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Vážení zaměstnanci Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy, milí Pražané,  

velmi mě těší, že Vás mohu u příležitosti bilance dalšího roku „pražské záchranky“ srdečně pozdravit. 

Rád bych v první řadě vyjádřil svůj hluboký obdiv nad výkony našich zdravotnických záchranářů, nad 

jejich obětavostí a vysokou profesionalitou. Každý z nás, a to nejen Pražanů, ale i návštěvníků 

metropole z celého světa, má jistotu, že se mu v případě zdravotních komplikací, nehody či úrazu 

dostane v krátkém časovém úseku té nejlepší pomoci. Někdy se nám to může zdát jako 

samozřejmost, ale takto to ve světě, a to mnohdy i v bohatších zemích, než je ta naše, ne vždy 

a všude funguje.  

I přes relativně krátkou dobu, kdy jsme jako Rada hlavního města Prahy ve funkcích, si jedinečnost, 

vysokou úroveň i progresivitu Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy plně 

uvědomujeme. I proto mně osobně připadá minimálně nedůstojné, že stále není vyřešena otázka 

sídla pražské záchranky, které by odpovídalo požadavkům 21. století. Je sice obdivuhodné, že 

i v roztříštěných podmínkách pražští zdravotničtí záchranáři podávají tak kvalitní výkony, je ale 

zřejmé, že současná situace a dlouhé roky trvající provizorní řešení jim jejich práci rozhodně 

neusnadňují. Proto je jednou z našich priorit v oblasti zdravotnictví právě takové řešení nového sídla 

pražských zdravotnických záchranářů, které bude odpovídat významu hlavního města Prahy 

a důležitosti její zdravotnické záchranné služby.  

Další naší prioritou je zachování současné úrovně poskytované péče v rámci urgentní medicíny. To se 

samozřejmě neobejde bez rozsáhlé podpory ze strany hlavního města, a to především finanční. Praha 

je nicméně bohatý region a vynakládat prostředky na službu, na které často závisí zachování lidského 

života, mi připadá vysoce účelné. Pokud tedy naši zdravotničtí záchranáři přijdou se smysluplnými 

požadavky na investice v zájmu rozšíření či zkvalitnění své péče, mají u nás dveře otevřené.  

Závěrem mi dovolte vzájemné přání, aby když už se někdo staneme klientem zdravotnických 

záchranářů, aby pro nás přijeli včas.  

MUDr. Zdeněk Hřib 

primátor hl. m. Prahy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vážené zaměstnankyně a vážení zaměstnanci, milé kolegyně, milí kolegové, 

ráda bych Vám všem poděkovala za práci v celém roce 2018. Je neskutečně obdivuhodné, že jste se 
společně podíleli na zajištění 129 tisíc výjezdů. Za tímto číslem vidím 129 tisíc lidí, kteří se ocitli 
v krizové situaci, cítili strach, bezmoc nebo stres a potřebovali Vaši pomoc. Téměř každý druhý výjezd 
byl za seniorkou nebo seniorem, kteří jsou obzvláště zranitelní a nemají se mnohdy kam jinam obrátit 
o pomoc. Devatenáct dětí se narodilo s asistencí dispečerů a dispečerek po telefonu. 

Když jsem se v listopadu 2018 ujala funkce pražské radní pro zdravotnictví, předsevzala jsem si udělat 
všechno pro to, abyste pro svou práci měli lepší podmínky. Jsem ráda, že letos mezi Vás budou moct 
přijít desítky nových posil, nakoupíme nová vozidla a budeme pokračovat v rekonstrukcích 
výjezdových základen. Nové sídlo dostanou v Ruzyni letečtí záchranáři, pokračuje rekonstrukce 
základny v ulici 28. pluku a změny k lepšímu čekají i další základny. 

Velkým úkolem je najít nové sídlo centrály pražské záchranky. Považuji za ostudné, jak dlouho se 
tento úkol odsouval, a pracuji na tom, abychom nové sídlo konečně připravili. Paralelně s jednáním 
okolo rozestavěné budovy na Palmovce proto prověřujeme další varianty. Záchranka nové sídlo 
nutně potřebuje a já si jeho nalezení beru jako svou osobní misi. 

Za všechny Pražany ještě jednou děkuji za Vaši práci. Zatímco Vaši sousedé zažijí situací vyžadujících 
akutní pomoc naštěstí jen pár za život, Vy se v náročném a stresujícím prostředí nacházíte neustále. 
Při svých návštěvách pražské záchranky si všímám, že navzdory tomu svou práci vykonáváte nejen 
s vysokou profesionalitou, ale také s lidskostí. Velmi si toho vážím. 

Mgr. Milena Johnová 

radní hl. m. Prahy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
jak v krátkosti zbilancovat rok 2018? Jednoduše: „Děkuji Vám.“ 
 
Poslední více než tři roky jsme měli společně podporu zřizovatele – hl. m. Prahy – a práce nás všech 
ukázala, že jsme si ji zasloužili. Rok 2018 nebyl výjimkou. Vyřešili jsme všechny úkoly péče 
o jednotlivé pacienty i zásahy s hromadným postižením osob, které prověřily naši krizovou 
připravenost hned zkraje roku 2018 a pak ještě několikrát. 
  
Před třemi lety jsme měli 18 základen, v roce 2018 se počet stanovišť, ze kterých vyjíždíme 
k pacientům, rozrostl na 22. Přibylo nám lékařů, přijímáme nové záchranáře a záchranářky do terénu 
i na zdravotnické operační středisko a posílili jsme i o nové řidiče. Podařilo se nakoupit sanitní vozy 
nejen pro posádky RZP, ale po 10 letech obnovit i vozidla pro lékaře. Pořídili jsme nové uniformy. 
Provedli jsme rekonstrukce a dílčí opravy dalších základen a uskutečnili 370 vzdělávacích akcí.  
 
Koncem roku převzaly vedení města, a tedy i nás, nové osobnosti a s výhledem do dalších let s jejich 
podporou naplníme strategii rozvoje, která přesahuje až do roku 2021. Tato koncepce nám zajišťuje 
možnosti a prostředky, aby i v příštích letech poskytovala ZZS HMP péči pacientům na špičkové 
úrovni, jako tomu bylo doposud. 
  
MUDr. Petr Kolouch, MBA 

ředitel Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Naše srdce bije pro Prahu už přes 160 let 

„Ochrániti, co jest ochrany hodno, zachrániti v každém druhu nebezpečí jak životy lidské, tak 

i majetek spoluobčanů dobrovolně, neohroženě a nezištně.“ Tak znělo heslo Pražského 

dobrovolného sboru ochranného, který vznikl 8. prosince 1857. Od té doby se píše více než 160letá 

historie Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, která je nejstarší záchrannou službou 

v Evropě. 

Dnes je ZZS HMP příspěvkovou organizací zřizovanou Magistrátem hl. m. Prahy, jejím hlavním úkolem 

je poskytování odborné přednemocniční neodkladné péče na území Prahy a v okolí hlavního města. 

ZZS HMP zaměstnává pět stovek lidí, většinu tvoří profesionální zdravotníci. 

Denně zasahují posádky ZZS HMP průměrně u 350 případů, z toho přibližně ve 40 případech jsou 

pacienti v přímém ohrožení života. Páteří záchranné služby, která funguje v nepřetržitém provozu 

24 hodin denně, jsou dvě složky – zdravotnické operační středisko (ZOS) a výjezdové skupiny. 

Sedm až devět operátorek ZOS vyřídí denně přes 600 hovorů na tísňové lince 155 a stovky dalších 

volání a rádiových relací. Během dvanáctihodinové směny rozhoduje operátorka s malým množstvím 

dostupných informací a ve značné časové tísni o desítkách lidských osudů, životy zachraňuje doslova 

jen pomocí svého hlasu.  

Druhým pilířem záchranné služby jsou výjezdové skupiny – tedy posádky rychlé zdravotnické pomoci 

(RZP), rychlé lékařské pomoci (RLP) a letecké výjezdové skupiny (LVS). Skupiny RZP řeší samostatně 

téměř 90 procent událostí. Posádku vozu Mercedes Sprinter se skříňovou nástavbou tvoří 

zdravotnický záchranář a řidič vozidla ZZS nebo dva zdravotničtí záchranáři. Moderní vybavení vozů 

připomíná mobilní jednotku intenzivní péče. V Praze vyjíždí denně z 22 základen až 35 vozů RZP. Do 

roku 2021 by měl počet výjezdových základen dosáhnout 25. Posádky RLP, tedy lékař s řidičem nebo 

zdravotnickým záchranářem, vyjíždějí k pacientům s nejzávažnějšími obtížemi rychlým osobním 

vozem Mercedes Benz ML 280 CDI a Mercedes Benz GLE. Na místě události se setkávají s vozem RZP 

v tzv. rendez-vous systému. Pokud není nutný doprovod pacienta v sanitce do nemocnice, vyráží 

lékař po poskytnutí ošetření k dalšímu případu. Záchranná služba tak efektivně funguje ve všední dny 

se čtyřmi až pěti skupinami RLP.  

U případů s nejvyšší naléhavostí jsou posádky na místě do osmi minut a v 95 procentech případů 

dorazí k pacientovi do 15 minut. 

Od roku 1987 existuje v Praze nepřetržitě také tzv. letecká výjezdová skupina (LVS), posádku vrtulníků 

typu EC-135T2 tvoří lékař a zdravotnický záchranář, piloty jsou příslušníci Letecké služby Policie ČR. 

Záchranářský vrtulník s volacím znakem Kryštof 01 operuje přes den na území Prahy a Středočeského 

kraje, po setmění pak prakticky na celém území ČR. Téměř 95 procent zásahů se odehrává přímo 

v terénu, což výrazně zkracuje cestu pacientů do specializovaných center v nemocnicích.   

ZZS HMP disponuje rovněž speciální technikou, nasazovanou především při mimořádných událostech 

s hromadným postižením osob. Jedná se hlavně o modul pro hromadná neštěstí Golem, který slouží 

jako mobilní ošetřovna a zázemí pro zdravotníky, a speciální vůz Atego, který nejčastěji vyjíždí 

k dopravním nehodám s vysokým počtem zraněných, k požárům a do nepřístupného terénu. 

Pravidelným pořádáním akcí pro veřejnost se ZZS HMP podílí na zvyšování povědomí o poskytování 

první pomoci. Praha se může například pochlubit prvenstvím v počtu laiky poskytnutých resuscitací – 

osmi z deseti lidí, kterým se v Praze zastaví srdce, poskytnou první pomoc kolemjdoucí na místě. 

Světový průměr je pouze 20 procent. ZZS HMP se rovněž účastní řady studií, mezinárodních kongresů 

a odborných setkání, čímž přispívá k prohlubování znalostí na poli urgentní medicíny.  



 

 

ZZS HMP v číslech a grafech roku 2018 

 

208 747 volání na tísňovou linku 155 přijalo naše zdravotnické operační středisko 

128 997 událostí řešily v roce 2018 posádky ZZS HMP 

353 výjezdů denně uskutečnily v průměru naše posádky  

8,2 minuty byl průměrný dojezdový čas posádky RZP na místo 

7,3 minuty byl průměrný dojezdový čas posádky RLP na místo 

99,48 procenta událostí mělo dojezdový čas posádek do 20 minut 

757 telefonicky asistovaných resuscitací vedli naši dispečeři 

19 telefonicky asistovaných porodů vedli naši dispečeři 

700+ resuscitací prováděly naše posádky přímo v terénu 

80 procent lidí, kterým se zastavilo srdce, pomáhali resuscitovat laici před příjezdem posádek 

539 vzletů uskutečnili letečtí záchranáři 

70+ let bylo přibližně polovině našich pacientů 

22 výjezdových základen měla ZZS HMP v roce 2018 

487 zaměstnanců v evidenčním stavu měla ZSS HMP na konci roku 2018 

169 vozidel, 3 přívěsy a 1 návěs měl vozový park organizace k 31. 12. 2018 

2,6 milionu kilometrů najezdily celkem vozy ZZS HMP za rok 2018 

613 533 tisíc korun byly celkové roční náklady organizace vč. doplňkové činnosti  

614 400 tisíc korun tvořily výnosy organizace, z toho 372 421 tisíc korun byl neinvestiční příspěvek 

včetně dotací na urgentní medicínu a krizovou připravenost 

241 979 tisíc korun byly vlastní výnosy, tvořené především platbami od zdravotních pojišťoven 

44 záznamů bylo zaevidováno v knize úrazů, z toho 15 pracovních úrazů bylo s dočasnou pracovní 

neschopností přesahující tři kalendářní dny 

16 cvičení (z toho čtyř čistě interních v rámci inovačního kurzu) se účastnili naši zdravotníci 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zaměstnanci ZZS HMP dle kategorií v evidenčním počtu 

 

 

 

 

 

 



 

 

Přepočtený evidenční počet zaměstnanců 

Kategorie 2017 2018 Rozdíl 

Lékař 31,45 29, 65 -1,8 

Zdravotnický záchranář 221,07 227, 81 6,74 

Operátor ZOS, vrchní, oblastní sestra 33,2 35,4 2,2 

Řidič vozidla ZZS 90,2 91,95 1,75 

THP + operátor OPD 86,5 90,3 3,8 

Dělník 13 12 -1 

Celkem 475, 42 487,11 11,69 

 

Přepočtený evidenční počet zaměstnanců muži/ženy 

Kategorie Ženy Muži 

Lékař 15 15 

Zdravotnický záchranář 15 213 

Operátor ZOS, vrchní, oblastní sestra 33 3 

Řidič vozidla ZZS 0 92 

THP + operátor OPD 47 43 

Dělník 2 10 

Celkem rok 2018 112 375 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vozový park 

 
RZP RLP LVS KORONER IP VC REF. 

VED. 

SL. 
Celkem 

Vozidla 

provozu 
77 20 1 2 2 4 20 2 128 

Z toho 

vozidla 

nová 

 13 10 - - 1 - 3 1 28 

 

XXL MHN 
SP

C 
ODTAH REPATR. 

SPEC. 

ZÁSAH

. 

TECH

. 
NZ Celkem 

Vozidla 

provozu 

1 1 1 1 2 3 18 14 41 

Z toho 

vozidla 

nová 

 - - - - - - 1 - 1 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Datum Název cvičení Námět cvičení 

24. 5. „Jezdec“ IZS STČ 09 – DN nákladního vozidla vs. 

50 zasažených osob, Modřany 

20. 6. „Muzeum 2018“ IZS STČ 09 – Aktivní střelba na nástupišti ve 

stanici metra Muzeum 

25. 7. „DN s přítomností vysoce 

nakažlivé nemoci 2018“ 

IZS STČ 05 

IZS STČ 08  

DN sanitního vozidla převážejícího pacienta 

s VNN 

10.–11. 9. „Démon 2018“ Protiteroristické cvičení, 2500 zasažených osob 

14.–15. 9. „Základna 2018“ Spolupráce složek IZS a dalších dotčených 

subjektů při zřízení humanitární základny  

1. 10. „Vzorový případ Letiště 

Letňany“ 

Nácvik – modelová situace zásahu – pád letadla 

3. 10. „Vlak 2018“ IZS STČ 09 – NVS ve vlaku + nasazení 

a součinnost složek IZS a spolupracujících 

subjektů 

10. 10. „Špinavá bomba“ IZS STČ 01 – výbuch v bytě sběratele vojenských 

přebytků a následné rozptýlení RA látky 

31. 10. „Vzorový případ Letiště 

Letňany“ 

Nácvik – modelová situace zásahu – pád letadla 

1. 11. „Vzorový případ Letiště 

Letňany“ 

Nácvik – modelová situace zásahu – pád letadla 

 

 

 

 

 



 

 

Vedení organizace v roce 2018 

 

Ředitel: MUDr. Petr Kolouch, MBA 

Náměstek ředitele sekce léčebně-preventivní péče: MUDr. Jaroslav Valášek 

Náměstek ředitele sekce NLZP: Mgr. Zdeněk Křivánek, DiS.  

Náměstkyně ředitele sekce personální: Bc. et Bc. Radana Krtilová 

Náměstkyně ředitele sekce ekonomické: Ing. Eva Novosádová 

Náměstek ředitele sekce technicko-provozní: Ing. Ján Doubrava, MBA 

Právní oddělení: MUDr. Mgr. Dita Mlynářová 

Primář: MUDr. Ondřej Franěk 

Tisková mluvčí: Bc. Jana Poštová 

Manažerka kvality: Eva Studená 

Krizový manažer: Bc. Ondřej Šedivka, DiS., Mgr. Bc. Miroslav Tejkl 

Koordinátor psychosociální intervenční služby: Bc. Helena Brýdlová, DiS. 

Vedoucí vzdělávacího a výcvikového střediska: Mgr. David Peřan, DiS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Výběr událostí a novinek roku 2018 

Ostrý provoz EZD 

Po několikaměsíčním testování přešla pražská záchranka začátkem roku 2018 na ostrý provoz 

Elektronické zdravotnické dokumentace (EZD). Posádky v terénu tak místo do papírových formulářů 

vyplňují údaje o výjezdu na tabletech a dokumentaci pro zdravotnická zařízení při předání pacienta 

tisknou na tiskárnách přímo v sanitce nebo na tiskárnách umístěných ve zdravotnických zařízeních. 

Díky EZD efektivně zaznamenáváme údaje o pacientech, předáváme ještě přehlednější informace pro 

následnou péči ve zdravotnických zařízeních a našemu personálu ulevujeme od administrativy. 

Systém průběžně zdokonalujeme, aby se s ním našim posádkám pracovalo co nejlépe. 

 

 

Největší nehoda autobusu od 90. let 

Hned zkraje roku řešila ZZS HMP zásah u mimořádné události poblíž Horoměřic, kde 12. ledna po 

srážce s osobním vozem narazil plně obsazený linkový autobus do stromu. Ačkoliv k havárii došlo 

cca 300 metrů za hranicí hlavního města, pražská záchranná služba po domluvě se středočeskými 

kolegy převzala nad celou záchrannou akcí velení. Jednalo se o největší dopravní nehodu autobusu, 

u které pražská záchranka od 90. let zasahovala. Na místě zemřeli tři lidé, dalších 45 utrpělo zranění, 

proto dispečerky téměř současně s vysláním prvních posádek aktivovaly tzv. traumatologický plán. 

Na místě zasahovaly společně posádky ZZS HMP, ZZS SČK a soukromých poskytovatelů. Celkem šlo 

o dvacet záchranářských posádek, pět lékařů včetně vedoucího lékaře, speciální vůz Atego, 

inspektora v roli vedoucího zdravotnické složky, krizového manažera a náměstka ředitele NLZP, oba 

jako vedoucí odsunu pacientů. Na operačním středisku událost koordinovalo osm dispečerek. 

Vrtulník letecké záchranné služby kvůli nepříznivému počasí nevzlétl, posádka vyrazila na místo 

nehody vozem. Pacienti směřovali do šesti nemocnic, traumaplán byl ukončen 2 hodiny a 21 minut 

po přijetí první tísňové výzvy na linku 155. 

 



 

 

E-learning: přehledné a srozumitelné vzdělávání 

Výjezdové skupiny dostávají průběžně do výbavy nové zdravotnické pomůcky, přístroje či spotřební 

zdravotnický materiál. Je to nikdy nekončící proces, který v řadě případů vyžaduje i proškolení 

zdravotníků, kteří toto vybavení využívají při poskytování péče pacientům. Vzdělávací a výcvikové 

středisko ve spolupráci s tiskovou mluvčí a pracovníky IT oddělení za tímto účelem začalo v roce 2018 

více využívat také možnosti tzv. e-learningu neboli krátkých interaktivních kurzů, kterých se mohou 

naši zaměstnanci účastnit přes internet.  

 

Hořící hotel v Náplavní ulici 

Ve večerních hodinách 20. ledna vzplál v Náplavní ulici hotel Eurostars David. Událost se zapsala mezi 

nejtragičtější požáry v Praze za poslední roky, vyžádala si čtyři lidské životy. Požár, který byl původně 

hlášen jako závada klimatizace, zasáhl 45 lidí. Velmi vážná zranění utrpělo pět osob, čtyři z nich 

posádky na místě resuscitovaly. Při zásahu se zranili rovněž dva příslušníci hasičského záchranného 

sboru. U tří pacientů se podařilo zdravotníkům jejich srdeční činnost obnovit. Na místě zasahovalo 

šest záchranářských posádek, dvě lékařské posádky, inspektor, koroner a speciální vůz Atego, který je 

vybaven i kyslíkovou terapií pro větší počet pacientů. U zásahu byl přítomen také ředitel organizace 

Petr Kolouch, náměstek sekce pro léčebně-preventivní péči, náměstek sekce nelékařských 

zdravotnických pracovníků, krizový manažer a tisková mluvčí. I v tomto případě aktivovalo 

zdravotnické operační středisko traumatologický plán. 

 

 

První projekt svého druhu v ČR 

V březnu spustila pražská záchranka pilotní projekt, ve kterém testuje podání látek ovlivňujících 

krevní srážlivost přímo v terénu. Tato praxe by mohla zvýšit naději na přežití závažně zraněných osob, 

například v důsledku dopravní nehody, kde krevní ztráta představuje jeden z nejvýznamnějších 

faktorů podílejících se na nepříznivé prognóze pacientů. Projekt, do kterého se zapojila pražská 

letecká záchranná služba, se stal prvním svého druhu v ČR. 



 

 

Preventivní spolupráce s AČR při epidemii spalniček 

Na jaře se Praha i jiná města potýkala s epidemií spalniček. Pro případ zhoršení stavu, kdy by 

onemocnění omezilo personální kapacity ZZS HMP, se pražská záchranka preventivně dohodla na 

možné spolupráci s Armádou České republiky. Vybraní příslušníci 6. a 7. polní nemocnice s odbornou 

erudicí zdravotnický záchranář absolvovali proškolení u ZZS HMP a s aktivací do 24 hodin byli 

připraveni zapojit se do provozu, především jako řidiči sanitních vozů. Velmi si vážíme rychlé reakce 

Armády České republiky. Mimo jiné se potvrdilo, že dokážeme ve značně krátkém čase při 

mimořádných událostech zajistit posílení provozu záchranné služby a poskytování přednemocniční 

neodkladné péče v nezměněném rozsahu. V rámci zvýšeného výskytu onemocnění spalničkami byli 

všichni zaměstnanci ve výjezdových skupinách vyšetřeni na hladinu protilátek v krvi. Ti, kteří neměli 

dostatečné množství protilátek, byli proočkováni. Odběry na zjištění hladiny protilátek a případné 

očkování provádíme nadále standardně u každého nově příchozího zaměstnance ve výjezdové 

skupině i na ZOS. 

 

Pomoc běžcům, motorkářům i sokolům 

Každý rok se v metropoli koná řada sportovních a kulturních akcí, při kterých poskytuje ZZS HMP 

asistenci. Rok 2018 nebyl výjimkou. Naše posádky tak poskytovaly pomoc například účastníkům 

květnového maratonského víkendu a dalších běžeckých akcí, letního srazu příznivců motorek Harley- 

-Davidson nebo XVI. všesokolského sletu. 

 

Jednomyslné schválení koncepce rozvoje ZZS HMP 

V dubnu schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy Koncepci rozvoje Zdravotnické záchranné služby hl. m. 

Prahy na roky 2017 až 2021. Je to důležitý dokument, který určuje strategii, jíž se pražská záchranka 

řídí. Koncepce, připravená podle analýzy uplynulých let, umožňuje rozvinutí naší organizace tak, 

abychom dokázali účinně reagovat na rozrůstající se metropoli, zhoršující se průjezdnost Prahy 

i bezpečnostní situaci v Evropě. Dokument počítá s rozšířením počtu výjezdových základen na 25, 

posílením výjezdových skupin na 40 a celkovým navýšením počtu zaměstnanců na 585, a to 

především přímo v terénu a na operačním středisku. Posílením provozu dosáhneme také rozšíření 

personálních záloh, aby díky pravidelné rotaci vždy minimálně jedna posádka ve službě mohla 

nacvičovat mimo jiné i postupy pro mimořádné situace s hromadným postižením osob, a to bez 

navyšování přesčasové práce. Koncepce rovněž počítá s obnovou vozového parku, na konci roku 

2021 bychom tak měli mít k dispozici 80 sanitních vozů, které budou maximálně šest let staré. 

 

Náborová kampaň ZOS 

V květnu jsme spustili velkou náborovou kampaň „Zachraňujeme život hlasem“. Cílem bylo rozšířit 

naše řady o nové operátorky a operátory zdravotnického operačního střediska linky 155. Náborové 

video přibližující tuto náročnou práci jsme zveřejnili na webových stránkách ZZS HMP a sociálních 

sítích. Naši zástupci také navštívili zdravotnické vzdělávací instituce v Praze a okolí. Díky této akci 

jsme přivítali desítku nových kolegyň a kolegů, a personálně tak stabilizovali operační řízení hl. m. 

Prahy. 

 



 

 

Cvičení Muzeum 2018 

V roce 2018 se pražská záchranka účastnila 12 cvičení se složkami IZS a dalšími organizacemi. K těm 

nejrozsáhlejším patřilo v červnu Muzeum 2018. Podle scénáře se několik stovek lidí-figurantů stalo 

cílem teroristů při útoku ve stanici Muzeum na trase linky C. Tři útočníci s automatickými zbraněmi 

a výbušninami při něm „zabili“ 30 lidí a dalších 31 vážně zranili. Okolo dvou set cestujících následně 

policisté evakuovali do bezpečí a na povrch. Cvičení mělo za úkol zlepšit koordinaci v případně reálné 

situace. Vedle operátorek zdravotnického operačního střediska zasahovalo v rámci akce šest posádek 

rychlé zdravotnické pomoci, dvě lékařské posádky, inspektor v roli vedoucího zdravotnické složky 

a speciální vůz Atego. Podobná cvičení přispívají k tomu, že ZZS HMP neustále udržuje svou krizovou 

připravenost na vysoké úrovni. Posádky mají takový výcvik a prostředky, aby byly akceschopné 

i během takto specifických událostí, kdy je nutné roztřídit, ošetřit a transportovat do zdravotnických 

zařízení vysoký počet pacientů. Zásadní je rovněž propracovaná koordinace s ostatními složkami IZS, 

která zafungovala velmi dobře. 

 

 

Možnost oddechu po náročných situacích 

V červnu začala platit revidovaná směrnice týkající se psychosociální intervenční služby ZZS HMP, 

která nově zavedla možnost oddechnout si po mimořádně náročných výjezdech a hovorech na ZOS. 

Směrnice přesně vyjmenovává situace s jedním společným jmenovatelem – nadlimitní psychickou 

zátěží, která může negativně ovlivnit zasažené osoby, tedy zdravotníky poskytující pomoc. Tyto 

situace jsou podle své náročnosti rozděleny do dvou skupin. V případě první skupiny, kdy se jedná 

skutečně o extrémní situace s předpokladem vysokého fyzického a psychického vypětí, mohou 

zdravotníci čerpat tři hodiny na oddech. V případě druhé kategorie, kde je předpoklad vypětí nižší, je 

to jedna hodina u výjezdových skupin a 15 minut u dispečerek zdravotnického operačního střediska.   

 

 



 

 

Nové červené desky a třídicí tašky 

V průběhu roku byly naše výjezdové skupiny vybaveny novými pomůckami pro řešení mimořádných 

událostí. První novou pomůckou byly nové červené desky, které obsahují především informační 

materiály s postupy pro řešení mimořádných událostí a další dokumenty. Úplná novinka třídicí taška 

pak obsahuje materiály a pomůcky, které slouží k třídění pacientů při mimořádných událostech. 

Našimi třídicími taškami jsou vybaveny i další složky IZS – PČR a HZS. Naši kolegové z pracoviště 

krizové připravenosti rovněž proškolili zaměstnance těchto složek v námi používaném systému 

třídění, abychom co nejvíce zefektivnili tzv. triáž pacientů na místě události s hromadným postižením 

osob nebo v nebezpečné zóně. 

 

Zásah u zřícené budovy v Mikulandské ulici 

Šest posádek RZP, dvě posádky RLP, inspektora a speciální vůz Atego vyslalo v červenci zdravotnické 

operační středisko k ohlášenému zřícení budovy v Mikulandské ulici. Zásah byl mimo jiné specifický 

tím, že dlouhou dobu nebylo zřejmé, kolik osob se v době neštěstí na místě nacházelo a zda 

nemohou být pod troskami další zavalení lidé. Proto ZOS vyslalo na místo větší počet posádek a pro 

jistotu zpočátku vyhlásilo i traumatologický plán pro případ vyššího počtu zraněných. Zdravotníci 

nakonec ošetřili tři pacienty, z toho dva převzali z rukou hasičů po vyproštění ze sutin. 

 

Cvičení Démon 2018 

Vůbec nejrozsáhlejším cvičením, do kterého se v roce 2018 ZZS HMP spolu s dalšími složkami IZS 

zapojila, bylo zářijové cvičení Démon 2018. Akce se konala v Kongresovém centru Praha a účastnilo 

se jí na 1500 figurantů. V rámci scénáře bylo po rozsáhlém teroristickém útoku přes šest desítek 

zraněných a mrtvých. Maskéři pražské záchranky věrně ztvárnili zranění figurantů, aby co nejvíce 

simulovala reálnou situaci. Zapojilo se celkem pět desítek našich zdravotníků a spolupracujících 

poskytovatelů přednemocniční neodkladné péče. Za pražskou záchranku na místě zasahovaly 

posádky rychlé zdravotnické pomoci, lékařské posádky, dispečerky, inspektor a koroner. Ke 

Kongresovému centru Praha vyjely rovněž speciální vozidlo Atego a modul pro hromadná neštěstí 

Golem, které slouží k ošetření vysokého počtu zraněných. Do hodiny posádky záchranné služby 

ošetřily všechny figuranty a do 100 minut byl poslední figurant transportován do Fakultní nemocnice 

Královské Vinohrady, kam posádky převezly dvě desítky „pacientů“. 

 



 

 

Opravdu horké léto 

Léto roku 2018 bylo mimořádně horké. Například srpnová vlna veder se projevila i na činnosti 

zdravotnické záchranné služby v Praze. Zatímco pro letní měsíce je typický spíše pokles řešených 

událostí cca o deset procent, na začátku srpna jsme pozorovali opačný trend – nárůst počtu o pět až 

deset procent oproti celoročnímu průměru, který je přibližně 350 událostí za 24 hodin. V prvním 

srpnovém týdnu jsme tak vyjížděli k 2513 událostem, z nichž 41 dávaly naše posádky do přímé 

souvislosti s vedry. U desítek dalších pacientů vysoké venkovní teploty bezpochyby významně 

přispěly k takovému zhoršení jejich zdravotního stavu, že byl nutný zásah záchranné služby. Mezi 

případy dominovaly především stavy spojené se sníženou hydratací organismu, případně jeho 

přehřátím. Jde zejména o kolapsové stavy, nevolnosti, neurologické příznaky spojené s horším 

prokrvením mozku atd. 

 

Dvacátou druhou základnou je Průběžná 

V září vzrostl na 22 počet základen, ze kterých vyjíždějí vozy pražské záchranky. Jako poslední znovu 

otevřela ZZS HMP po rekonstrukci stanoviště v ulici Průběžná ve Strašnicích. Působí zde jedna 

dvoučlenná posádka zdravotnických záchranářů – specialistů pro urgentní medicínu. Základna se 

nachází v prostorách stanice Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy. Umístění ve společných 

prostorách s HZS je výhodné z hlediska ekonomického snížení provozních nákladů. Současně tato 

praxe pomáhá při budování dobrých vztahů mezi oběma složkami, což vede k ještě lepším výsledkům 

při společných zásazích. Přítomnost záchranářské posádky zvýší dostupnost přednemocniční 

neodkladné péče pro obyvatele Prahy 10 a přilehlých čtvrtí.  

 

Zdravotníci v nových uniformách 

Od září začali Pražané a návštěvníci hlavního města potkávat všechny naše posádky v nových 
uniformách. Dominuje jim tmavě modrá a reflexně žlutá barva. Uniformy jsou vyrobeny z funkčních 
materiálů, které zajišťují odolnost vůči povětrnostním podmínkám či mechanickému poškození 
a zároveň jsou prodyšné a pohodlné k nošení. Uniformy jsou rovněž vybaveny reflexními prvky pro 



 

 

bezpečnost za snížené viditelnosti. Kombinace jednotlivých prvků umožňuje celoroční nošení 
v zimních či letních měsících a zároveň splňuje příslušné normy z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. Dodavatelem uniforem je společnost 4M SYSTEMS a.s., a to na základě řádného 
veřejného výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách. 

 

Nová funkce: vedoucí výjezdové základny 

Organizační schopnosti, pečlivost, komunikativnost i dobrá souhra s kolegy. To jsou vlastnosti, které 

by měl mít vedoucí výjezdové základny – nová pozice, která na pražské záchrance vznikla v loňském 

roce. Vedoucí výjezdových základen fungují jako mezičlánek mezi posádkami a vedoucími záchranáři 

oblastí, kterým jsou přímo podřízeni. K jejich povinnostem mimo jiné patří i zodpovědnost za celkový 

provoz základny a spojenou administrativy, doplňování vybavení a léků ve vozidlech a kontrola zásob 

léků. Tyto úkoly vykonávají současně s prací zdravotnického záchranáře či řidiče vozidla ZZS. 

 

Sto let státu 

V říjnu 2018 slavila republika 100 let od založení samostatného státu a do oslav se v hlavním městě 

výrazně zapojila i pražská záchranka. Zásadní byla asistence a koordinace zdravotnických týmů u řady 

akcí, které se v této době konaly. Zároveň představila ZZS HMP veřejnosti svou historickou 

i současnou techniku, zdravotnické vybavení a postupy první pomoci na Letenské pláni v rámci 

rozlehlé prezentace pod širým nebem spolu s dalšími organizacemi. Během slavnostní přehlídky 

28. října pak jel vůz pražské záchranky v čele kolony sanitních vozidel ze všech krajů ČR. 

 

 

 

 

 



 

 

Obhájení certifikátů kvality 

V říjnu 2018 se uskutečnil dozorový audit systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016 

se závěrem: Cíle auditů byly naplněny, systém managementu je efektivní, byl stanoven ve vhodném 

rozsahu, plní aplikované požadavky zákonů, předpisů a smluv, organizace plní specifikované cíle 

a dosahuje očekávaných výsledků. Tým auditorů konstatoval shodu systému managementu 

s požadavky uvedené normy ČSN EN ISO 9001:2016. V roce 2018 bylo provedeno podle plánu 

10 interních auditů kvality, vždy byla konstatována shoda s normou ČSN EN ISO 9001:2016. Byly 

splněny všechny organizací stanovené cíle kvality 2018 a stanovena politika kvality na rok 2019. 

 

Nové sanitky zamířily do provozu 

ZZS HMP objednala v roce 2018 třicet nových záchranářských vozů Mercedes Sprinter a deset 

lékařských vozů Mercedes GLE. První dodané sanitky, které svým vybavení připomínají mobilní 

jednotku intenzivní péče, vyjely do ulic na konci roku. V prosinci našim posádkám i novým vozům 

požehnal na Hradčanském náměstí kardinál Dominik Duka. Vozidla zásadním způsobem přispívají 

k udržení vysokého standardu péče poskytované pacientům, zachování excelentních dojezdových 

časů a obnově vytíženého vozového parku při maximální bezpečnosti pro naše posádky. Nahradila 

sanitní vozidla z let 2007–2009, která v náročných podmínkách pražské dopravy najezdila až šest tisíc 

kilometrů měsíčně. Nové sanitky disponují i inovativním vybavením, jako je například natahovací 

systém pro snadnější manipulaci s nosítky. V souladu s dlouhodobým strategickým plánem chceme 

dosáhnout toho, že v roce 2021 bude pražská záchranka vybavena 80 moderními sanitními vozy RZP, 

jejichž stáří nepřesáhne šest let a tachometr 300 tisíc kilometrů. 

 

 

Aktualizovaný traumatologický plán 

Novinky ve výbavě výjezdových skupin, změny některých postupů a také reakce na cvičení 

a mimořádné události let 2017 a 2018. Na to a mnoho dalšího reaguje aktualizovaná verze 



 

 

traumatologického plánu, kterou v roce 2018 připravilo pracoviště krizové připravenosti. Dokument, 

který je závazný pro všechny zaměstnance organizace, vstoupil v platnost se začátkem roku 2019. 

Traumatologický plán stanovuje postupy a opatření při zajišťování a poskytování přednemocniční 

neodkladné péče v případě mimořádných událostí s hromadným postižením osob. Aktualizovat 

dokument minimálně jednou za dva roky nebo v případě výraznějších změn postupů nařizuje 

záchranné službě legislativa. Předchozí aktualizace proběhla v květnu 2017. TP připravuje pracoviště 

krizové připravenosti, následně prochází připomínkovým řízením odpovědných pracovníků a po 

zapracování připomínek ho schvaluje ředitel organizace. 

 

Srážka tramvají na Jiráskově náměstí 

Dvě sražené tramvaje, 12 zraněných a aktivovaný traumatologický plán. Tak lze v krátkosti popsat 

dopravní nehodu, ke které došlo v listopadu na Jiráskově náměstí. Všechna poranění byla naštěstí 

lehčího charakteru, především v oblasti obličeje. Na místě zasahovalo pět posádek rychlé 

zdravotnické pomoci včetně spolupracujících poskytovatelů PPNP (Meditrans, ASČR), inspektor, 

speciální vůz Atego a také zástupci managementu pražské záchranky. Zdravotnické operační středisko 

(ZOS) aktivovalo traumatologický plán. 

 

ZIP 

V prosinci vyvrcholily několikaměsíční přípravy Záchrankového informačního portálu, pro který 

používáme zkratku ZIP. Systém, který nahrazuje původní intranet, jsme do ostrého provozu spustili 

v lednu 2019. Hlavním cílem ZIPu je zpřehlednit a zjednodušit zaměstnancům ZZS HMP vyhledávání 

a procházení důležitých pracovních dokumentů, interních sdělení i nabídku možností na další profesní 

vzdělávání. 

 

Novoroční oslavy 

Závěr roku je v metropoli tradičně spojen s bujarými novoročními oslavami. Silvestr bývá pro 

zdravotnickou záchrannou službu nejvytíženějším dnem roku. I loni jsme byli připraveni. Plně 

obsazený provoz jsme posílili o osm posádek rychlé zdravotnické pomoci. Na Václavské náměstí byly 

připravené dvě záchranářské posádky, jedna posádka s lékařem a speciální modul Golem. Tři 

záchranářské posádky pak byly na Staroměstském náměstí.  


