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 Na lavi!kách umíst"n#ch na pozemku kliniky se v podzim-
ním slunci vyh$ívají pacienti se sv#mi majiteli. P$i sou!asném 
provozu za$ízení se nevejdou do !ekárny v%ichni. V%iml jsem si 
velké t$ínohé ko!ky rozvalující se spokojen" na sedadle pro 
klienty zjevn" bez lidského doprovodu. „To je ná% kocour 
Drayfus, na svém oblíbeném míst" d"lá spole!nost pacien-
t&m.“ Zareagoval pohotov" MVDr Jan Hnízdo majitel a hlavní 
veterinární léka$ kliniky.

Vstupujeme do !ekárny spojené s recepcí, jen' je vybavena 
digitální kartotékou propojenou s ordinacemi. Navíc je v celém 
objektu umíst"n kamerov# systém, tak'e personál má dokona-
l# p$ehled o p$íchodech klient& i jejich pohybu po prostorách 
kliniky. Tento systém zárove( umo'(uje sledovat situaci na 
hospitalizacích a mít kompletní p$ehled o tom, co se v celém 
za$ízení d"je.

P$ímo z !ekárny vstupujeme do hlavní ordinace, p&vodní 
a nejstar%í !ásti budovy. Zde se provádí základní vy%et$ení 
a zákroky. Na ordinaci navazuje digitalizované rentgenové pra-
covi%t". Oknem ordinace je dob$e vid"t venku umíst"n# bazén 
o délce p"ti metr&, kter# slou'í k fyzioterapii velk#ch ps&. 
Pokra!ujeme kolem specializované hospitalizace plaz& do hor-
ního patra budovy, kde je umíst"na p$edopera!ní hospitaliza-
ce, slou'ící k bezprost$ednímu monitoringu pacient&. Boxy se 
naplní b"hem dopoledne !ekajícími adepty na operace. Zde se 
také po zákroku probouzí, ale dlouhodob" tady 'ádn# z paci-
ent& nez&stává. V místnosti hospitalizace jsou navíc umíst"ny 
dva inkubátory. Ty se pou'ívají hlavn" na probouzení mal#ch 
zví$at. 

Procházíme chodbou do p$ípravny, kde jsme zastihli sest$i!-
ku chystající opera!ní sety a plá%t" na plánované operace. Na 
tomto míst" se také pacienti p$ed zákrokem p$ispávají a p$ipra-
vují. Pro bezpe!nou práci se zví$aty je místnost vybavena 
kompletní anestezií a monitoringem. Je v ní také umíst"n 
vanov# st&l pro mén" aseptické zákroky. Na p$ípravnu navazu-

je aseptick# opera!ní sál, jeho' mobilní vybavení je sestavová-
no podle plánovan#ch zákrok&. 

„Velice mn" p$i operacích pomáhá polohovací st&l, kter# se 
dá naklán"t jak podéln", tak bo!n" a je v#born#m pomocníkem 
p$i laparoskopiích a p$i zákrocích, kde je t$eba pacienta r&zn" 
polohovat.“ Podot#ká k za$ízení sálu Dr. Hnízdo. Pro chirurgii 
zde slou'í diodov# laser pou'ívan# p$i neinvazivních endosko-
piích i p$i otev$ené mikrochirurgii, harmonick# n&', co' je vlast-
n" ultrazvukov# kauter pou'ívan# mimo jiné p$i laparoskopiích, 
a elektrokauter. Místnost je vybavena rozvodem kyslíku, systé-
mem pro $ízenou ventilaci, !isti!kou vzduchu, ultrafialovou 
lampou, p$etlakovou vzduchotechnikou a samoz$ejm" kom-
pletním monitoringem vitálních funkcí. 

V prohlídce pokra!ujeme do suterénu, do vy%et$ovny zobra-
zovacích metod. Na tomto míst" se provádí abdominální sono-

Animal Clinic
Od po!átku bylo na"ím cílem vybudovat pracovi"t# 

zam#$ené na specializovanou medicínu mal%ch zví$at 
a exot&, které bude z hlediska technického, prostorového 
a p$ístrojového zázemí zcela nadstandardn# vybavené.

Korektivní osteotomie, aplikace kruhového fixátoru 
 (Dr. J. Hnízdo)

Dr. L. Bicanová v laborato!i Hlavní aseptick" opera#ní sál
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grafie, ortopedická sonografie a echokardiografie. Místnost je 
vybavena dv"ma specializovan#mi diagnostick#mi humánními 
sonografy, v"'í na flexibilní endoskopii (gastro-, kolono-, bron-
choskopie) a v"'í s videootoskopem. Sou!ástí vybavení je 
op"t inhala!ní narkotiza!ní p$ístroj a monitoring.

Jako dekorace slou'í terária s exotick#mi plazy umíst"ná 
kolem st"n celého prostoru.

P$echázíme do psí hospitalizace s v#b"hem. V tomto prostoru 
jsou umíst"ni pacienti, kte$í z&stávají déle po operaci a pacien-
ti na fyzioterapii. Na hospitalizaci navazuje místnost pro fyziote-
rapii vybavená b"hacím pásem a rehabilita!ní vanou.

V podzemním podla'í objektu je umíst"na ko!i!í hospitali-
zace. „Proto'e se nacházíme pom"rn" hluboko pod zemí“ 
podot#ká Dr. Hnízdo „ jsou ko!ky odd"leny jak akusticky, tak 
olfaktoricky od ps&, co' v#razn" sni'uje míru stresu a zlep%uje 
v#sledky hospitalizace. Boxy jsou vybaveny odd"len#mi 
záchody, co' také zásadn" zlep%uje komfort ko!ek. Na hospi-
talizaci navazuje skiaskopické pracovi%t". “Na tomto míst" 
postupn" vzniká katetriza!ní laborato$. „Zde budeme provád"t 
pod skiaskopií stentování pr&du%nic a cht"li bychom se v"no-
vat více interven!ní medicín",“ odhaluje svoje plány do 
budoucna Dr.Hnízdo. Odd"lená !ást místnosti slou'í jako 
pracovi%t" pro terapii poruch chování ps& a ko!ek. Této !innos-
ti se pravideln" v"nuje MVDr Hana )ertová.

O patro ví%, op"t v suterénu je umíst"na laborato$, schopná 
krom" n"kter#ch mikrobiologick#ch vy%et$ení, histologie 
a serologie zajistit b"'né pot$eby laboratorního vy%et$ení pro 
celé pracovi%t". Tady se nachází také rozsáhlá knihovna 
a v blízké budoucnosti zde vznikne pracovi%t" s po!íta!ovou 
tomografií.

Majitelem a hlavním veterinárním léka$em kliniky je MVDr. 
Jan Hnízdo. Je specialistou na chirurgii, ortopedii a herpeto-
medicínu.

MVDr. Lenka Chylíková se specializuje na interní medicínu 
mal#ch zví$at a nemoci drobn#ch savc& (fretky, mor!ata, pot-
kani, králíci, psouni.), je odborn#m konzultantem na chovatel-
sk#ch v#stavách. MVDr. Ond$ej *kor se zab#vá akutní medicí-
nou, onkologií, laboratorní diagnostikou a zobrazovacími tech-
nologiemi. MVDr. Ludmila Bicanová se specializuje na kardio-
logii a urologii. Jako veterinární sestry na klinice pracují 
Zuzana Havlíková, Ing. Tereza Valentová, Michaela 
Kratochvílová a Tereza *afránková. 

Lucie +erge,ová, Aneta Mináriková a Kamila Krej!ová odpo-
vídají za chod recepce.

Základní !inností kliniky krom" b"'n#ch ambulantních o%et-
$ení je ortopedická chirurgie, sofistikovaná chirurgie m"kk#ch 
tkání a onkologie. T#m kliniky dává d&raz na komunikaci a spo-
lupráci s referujícím léka$em, v podob" zpráv, návrat& pacien-
t& i mo'nosti p$ímo se podílet na operacích. Pacienti pracovi-
%t" tvo$í z 25 procent exotická zví$ata. To potvrdilo i moje 
setkání s posledním pacientem kliniky, malou opi!kou 
Kosmanem zakrsl#m zotavujícím se z hypokalcémie a n"koli-
ka patologick#ch zlomenin.

Proto'e jsem v"d"l, 'e Dr. Hnízdo vystudoval veterinární 
medicínu na univerzit" v n"meckém Giessenu, moje záv"re!-
ná otázka se t#kala jeho rozhodnutí vybudovat si veterinární 
praxi v Praze.

„Po ukon!ení studia jsem se rozhodoval, jestli mám odejít do 
Namibie, kde jsem m"l v té dob" dohodnutou práci a nebo se 
vrátit do +eské republiky. Nakonec rozhodlo moje setkání 
s kolegou, partnerem kliniky AA-Vet, kde jsem pozd"ji za!al 
pracovat a více se zab#vat chirurgií. D&le'itá pro m" byla mo'-
nost ú!astnit se zahrani!ních stá'í, kterou AA-Vet podporova-
la a toté' se te- pokou%ím uskute!(ovat pro svoje kolegy na 
na%í klinice. Ka'doro!n" se sna'ím vyslat jednoho z léka$& na 
n"kolik t#dn& na renomovaná zahrani!ní pracovi%t", klinika 
navíc pln" hradí ve%keré seminá$e a kongresy v CZ i v zahra-
ni!í, co' pova'uji za nezbytné pro rozvoj odbornosti na%eho 
pracovi%t". “

podpis

Digitální RTG pracovní stanice. (Dr. L. Bicanová)

Dr. O. $kor provádí USG vy%et!ení


