
 
 

Tisková zpráva 

Nejstarší v Evropě. Pražská záchranka slaví 165 let od založení a chystá novinky v provozu 

Před 165 lety založilo prvních 36 členů Pražský dobrovolný sbor ochranný, který byl přímým 

předchůdcem Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy. Pražská záchranka tak patří k  nejstarším 

organizacím svého druhu v Evropě a pravděpodobně i na světě. V uplynulém roce řešili zdravotníci 

metropolitní záchranné služby rekordní počet více jak 127 500 událostí a rostoucí trend pozorují 

stejně jako ostatní krajské záchranky i v roce letošním. Aby snížila zatížení svého provozu, plánuje 

ZZS HMP zřídit v příštím roce vlastní zdravotní dopravní službu. Její posádky budou zajišťovat výzvy 

nižší naléhavosti, uleví tak záchranářským posádkám.  

„Pražská záchranka každoročně odvádí skvělou a nedocenitelnou práci. Stoprocentně spolehnout se 

na ni můžou jak Pražané, tak i návštěvníci metropole. V uplynulých letech navíc prokázala značnou 

solidaritu i s okolními regiony, kdy pomáhala například s převozem covidových pacientů mezi 

mimopražskými nemocnicemi nebo po úderu tornáda na Moravě. Přeju pražské záchrance mnoho 

dalších let naplněných smysluplnou prací, díky níž se (nejen) Pražané můžou cítit bezpečně,“ říká 

primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib. 

„V posledních letech pandemie covid-19 vynaložili zaměstnanci záchranné služby skutečně 

mimořádné úsilí, za což jim ze srdce děkuji. Zároveň mě velmi těší, že se nám daří záchranku dále 

rozvíjet, ať už v oblasti používaného vybavení, nebo elektronizace zdravotnické dokumentace, což 

zefektivňuje naši práci,“ říká Petr Kolouch, ředitel ZZS HMP. 

Vozový park rozšířily například velkokapacitní vůz Fénix nebo sanitka skupiny speciálních činností pro 

zásahy u událostí s výskytem nebezpečných látek. Záchranná služba rovněž pokročila v elektronizaci 

zdravotnické dokumentace, elektronického avizování pacientů nemocnicím a dosáhla i zavedení 

systému pro sdílení volné kapacity pražských zdravotnických zařízení, což urychluje umisťování 

pacientů. 

„Pražští záchranáři už 165 let pečují o zdraví a životy Pražanů a mají velký podíl na zvládnutí 

pandemie koronaviru v hlavním městě, jsou zapojeni do všech velkých úkolů spojených s péčí o zdraví 

Pražanů i návštěvníků hlavního města, jako je například pomoc uprchlíkům z Ukrajiny nebo zajištění 

přednemocniční péče v rámci českého předsednictví. Navíc neustále drží krok s dobou a inovují své 

služby i přístupy. Pro jejich odpovědnou a náročnou práci hlavní město zajišťuje odpovídající zázemí. V 

nejbližší době započne výstavba nového výjezdového stanoviště v Argentinské ulici. V rámci aktuálně 

probíhající architektonické soutěže o návrh podoby nové administrativní budovy v Praze 9 čekáme na 

nabídky do 17. února 2023,“ říká Milena Johnová, radní pro oblast zdravotnictví a sociální politiky. 

Podobně jako v krajích dochází i v hlavním městě k nárůstu zejména událostí nižší naléhavosti, které 

by v ideálním případě neměly řešit specializované posádky záchranářů, ale pacienti se často nemají 

na koho jiného obrátit. Část těchto výjezdů začne v příštím roce řešit nově zřizovaná zdravotní 

dopravní služba.  



 
 
„Jsme velmi rádi za podporu našeho zřizovatele – Magistrátu hl. m. Prahy – a dohody jsme dosáhli i se 

zdravotními pojišťovnami. Ve výběrových řízeních jsme už přijali část budoucích kolegů, kteří budou 

jako řidiči-zdravotníci novou službu zajišťovat. Nyní bude probíhat jejich intenzivní výcvik a zároveň 

vybavování vozů, aby splňovaly veškeré potřebné standardy,“ uvádí Petr Kolouch.  

Zdravotní dopravní službu chce pražská záchranka zavést zatím do pilotního provozu v prvním 

pololetí příštího roku. Výjezdové skupiny budou sloužit i jako vlastní záloha pro případné mimořádné 

události. Počítá se také s podporou kariérního růstu těchto zdravotníků, aby v budoucnu sloužili jako 

řidiči ZZS v rámci posádek rychlé zdravotnické pomoci. 

Zároveň záchranná služba posílí i spolupráci se soukromými poskytovateli přepravy pacientů 

neodkladné péče, na které bude moct ve větší míře delegovat některé typy výjezdů dle platné 

legislativy. 

Při příležitosti 165. výročí svého založení pořádá záchranná služba v prostorách Nové radnice na 

Mariánském náměstí výstavu fotografií práce záchranářů v terénu i zázemí na základnách. Fotografie 

pořídil v posledních letech zdravotnický záchranář Michal Motyčka. Výstava je přístupná veřejnosti až 

do 31. ledna 2023.  

Zdravotníci ZZS HMP k pacientům vyrážejí v Praze z 22 základen rozprostřených na území metropole 

a záchranná služba buduje další. Pro pražskou záchranku pracuje skoro 600 zaměstnanců, z nichž na 

čtyři pětiny tvoří zdravotníci – záchranáři, operátoři, lékaři a řidiči. U nejzávažnějších typů událostí je 

průměrný čas příjezdu záchranné služby do 8 minut, což je, především s přítomností lékaře, světový 

unikát.  

Děkujeme za podporu. Jsme tam, kde nás potřebujete. Už 165 let. 

Kontakt pro novináře 

Bc. Jana Poštová 

602 445 376 

tiskove@zzshmp.cz 

Statistiky, zajímavosti a další informace o ZZS HMP najdete na úložišti zde. 

https://drive.google.com/drive/folders/15_jzV1tuafBbJbcoMTUhj2QOg1mB0tRx?usp=sharing

