
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
hlavního města Prahy
– územní středisko záchranné služby
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Seznam zkratek
DNR Doprava nemocných a raněných
KPCR Kardio-pulmo-cerebrální resuscitace
LZZS Letecká zdravotnická záchranná služba
MHMP Magistrát hlavního města Prahy
MZ Ministerstvo zdravotnictví ČR
PHM Pohonné hmoty
PNP  Přednemocniční neodkladná péče
PVS  Provoz výjezdových skupin
RLP Rychlá lékařská pomoc
RZP Rychlá zdravotnická pomoc
RV  Setkávací systém (rendez-vous)
SČK  Středočeský kraj
TC  Traumatologické centrum
THP  Technicko-hospodářský pracovník
ZOS  Zdravotnické operační středisko
VC  Vzdělávací centrum
ZZ  Zdravotnické zařízení
ZZS  Zdravotnická záchranná služba
TANR Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace 
ZZS HMP – ÚSZS  Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy – územní středisko záchranné služby

Linky tísňového volání

155 Záchranná služba

150 Hasiči

158 Policie ČR

156 Městská policie

112 Evropské číslo 
tísňového volání
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„Z dravé město“, to je priorita praž-
ského magistrátu. A to nejen co 
se týče samotného zdraví Praža-

nů, ale především co do podmínek, které metro-
pole svým obyvatelům i návštěvníkům nabídne. 
Je to podpora sportovních aktivit, obnova měst-
ské zeleně, snaha o omezení automobilové do-
pravy v centru města, ale také celá řada pre-
ventivních programů zaměřených na eliminaci 
kuřáctví či alkoholismu, protidrogovou prevenci 
dětí, mládeže a sociálně či ekonomicky slabých 
skupin. A samozřejmě sem patří také kvalitní 
a rychlá zdravotní lékařská péče. Pro zabezpe-
čení kvalitní zdravotní politiky na území města 
Prahy vyčleňujeme stále vyšší objem fi nančních 
prostředků, což ve výsledku znamená udržení 
požadované kvality veřejných zdravotních slu-
žeb v metropoli. 

Jednou z nejdůležitějších je Zdravotnic-
ká záchranná služba hlavního města Prahy, kte-
rá zachraňuje lidské životy už sto padesát jed-
na let. Její pracovníci, ať jde o operátory, řidiče 
nebo lékaře, jsou vystavováni každodennímu 
stresu a těžké práci, často i nebezpečí a trauma-
tickým zážitkům, se kterými se člověk vyrovnává 
jen těžko. 

Operátoři přijmou ročně stovky tisíc tís-
ňových volání, vyjíždějí k desítkám tisíc zranění, 
kolapsů, dopravních nehod. Rychlost, s jakou 
pracovníci pražské záchranky přijíždějí ke svým 
případům, je přitom nadprůměrná, a to i v celo-
světovém měřítku. Aby práce pražské záchran-
né služby byla stále stejně kvalitní a efektivní, je 
třeba  neustále obnovovat a modernizovat vyba-
vení lékařů a sanitních vozů. Také proto  měs-
to  každoročně přispívá na nevyhnutelný nákup 
nejmodernější techniky, zvláště pak zdravotnic-
kých přístrojů a moderních sanitek.

Osobně jsem rád, že úspěšnost zásahů 
lékařů a vůbec všech pracovníků „naší záchran-
ky“ svědčí o jejich vysokém odborném kreditu, 
což dokládá i  množství přijatých pochval a po-
děkování, kterých ale vzhledem k náročnosti 
a důležitosti práce pražské záchranky nebude 
nikdy dost. 

Dovolte mi, abych touto cestou poděko-
val všem pražským záchranářům za vysoce pro-
fesionální a obětavou práci, za poslání, které si 
vybrali. Nám všem přeji, abychom pražskou zá-
chrannou službu a její lékaře potřebovali co nej-
méně.

S úctou 

Vážení přátelé, 

MUDr. Pavel Bém,
primátor hlavního města Prahy
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V šichni jsme si zvykli na žluté vozy zá-
chranářů, které se za zvuku sirény 
a s blikajícím modrým majákem denně 

proplétají hustým provozem v pražských ulicích. 
Ať už jedou k infarktu či dopravní nehodě, ať už 
zasahují při úrazu nebo třeba zajišťují masové 
sportovní či kulturní akce, vždy pomáhají nám, 
Pražanům. A mnohdy i zachraňují naše životy. 
Bereme to jako samozřejmost a často si ani ne-
uvědomujeme, jak náročná a někdy i nebezpeč-
ná je práce posádek sanitních vozů Zdravotnické 
záchranné služby hlavního města Prahy – územ-
ního střediska záchranné služby.

Služba záchranářů v metropoli České re-
publiky má samozřejmě svá specifi ka a vyžadu-
je ty nejlepší z nejlepších, prvotřídní profesio-
nály. Pražská záchranka má za sebou dlouholetý 
vývoj, vždyť právě v roce 2007 oslavila 150 let 
od svého založení. Kromě toho na tento rok při-
padla i dvě další menší výročí. Uběhlo již dva-
cet let od zahájení provozu Letecké zdravotnické 
záchranné služby, jejíž první stanoviště bylo zří-
zeno právě u pražské záchranné služby. A dva-
cet let oslavil také rendez-vous systém spočíva-
jící v efektivní spolupráci lékařů s posádkami 
sanitek rychlé zdravotnické záchranné pomoci. 
Můžeme směle mluvit o tom, že právě Zdravot-
nická záchranná služba hlavního města Prahy je 
průkopníkem tohoto druhu zdravotnické pomo-
ci. Po dvou desetiletích uplatňování rendez-vous 
systému lze konstatovat, že se v městské aglo-
meraci velmi osvědčil.

Praha si je vědoma toho, že bez špičkové 
zdravotnické záchranné služby se dnes neobe-
jde žádné velkoměsto na světě. Proto se neustále 
snažíme zlepšovat technické vybavení záchran-
ky. Proto dostávají záchranáři nová kvalitní vo-
zidla. Proto bychom také rádi konečně vybudo-
vali nové centrum pražské záchranky. To vše je 
sice nezbytné k tomu, aby Zdravotnická záchran-

ná služba hlavního města Prahy plnila svou úlo-
hu co nejlépe, ale nejde o nejdůležitější součást. 
Tím hlavním jsou lidé, kteří zde pracují – lékaři, 
zdravotníci, řidiči, operátorky a všichni ostatní, 
kteří zajišťují každodenní chod organizace. Vy-
soké profesní a morální kvality pracovníků praž-
ské záchranky a jejich obětavost patří k tomu 
nejcennějšímu, čím Zdravotnická záchranná 
služba hlavního města Prahy disponuje. Je to 
také významný faktor ovlivňující skutečnost, že 
pražská záchranka snese srovnání s těmi nejlep-
šími v evropských metropolích. Dobře zorgani-
zovaný a profesionálně zdatný tým záchranářů 
přispívá k bezpečnějšímu životu všech Praža-
nů a já jsem rád, že u nás takovou záchranku 
máme. Proto bych chtěl Zdravotnické záchran-
né službě hlavního města Prahy popřát do další 
práce jen to nejlepší a také jí slíbit do budoucna 
veškerou svou podporu.

Vážení spoluobčané,
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Mgr. Rudolf Blažek,
náměstek primátora hlavního města Prahy
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P rávě držíte v rukou ročenku Zdravot-
nické záchranné služby hlavního města 
Prahy – územního střediska záchranné 

služby. Tato publikace by měla být nejen přehle-
dem naší činnosti za uplynulý rok, ale i zdrojem 
zajímavých informací.

Uplynulý rok 2007 probíhal ve zname-
ní ojedinělého jubilea – 150. výročí založení 
naší organizace. Při této příležitosti jsme pořá-
dali, po více než 30 letech, odbornou Konferen-
ci o přednemocniční neodkladné péči v ČR (EU) 
s mezinárodní účastí, která se pod záštitou praž-
ského primátora MUDr. Pavla Béma konala ve 
dnech 10.–12. října 2007 v prostorách Magistrá-
tu hlavního města Prahy a v Městské knihovně. 
Význam této konference byl podtržen přednáš-
kami předních světových odborníků v oboru ur-
gentní medicína a medicína katastrof. Bezchyb-
ný průběh konference a její vysoká úroveň byly 
dobrou vizitkou naší organizace i hlavního měs-
ta. Doprovodnou akcí byla výstava záchranářské 
techniky a ukázky první pomoci pro veřejnost na 
Staroměstském náměstí, které vzbudily velký zá-
jem médií, Pražanů i cizinců.

U příležitosti 150. výročí založení orga-
nizace převzalo 50 našich zaměstnanců 18. 12. 
2007 v Brožíkově síni Staroměstské radnice pa-
mětní medaile a ocenění za dlouholetou práci 
pro organizaci, Prahu a Pražany.

Další důležitou událostí byla obnova na-
šeho vozového parku – slavnostní předání cel-
kem 10 nových sanitních vozidel, včetně sanity 
XXL se speciálním navíjecím systémem, který 
umožňuje převoz komplikovaných pacientů, pa-
cientů na nemocničním lůžku s přístroji nebo 
na invalidním vozíku. Po několika letech našeho 
snažení jsme díky našemu zřizovateli od 1. října 
přestali zajišťovat dopravu nemocných a raně-
ných pacientů. Tuto oblast činnosti, která nespa-

dá do kompetence zdravotnických záchranných 
služeb, jsme přenechali privátním fi rmám.

Rychlejší životní styl, stres, stárnutí po-
pulace – to jsou některé z důvodů zvyšujícího se 
počtu výjezdů sanitek nejen v Praze. V roce 2007 
máme zaznamenáno téměř 109 tisíc výjezdů, což 
představuje meziroční nárůst o zhruba dva tisí-
ce. Dispečerky našeho zdravotnického operační-
ho střediska převzaly více než 255 tisíc tísňových 
volání na linku 155. Ve většině našich sledova-
ných kvalitativních parametrů došlo k pozitiv-
nímu posunu. Zaznamenali jsme další pokles 
podílu dojezdů k případům nad limit 15 minut, 
který stanovuje vyhláška, a dostali se tak pod 
hranici 2 % případů s dojezdem nad stanove-
ným limitem. Dojezdy nad 15 minut představu-
jí ojedinělé výjimky při náledí nebo dopravním 
kolapsu. Náš průměrný čas dojezdu k pacientovi 
se stále pohybuje mezi 7–8 minutami, a to i přes 
četné problémy, které nás trápí, například kom-
plikovaná doprava i úsporná opatření.

 K dalším našim úspěchům na světové 
úrovni patří 33,57% úspěšnost sekundárních re-
suscitací (KPCR) při fi brilaci komor (tj.zotavení 
bez následků), úspěšnost obnovení životních 
funkcí pacienta před předáním do zdravotnické-
ho zařízení představuje 38,05 %. Velmi dobrých 
výsledků dosahujeme u traumatologických pa-
cientů – 49 % z nich se vrací do plnohodnotné-
ho života.

V průběhu loňského roku jsme se ale 
museli potýkat i s řadou problémů, které vy-
plývaly především z nedostatku fi nančních pro-
středků na provoz. Defi cit z předchozích let vý-
razně prohloubil nový zákoník práce a další 
předpisy, zejména týkající se platů a příplatků. 
Po dlouhé době se nám podařilo naplnit stav za-
městnanců. 

Vážení přátelé,
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MUDr. Zdeněk Schwarz,
ředitel ZZS HMP – ÚSZS

Akutně potřebujeme vlastní budovu – 
technicko-administrativní zázemí včetně auto-
provozu a nového zdravotnického operačního 
střediska, jehož současná podoba je již nevyho-
vující (pro představu: počet volání za jeho 11le-
tou historii stoupl o 150 %).

Nárůst přijatých pochval ošetřených pa-
cientů, účast v projektu Evropské komise H ES-
CULAEP, obhájení certifi kátu jakosti ISO – CQS 

a IQNet – to jsou důkazy kvality činnosti naší 
organizace a poskytovaných služeb. Přestože je 
stále co zlepšovat, práce našich zaměstnanců je 
bezesporu kvalitní a obětavá. Věřím, že Vás ne-
zklameme a budeme vždy tam, kde nás potřebu-
jete.
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V rámci konference výrobci zdravotnické techniky prezentovali novinky v oblasti zdravotnické záchranářské techniky.

V  právě uplynulém roce 2007 oslavila 
Zdravotnická záchranná služba hlav-
ního města 150. výročí svého založení. 

K tomuto významnému jubileu se uskutečnila 
ve dnech 10.–12.  října Konference o předne-
mocniční neodkladné péči v ČR (EU) s meziná-
rodní účastí pod záštitou primátora Pavla Béma. 
Součástí konference byla také výstava speciální 

Konference o přednemocniční 
neodkladné péči v ČR (EU)

Výstava zdravotnické záchranářské techniky 
na Staroměstském náměstí 10. října 2007

GOLEM – modul pro hromadná neštěstí – vzbudil jako vždy zaslouženou pozornost.

150. výročí vzniku
ZZS HMP – ÚSZS

techniky pražských zdravotnických záchranářů 
na Staroměstském náměstí. A konečně 18. pro-
since první náměstek pražského primátora Ru-
dolf Blažek společně s ředitelem ZZS HMP – 
ÚSZS Zdeňkem Schwarzem předali pamětní 
listy a medaile padesáti oceněným zaměstnan-
cům pražské záchranky.
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Terénní sanitky využívá záchranka v místech s horší dostupností a také jako vozidla rychlé lékařské pomoci.

K vidění byla i tato dnes už legendární vozidla z minulosti pražské záchranky.

Pacient je připravený k naložení do sanitky. V pozadí sanitka XXL.
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Vyznamenávání pracovníků ZZS HMP – ÚSZS v Brožíkově 
síni na Staroměstské radnici dne 18. 12. 2007

Zaměstnanci záchranky ve zdravotnickém stanu vysvětlovali všem zájemcům základy 
první pomoci.

Sanitky Mercedes Benz Sprinter, dnes 
už páteř rychlé zdravotnické pomoci

Pracovníky záchranky ocenili náměstek primátora Rudolf Blažek a ředitel ZZS HMP – ÚSZS Zdeněk Schwarz.

A znovu GOLEM. Byl opravdu vidět ze všech stran.
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V ozový park ZZS HMP – ÚSZS obsahuje 
k 31. 12. 2007 celkem 140 vozidel, tři 
přívěsy a jeden návěs. Rozdělení jed-

notlivých vozidel je přehledně zobrazeno v ná-
sledující tabulce:

Vozový park ZZS HMP – ÚSZS

RZP RLP HN LZS ex DNR REF Technická 
vozidla Veteráni

66 16 1 1 23 17 11 5

Pro rychlou zdravotnickou pomoc (RZP) 
jsou používána vozidla Iveco, Mercedes Benz 
a VW, pro Rychlou lékařskou pomoc (RLP) vozidla 
Nissan a Mercedes Benz. V roce 2007 přibylo ZZS 
HMP – ÚSZS 10 nových vozidel, a to devět sanit-

ních vozů Mercedes Benz Sprinter a jedno speci-
ální vozidlo, tzv. sanitka XXL.

Nové sanitky 

Mercedes Benz Sprinter
V červnu 2007 si pražská záchranka po-

řídila devět nových sanitních vozů Mercedes 
Benz Sprinter. Vozidla slavnostně pokřtil primá-
tor Pavel Bém spolu se svým prvním náměstkem 
Rudolfem Blažkem a ředitelem ZZS HMP – ÚSZS 
Zdeňkem Schwarzem. 
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Sanitka XXL
Sanitka XXL přibyla do vozového parku 

v lednu 2007. Jde o speciálně upravené sanitní 
vozidlo pro přepravu pacientů s nadváhou, vyba-
vené nosítky se zvýšenou nosností, která je mož-
né do vozu naložit po nájezdu za pomoci navijá-
ku. Sanitka je schopna i dalších nestandardních 
přeprav, například pacientů s nemocničním lůž-
kem a s přístroji či pacientů na elektrickém inva-
lidním vozíku. Manipulaci při nakládání přitom 
zvládnou dvě osoby.
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Porovnání činnosti v roce 2006 a 2007

RLP RZP sek. RLP sek. RZP prim LZZS sek. LZZS ostatní LZZS celkem

I.Q 2006 5469 20345 225 540 54 22 3 26 658

II.Q 2006 5359 20655 164 640 107 44 10 26 979

III. Q 2006 4743 19919 236 764 114 53 1 25 830

IV.Q 2006 5633 21413 202 645 84 43 4 28 024

Celkem 21204 82332 827 2589 359 162 18 107 491

I.Q 2007 5207 21131 256 1046 60 20 2 27 722

II.Q 2007 4873 21614 256 761 126 24 3 27 657

III. Q 2007 4563 20217 210 657 114 28 6 25 795

IV.Q 2007 5234 22437 236 551 72 17 4 28 551

Celkem 19877 85399 958 3015 372 89 15 109 725
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a

RLP – rychlá lékařská pomoc, RZP – rychlá zdravotnická pomoc, prim. LZZS – zásah na místě události, sek. LZZS  – urgentní transporty nemocných z nemoc-
nic na vyšší zdravotnická pracoviště, ostatní LZZS – lety ambulanční – plánované transporty nemocných, odborníků a materiálu – lety neonatální – přeprava 
novorozenců s nízkou porodní hmotností na specializovaná pracoviště – lety v rámci transplantačního programu

Úspěšnost přednemocniční KPCR v Praze
Dlouhodobé kvalitní přežití, ZZS HMP – ÚSZS 2002–2007
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Počet výjezdů RLP v Praze
1999–2007

Počet výjezdů RZP v Praze
1999–2007
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Dojezdové časy RLP a RZP v minutách
(1999–2007)

Počty příchozích hovorů na linku 155
2002–2007, včetně hovorů přepojených z linky 112
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NACA = jednoduchý skórovací systém pro možnost klasifi kace a rychlého vyhodnocení postižení lidského organismu v rozsahu 
0  –7 (0 – zdravý jedinec, 7 – znamená smrt)
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Výjezdy posádek RLP a RZP

Pacienti s úrazem (2007)
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Součinnost se složkami IZS
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FNKV – Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, FNB – Fakultní nemocnice Na Bulovce, VFN – Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, FNM – Fakulní nemoc-
nice v Motole, FTN – Fakultní Thomayerova nemocnice, NNF – Nemocnice Na Františku, ÚVN – Ústřední vojenská nemocnice, Clinicum – Clinicum, a. s., FNM – 
PED – Fakultní nemocnice v Motole – děti, NMSKB – Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, PLB – Psychiatrická léčebna Bohnice, IKEM – In-
stitut klinické a experimentální medicíny, NNŽ – Nemocnice Na Žižkově, NNH – Nemocnice Na Homolce, ÚPMD – Ústav pro péči o matku a dítě

Pacienti – četnosti předání do ZZ
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Napadení

Složení zásahů podle charakteru
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Pacienti přepravovaní DNR

Ujeté kilometry s pacienty na DNR
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Vývoj průměrného platu 
včetně přesčasových hodin 2003–2007

Vývoj průměrného platu 
bez přesčasových hodin 2003–2007
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 Příspěvek zřizovatele – 1 obyvatel/Kč 
(porovnání krajských ZZS)
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Nárůst výstupů v roce 2007 byl způsoben ukončením dopravy nemocných a raněných pacientů.

Vývoj nástupů a výstupů 2003–2007
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Vývoj tržeb, dotací a nákladů 2003–2007 

Ujeté kilometry – spotřeba PHM



28

st
a

ti
st

ik
a

Číslo účtu Název položky č. p.

Činnost

Hlavní Doplňková

1 2

501 Spotřeba materiálu 1 26 638 202,89

502 Spotřeba energie 2 4 059 866,19

503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 3

504 Prodané zboží 4

511 Opravy a udržování 5 11 308 353,08

512 Cestovné 6 180 784,82

513 Náklady na reprezentaci 7 733 411,40

518 Ostatní služby 8 16 826 364,77

521 Mzdové náklady 9 172 186 587,00

524 Zákonné sociální pojištění 10 59 779 978,00

525 Ostatní sociální pojištění 11

527 Zákonné sociální náklady 12 6 856 883,74

528 Ostatní sociální náklady 13

531 Daň silniční 14

532 Daň z nemovitostí 15

538 Ostatní daně a poplatky 16 428 933,50

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 17

542 Ostatní pokuty a penále 18 5 093,00

543 Odpis pohledávky 19 1 948 516,73

544 Úroky 20

545 Kurzové ztráty 21 17 313,80

546 Dary 22

548 Manka a škody 23

549 Jiné ostatní náklady 24 4 914 645,04

551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného maj. 25 39 244 183,00

552 Zůstatková cena prodaného DNM a DHM 26 447 277,00

553 Prodané cenné papíry a podíly 27

554 Prodaný materiál 28

556 Tvorba zákonných rezerv 29

559 Tvorba zákonných opravných položek 30

Náklady celkem ř. 1 až 30 31 345 576 393,96

Výkaz zisku a ztráty
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Celkovým výsledkem hospodaření byla ztráta ve výši cca 15 386 tis. Kč. Příčinou bylo nedostatečné fi nanční krytí zvý-
šených nároků v oblasti platů (vliv nového zákoníku práce a legislativní zvýšení základních tarifů) a také nakumulované a ne-
řešené defi city provozního rozpočtu v letech minulých.

Číslo účtu Název položky č. p.

Činnost

Hlavní Doplňková

1 2

601 Tržby za vlastní výrobky 32

602 Tržby z prodeje služeb 33 95 286 863,06

604 Tržby za prodané zboží 34

611 Změna stavu zásob nedokončené výroby 35

612 Změna stavu zásob polotovarů 36

613 Změna stavu zásob výrobků 37

614 Změna stavu zvířat 38

621 Aktivace materiálu a zboží 39

622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 40

623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 41

624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 42

641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 43 7 811,96

642 Ostatní pokuty a penále 44

643 Platby za odepsané pohledávky 45

644 Úroky 46 16 943,16 294 800,05

645 Kurzové zisky 47 11 321,52

648 Zúčtování fondů 48 1 643 000,00

649 Jiné ostatní výnosy 49 6 116 816,73 317 828,00

651 Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM 50

652 Výnosy z dlouhodobého fi nančního majetku 51

653 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 52

654 Tržby z prodeje materiálu 53

655 Výnosy z krátkodobého fi nančního majetku 54

656 Zúčtování zákonných rezerv 55

659 Zúčtování zákonných opravných položek 56

691 Příspěvky a dotace na provoz 57 226 581 328,14

Výnosy celkem  ř. 32 až 57 58 329 664 084,57 612 628,05

Výsledek hospodaření před zdaněním     ř. 58 - 31 59 -15 912 309,39 612 628,05

591 Daň z příjmů 60 85 920,00

595 Dodatečné odvody daně z příjmů 61

Výsledek hospodaření po zdanění   ř. 59 - 60 - 61 62 -15 912 309,39 526 708,05
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Útvar krizového 
managementu

C ílem traumatologického plánování je 
příprava na řešení hromadných ne-
štěstí a katastrof. Organizace má zpra-

covaný Traumatologický plán, který obsahuje 
postupy a činnosti při hromadném neštěstí. Tyto 
postupy jsou průběžně vyhodnocovány a aktua-
lizovány podle nejnovějších poznatků medicíny 
katastrof. 

Nedílnou součástí přípravy na řešení 
hromadných neštěstí je trénink a výcvik. Vedle 
účasti organizace na velkých cvičeních integro-
vaného záchranného systému jsou členové výjez-
dových skupin kontinuálně teoreticky i prakticky 
připravováni k zásahu při hromadném neštěstí. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

O P E R A T I V N Í   K A R T A 1.
datum vydání: 03.10.2005 zpracoval: ÚKM 

T U N E L   M R Á Z O V K A 
OK 01 

SEVERNÍ 
PORTÁL 

JIŽNÍ 
PORTÁL 

SMĚR  
ZLÍCHOVSKÝ 
TUNEL

SMĚR PLZEŇSKÁ  
A STRAHOVSKÝ 
TUNEL 

TUNELOVÁ 
PROPOJKA
PRŮCHOZÍ 
č. 1 

SMĚR RADLICKÁ

TUNELOVÁ 
PROPOJKA
PRŮCHOZÍ 
č. 6 

! POZOR ! 
SCHODY 

TUNELOVÁ 
PROPOJKA 
PRŮCHOZÍ  
č. 2 

 ! POZOR ! 
SCHODY   VĚTEV A 

VĚTEV B

TUNELOVÁ PROPOJKA 
č. 3    

P R Ů J E Z D N Á

Z Á P A D N Í   (A) 
TUNELOVÁ TROUBA

TUNELOVÁ 
PROPOJKA
PRŮCHOZÍ 
č. 4

V Ý C H O D N Í  (B) 
  TUNELOVÁ TROUBA 

TUNELOVÁ PROPOJKA
č. 5    

P R Ů J E Z D N Á

TECHNICKÉ PARAMETRY TUNELU: 
délka západní trouby: 1 004 m 
délka východní trouby: 837 m 
počet tunelových propojek celkem: 6 
počet průjezdních tunelových propojek: 2 
vzdálenost mezi propojkami:  200–250 m  

 

Organizace průběžně vyhodnocuje rizi-
ka vzniku hromadného neštěstí na území hlav-
ního města Prahy. Hrozbou jsou hlavně oblasti 
a objekty s vysokou koncentrací osob, kde mi-
mořádné události, havárie nebo teroristický 
útok mohou způsobit poškození zdraví velkého 
počtu osob. Jde zejména o prostředky hromadné 
dopravy, nákupní centra, autobusová a vlaková 
nádraží, letiště, zábavné podniky apod. Útvar 
krizového managementu sbírá a vyhodnocuje 
údaje o těchto rizikových objektech a zpracovává 
tzv. operativní karty, které má k dispozici každá 
výjezdová skupina. V současné době je vyhodno-
ceno a zpracováno téměř 90 rizikových objektů 
včetně stanic metra.
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Vzdělávací centrum 

Mezi aktivity vzdělávacího centra pat-
ří zejména organizace a realizace 
dalšího vzdělávání zaměstnanců, 

a to jak v oblasti zdravotnických, tak i nezdra-
votnických profesí. Tyto aktivity jsou v současné 
době podpořeny nejen přímo ze zdrojů organi-
zace samotné, ale také zejména díky grantovým 
programům zřizovatele, jímž je hlavní město Pra-
ha. Nelze opomenout ani podstatný příspěvek 
fondů EU spolu s Ministerstvem práce a sociál-
ních věcí ČR. 

Témata vzdělávacích programů urče-
ných zaměstnancům ZZS HMP jsou např.: 

- pravidelná školení BOZP a školení ři-
dičů

- profesní vzdělávání v oblasti předne-
mocniční neodkladné péče (PNP)

- profesní vzdělávání rozšiřující ostat-
ní dovednosti důležité pro práci zá-
chranáře První dvě zmiňovaná témata logicky vy-

plývají z profesního vzdělávání. Důležité je po-
ukázat na bod třetí. Ten je mimořádný tím, že 
naše organizace pro realizaci takových projek-
tů získala podporu Evropského sociálního fon-
du, MPSV a hlavního města Prahy. Projekt nese 
název Inovace systému profesního rozvoje 
záchranářů. Témata výuky se věnují oblastem 
práva, psychologie, psychologie sebeobranného 
chování, řízení vozidel s majáky a komunikační 
jazykové připravenosti.

Dalším úkolem vzdělávacího centra je 
i profesní příprava záchranářů jak v procesu ce-
loživotního vzdělávání prostřednictvím akredi-
tovaných kurzů, seminářů a školení, tak i v RZP 
kurzech pořádaných nejen pro záchranáře naší, 
ale i ostatních organizací. Zároveň je vzděláva-
cí centrum zařazeno jako článek řetězce proce-
sů probíhajících při výběrových a přijímacích ří-
zeních.
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Veřejná 
sbírka

Pražskou záchranku můžete podpořit 
příspěvkem do veřejné sbírky, kterou má 
povolenou od 1. 4. 2008 do 22. 2. 2011.
Vybraná částka bude použita na nákup 
zdravotnických přístrojů – defi brilátorů.
Číslo účtu, založeného pro tento účel 
u Komerční banky, je 43 - 1474250217/0100.

Děkujeme

www.zzshmp.eu
www.zzshmp.cz

Korunní 98 
101 00 Praha 10
Vydáno v roce 2008


