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Úvodní slovo primátora hl. m. Prahy 
Vážení zaměstnanci Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy, milí 
Pražané, 
 
loňský rok byl bohužel znovu značně poznamenám pandemií covid-19. Už druhým 
rokem po sobě tak byla vytíženost pražských záchranářů, která je už tak 
dlouhodobě velmi vysoká, ještě umocněna i enormní péčí o covid pozitivní 
pacienty.  
 
Pražská záchranka navíc dokázala účinně pomáhat i za hranicemi hlavního města, 
například při mezikrajských transportech pacientů nakažených koronavirem 
nebo při zřízení předsunuté základny po úderu tornáda na Moravě. Není divu, že 
byl rok 2021 z pohledu počtu řešených událostí rekordní za celou historii 
Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy.  
 
Proto patří velké poděkování pražským záchranářům a všem zaměstnancům této 
organizace za jejich nasazení i za obětavou a tolik potřebnou službu Pražanům  
a návštěvníkům metropole. 
 
Při ohlédnutí za loňským rokem ale nesmíme zapomenout ani na úspěchy, které 
se podařily při dalším rozvoji pražské záchranné služby. Zavedeno bylo například 
elektronické avizování pacientů, které výrazně zrychluje a zpřesňuje předávání 
informací o pacientech do nemocnic. Zdravotnická záchranná služba hlavního 
města Prahy dále rozvíjela skupinu zvláštních činností, která je mimo jiné 
vybavena i speciálním vozem pro zásahy u událostí s vysoce nakažlivými 
chorobami nebo nebezpečnými látkami.  
 
Také byl v provozu úspěšně otestován paliativní tým pro poskytování péče 
pacientům s nevyléčitelnými onemocněními. A v neposlední řadě se pražští 
záchranáři po odmlce způsobené pandemií covid-19 opět zapojili do rozsáhlých 
cvičení složek IZS, jako například v Nové budově Národního muzea. 
 
Přeji vám, pražským záchranářům, mnoho úspěchů v pracovním a osobním 
životě. Vážíme si vaší tolik záslužné práce a vysoké profesionality. S vědomím, že 
se na vás můžeme při vážných zdravotních potížích a při úrazech vždy spolehnout, 
se nám všem žije v Praze lépe. 
 
 
MUDr. Zdeněk Hřib  
primátor hl. m. Prahy 
 
 

 

 

 



 

 

Úvodní slovo ředitele ZZS HMP 
Vážené kolegyně a kolegové, milí příznivci ZZS HMP, 

rok 2021 byl nejen pro zdravotnickou záchrannou službu v hlavním městě rokem 
mimořádným. Počet událostí, které jsme řešili, dosáhl historického rekordu. A to 
v náročných podmínkách protiepidemických opatření souvisejících s pokračující 
pandemií onemocnění covid-19 a ukrajinské krize. Díky nasazení všech 
zaměstnanců ZZS HMP, v terénu, na dispečinku i v zázemí, jsme si ale poradili  
a záchranná služba byla všude tam, kde ji naši pacienti potřebovali. Efektivně jsme 
pomáhali i mimo území metropole. Můžete na sebe být bez nadsázky hrdí a já vám 
za úsilí, které jste do práce vložili, ze srdce děkuji. 

Za velmi pozitivní považuji, že i přes koronavirovou pandemii jsme nadále provoz 
záchranné služby rozvíjeli – o všech podstatných inovacích se dočtete na 
stránkách této ročenky. Rád bych vyzdvihl zápal a rozhled našich kolegů, kteří 
novinky pomáhají na záchranné službě uvést v život, ale zároveň nachází taková 
řešení, která nejsou pouhou inovací pro inovaci, ale znamenají skutečné 
zefektivnění a usnadnění naší práce a přínos pro pacienty. 

Pokračovali jsme i v náboru nových zaměstnanců, byť všichni víme, jak složitá 
situace na pracovním trhu ve zdravotnictví panuje. Tato výzva zůstává i pro 
následující období. Na rok 2023 jsme nicméně naplánovali přípravy opatření, jako 
je zavedení vlastní zdravotnické dopravní služby, která posádkám odlehčí  
a zároveň navýší vlastní zálohu pro mimořádné situace. 

Rok 2021 nebyl snadnou zkouškou záchranné služby, ale je mi potěšením 
s pokorou říct, že jsme v ní obstáli. Ceníme si trvající podpory našeho zřizovatele 
Magistrátu hl. m. Prahy, stále se prohlubující spolupráce s ostatními složkami 
integrovaného záchranného systému i dalšími organizacemi. Cenná je i podpora 
veřejnosti. Cítíme závazek poskytovat nadále naši službu na špičkové úrovni  
a stále ji rozvíjet ve prospěch obyvatel a návštěvníků metropole a tak obstojíme 
před všemi budoucími výzvami. 

S úctou 

MUDr. Petr Kolouch, MBA 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lidé, technika a fungování ZZS HMP v číslech 
Na konci roku 2021 dosáhl zaokrouhlený počet zaměstnanců ZZS HMP  
v přepočteném evidenčním stavu 524. Nejpočetněji zastoupenou skupinou 
zaměstnanců jsou zdravotničtí záchranáři, kteří tvoří téměř 50 procent pracovníků 
organizace. 

Kategorie 2021 

Lékař 30,7 

Zdravotnický záchranář 246,1 

Operátor ZOS, ostat. zdrav. prac. 37,9 

Řidič vozidla ZZS 99,1 

THP 96,6 

Dělník 14,0 

Celkem 524,4 

 

✓ V roce 2021 jsme rozšířili naše řady o 8 operátorů ZOS, 11 řidičů vozidla ZZS, 
10 zdravotnických záchranářů, 7 lékařů a 9 zaměstnanců v ostatních 
pozicích. 

 

✓ Posádky ZZS HMP vyrážely v roce 2021 z 22 základen na území metropole, 
včetně sídla v Korunní ulici. 

✓ Lékařské posádky byly na místě události v průměru do 8 minut od přijetí 
výzvy, záchranářské posádky do 9 minut. 

✓ Při volání na tísňovou linku vyzvání přes 84 % hovorů méně jak 10 sekund, 
než volání přijme operátor. 

✓ Ke konci roku měla záchranka ve svém vozovém parku celkem 187 vozidel,  
3 přívěsy, 1 přívěs (elektrocentrála) a 1 návěs. Nejpočetněji zastoupeným 
typem vozidla byl sanitní vůz rychlé zdravotnické pomoci MB 519 CDI 
v počtu 68 kusů. 

✓ Autodílna provedla na 747 oprav vozů. 

✓ Vozidla technologické dopravy najela za rok 2021 přes 62 000 kilometrů. 

✓ Spotřeba vozového parku dosáhla 534 tisíc litrů pohonných hmot (zejména 
nafty), což souvisí i s větším nájezdem kvůli vyššímu počtu událostí.  



 

 

✓ Naši peeři – speciálně vyškolení zaměstnanci, kteří nabídnou psychosociální 
podporu kolegům například po náročných zásazích – poskytli v rámci 
organizace 102 těchto podpor. 

✓ Po celý rok probíhaly dekontaminace vozů ZZS HMP po zásazích u covid 
pozitivních pacientů nebo pacientů s vysokou pravděpodobností tohoto 
onemocnění. Nejvíce dezinfekcí proběhlo v březnu, a to 911. 

✓ Náklady ZZS HMP dosáhly v roce 2021 po zaokrouhlení 923 milionů korun, 
výnosy (příspěvek zřizovatele, úhrady zdravotních pojišťoven a další 
příspěvky) dosáhly 948 milionů korun. V roce 2021 měla ZZS HMP kladný 
hospodářský výsledek ve výši 25 milionů korun. 



 

 

1. Rekordní rok pražské záchranky 

Rok 2021 zakončili zdravotníci pražské záchranky jedním z nejklidnějších Silvestrů, 
které metropole v posledních letech pamatuje. To bylo ale v ostrém kontrastu 
s celkovým počtem událostí, které za tento rok posádky ZZS HMP v Praze a jejím 
okolí řešily.  

V roce 2021 přijali dispečerky a dispečeři pražské záchranky téměř 210 000 volání 
na tísňových linkách a posádky řešily v metropoli přes 127 500 událostí. 
Představuje to meziroční nárůst o 11 procent. Při zásazích zdravotníci ošetřili přes 
126 000 pacientů. Je to rekordní počet událostí i ošetření za celou historii pražské 
záchranky. Výrazně se na těchto číslech podepsaly jarní, a zejména pak podzimní 
vlna onemocnění covid-19. Téměř 16 000 pacientů ošetřily a transportovaly 
posádky do nemocnic s potvrzeným covid-19 nebo s vážným podezřením na tuto 
nemoc. 

 

Výjezdové skupiny zdravotnických záchranářů řešily samostatně přes 106 000 
událostí, k více jak 12 000 případů vyrážely výjezdové skupiny s lékařem. Letečtí 
záchranáři vzlétli k 862 událostem. Přes 8 000 událostí řešily výjezdové skupiny 
spolupracujících organizací. 

 

Za průměrný den přijala záchranka přibližně 575 tísňových volání a řešila téměř 
350 událostí. Vzhledem k podzimní vlně covid-19 byl nejrušnějším měsícem 
listopad, kdy zdravotníci vyjížděli k téměř 12 000 událostí. Obvykle dominantní 
prosinec zůstal v těsném závěsu, následovaly říjen a březen, u nichž byl opět 
zjevný vliv covid-19. Nejméně zásahů (9 400) absolvovali záchranáři v dubnu. 



 

 

Dnem s nejvyšší zátěží na záchrannou službu byl 18. říjen s 434 řešenými 
událostmi. Devět z deseti „rekordních“ dní roku bylo z „covidových“ měsíců října, 
listopadu a prosince. Naopak nejklidnějším dnem byl 23. leden, kdy zdravotníci 
řešili „pouhých“ 248 událostí.  

Téměř polovinu pacientů záchranné služby (61 000) tvořili senioři nad 65 let, 
naopak nejmenších dětí (do 3 let) jsme ošetřili necelé dva tisíce. Nejčastějším 
důvodem volání záchranné služby byly v roce 2021 dechové potíže (přes 16 000 
případů), celkové zhoršení stavu (11 000 událostí) a také kolapsy či podezření na 
infarkt (obojí cca 5 000 událostí), otravy léky či drogami (4 000 událostí). 

Přes 50 narozených dětí 

Z úrazových příčin zasahovali pražští záchranáři u 20 000 pádů a dalších běžných 
úrazů, u 2 000 dopravních nehod, ale také u 282 pacientů se závažnou 
popáleninou. Ve 328 případech vyjížděly posádky k bezprostředně hrozícímu 
porodu, z toho v 54 případech se miminko podívalo na svět ještě před příjezdem 
do nemocnice. 

 
Více než 700 pacientů bylo v roce 2021 nalezeno ve stavu klinické smrti a bylo 
nutné zahájit oživování, u téměř poloviny z nich se podařilo obnovit na místě 
funkční oběh a dopravit je do nemocnice k další intenzivní péči. 

Lékařky a lékaři služby koroner provedli bezmála 4 000 prohlídek těl zemřelých. 
I v tomto případě jde o nejvyšší počet v desetileté historii této služby. 

V několika případech aktivovala záchranná služba v Praze také tzv. 
traumatologický plán, tedy speciální režim pro mimořádné události, kdy lze 
očekávat zvýšený počet pacientů. Jednalo se například o dvojici dubnových 
požárů nebo otravu oxidem uhelnatým tří desítek osob v rodinném domě 
v Modřanech v závěru roku. 

Spolupráce s nemocnicemi 

Zdravotnická záchranná služba by nemohla fungovat bez úzké spolupráce  
s pražskými nemocnicemi. Nejvíce pacientů (přes 23 000) transportovaly posádky 
do Fakultní nemocnice Bulovka, jen o necelý tisíc méně do Fakultní nemocnice 
Královské Vinohrady a dále do nemocnic v Motole, v Krči a na Karlově náměstí. 
Přímo na jednotky intenzivní péče bylo v roce 2021 z terénu předáváno téměř 6 
000 pacientů, nejčastěji (ve více jak 1 300 případech) do Fakultní nemocnice 



 

 

Královské Vinohrady. Přes 11 000 pacientů mohly posádky po vyšetření a ošetření 
ponechat na místě události. 

2. Elektronické avízo: Rychlejší a přesnější komunikace 

Na přelomu roku zavedla ZZS HMP do ostrého provozu tzv. elektronické avízo jako 
svůj původní projekt. Posádkám umožňuje předat informace o stavu pacientů  
a poskytnuté péči na dispečink po snadném vyplnění formuláře v tabletu nebo 
mobilním telefonu. Na rozdíl od telefonního hovoru je tento postup rychlejší, 
spolehlivější a přesnější. Zároveň začala záchranná služba jednat o rozšíření 
elektronického avíza i do pražských nemocnic, zájem projevily i záchranné služby 
v krajích. 

 

„Zatímco technika udělala v posledních desetiletích obrovský skok kupředu, 
avizování pacientů fungovalo u záchranných služeb prakticky beze změn. Díky 
elektronickému avízu tento proces výrazně zpřesňujeme a zrychlujeme,“  
říká Petr Kolouch, ředitel ZZS HMP. 

Práce s avízem je intuitivní, formulář odpovídá zavedeným metodikám  
a dynamicky se mění podle klasifikace pacientova stavu. Posádky tak vyplňují 
specifické informace například při zranění při dopravní nehodě, infarktu nebo 
cévní mozkové příhodě. Díky novému postupu se nestane, že by byl některý 
důležitý údaj opomenut nebo došlo k jeho zkreslení. Formuláře jsou takto 
předdefinované pro všechny typické události, se kterými se záchranáři v Praze 
setkávají. 

„Od naprosté většiny zdravotníků, kteří elektronické avízo využili, máme pozitivní 
zpětnou vazbu. Formulář avíza lze vyplnit a odeslat často i do minuty, což dává 
posádkám ještě více prostoru pro péči o pacienta,“ dodává Jan Vítek, lékař ZZS 
HMP, který je spolutvůrce elektronického avíza. 

Samotné odeslání avíza mezi posádkou a operačním střediskem záchranné služby 
probíhá v české aplikaci MedText, která funguje jako bezpečný chat pro 
zdravotníky. 

3. Převozy covid pozitivních pacientů 

Hned několikrát pomohli v zimních měsících zdravotníci pražské záchranky  
a naše speciální technika při mezikrajských převozech covid pozitivních pacientů 
ze zatížených nemocnic, které probíhaly na základě rozhodnutí národního 
koordinátora intenzivní péče a Centrálního řídícího týmu. 

Proces, kdy posádka po ošetření a zajištění pacienta, jehož stav vyžaduje 
specializované výkony v nemocnici, informuje dispečink záchranné služby o 
pacientově zdravotním stavu a poskytnuté péči. Dispečer následně předává 
informace kontaktnímu místu vhodného zdravotnického zařízení a zde je 
informace předávána na konkrétní oddělení. Desítky let probíhala tato 
komunikace telefonicky, což bylo časově náročné a vlivem rušného prostředí 
nebo stresu mohlo způsobovat i případná zkreslení informací.  

Avizování pacientů 



 

 

ZZS HMP pro transporty vyčlenila zpravidla speciální vozidlo Fénix, které 
doprovázel koordinační vůz a několik zdravotníků včetně lékařů. Zapojeni byli také 
soukromí poskytovatelé přepravy pacientů neodkladné péče, asistenci 
poskytovala Policie ČR a v neposlední řadě také příslušníci Hasičského 
záchranného sboru. 

Díky vybavení vozů Fénix bylo možné pacientům, jejichž stav byl většinou středně 
vážný, poskytovat po celou dobu cesty kyslíkovou terapii. 

Datum Odkud Kam 
Počet 

pacientů 

5. 2. 2021 Nemocnice v Chebu 
FN Motol a Nemocnice Na 
Homolce 

10 

9. 2. 2021 
Oblastní nemocnice 
Náchod 

Nemocnice Kyjov 9 

19. 2. 2021 Nemocnice Sokolov Plicní léčebna Humpolec 10 

26. 2. 2021 
FN Plzeň (Bory, 
Lochotín) 

FN Motol a Ústřední voj. 
nemocnice 

10 

1. 3. 2021 Nemocnice Česká Lípa FN Motol 5 

12. 3. 2021 Nemocnice Česká Lípa Nemocnice Semily 6 

18. 3. 2021 Nemocnice Česká Lípa Nemocnice Semily 9 

25.11.2021 FN Brno Bohunice FN Motol a FN Bulovka 10 

 

4. Studenti lékařských škol posílili posádky 

Ukázkou vynikající spolupráce a vítanou pomocí bylo posílení vybraných posádek 
o vysokoškolské studenty druhých a třetích ročníků oboru zdravotnický 
záchranář. Studenti se po proškolení stali třetím členem výjezdové skupiny, jak 
tomu běžně bývá při stážích. Nasazení studentů pomohlo vysoce vytíženým 
posádkám s některými činnostmi během výjezdů a zároveň umožnilo studentům 
splnit odbornou praxi. 

Díky ochotě zástupců vysokých škol a samotných studentů jsme vytvořili skupinu 
několika desítek dobrovolníků, kteří začali sloužit v denních směnách u našich 
výjezdových skupin. Pro minimalizaci rizika přenosu infekce byli studenti 
rozděleni do skupin, které sloužily vždy jen na pětici vyčleněných základen. 

Pro posádky byly ruce navíc vítanou pomocí a studenti rozšířili své zkušenosti  
a znalosti ve skutečně napjatém provozu. Vzhledem k delším času, které zabíralo 
v této době předávání pacientů v nemocnicích, bylo velkou pomocí, když 
v některých případech – když to dovoloval pacientův zdravotní stav – s ním zůstal 
do předání personálů student, zatímco posádka zamířila k dekontaminaci 



 

 

nebo další události. Dopravu studentů zpátky k výjezdové skupině pak zajišťovala 
Ochranná služba Policie ČR ve vlastních vozech. 

Velmi si také vážíme pomoci příslušníků 43. výsadkového pluku Chrudim, kteří 
dlouhodobě asistovali při dopravě dekontaminovaných sanitních vozů zpět do 
provozu. 

5. Mimořádné události v mimořádném roce 

I když provoz záchranné služby po naprostou většinu roku 2021 probíhal vlivem 
pandemie za nestandardních podmínek, došlo i k událostem, které se běžnému 
provozu vymykaly. Takovými mimořádnými událostmi byla například dvojice 
požárů, které následovaly s krátkým časovým odstupem, nebo hromadná otrava 
osob v rodinném domě v závěru roku. 

Zdravotníci pražské záchranky zasahovali spolu s dalšími složkami IZS u dvojice 
požárů v dubnu. I přes zátěž, kterou pro běžný provoz znamenala pandemie  
covid-19, dokázala ZZS HMP v krátkém čase vyčlenit značné množství posádek, jež 
poskytly potřebnou péči zasaženým osobám a transportovaly je do nemocnic 
v režimu tzv. traumatologického plánu. 

V neděli 11. dubna zasahovali záchranáři u požáru bytu v Černokostelecké ulici. 
Zdravotníci vyšetřili celkem 14 osob, do nemocnic transportovali deset pacientů, 
z toho šest dětí. Dva pacienti utrpěli závažná poranění, sedm středně těžká a jeden 
lehká poranění, ve většině případů šlo o popáleniny a nadýchání se zplodin hoření. 
Pacienti byli po ošetření a zajištění transportováni do Fakultní nemocnice 
v Motole, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Fakultní Thomayerovy 
nemocnice.  

U požáru zasahovalo speciální vozidlo Atego, pět posádek zdravotnických 
záchranářů, posádka leteckých záchranářů, dvě lékařské posádky, inspektor a tři 
zástupci vedení zdravotnické záchranné služby. 

V pondělí 12. dubna pak vyrážely posádky k rozsáhlému požáru haly v Modřanské 
ulici. Zdravotnické operační středisko na místo vyslalo preventivně opět speciální 
vozidlo Atego, záchranářskou posádku a inspektora. Naštěstí se nepotvrdilo, že by 
byly nějaké osoby požárem zasaženy. V opačném případě byla záchranná služba 
připravena vyslat další síly a prostředky. 

V sobotu 25. prosince pak naše posádky vyjížděly za aktivovaného 
traumatologického plánu k hromadné otravě osob oxidem uhelnatým 
v rodinném domě v Modřanech. Zdravotníci vyšetřili celkem 32 osob z nichž 27 
převezli při vědomí do pražských nemocnic. 

6. Pomáháme nejen v uniformách 

Na jaře v roce 2019 se rodině Černých obrátil život naruby. Jejich nejmladší dcerka 
Šošana tehdy málem utonula v zahradním jezírku, pod jehož hladinou byla téměř 
deset minut. Noční můra každého rodiče, mimořádně náročný zásah pro pražské 
záchranáře. Díky 1,5 hodiny dlouhé resuscitaci, kterou prováděla nejprve 
maminka, následně posádky ZZS HMP a personál nemocnice, se podařilo Šošanin 
život zachránit. Dívka ale bohužel utrpěla vážné následky. Cesty Šošany  



 

 

a pražských záchranářů se po dvou letech opět potkaly. Zaměstnanci záchranky 
se stali patrony sbírky na Šošaninu rehabilitační péči. 

Byl to jeden ze způsobů, jak mohli zaměstnanci ZZS HMP částečně oplatit 
nesmírnou podporu, kterou pociťovali od začátku pandemie covid-19 ze strany 
veřejnosti. Tři zdravotníci se tak stali patrony sbírky pro Šošanu a spolu s dalšími 
kolegyněmi a kolegy ji i finančně podpořili. Sbírka rezonovala i v médiích  
a potřebný milion korun se díky tomu podařilo vybrat během pouhých několika 
dní. Výtěžek sbírky byl určen na intenzivní terapii na neurorehabilitační klinice  
a další cvičení či hipoterapii, což by mělo Šošanin zdravotní stav dále pozitivně 
ovlivnit. Přáním všech bylo, aby se vyplnilo motto sbírky a Šošana mohla znovu 
sama objevovat svět. Pražští záchranáři děkují všem, kteří tuto sbírku podpořili. 

 

 

 

 

 

Petr Zvolský, zdravotnický záchranář: „Na rozdíl od mnoha jiných jsme kvůli 
koronaviru o práci nepřišli a můžeme i v této nelehké době někomu pomoci.“ 

David Vávra, zdravotnický záchranář a inspektor ZZS HMP: „I když jsou to už 
dva roky, vybavuje se mi řada detailů jako přelézání zdi s veškerou výbavou 
nebo kontinuální ruční stlačování hrudníku až do předání v nemocnici. Všichni 
tehdy udělali maximum. Šošana dostala neskutečnou šanci a je to malá 
bojovnice. Pro nás je takto náročný zásah jen chvilka času strávená v práci, 
kterou nám sice nikdo z paměti nevymaže, ale to, co si musí prožívat její 
maminka a blízcí, je nepředstavitelné.“  

Dalibor Fabian, zdravotnický záchranář: „Malou Šošanu jsem před časem vezl 
do nemocnice kvůli neurologickým obtížím spojeným s těžkým poškozením 
mozku. I přes to, co je potkalo, je maminka Šošany neskutečně silná. Bylo vidět, 
že se všem svým dětem věnuje a že se o Šošanu stará na domácí podmínky 
mimořádně profesionálně a intenzivně.“ 

Tři patroni 



 

 

7. Zapadlý jazyk jako resuscitační mýtus  

Nečekanou příležitost posílit povědomí o poskytování první pomoci a vyvrátit 
jeden zažitý resuscitační mýtus přineslo fotbalové mistrovství Evropy. Miliony lidí 
vidělo záběry resuscitace dánského záložníka Eriksena. Hráče se po kolapsu  
a zástavě srdce podařilo v přímém přenosu na hřišti oživit. Byla to „reklama“ na 
resuscitaci v přímém přenosu, ale samotné oživování mohlo proběhnout ještě 
efektivněji. Hráčům to nelze vytýkat, o resuscitaci je stále rozšířena řada mýtů  
a zde byl jeden vidět v přímém přenosu – vyndávání zapadlého jazyka. Správný 
postup ZZS HMP sdílela na sociálních sítích a inspirovala i několik médií, která se 
tématu věnovala. Tuto šanci se tedy povedlo proměnit a vstřelit jeden 
„resuscitační gól“. 

Prakticky kdykoliv se můžeme setkat se situací, kdy se někomu zastaví srdce  
a v takové situaci zachraňuje život rychlá reakce svědků. Zcela nejdůležitější  
a zásadní částí postupu je zavolání na tísňovou linku 155. Zkušené operátorky  
a operátoři zdravotnické záchranné služby vás celou situací provedou krok za 
krokem. 

Jak to tedy s tím „zapadlým jazykem“ ve skutečnosti je? 

Pokud člověk upadne do bezvědomí, může skutečně kořen jazyka blokovat 
dýchací cesty, ale rozhodně to není způsobeno tím, že by se jazyk přetočil a zapadl 
do krku, jak může toto slovní spojení naznačovat. Jazyk je sval a při poklesu 
svalového napětí v důsledku bezvědomí ochabne, stejně jako všechny ostatní 
svaly. Když pak kořen jazyka přilehne na stěnu dýchacích cest, dojde k jejich 
zneprůchodnění. 

Nejvhodnějším způsobem uvolnění dýchacích cest je v takovém případě prostý 
záklon hlavy. Zachraňovaný leží na zádech, ideálně na pevné podložce, nemá nic 
pod hlavou a zachránce mu přiloží dlaň pod bradu a druhou na čelo a hlavu mírně 
zakloní. Díky tomuto jednoduchému manévru jazyk odlehne a dojde ke 
zprůchodnění dýchacích cest. 

Následně lze zkontrolovat dýchání pohledem (zvedání hrudníku) a poslechem – 
respektive přiložením například tváře k ústům zachraňovaného, zda je cítit 
vydechovaný vzduch. Pokud se postižený normálně nenadechne za 10 vteřin 
alespoň dvakrát, je třeba zahájit resuscitaci stlačováním prostředku hrudníku (na 
hrudní kosti) do hloubky 5–6 centimetrů (ne více) ve frekvenci přibližně 100 až 120 
stlačení za minutu. 

Zachraňovanému není vůbec třeba sahat do dutiny ústní a pokoušet se jazyk 
vytahovat. Při sahání do dutiny ústní navíc hrozí, že kvůli dávivému reflexu 
vyvoláme u zachraňovaného zvracení. Možné je také poranění zachraňujícího, 
pokud by došlo například ke stisku čelistí. 

Do dutiny ústní saháme zachraňovanému pouze v případě, že ji viditelně blokuje 
cizí předmět nebo zbytky potravy, které se snažíme odstranit. Následuje pak 
zmiňovaný záklon hlavy. 



 

 

 

Zkontroluje bezpečnost 

 

Nereaguje a nedýchá normálně 

 

Volejte linku 155 

 

Začněte stlačovat hrudník 

 

Pokud je k dispozici AED, nechte jej přinést, zapněte a pokračujte podle 
pokynů 

 

Pokračujte v resuscitaci do příjezdu ZZS 
 
 
 



 

 

8. Předsunutá základna Golem po úderu tornáda na Moravě 

Se zatajeným dechem sledovala Česká republika následky řadění tornáda, které 
tvrdě udeřilo 24. června na několik moravských obcí. Rozsah zkázy byl skutečně 
jen těžce představitelný a osobně se o tom přesvědčili i zdravotníci pražské 
záchranky, kteří po dohodě se ZZS JMK a po schválení mandátu Magistrátem hl. 
m. Prahy vyrazili na Moravu pomoci.  

Naši zdravotníci přijeli na Moravu hned následujícího dne ráno a nelenili. 
Předsunutou základnu jsme zřídili v Moravské Nové Vsi v modulu pro hromadná 
neštěstí Golem. V plné koordinaci s kolegy ze ZZS JMK i všemi dalšími složkami 
IZS a ve spolupráci s Asociací samaritánů ČR a společností Medical service Davepo 
dále sestavili výjezdové skupiny, která vyrážely za pacienty v okolí, případně 
zdravotníci poskytovali v zázemí Golema péči pacientům, kteří za nimi přišli. 
Celkem ošetřili zdravotníci na 250 lidí. Prvotně šlo zejména o pacienty, kteří se 
zranili při samotném úderu tornáda a pomoc vyhledali až s odstupem, později pak 
zdravotníci ošetřovali zejména zranění vzniklá při likvidaci trosek. V Golemu 
ordinoval i praktický lékař, který kvůli tornádu přišel o vlastní ordinaci, ale chtěl dál 
pomáhat pacientům. 

„Je tu neuvěřitelné pracovní nasazení naprosto všech, a to nejen složek IZS, ale 
taky dobrovolníků, kteří dřou od rána do večera. A je třeba říct, že vedle materiální 
podpory z Prahy je pro nás taky velmi důležité nasazení našich kolegyň a kolegů, 
kteří musí zajišťovat běžný provoz záchranné služby v metropoli, abychom my 
mohli pomáhat tady,“ komentoval tehdy situaci na místě náš krizový manažer 
Ondřej Šedivka. 

Na Moravě jsme působili týden a v naší předsunuté základně se vystřídalo  
10 kolegů. Děkujeme všem za jejich nasazení. 

 

 



 

 

9. Speciální sanitka ochrání před radioaktivním prachem i ebolou 

Pražská záchranka rozšířila v říjnu svůj vozový park o speciální posilu. Na první 
pohled se nový přírůstek neliší od běžně používaných záchranářských mercedesů, 
tuto sanitku lze ale hermeticky zcela izolovat od okolí. Záchranáři budou ve voze 
zasahovat u mimořádných událostí, při nichž bude hrozit kontakt s nebezpečnými 
látkami, a to chemickými, biologickými i radioaktivními. Sanitka bude sloužit také 
k ošetřování a transportu pacientů s vysoce nakažlivými infekcemi. 

Jádrem nového vozu je filtroventilační jednotka s kazetovými filtry, která dokáže 
v kabině i ambulantním prostoru vytvořit přetlak nebo podtlak. Zjednodušeně 
řečeno, podtlak chrání okolí před tím, co je uvnitř vozidla, přetlak chrání naopak 
vnitřek vozidla a jeho posádku před vlivy okolí. První varianta se uplatní například 
při transportech pacientů trpících nebezpečnou chorobou, jako je Ebola či SARS. 
Přetlak pak záchranáři ve voze vytvoří u událostí, kdy dojde k úniku nebezpečných 
látek v místě, kde zasahují. 

„Neustále rozvíjíme naše kompetence a vybavení, abychom byli připraveni na 
všechny potenciální hrozby. Nový sanitní vůz ještě rozšiřuje naši schopnost 
poskytovat péči pacientům při mimořádných událostech a zároveň zvyšuje 
ochranu zasahujících zdravotníků,“ říká Petr Kolouch, ředitel Zdravotnické 
záchranné služby hl. m. Prahy. 

 

Pro případy transportů pacientů s vysoce infekčními nemocemi je vůz dále 
vybaven tzv. biovakem, který izoluje pacienta od okolí. Novou sanitku lze využívat 
díky zvýšenému rozsahu napětí zásuvek i při mezinemocničních transportech 
pacientů s početnou přístrojovou podporou, zajišťující například dýchání či další 
životní funkce. Jsme připraveni i na transporty s využitím ECMO (mimotělního 
oběhu). 

Speciálně upravený Mercedes Benz Sprinter 519 CDI se zdravotnickou nástavbou 
od KOV Velim byl pořízen na základě účelové dotace Magistrátu hl. m. Prahy. Cena 
vozu byla 4,4 milionu korun. 

Skupina speciálních činností 

V novém voze zasahuje skupina speciálních činností, kterou tvoří zdravotničtí 
záchranáři – specialisté pro urgentní medicínu. Tito zdravotníci mají rozšířené 
kompetence při poskytování péče pacientům, například v oblasti zdravotních 
výkonů či podávání léků. Členové skupiny speciálních činností pak procházejí 
podrobnými školeními a cvičeními pro zásahy u mimořádných událostí. Při 
reálném zásahu u události velkého rozsahu, například průmyslové havárii, by 
skupina speciálních činností koordinovala a metodicky řídila činnost ostatních 

Potenciálních míst k zásahu je v hlavním městě více, Praha má například jednu 
z největších koncentrací chemických provozů v republice, v metropoli a v její 
bezprostřední blízkosti jsou také dva výzkumné jaderné reaktory. Radioaktivní 
materiál pak využívají i zdravotnická zařízení kvůli specializovaným vyšetřením. 
Mezinárodní Letiště Václava Havla je dopravním uzlem, kam by mohl teoreticky 
přicestovat člověk nakažený některou z vysoce infekčních chorob. 

Kde mimo jiné může sanitka zasahovat 



 

 

zdravotnických posádek. Patřičným výcvikem projdou u pražské záchranky také 
inspektoři, kteří by při takové události plnili roli vedoucího zdravotnické složky. 

Skupina má kromě vysoce odolných ochranných pomůcek, jako jsou třeba 
protichemické celotělové obleky či celoobličejové masky s filtroventilací, také 
vybavení pro detekci nebezpečných látek – například Geigerův počítač pro 
radioaktivní látky nebo multidetektor pro změření hladiny nebezpečných plynů. 

Skupina speciálních činností působí na základně Průběžná v městské části Praha 
10 a je schopna zasahovat v režimu 24/7. 

10. Těžko na cvičišti…  

Zejména v druhé polovině roku dovolila pandemická situace začít opět konat 
součinností cvičení složek IZS a dalších organizací. Po téměř dvouleté 
koronavirové pauze se do cvičení s radostí zapojila i pražská záchranka, byť to od 
organizátorů cvičení vyžadovala značné úsilí, aby se vše podařilo nachystat 
v poměrně krátkém čase. 

I s ohledem na české předsednictví Radě EU v roce 2022 byla podstatná část 
cvičení zaměřena na eliminaci útočníků na různé typy zejména měkkých cílů  
a řešení následků jejich teroristických činů. Dostalo se ale i na jiné typy 
mimořádných událostí, jako byl například pád vojenského letadla na letištní 
plochu v pražských Kbelích nebo nehoda v reaktorové místnosti ČVÚT. 

Z hlediska rozsahu bylo největší cvičení MUZEUM, které se odehrávalo v říjnu 
v Nové budově Národního muzea. Námětem cvičení, připraveného Krajským 
ředitelstvím policie hl. m. Prahy ve spolupráci s Národním muzeem, byl zásah po 
útoku skupiny ozbrojenců, kteří ve vnitřních prostorách zajali početnou skupinu 
účastníků probíhající výstavy. 

Stejně jako u reálného zásahu museli zdravotníci vyčkat, než jim policie vytyčila 
bezpečnou zónu pro ošetřování pacientů, které policisté postupně vyváděli či 
vynášeli z míst, kde ozbrojenci zaútočili. Cvičení se účastnilo 350 figurantů z nichž 
sedm desítek v rámci scénáře utrpělo zranění, která velmi naturalisticky ztvárnili 
maskéři pražské záchranky. Na zdravotníky tak čekaly například průstřely, tržné 
rány a různá devastující poranění. Zasahující posádky si musely poradit také 
s psychologicky mimořádně náročnými situacemi, jako například s matkou, jejíž 
dítě se stalo jednou z obětí útoku. Do nemocnic zdravotníci transportovali  
69 „pacientů“. 

Za pražskou záchranku se do cvičení zapojili dvě lékařské a devět záchranářských 
posádek, inspektor jako vedoucí zdravotnické složky a speciální vozidla Atego  
a Fénix, která by v podobných situacích sloužila pro poskytování péče a transport 
většího počtu pacientů najednou. Díky spoluúčasti ZZS Středočeského kraje, 
Karlovarského kraje a Zlínského kraje, dále pak Českého červeného kříže, Asociace 
samaritánů České republiky, společnosti Davepo a Pragomedika Plus se cvičení 
zúčastnilo celkem 17 záchranářských posádek, čtyři posádky s lékařem a také 
posádka vozidla dopravy nemocných, raněných a rodiček. Ošetření pacienti byli 
následně transportováni do Všeobecné fakultní nemocnice a Fakultní nemocnice 
Královské Vinohrady. 



 

 

Vedle samotného nácviku na tento typ mimořádné události s aktivními útočníky 
a vysokým počtem zasažených je pro nás velmi přínosné i prohlubování 
spolupráce nejen s běžně kooperujícími složkami, ale i se zdravotnickými 
organizacemi z dalších krajů. Trénovali jsme nejen třídění a ošetřování pacientů 
na místě, ale díky zapojení pražských nemocnic jsme mohli cvičení „dohrát“ až do 
úplného konce, tedy předání pacientů ve zdravotnických zařízení, kde jim 
personál poskytl další péči. 

Název akce Termín Obsah 

Letecká nehoda 
Kbely 

19. 8. 2021 
Pád vojenského letadla na letištní 
plochu 

ČEPS  20. 8. 2021 
Obsazení prvku kritické infrastruktury 
ekoteroristickou skupinou 

HRADBA 20.–21. 9. 2021 Součinnostní cvičení s Armádou ČR 

REAKTOR 23. 9. 2021 
Mimořádná událost v reaktorové 
místnosti ČVUT 

VODA   1.–2. 10. 2021 
Nácvik zásahu složek IZS při vzniku 
povodní 

MV ČR – AMOK   14. 10. 2021 Útok na budovu Ministerstva vnitra ČR 

MUZEUM 21. 10. 2021 
Teroristický útok v budově Národního 
muzea 

Vazební věznice 
Pankrác 

22. 10. 2021 Požár ve vazební věznici 

 



 

 

11. Pilotní fáze paliativního týmu: Péče o nevyléčitelně nemocné 

Osmdesát procent lidí si přeje poslední chvíle svého života strávit doma se svými 
blízkými, ale jen dvaceti procentům lidí se to vyplní. Ve spolupráci s Magistrátem 
hl. m. Prahy se rozhodla pražská záchranka tento poměr zvrátit. V roce 2021 tak 
zavedla ZZS HMP do svého provozu v pilotní fázi mobilní paliativní tým. Tvořila ho 
výjezdová skupina s lékařem, která se zaměřila na poskytování péče pacientům 
v konečných fázích nevyléčitelných onemocnění, a to ideálně v domácím 
prostředí bez nutnosti transportu pacienta do nemocnice, pokud si to tak dotyčný 
přeje. V prvotní fázi byl paliativní tým součástí provozu jedenkrát týdně. 

V některých případech totiž nemá akutní hospitalizace pro pacienty žádný 
prospěch, naopak transport a změna prostředí mohou snížit jejich komfort. 
Pacientům přitom často zbývají poslední dny, či dokonce hodiny života.  Tým tak 
poskytoval adekvátní péči pacientovi v jeho domácím prostředí, případně jej 
transportovat do specializovaných pracovišť tak, aby cesta byla co nejkratší a co 
nejméně stresující.V rámci experimentální a výzkumné části pilotního projektu se 
podařilo popsat rozsah a povahu této složité problematiky, v čemž si ZZS HMP 
připsala světové prvenství. Mimo jiné se podařilo vytvořit bezpečnou metodiku  
a také navázat komunikaci s paliativními centry v nemocnicích a spolupráci  
s organizací Cesta domů, které může pražská záchranka paliativní pacienty 
předávat. 

Do budoucna počítá ZZS HMP s pokračováním projektu v upravené podobě. 
Ukázalo se jako finančně velmi náročné využívat pro tyto účely specializovaného 
lékaře v režimu, jaký byl v pilotním projektu zaveden. Cílem je se v další části 
projektu soustředit na edukaci zdravotnických záchranářů v prostředí paliativní 
péče, aby byla služba celoplošně dostupná v režimu 24/7 na celém území hlavního 
města. Proto pražská záchranka ve spolupráci s Centrem paliativní péče vytvořily 
kurz, který bude pro zdravotnické záchranáře a operátorky zdravotnického 
operačního střediska, kde získají o této problematice potřebné vědomosti. 

„K paliativním pacientům vyjíždí záchranná služba v poslední fázi jejich života 
opakovaně. Když naše paliativní týmy nebo výjezdové skupiny poskytnou těmto 
pacientům náležitou péči, mohou docílit toho, že k nim už záchranná služba znovu 
nepojede a zároveň budou mít pacienti potřebný komfort a medikaci, například 
pro tlumení bolesti,“ říká Marek Brožek, který sloužil jako jeden z lékařů 
paliativního týmu v pilotní fázi. 

Pražská záchranka službu zajišťovala tak, že operátor zdravotnického 
operačního střediska tísňové linky 155 identifikoval pomocí tří cílených okruhů 
otázek pacienta jako „paliativně relevantního“, k němuž byl následně vyslán 
paliativní tým s lékařem urgentní a paliativní medicíny, který na základě 
vyšetření na místě, prostudování dostupné zdravotnické dokumentace a 
potvrzení, že je pacient skutečně paliativně relevantní, maximálně usiloval o 
stabilizaci pacienta v domácím prostředí. Stanovil příslušnou medikaci, předal 
pacientovi i blízkým potřebné informace a zajistil návaznou péči s některým z 
poskytovatelů hospicové péče. Ti poskytli pacientům lůžko ve svých zařízeních, 
nebo za pacienty docházeli domů. 

 

Jak fungoval paliativní tým v praxi 



 

 

12. Předčasný vánoční dárek – nečekaná návštěva na dispečinku 

Pochvaly nám chodí pravidelně, tu a tam se setkáme i s některými pacienty  
a jejich blízkými osobně. Aby ale přímo na dispečink přišla poděkovat v doprovodu 
maminky dvouleté holčička, to se jen tak nevidí. Přesně to se ale v prosinci stalo. 

Dvouletou Leu v roce 2021 postihl záchvat febrilních křečí. Vystrašení rodiče 
přivolali záchrannou službu a na místo vyrazila naše posádka. Po celou dobu byla 
s maminkou na telefonu i naše operátorka Petra Geloňová. 

Díky práci našich zdravotníků vše dobře dopadlo a hned druhý den nám dorazila 
pochvala. Psalo se v ní mimo jiné: „Díky úžasné operátorce ZOS jsme byli klidnější. 
Ač se to zdá jako maličkost, neuvěřitelně nás celou dobu podporovala a říkala 
nám, jak se k nám sanitka blíží. Neskutečně nám to pomohlo.“ 

Nezůstalo jen u milé pochvaly. Maminka napsala, že by se s operátorkou chtěly i  
s Leou potkat, a tak na Petru čekalo jednu denní směnu „velké malé“ překvapení 
v podobě kouzelné pacientky, která přišla přímo na náš dispečink. Že to byl doják 
i pro ostřílené operátorky asi netřeba dodávat. Děkujeme za návštěvu! Velké díky 
také všem kolegyním a kolegům nejen za pomoc pro malou Leu, ale za to, jaké  
v náročných týdnech a měsících podávali nasazení na tísňových linkách i v terénu. 

A mnohokrát děkujeme také za podporu a přízeň našich pacientů, jejich blízkých 
a všech dalších našich příznivců. Je to motor, který nás žene spolehlivě kupředu. 
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