
 
 

Tisková zpráva 
 

Pražská záchranka bude cvičit letecké zdravotníky z Pekingu 
 

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy podepsala už druhou smlouvu o výcviku čínských 
leteckých lékařů a záchranářů. V Praze se tak vedle zdravotníků ze Šanghaje budou nově cvičit také 
jejich kolegové z Pekingu. První čínský tým dorazí do Prahy již v říjnu. Dlouhodobý trénink přispěje 
k tomu, aby v obou městech vznikla do tří let letecká výjezdová skupina po vzoru té pražské, které 
má za sebou přes 30 let provozu bez jediné nehody. Při výběru vhodného místa pro výcvik dostala 
Praha přednost před Římem. 
 
„Jedná se o velmi prestižní projekt, díky kterému vznikla nejen skripta, ale také celý kurz pro výcvik 
členů letecké výjezdové skupiny.  Naši lektoři mají možnost konfrontovat své zkušenosti a znalosti na 
mezinárodním poli a získat i jiný pohled na svou práci,“ říká Petr Kolouch, ředitel pražské záchranné 
služby. 
 
Kurz zajišťuje Vzdělávací a výcvikové středisko pražské záchranné služby, podílí se na něm téměř  
30 lektorů, kteří se během měsíčního výcviku střídají a zajišťují jednotlivé výukové bloky.  Na tvorbě 
skript se podíleli i odborníci z ostatních krajů. První tým leteckých záchranářů a lékařů ze Šanghaje 
zahájí trénink v Praze už v říjnu. Dalších pět týmů bude následovat v příštím roce. 
 
„Výcvik žádným způsobem neomezí běžný provoz letecké výjezdové skupiny. Naši letečtí záchranáři a 

lékaři budou připraveni pomáhat stejně jako dosud – 24 hodin denně, sedm dní v týdnu,“ dodává Petr 

Kolouch.  

Letecká výjezdová skupina pražské záchranky zasahovala loni u 550 případů, z toho u 524 (95 %) šlo o 

vzlet přímo na místo události. 

Výcvik zdravotníků ze Šanghaje a Pekingu, který bude probíhat v Praze a v Číně, se zaměří vedle 
praktické výuky hlavně na předání know-how o efektivním nastavení spolupráce mezi dispečinkem a 
záchranáři během celé organizace zásahu, včetně komunikace s pozemním zdravotnickým týmem a 
předání pacienta na urgentní příjem. Financování všech nákladů pokryje grant firmy Home Credit. 
 
 


