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739 391 544

Pohotovostní služba zubních lékařů – únor 2020
Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon

1. 2. So MUDr. Coufal Jiří DENT32 s.r.o., Na Hliništi 2021/32, 586 01 Jihlava, 567 309 163

2. 2. Ne MUDr. Červinková Hana Varhánkova 227, 588 13, Polná, 732 925 481

8. 2. So MDDr. Černá Jana Stomatologické centrum Jihlava s.r.o., Havlíčkova 5623/34a,  
586 01  Jihlava, 774 874 100

9. 2. Ne MUDr. Dobrovolný Lumír 5. května 3311/4, 586 01 Jihlava, 567 211 681

15. 2. So MUDr. et MDDr. Doležalová Eva Stomatologie Doležalová s.r.o. Znojemská 2716/78  
(budova GEO-ING), 586 01 Jihlava, 777 517 711

16. 2. Ne MUDr. Doležalová Jitka Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, 567 574 572

22. 2. So MUDr. Fučík Přemysl Kostelec 87, 588 61 Kostelec, 567 573 016

23. 2. Ne MDDr. Gerhard David Stomatologické centrum Artdent s.r.o. Jihlava,  
Vrchlického 5282/50, 586 01 Jihlava, 567 331 666

29. 2. So Lékař stomatolog Guresh Mariana Avicenna Dent s.r.o. Družstevní 449, 588 51 Batelov, 566 531 106

Pohotovostní služba zubních 
lékařů je zajišťována 

SO, NE a svátky od 8:00 – 12:00 hod.

Aktuálnost přehledu, prosím, NUTNĚ 
ověřte na recepci Nemocnice Jihlava.

Vrchlického 59, 
586 33 Jihlava

tel. 567 157 211
Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina

Máte pocit, že nemůže být už nic 
náročnějšího, než je vaše zaměstná-
ní? 

Tak to jste potom asi nevěděli, co 
všechno lze zažít a jaké práce se celo-
světově řadí do žebříčku těch nejná-
ročnějších. 

Každý moc dobře ví, že ať se jedná 
o jakoukoliv práci, vždy je v něčem 
háček a vždy se setkáte s psychickým 
či fyzickým vyčerpáním a jen těžko 

najdete zaměstnání, které by nároč-
né nebylo.  

Pracovníci  

na komunikační věži
Jedná se o práci nejenom nároč-

nou, ale především také nebezpeč-
nou. 

Při ní v Americe umírá nejvíce lidí. 
Je náročná zejména v tom smyslu, že 

se příliš nehledí na povětrnostní pod-
mínky a pracovníci musejí stoupat až 
několik set a tisíců stop nad zemi.

Majitelé pohřebního  
ústavu

Zahraniční zdroje vidí jako velice 
náročnou práci v oblasti pohřebního 
ústavu. Náročnost spočívá zejména 
v nutnosti dostatku psychických sil, 

Žebříček nejnáročnějších prací
zaměstnání je náročné také po strán-
ce nemožnosti vykonávání povolání v 
pravidelných hodinách a pak zejmé-
na v nutnosti podpory rodiny a často 
také špatné spolupráce s pozůstalými.

Vězenští pracovníci
I tento typ povolání lze považovat 

za velice náročný a to proto, že úloha 
vězeňského dozoru může být vnímá-
na jako hodně náročná, protože je 
velice stresující. 

Stres spočívá zejména v nutnosti 
řídit velké množství odsouzených a 
často nespolupracujících lidí. Pra-
covníci se neustále ocitají v nebez-
pečném prostředí a jsou stále obklo-
peni nebezpečnými lidmi. 

Dřevorubci
Mezi nebezpečná a náročná povo-

lání se v zahraničním světě řadí také 
práce dřevorubců. 

Práce znamená celou pracovní dobu 
strávit venku, bez ohledu na počasí, 
riskovat svoje zdraví a zejména pak se 
naučit práci s různými zařízeními.

Řidiči
Ano, i tato práce se řadí mezi značně 

náročné, vždyť i v České republice se 
říká, že při řízení je člověk jednou no-
hou v kriminále a pokud je někdo řidi-
čem z povolání, pak to platí dvojnásob. 

Rizika hrozí u všech řidičských po-
volání, tedy v případě taxikářů, ři-
dičů autobusů, tramvají či dálkové 
dopravy. -lm- 


