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Pražská záchranka otevřela novou základnu v Ruzyni. Vyjíždět odsud budou i záchranářky 

Větší bezpečí pro obyvatele Prahy 6 i cestující na Letišti Václava Havla. To je hlavní přínos nové 

výjezdové základny v Praze Ruzyni, kterou Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy slavnostně 

otevřela 1. prosince 2017 za účasti radního Radka Lacka z Magistrátu hl. m. Prahy. Nové výjezdové 

stanoviště umožňuje díky svému sociálnímu zázemí, aby zde sloužily smíšené posádky mužů a žen. 

Poprvé záchranáři z nové základny vyjížděli k případu 69letého muže s dušností, kterého předali do 

péče Ústřední vojenské nemocnice. 

„Součástí naší dlouholeté strategie je rozšiřovat počet výjezdových základen, abychom trvale zvyšovali 

dostupnost přednemocniční neodkladné péče pro obyvatele a návštěvníky Prahy. I díky tomu je 

dojezdový čas našich posádek u případů nejvyšší naléhavosti do 8 minut. Naším cílem je, aby měla 

záchranná služba v Praze v roce 2021 minimálně 25 výjezdových základen,“ říká Petr Kolouch, ředitel 

ZZS HMP. 

Na základně v Ruzyni v ulici Za Teplárnou bude umístěna jedna výjezdová skupina, ve 12hodinových 

směnách se zde budou střídat při běžném provozu čtyři smíšené posádky zdravotnických záchranářů. 

V současné době ZZS HMP na území metropole disponuje 20 výjezdovými základnami, na kterých 

celkem působí pět výjezdových skupin rychlé lékařské pomoci, až 30 výjezdových skupin rychlé 

zdravotnické pomoci, letecká výjezdová skupina a také dvě speciální vozidla pro případ mimořádných 

událostí s velkým počtem zraněných. 

Letos v listopadu uplynul rok, co začaly i v Praze sloužit ženy jako zdravotnické záchranářky 

v klasických dvoučlenných posádkách. Momentálně u pražské záchranky působí 92 řidičů a 214 

zdravotnických záchranářů, z toho je 15 žen. S příchodem dalších záchranářek se počítá i 

v následujícím roce. 

„S prací žen v posádkách mají pozitivní zkušenosti záchranné služby v Česku i ve světě a konečně ani 

Praha po 160 letech existence zdejší záchranky není výjimkou. Zapojení žen záchranářek do ostrého 

provozu v Praze je také logická reakce na dlouhodobý nedostatek záchranářů a značné vytížení 

výjezdových skupin,“ uvádí Petr Kolouch. Obzvlášť přínosné jsou záchranářky u případů, kdy je 

potřeba s pacientem pracovat intenzivně po psychologické stránce nebo při výjezdech k dětským 

pacientům.  

Jistou nevýhodou je, že ne všechna stávající stanoviště splňují svým zázemím kritéria, aby na nich 

mohly sloužit smíšené posádky mužů a žen, jde například o oddělené koupelny, toalety či 

odpočinkové místnosti. Záchranářky tak v Praze zatím vyjíždějí jen z omezeného počtu základen, 

například v Braníku nebo na Proseku.  



 
 
„Při budoucím rozšiřováním výjezdových základen o nová stanoviště a rekonstrukcích stávajících 

počítáme s takovými úpravami, aby smíšené posádky mohly v Praze sloužit na co nejvíce místech,“ 

dodává Petr Kolouch.  

Otevření nové základny v Ruzyni není pro ZZS HMP v těchto dnech jediná významná událost, v 

prosinci si připomíná také 160 let od svého založení. Při této příležitosti bude pro veřejnost 

připravena v sobotu 9. prosince od 9:00 do 16:00 v Kongresovém centru na Vyšehradě výstava 

mapující historii i současnost pražské záchranky. K vidění budou historické i aktuálně využívané vozy, 

stejně jako přístrojové vybavení a další pomůcky. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet například práci 

dispečera operačního střediska nebo si při praktických ukázkách osvěží své znalosti o poskytování 

první pomoci. Vstup je zdarma. 
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