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Orientační závod po Vídni 



Před odjezdem: 
V první řadě je důležité dostavit se do kanceláře zahraničních studií JČU, kde už Vám s přátelským 

úsměvem se vším poradí paní Ing. Ředinová.  

Její e-maily Vás provedou veškerou nutnou administrativou, aby se vůbec povedlo výjezd uskutečnit. 

Mým původním plánem sice bylo studium na celý semestr, ale vzhledem ke kapacitám na FHC a i 

mým studijním povinnostem v ČR jsem s povděkem přijala třítýdenní praxi.  

Škola sama rozhodne o tom, v které kooperující nemocnici Vás umístí. Jen na FHC je pravděpodobně 

možné vykonávat praxi na 9 místech po celé Vídni. 

Administrativa celé akce probíhala v anglickém jazyce a i z místního studijního oddělení přicházely 

celkem jasné instrukce v obou jazycích (anglicky, německy).  

Termín byl určen univerzitou a po všemožných jednáních byl stanoven na 5-23.2.2018. 

Před nastoupením praxe je nutné si z ČR přivést lékařské osvědčení o zdravotním stavu, ve kterém 

mě zarazily například nutné položky jako testy na protilátky proti rubeole, TBC, zarděnkám… Jelikož 

všude bylo napsáno, že nesmí být starší než měsíc, začala jsem měsíc před odjezdem toto řešit a 

nakonec byly výsledky tak tak. ( Tak si na to dejte pozor!) 

 

Po příjezdu 
Cesta do Vídně je příjemná, RegioJet vlak mě dovezl spolehlivě až do centra města, na palubě se 

servíruje i čaj, káva, čokoláda… 

Ubytování jsem si vybrala přes Airbnb, Vídeň rozhodně není nejlevnější destinací, ale já se měla 

královsky za celkem rozumný peníz. Vybírala jsem schválně bydlení v blízkosti nemocnice, tím se dalo 

dost ušetřit na MHD, kde jedna jízda stojí 3,8 Euro.  

 Po příjezdu (v pátek 2.2.) bylo nutné vyřídit ve škole, kde zrovna probíhaly jarní prázdniny, nutné 

formality.(Mám i památeční studentskou kartičku se svou fotografii, kterou jsem k ničemu 

nepotřebovala.) Důležité je vyzvednout dozimetr a pokyny k nástupu na praxi. Milým překvapením 

byla taštička s Vídeňskými specialitami (oplatka Manner, Mozartovy koule) a informačních letáčků, 

jak žít ve Vídni kulturně. Při schůzce jsem zjistila, že již za hodinu je dohodnutá vstupní prohlídka u Dr. 

Obergruber. K tomu jsem dostala mapku kde ji najít. Sídlí v druhém patře pavilonu 14.  



Areál nemocnice Hiezing má 4 km2. 

 

Obrázek 1: Areál nemocnice Hiezing 

Paní doktorka mě shledala praxe schopnou a doporučila některé vídeňské speciality, které nesmím 

minout. 

Na praxi 
Nemocnice Allgemaine Krankenhaus je ještě lepší bludiště než Hiezing. 

 

Obrázek 2Areál AKH 

 



 

Obrázek 3: Hlavní budova AKH 

Sídlo radioterapie je v podzemí. Dorazila jsem na oddělení v plánovaný čas. Obratem jsem obdržela 

rozpis praxe, ústavní oblečení a kartičku na obědy. (Každá z položek zahrnovala vlastní orientační běh 

po celém areálu.) 

Po seznámení s oddělením již následovala práce. Do chodu oddělení bylo nutné se samostatně 

aktivně zapojit.  Hodně brzo jsem pochopila, že vídeňský dialekt bude oříšek.  

Samotná praxe se konala každý den od 7:00 do 15:00 a bylo potřeba to dodržet na minutu přesně. 

(Opravdu slovo pünktlich pochází asi z této nemocnice.) Největší odměnou pro mě bylo konečně 

vidět Lekselův Gamma nůž. Ukážu Vám alespoň jeho obrázek. 

 

Obrázek 4: Lekselův Gamma nůž 



 

O víkendu 
Volnočasové aktivity jsem si naplánovala ještě před odjezdem. Většina se mi i povedla uskutečnit. 

Viděla jsem Technische museum, byla si zabruslit na kluzišti u radnice, navštívila jsem ZOO i s pandou 

a navštívila operetu Netopýr ve Volkstheater. Trošku zavádějící bylo slovo Bad, když jsem hledala 

plavecký bazén a skončila s místními důchodkyněmi v sauně. Ale jako relax a trénink němčiny to 

nebylo vůbec špatné.  Nádherným bonusem byla výstava azalek v Palmenhausu.  Tento obraz dovede 

člověka v únoru, když je venku -20 stupňů Celsia potěšit.

 

Obrázek 5:Azalky 



 

Obrázek 6:Radnice 

 

Závěrem 
Praxi můžu doporučit každému, kdo je duchem aspoň trochu cestovatel a dobrodruh, má smysl pro 

humor a paradoxy.  

Vídeň je bezvadné multikulturní město, které Vás brzy pohltí svou domáckou atmosférou. (Dodnes se 

lidé na ulici zdraví.) 

Pro bližší info mě kontaktujte na kubinova.katerina@gmail.com 


