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Nové sídlo záchranky: houkajících sanitek se obyvatelé Prahy 8 obávat nemusejí 

Už jen krok schází k tomu, aby měla Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy potvrzeno, že bude 

mít nové sídlo v centru Nová Palmovka v městské části Praha 8. Rozhodnutí je nyní na 

Zastupitelstvu hlavního města Prahy. 

„Věříme, že končí 160 let nejistoty, kdy pražská záchranka čekala na vlastní sídlo ve vyhovujících 

prostorách,“ říká Petr Kolouch, ředitel ZZS HMP. 

Pražský magistrát chtěl v minulosti vybudovat sídlo záchranky v Troji poblíž výjezdu z tunelu Blanka. 

Radnice městské části Praha – Troja se ale tehdy postavila proti, důvodem byly i obavy z nárůstu 

dopravy. Nové sídlo by ale provoz žádným negativním způsobem ovlivnit nemělo. 

 „Obyvatelé Prahy 8 se nemusejí obávat zvýšeného provozu nebo rušení nočního klidu houkajícími 

sanitkami, v budově nebude výjezdové stanoviště záchranných vozů. Neplánujeme ani areál oplocovat 

a budovat zde parkoviště, vozidla určená pro provoz jsou rozmístěna na jednotlivých výjezdových 

základnách na území hlavního města,“ uvádí Petr Kolouch.  

V okolí nového sídla záchranné služby se zvýší díky přítomnosti zdravotníků bezpečnost.  

„V budově budou neustále přítomní zdravotničtí profesionálové, kteří by v případě nouzové události – 

například vážné dopravní nehody či pacienta se srdeční zástavou – dokázali v bezprostředním okolí 

rychle zasáhnout. Dispečink záchranné služby je proto vybavený i automatizovaným externím 

defibrilátorem, monitorem životních funkcí a lékařským kufrem,“ dodává Petr Kolouch.   

Do zatím nedostavěného objektu na Palmovce by se v budoucnu stěhovalo ředitelství, 

technickohospodářská oddělení a zdravotnické operační středisko. Záchranná služba doposud sídlí 

v pronájmu v ulici Korunní, zdejší prostory již ale jejímu provozu delší dobu nevyhovují.  Nová budova 

umožní pořádat záchranné službě i dny otevřených dveří či vzdělávací akce pro veřejnost a školy.  

Záchranka bude zabírat polovinu plochy objektu, ve zbytku bude úřad Prahy 8 a komerční prostory.  
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