
 
 

Tisková zpráva 

Radek Lacko: Prioritou je navýšení počtu posádek i základen s výhledem do roku 2021 

Několik výjezdů se záchranářskou posádkou a část noční služby na dispečinku Zdravotnického 

operačního střediska absolvoval pražský radní Ing. Radek Lacko u Zdravotnické záchranné služby 

hl. m. Prahy. Byla to už jeho druhá stáž v provozu pražské záchranky. Mimo jiné asistoval u 

transportu pacientů, manipulace s nosítky či měření tlaku a přijímání tísňových výzev na lince 155. 

S posádkou tvořenou zdravotnickým záchranářem a záchranářkou z výjezdové základny Braník 

vyrážel pražský radní, do jehož kompetencí patří i oblast zdravotnictví, za pacienty celkem čtyřikrát. 

Posádka zasahovala i u případu s nejvyšší naléhavostí, kdy šlo o staršího muže s velmi nízkým krevním 

tlakem a arytmií.  

„Připomněl jsem si, že v terénu i na dispečinku se jedná o velmi náročnou práci, při které je potřeba 

být neustále ve střehu, dokázat se rychle rozhodovat a umět komunikovat. Oceňuji profesionalitu 

zdravotníků, lidský přístup k pacientům a schopnost získat si rychle jejich důvěru i potřebné informace 

pro stanovení diagnózy,“ říká Radek Lacko. A dodává, že podobné stáže jsou pro něho důležité i pro 

následná politická jednání. „Nechci dělat práci jen od stolu, ale vždy je lepší vyzkoušet si věci také na 

vlastní kůži.“  

Rada hl. m. Prahy v nedávné době schválila koncepci rozvoje ZZS HMP do roku 2021. V průběhu 

března by měli o dokumentu hlasovat také pražští zastupitelé. Podle Radka Lacka je prioritou 

koncepce navýšení počtu záchranářů i rozšíření sítě výjezdových základen. Jde o reakci na rozrůstající 

se metropoli, ztíženou průjezdnost některých oblastí Prahy a bezpečnostní situaci v Evropě. 

 „Posílením provozu záchranné služby dosáhneme také rozšíření záloh, aby díky pravidelné rotaci vždy 

alespoň jedna posádka ve službě mohla nacvičovat postupy pro mimořádné situace s hromadným 

postižením osob, a to bez navyšování přesčasové práce,“ říká Radek Lacko. 

V letošním roce by mělo u ZZS HMP pracovat až 517 lidí, do roku 2021 by měl počet zaměstnanců 

stoupnout přibližně na 585. Jde především o lékaře, záchranáře, řidiče a dispečery. Počet výjezdových 

základen by měl vzrůst ze současných 20 na 25. Záchranka včetně operačního střediska by se také 

měla začít během následujícího roku stěhovat do nového sídla na Palmovce. 

„Posádky i dispečeři mají při své náročné práci poměrně vysoký počet přesčasových hodin. Posílením 

provozu chceme vedle udržení špičkové úrovně poskytované péče a rekordně krátkých dojezdových 

časů k pacientům také bránit pracovnímu vyhoření personálu,“ dodává Petr Kolouch, ředitel ZZS 

HMP. 

Video a fotografie ze stáže Radka Lacka u ZZS HMP jsou dostupné na adrese: 

https://drive.google.com/drive/folders/1rTcWBQBpmgHsy13Q3w70vyFmhhOFe509?usp=sharing 
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