mikrobiologické laboratoři 
pracuje Antibiotické středisko.
 Závažné hematologické nálezy jsou řešeny v hematologic-
ké poradně, která je součástí interní ambulance VN Brno.
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Vedoucí oddělení:  plk. Mgr. Alois Jokeš

Hlavní činnosti jednotlivých úseků

Nemocniční lékárna - Nemocniční lékárna - záso-
buje všechna odborná oddělení celým sortimentem 
léků, individuálně vyráběnými léčivými přípravky, 
laboratorními a rentgenovými chemikáliemi, medi-
cinálními plyny a infuzními roztoky. Lékárna je pra-
videlně zásobována a v případě nutnosti je možno 
požadovaný přípravek expedovat okamžitě. Snahou 
tohoto úseku je zásobovat oddělení nemocnice kva-
litními přípravky za co nejpříznivější ceny, které je 
možno zajistit smlouvami a elektronickými aukcemi. 
Nezanedbatelnou činností je sledování nově zavá-
děných přípravků a informování oddělení o mož-
ných záměnách a náhradách vzhledem ke kvalitě 
léčby. Při oddělení pracuje klinický farmaceut, který 
ve spolupraci s oddbornými oddělení optimalizuje 
léčbu.

Lékárna pro veřejnost - je umístěna v rekonstru-
ované kapli U svaté Kunhuty a zabezpečuje výdej 
léků na recepty, výdej základního sortimentu zdra-
votnických pomůcek na poukazy a prodej volně pro-
dejných přípravků. Lékárna rovněž připravuje široký 
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sortiment vyráběných přípravků (masti, roztoky, čípky, oční kap-
ky apod.). Cílem lékárny je poskytovat široký sortiment kvalitních 
léků a doplňkových zdravotnických přípravků za příznivé ceny 
a podávat optimální informace o správném způsobu užívání vy-
dávaných léků, o jejich možných nežádoucích účincích, interak-
cích apod.

Oddělení zdravotnické techniky - zabezpečuje provoz všech 
zdravotnických přístrojů v celé nemocnici od nákupu až po jejich 
vyřazení. Při nákupech se tedy podílí na specifikacích výběrových 
řízení, zaškolování obsluh a hlídá dodání předepsané dokumen-
tace. V provozu musí sledovat provádění předepsaných prohlí-
dek, revizí, metrologických zkoušek a bezpečnostně technických 
kontrol. Provádí opravy nebo zabezpečuje jejich provedení.
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  PRAKTIČTÍ LÉKAŘI

Lékaři: MUDr. Alena Krejčířová
 MUDr. Rudolf Müller
 MUDr. Kateřina Miholová
 npor. MUDr. Hana Nedomová

 Ordinace praktického lékaře a lékaře pracovně lékařských 
služeb poskytuje plný rozsah péče v rámci oboru. Péči zajišťují 
kvalifikovaní lékaři s dlouholetou praxí, kteří své služby poskytují 
registrovaným pacientům z řad veřejnosti a zaměstnancům Vo-
jenské nemocnice Brno, provádějí prohlídky vojáků z povolání 
a poskytují pracovně lékařské služby u více jak 50-ti podniků a fi-
rem. 
 Náplní pracovně lékařských služeb jsou vstupní, periodické, 
mimořádné a výstupní prohlídky zaměstnanců a rovněž pora-
denství a dohled, včetně pravidelných šetření na pracovištích 
a vedení příslušné dokumentace,  provádění preventivních pra-
covně lékařských prohlídek přímo v areálu objednavatele. S vy-
užitím komplementu a odborných pracovišť VN Brno poskytu-
jeme (mimo pletysmografie) všechna vyšetření i pro kategorie 
pracovišť III. a IV. dle rozhodnutí KHS, případně dle fakultativních 
požadavků objednatele.

  PŘEZKUMNÁ KOMISE

Předseda:  MUDr. Rudolf  Müller
Asistentka předsedy:  Naděžda Navrátilová

Přezkumná komise Vojenské nemocnice Brno (dříve pod názvem 
Nemocniční vojenská lékařská komise Brno) zjišťuje a posuzuje 
zdravotní způsobilost vojáků z povolání v rámci přezkumného 
řízení nebo vojáků speciálních odborností, např. výsadkářů, potá-
pěčů, řidičů vojenských vozidel apod. Posudky se realizují v rámci 
výběru uchazečů do služebního poměru vojáka z povolání nebo 
zařazení do aktivní zálohy.řidičů vojenských vozidel apod. Posud-
ky se realizují v rámci výběru uchazečů  do služebního poměru 
vojáka z povolání nebo zařazení do aktivní zálohy.

  ODDĚLENÍ NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ

Lékař:  MUDr. Dagmar Kadlecová

 Oddělení nemocí z povolání provádí vyšetření příslušníků 
AČR před výjezdem do vojenských zahraničních misí, zajišťu-
je vyšetření důstojníků k uplatnění ve štábních funkcích NATO, 
k pohotovosti pro výjezd do misí v rámci jednotek Evropské Unie 
a NATO, OSN. 
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 Ambulance zabezpečuje pracovnělékařskou službu pro vo-
jenské útvary ve spádové oblasti Moravy (např. vojenské letiště 
Sedlec-Vicenice, Vyškov aj.)  Prováděny jsou pracovnělékařské 
prohlídky zaměstnanců pracujících v riziku poškození zdraví 
z práce, hodnocení zdravotní způsobilosti pro specializované 
práce (pyrotechnici, hasiči).
 Nedílnou součástí práce ambulance je koordinace a zabez-
pečení zdravotního ošetření pro válečné veterány. 

  ÚSTAVNÍ HYGIENIK 

Lékař:  pplk. MUDr. Aleš Černý
Epidemiologická sestra:  Mgr. Isabella Helan

Skupina metodicky vede zaměstnance k dodržování hygienic-
ko-epidemických zásad, zpracovává instrukce k jejich zajiště-
ní. Koordinuje program ke snížení rizika nemocničních infekcí, 
ve spolupráci s laboratorními a klinickými pracovišti organizuje 
surveillanci nemocničních nákaz a jejich průběžné hodnocení 
jako indikátoru kvality péče. Dohlíží na uplatňování dekontami-
načních, dezinfekčních a sterilizačních postupů v souladu s plat-
nou legislativou a nejsnovějšími poznatky vědy.

  SKUPINA KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 

Skupina krizového řízení Vojenské nemocnice zpracovává plán 
krizové připravenosti, traumatologický plán nemocnice a mobi-
lizační projekt. Navrhuje systém zdravotnické pomoci při krizo-
vých situacích nevojenského i vojenského charakteru. Podílí se 
na koordinaci činnosti při plánování opatření k odvrácení mimo-
řádných událostí a při řešení krizových situací. Organizuje prak-
tická cvičení. Komplexně zabezpečuje personální řízení, vede 
personální evidenci vojáků. 
 Pracoviště ochrany informací v rámci této skupiny zodpoví-
dá za odborné vedení evidence a manipulaci všech písemností 
ve Vojenské nemocnici. Zpracovává spisový a skartační řád a spi-
sový a skartační plán. Dohlíží na předání písemností do archivu. 
Řídí a kontroluje ochranu utajovaných informací. Zajišťuje bez-
pečnost a ochranu osob, informací a majetku nemocnice.

  LOGISTIKA 

 Oddělení logistiky Vojenské nemocnice Brno zajišťuje ne-
zdravotnický materiál a stará se o všestranné zabezpečení 
nemocnice v oblasti logistických provozů a služeb. Spravuje 
a kontroluje oblasti odpadového, vodního a energetického hos-
podářství, požární ochrany, opatření k ochraně životního prostře-
dí a bezpečnosti práce. Vytváří plány nákupu logistických služeb, 
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materiálu a techniky a koordinuje jejich efektivní využití včetně 
ekonomických rozborů. V plném rozsahu také zajišťuje stravová-
ní pacientů a zaměstnanců Vojenské nemocnice Brno a posky-
tuje stravovací služby i pro cizí strávníky dle smluvních vztahů. 
Realizuje veškerou sanitní dopravu a hospodaření s dopravní 
technikou nemocnice. Provozuje údržbářské dílny, provádí údrž-
bu veškerého logistického majetku nemocnice a komplexně za-
jišťuje dodávky energetických médií a vody. 
 Nedílnou součástí je realizace investičních akcí při výstavbě 
a modernizaci budov a zařízení Vojenské nemocnice včetně spo-
lupráce s orgány státní správy. Aktivně se podílí na čerpání inves-
tičních dotací ze strukturálních fondů EU.
 Z investičních akcí, které ve Vojenské nemocnici Brno v po-
sledních letech proběhly, můžeme zmínit například rekonstrukci 
výtahů, modernizaci nemocničního informačního systému, rea-

lizaci veřejné zakázky pro dodávku zdravotnické RDG techniky 
a dodatečné dodávky na modernizaci CT přístroje, monitorovací 
systém pro chirurgickou JIP, telemetrický systém monitoringu 
pacientů, rekonstrukci stravovacího provozu, odpadového hos-
podářství a rekonstrukci jednotlivých budov či jejich částí.

  NEZASTUPITELNÉ ÚKOLY VN BRNO

 Vojenská nemocnice Brno provádí zdravotnické zabezpe-
čení výcviku chemických specialistů Armády ČR, armád NATO 
a dalších států za použití skutečných bojových chemických látek 
na polygonu ve vojenském výcvikovém prostoru Dědice. Jedná 
se o ucelený, navazující systém od odborné preventivní péče, 
kvalifikované první pomoci až po poskytnutí vysoce speciali-
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zované péče v případě nutnosti prostřednictvím interní JIP VN 
Brno. U všech cvičících jsou prováděny biologické expoziční tes-
ty. Tuto péči musí zabezpečovat vojenský sektor a to z důvodů 
odborných, materiálních (některé látky smí používat jen ozbroje-
né složky) a v neposlední řadě i z nutnosti utajení. 
 Stejně důležité je zdravotnické zabezpečení úkolů obranné-
ho výzkumu v problematice ochrany před účinky chemických 
zbraní.  
 Dle potřeby zabezpečuje Vojenská nemocnice Brno i úkoly 
obranného výzkumu na poli vývoje a testování materiálů a ak-
tivních systémů pro balistickou ochranu jednotlivce i techniky, 
která aktuálně vyvstává na základě poznatků a zkušeností z pro-

bíhajících konfliktů. Dále jsou v případě potřeby zdravotnicky za-
bezpečovány silniční transporty chemických látek.
 Vojenská nemocnice Brno je klinickým pracovištěm pro pří-
slušníky 6. a 7. Polní nemocnice. 
 Příslušníci Vojenské nemocnice Brno se v nemalé míře účast-
ní zahraničních misí, kde reprezentují Českou republiku, Armádu 
České republiky a Vojenskou nemocnici Brno.
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pplk. v.v. PhDr. BRANČÍK SFOR - bývalá Jugoslávie, 2.12.1997 - 25.8.1998

plk. MUDr. GAI Albánie, 12.4.1999 - 30.11.1999
 Irácká republika, 6.9.2003 - 22.12.2003
 MNF Irák, 22.12.2004 - 24.3.2005
 ISAF PN a chemická jednotka - Afghánistán,   
 22.3.2007 - 10.8.2007
 ISAF - Polní chirurgický tým (TF ACR ISAF - FST),   
 31.5.2013 – 10.10.2013

pplk. v.v. MUDr. KALAS ISAF PN a chemická jednotka - Afghánistán,  
 7.12.2007 - 16.4.2008

mjr. MUDr. KARAOVÁ Pákistán, 31.10.2005 - 2.12.2005

mjr. v.v. MUDr. KOPŘIVA AFOR Albánie a Turecko, 3.5.1999 - 19.11.1999
 ISAF Afghánistán, 17.3.2002 - 15.9.2002
 MNF Irák, 19.9.2005 - 21.12.2005 
 ISAF Afghánistán, 1.4.2008 - 28.7.2008

pplk. MUDr. KREMLOVÁ KFOR, 23.4.2003 - 21.10.2003
 KFOR, 1.4.2004 - 17.12.2004

pplk. v.v. MUDr. MACEK ISAF PN a chemická jednotka - Afghánistán,   
 7.12.2007 - 4.4.2008

pplk. MUDr. NAVRÁTIL ISAF Afghánistán, 3.4.2008 - 8.8.2008
 ISAF - Polní chirurgický tým (TF ACR ISAF - FST),  
 2.2.2013 – 12.6.2013

pplk. MUDr. ONDRÁŠEK Irácká republika, 1.4.2003 -7.9.2003

mjr. Mgr. PYTELOVÁ Irácká republika, 1.4.2003 - 24.9. 2003

plk. MUDr. STRAČÁR MNF, Irák, 14.6.2005 - 30.9.2005

mjr. Ing. TOMAŠOVIČ UNPROFOR - bývalá Jugoslávie,  
 8.4.1992 - 17.10.1992 
 UNGCI Irácká republika, 10.11.1992 - 17.6.1993 
 UNGCI Irácká republika, 24.10.1994 - 2.11.1995

pplk. MUDr. VOJTEK ISAF SOG - Afghánistán, 20.4.2007 - 20.10.2007

plk. v.v. MUDr. MRVA UNPROFOR, 15.4.1993 – 30.10.1993
 UNPROFOR, 30.10.1993 – 30.4.1994
 UNPROFOR, 10.4.1995 – 30.10.1995
 UNCRO, 30.10.1995 – 30.4.1996
 UNTAES, Vých. Slavonie, 1.5.1996 – 14.11.1996
 ENDURING FREEDOM CJTFCM, 20.3.2002 – 14.9.2002
 IRAQUI FREEDOM, 18.3.2003 – 30.3.2003
 ISAF Afghánistán, 1.4.2008 – 8.8.2008

pplk. v.v. MUDr. BÚTORA AFOR, 3.5.1999 – 19.11.1999
 ISAF, 23.4.2002 – 16.10.2002

mjr. MUDr. MUSIL PRT –L  ISAF Logar, 25.5.2009 – 1.10.2009

pplk. v.v. MUDr. HEGYI ISAF, 30.9.2002 – 21.12.2002
 ISAF III, 25.1.2003 – 30.4.2003
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ORIENTAČNÍ  TABULE

BUDOVA A
Příz. Akutní příjem, Chirurgické ambulance, Ústavní lékárna,
  Rehabilitace, OKL-Mikrobiologie, Veřejné WC
1.P Interní ambulance, Oční ambulance, Radiologie a CT,
  ORL ambulance i oddělení, Psychologie,
  Psychiatrické ambulance, EKG a odběr krve, Přezkumná
  komise, Holter, Tonoport, Endokrinologická ambulance,
  Ambulance pracovně lékařských služeb
   
BUDOVA B
Sekce B1
Příz. OKL-Biochemie, Hematologie
1.P Chirurgické oper. sály, Chirurgická JIP
2.P Chirurgické oddělení B
3.P Interní oddělení C
4.P Interní oddělení B
5.P Psychiatrické oddělení
Sekce B2
Příz. OKL-Biochemie, Hematologie
1.P Oční oddělení
2.P Chirurgické oddělení C
3.P Interní JIP
4.P Interní oddělení A
5.P Gastroenterologie, Ambulance funkční diagnostiky
 

  

BUDOVA KOŽNÍHO ODDĚLENÍ
Příz. Kožní ambulance, Ambulance lékařské kosmetiky

BUDOVA C
Příz. Onkologický stacionář
1.P Neurologické ambulance, EEG, EMG, Neurologická JIP
2.P Neurologické oddělení
   
BUDOVA D
Příz. Prodejna Ortika, Veřejné WC
1.P Jídelna
2.P Kuchyně
3.P Oddělení logistiky, Skupina informatiky
4.P Ředitelství, Ekonomické oddělení, Pokladna
   
BUDOVA E
Příz. Kantýna
1.P Stomatologické ambulance
2.P Stomatologické ambulance
3.P Stomatologická laboratoř
   
BUDOVA F
1.P Ambulance praktických lékařů
   
BUDOVA G
Příz. Veřejná lékárna
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