
 

 

 

 

 

 

 

 
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ 

SLUŽBA JIHOČESKÉHO KRAJE

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 

 

 



 

2 

OBSAH 

SLOVO ÚVODEM ..................................................................................................................................................... 3 

PROFIL ORGANIZACE ............................................................................................................................................ 5 

VEDENÍ ORGANIZACE .......................................................................................................................................... 5 

HLAVNÍ ČINNOST .................................................................................................................................................. 6 

DALŠÍ ČINNOST ....................................................................................................................................................... 7 

OBORY ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB ................................................................................................................ 7 

ÚKOLY DLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ ............................................................................................................... 7 

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ........................................................................................................................................ 8 

OBLASTNÍ STŘEDISKA A VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ...................................................................................... 8 

OBSAZENÍ VÝJEZDOVÝCH ZÁKLADEN ........................................................................................................... 9 

OPERAČNÍ ŘÍZENÍ ................................................................................................................................................ 10 

VÝJEZDOVÁ ČINNOST – POZEMNÍ ZZS.......................................................................................................... 11 

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ..................................................................................................................... 13 

PROTIALKOHOLNÍ ZÁCHYTNÁ STANICE ..................................................................................................... 14 

KLIENTI PZS V ROCE 2014 ................................................................................................................................... 14 

POČET PACIENTŮ LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY 2012-2014 ....................................................... 15 

ČINNOST DRNR 2012-2014 ................................................................................................................................... 15 

ČINNOST PRACOVIŠTĚ KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI A SPECIÁLNÍCH TÝMŮ....................................... 16 

INSTRUKTÁŽNĚ METODICKÉ ZAMĚSTNÁNÍ JICKOVICE, 30.10.2014 ..................................................... 19 

BIOHAZARD TEAM ............................................................................................................................................... 20 

VÝŠKOVÉ ZÁCHRANNÉ DRUŽSTVO ............................................................................................................... 21 

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ..................................................................................................................... 22 

VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO ZZS JčK ...................................................................................... 25 

STUDIJNÍ SKUPINA ............................................................................................................................................... 25 

PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ ..................................................................................................................... 27 

UDÁLOSTI ROKU 2014 .......................................................................................................................................... 30 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ..................................................................................................................................... 39 

EKONOMICKÉ UKAZATELE ............................................................................................................................... 40 

INVESTICE ............................................................................................................................................................... 47 

VÝZNAMNÉ DARY ................................................................................................................................................ 48 

 



 

3 

SLOVO ÚVODEM 

 

Rok 2014 byl zahájen dokončením základny Integrovaného záchranného systému ve 

Frymburku, kde krom Hasičského záchranného sboru sídlí ve velice komfortních prostorách i 

posádka ZZS JčK, kterou i v tomto roce tvoří na základě smlouvy dle zákona 374/2011 Sb. 

posádka RZP firmy TRANS HOSPITAL, s.r.o., která se přestěhovala po dlouhých letech 

z prostor pronajatých v bývalém kulturním domě. Došlo ke kompletnímu dokončení Rendez-

vous systému na území kraje a vybavení všech posádek RV jedním typem vozidla.  

V červenci byl díky získaným finančním prostředkům získaným z Nadace ČEZ spuštěn 

pagerový systém umožňující z dosud využívaného systému prostřednictvím radiostanic, 

vytvořit systém záložní a zbavil výjezdové posádky poměrně velké přítěže, kterou museli 

v podobě radiostanice nosit při sobě.  

Současně však přibylo na základě zkušeností z minulých let ve vybavení každé posádky čidlo 

na měření oxidu uhelnatého, které alarmuje jeho přítomnost již při vstupu do místnosti a 

umožní tak velmi záhy stanovit diagnózu, kterou je mnohdy velmi obtížné stanovit a ochrání 

posádku ZZS i další osoby přítomné na místě události. Dochází k další konsolidaci 

Vzdělávacího a výcvikového střediska, jehož vybavení je doplněno o sofistikovaný 

programovatelný simulátor poruch vitálních funkcí s možností nácviku jejich řešení.  

Velikou radostí se stává precizní systém organizace péče o cévní mozkové příhody na území 

kraje a výborná spolupráce s Iktovým centrem v Nemocnici České Budějovice, a.s., stejně 

jako dobudování urgentního příjmu v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s. a těsná spolupráce 

s tímto oddělením, včetně personálního provázání.  

Probíhá i trvalá obměna vozového parku sanitními vozidly včetně přístrojového vybavení. 

Celý rok je ve znamení příprav čerpání prostředků z evropských fondů ve výzvě IOP 11 a 23 

a příprav projektové dokumentace pro stavbu výjezdové základny v Horní Plané, garáže RV 

v Českém Krumlově a garáže v Týně nad Vltavou, kde se po cca 10 letech podařilo získat 

pozemek pro stavbu a dosáhnout stavebního povolení.   

Po několikaleté přestávce je dokončen projekt základny letecké záchranné služby na letišti 

v Plané u Českých Budějovic a zahájena jeho výstavba. Na podzim je navázán i kontakt se 

samosprávou obce Lhenice, kde by v rekonstruovaném zdravotním středisku měla sídlit od 

roku 2016 posádka ZZS JčK. Stavebně je na konci roku dokončena výjezdová základna 

v Kunžaku.  

V rámci Dostálových dnů je v 1. Ročníku udělování cen AZZS ČR za Jihočeský kraj udělena 

tato cena MUDr. Juljo Hasíkovi in memoriam. Na celostátní úrovni probíhá urputný boj se 

zdravotními pojišťovnami o uznání výkonu RV, TANR a TAPP a aplikace medicinálního 

kyslíku, který ukončuje pro ZZS příznivě až vydání Úhradové vyhlášky a seznamu výkonů. 

Na základě požadavků ZZS a dopravců vzniká zatím pouze v interním číselníku ZP nová 

odbornost 799 – přeprava pacientů neodkladné péče, která snad umožní kvalitní odlišení 
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plánovaných sekundárních transportů a jejich úhradu dalším provozovatelům. Vzhledem 

k trvalému úbytku lékařů v ZZS a stále striktnějším požadavkům na dodržování Zákoníku 

práce i tam, kde to objektivně nelze a kde se zákoník práce dostává se do konfliktu se 

zákonem č. 374/2011 Sb., probíhá celoroční boj Asociace zdravotnických záchranných služeb 

a Společnosti Urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP s MZ ČR, Lékařskou 

komorou a dalšími orgány o zpětné zařazení oboru Urgentní medicína do základních oborů, 

aby bylo možné získávat pro práci na ZZS i absolventy lékařských fakult. 

 

 

        MUDr. Marek Slabý 

        ředitel ZZS Jihočeského kraje 
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PROFIL ORGANIZACE 

 

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA JIHOČESKÉHO KRAJE 

B. Němcové 1931/6 

370 01 České Budějovice 

 

IČO :   48199931 

 

tel:   387 762 115 

 

fax:   387 762 148 

 

e-mail:  sekretariat@zzsjck.cz 

 

web:   www.zzsjck.cz 
 

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje je zřízena Jihočeským krajem jako 

samostatná příspěvková organizace tvořící jednotný funkční, organizační a hospodářský celek 

s právní subjektivitou. 

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje vystupuje v právních vztazích svým 

jménem a nese odpovědnost z nich vyplývající. 

 

VEDENÍ ORGANIZACE 

 

Statutárním orgánem Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje oprávněným jednat 

jejím jménem ve všech věcech je ředitel. 

Ředitele Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje jmenuje a odvolává Rada 

Jihočeského kraje. 

Management  - ředitelství  

 

Ředitel       MUDr. Marek Slabý 

Náměstek léčebné péče    MUDr. René Papoušek 

Náměstek krizového řízení    MUDr. Jan Tuček 

Náměstek ošetřovatelské péče   Ing. Romana Svobodová 

Ekonomický náměstek     Ing. Renata Tesaříková  

Provozně-technický náměstek    Ing. Miroslav Beneš 
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Management – oblastní střediska 

 

Vedoucí lékař ÚS ZZS České Budějovice  MUDr. Karel Bláha 

Vedoucí lékař OS ZZS Český Krumlov  MUDr. Andrea Pradeniaková 

Vedoucí lékař OS ZZS Jindřichův Hradec  MUDr. Vendula Mazancová 

Vedoucí lékař OS ZZS Prachatice              MUDr. Rudolf Heřman 

Vedoucí lékař OS ZZS Tábor    MUDr. Naděžda Dobrovodská  

Vedoucí lékař OS ZZS Písek                          MUDr. Vratislav Němeček 

Vedoucí lékař OS ZZS Strakonice   MUDr. Martin Kubíček 

 

 

 

HLAVNÍ ČINNOST  
 

Základním úkolem Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje je zejména poskytování 

přednemocniční neodkladné péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém 

ohrožení života na základě tísňové výzvy. 

Náplň činnosti Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje je dána především zněním 

zákona č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě, zákona č. 372/2011 Sb. o 

zdravotních službách, prováděcími vyhláškami k těmto zákonům a souvisejícími 

legislativními normami.    
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DALŠÍ ČINNOST  
 

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje dále provozuje a poskytuje: 

o Lékařskou pohotovostní službu na území kraje včetně zubní pohotovostní služby 

v Nemocnici Tábor 

o Protialkoholní záchytnou stanici se sídlem v Českých Budějovicích 

o Zdravotnickou dopravu dle § 2, písm. e) zákona č. 372/2011 Sb., 

o Přepravu pacientů neodkladné péče dle § 2, písm. f) zákona č. 372/2011 Sb.  

o Zdravotnické asistence při pořádání hromadných společenských, kulturních a 

sportovních akcí.  

 

OBORY ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB  
 

Záchranná služba  

o Výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci (RLP) 

o Výjezdové skupiny rychlé zdravotnické pomoci (RZP) 

o Výjezdové skupiny rendez-vous (RV)  

o Posádka letecké záchranné služby (LZS) 

 

Protialkoholní záchytná stanice (PZS)  

 

Lékařská pohotovostní služba (LPS) 

o Lékařská pohotovostní služba pro dospělé  

o Zubní lékařská pohotovostní služba   

 

ÚKOLY DLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ 

 

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje plní úkoly dle krizového, havarijního a 

obranného plánování dle Ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, 

v platném znění. Tyto úkoly plní s ohledem na skutečnost, že ochrana života je nedílnou 

součástí Bezpečnostní strategie ČR. 

 



 

8 

 

ZDROJE FINANCOVÁNÍ  

 

Odborná zdravotnická péče poskytovaná Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského 

kraje je dle seznamu zdravotních výkonů s určenými bodovými hodnotami hrazena 

zdravotními pojišťovnami na základě uzavřeného smluvního vztahu.  

Prokázané provozní náklady, které nelze hradit v rámci zdravotního pojištění, jsou 

financovány z příspěvku od zřizovatele. Financování investičních akcí je pokryto jak z dotace 

poskytnuté zřizovatelem, tak z vlastních prostředků. 

Dalším zdrojem financování mohou být též další příjmy, např. tržby z prodeje majetku, za 

zdravotnické asistence, atd. 

 

OBLASTNÍ STŘEDISKA A VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY  
 

 

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje zajišťuje svými silami a prostředky 

přednemocniční péči pro celý Jihočeský kraj a má jednu z nejhustších sítí výjezdových 

základen v České republice. Sanitní vozy jsou připraveny vyjet k zásahu z 28 výjezdových 

základen. Jejich síť je uspořádána tak, aby poskytnutí přednemocniční péče bylo zabezpečeno 

co nejdříve, nejpozději však do zákonem stanovených dvaceti minut od přijetí tísňové výzvy. 
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OBSAZENÍ VÝJEZDOVÝCH ZÁKLADEN 

  

ÚS České Budějovice

České Budějovice 5x RZP 1x RV 5x RZP 2x RV

České Budějovice - Vltava 1x RV

Týn nad Vltavou 1x RLP 1x RLP

Trhové Sviny 1x RLP 1x RLP

Jaderná elektrárna Temelín 1x RZP 1x RZP

Letecká záchranná služba 1x RLP

OS Český Krumlov

Český Krumlov 2x RZP 1xRV 2x RZP 1xRV

Kaplice 1x RZP 1x RZP

Vyšší Brod 1 x RZP

Frymburk 1 x RZP 1 x RZP 

OS Tábor

Tábor 1x RLP 2x RZP 1 x RV 3x RZP 1 x RV 

Soběslav 1x RZP/RLP 1x RZP

Mladá Vožice 1x RZP 1x RZP

Opařany 1x RZP 1x RZP

OS Jindřichův Hradec

Jindřichův Hradec 3x RZP 1xRV 2xRZP 1xRV

Dačice 1x RLP 1x RZP 1x RLP

Třeboň 1x RLP 1x RLP

Suchdol nad Lužnicí 1x RZP/RLP 1x RZP

OS Písek

Písek 2x RZP 1x RV 2x RZP 1x RV

Milevsko 1x RLP 1x RLP

Čimelice 1x RZP 1x RZP

OS Strakonice

Strakonice 3x RZP 1x RV 2x RZP 1x RV

Blatná 1x RLP 1x RLP

Vodňany 1x RLP 1x RLP

OS Prachatice

Prachatice 3x RZP 1x RV 2x RZP 1x RV

Vacov 1 x RZP 1x RZP

Vimperk 1x RZP 1x RV 1x RZP 1x RV

Volary 1x RZP 1x RZP

Oblast DEN NOC
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OPERAČNÍ ŘÍZENÍ 
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VÝJEZDOVÁ ČINNOST – POZEMNÍ ZZS 
 

České Český Jindřichův ZZS JČK

Budějovice Krumlov Hradec celkem

Primární RLP 2 934 1 348 3 859 1 340 38 1 252 1 428 12 199

Primární RZP 14 972 4 595 4 638 4 171 4 433 8 263 4 072 45 144

Primární RV 4 861 413 717 1 513 1 902 2 186 1 252 12 844

Primární celkem 22 767 6 356 9 214 7 024 6 373 11 701 6 752 70 187

Sekundární RLP 426 63 171 118 52 282 57 1 169

Sekundární RZP 1 752 154 453 399 257 435 414 3 864

Sekundární celkem 2 178 217 624 517 309 717 471 5 033

Celkem výjezdů 24 945 6 573 9 838 7 541 6 682 12 418 7 223 75 220

VÝJEZDOVÁ ČINNOST ZZS JČK V ROCE 2014

StrakoniceTáborPrachaticePísek
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LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 
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PROTIALKOHOLNÍ ZÁCHYTNÁ STANICE 

 

KLIENTI PZS V ROCE 2014 
 

  MUŽI  ŽENY 

Leden 95 14 

Únor 102 22 

Březen 117 11 

Duben 112 24 

Květen 122 23 

Červen 123 24 

Červenec 115 15 

Srpen 118 20 

Září 119 15 

Říjen 108 19 

Listopad 119 15 

Prosinec 128 18 

Celkem                                                          1598 1 378 220 
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POČET PACIENTŮ LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY 2012-2014 

 

ČINNOST DRNR 2012-2014 
 

  
2012 2013 2014 

Počet pacientů celkem 20 995 21 664 21 044 

Počet ujetých kilometrů 320 911 349 237 286 606 

 

 

 

 

  
2012 2013 2014 

LPS pro dospělé  1 333 1 096 773 

LPS zubní  1 654 1 703 1 811 

Celkem 2 987 2 799 2 584 
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ČINNOST PRACOVIŠTĚ KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI A SPECIÁLNÍCH 

TÝMŮ 

 

Pracoviště krizové připravenosti se podílí na organizační přípravě taktických cvičení, 

spolupracuje s orgány krizového řízení při zpracovávání úkolů vyplývajících pro 

poskytovatele zdravotnické záchranné služby z krizového plánu kraje, havarijního plánování a 

dokumentace integrovaného záchranného systému.  

Součástí pracoviště krizové připravenosti je pracovní skupina pro mimořádnou událost. Jejími 

členy jsou zástupci oblastních středisek a zdravotnického operačního střediska ZZS JčK. 

Hlavním úkolem pracovní skupiny je vytipování a předcházení problémů při možném řešení 

následků mimořádné události v rámci jednotlivých oblastních středisek, určení vhodných 

technických prostředků, dokumentace a zdravotnického materiálu pro řešení mimořádné 

události.  

V roce 2014 byla ZZS JčK poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR určená na 

financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení 

mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické 

záchranné službě. Poskytnuté finanční prostředky byly v souladu s podmínkami čerpání 

použity na zlepšení materiálně technického vybavení, zvýšení odborné úrovně a připravenosti 

zaměstnanců na řešení mimořádných událostí a krizových situací. 

 

TAKTICKÉ CVIČENÍ SLOŽEK IZS DOMOV SENIORŮ 2014, BLATNÁ, 13.6.2014 

 

Námětem tohoto taktického cvičení byl požár, který vypukl v jednom z manželských 

apartmánů, které se nacházejí v Domově seniorů v Blatné. Apartmán se nachází ve 3. NP a 

jsou v něm ubytováni starší manželé. Žena je na invalidním vozíku, muž je samostatně 

pohyblivý. Příčinou požáru byla technická závada na varné konvici. 

Cvičení se účastnily dvě posádky (1x posádka RZP, 1x posádka RLP) Zdravotnické 

záchranné služby Jihočeského kraje. Dále se do cvičení zapojily další složky IZS, konkrétně 

jednotka HZS Jihočeského kraje – požární stanice Blatná, JSDHO Blatná, Policie ČR, 

Městská policie Blatná a pracovníci krizového řízení Městského úřadu Blatná. 
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TAKTICKÉ CVIČENÍ SLOŽEK IZS ŠUMAVA 2014, NP ŠUMAVA, 23.10.2014 

 

Během běžné hlídkové činnosti strážců ISS Národního parku Šumava byl jedním ze strážců 

ISS zpozorován požár lesního porostu v blízkosti hotelu Alpská vyhlídka na Bučině. 

V důsledku dlouhodobého sucha a proudění větru dochází k postupnému pozemnímu 

i korunovému šíření požáru v lesním porostu a k přímému ohrožení hotelového komplexu 

Alpská vyhlídka. V hotelu se nachází 20 osob + 5 osob personálu z toho 5 osob lehce 

popáleno a intoxikováno zplodinami hoření. Při závěrečném průzkumu zasažené oblasti lesa 

byly nalezeny dvě osoby v bezvědomí. 

Cvičení se zúčastnila posádka RLP z výjezdové základny Vimperk a vozidlo pro řešení 

mimořádných událostí, které plnilo funkci týlového zabezpečení v obci Kvilda. Další složky 

IZS, které byly do cvičení zapojeny, byly jednotky HZS Jihočeského kraje, jednotky HZS 

Plzeňského kraje, jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku NP Šumava, Policie ČR, 

Horská služba a ISS NP Šumava. Jako hosté byli ke cvičení přizváni také hasiči z Německa a 

Rakouska. 
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TAKTICKÉ CVIČENÍ SLOŽEK IZS, PLANÁ U Č. BUDĚJOVIC, 5. 11.2014 

 

Tématem cvičení bylo provedení činností při zjištění protiprávního činu v civilním letectví, 

kdy dojde k únosu letadla ve vzdušném prostoru České republiky a únosci požadují od 

posádky letadla změnu letové dráhy a přistání na Letišti v Českých Budějovicích. Účelem 

cvičení bylo praktické procvičení platného Operačního plánu a souboru typové činnosti složek 

IZS č. 4 – Letecká nehoda. 

Po hlášení pilota letadla L-410 o únosu a požadavku na přistání na letišti Planá u Českých 

Budějovic byl prostřednictvím řízení letového provozu vyhlášen stav „Tíseň“ dle vnitřní 

směrnice Letiště České Budějovice a současně byla na linku tísňového volání 158 

vyrozuměna Policie ČR. Integrované operační středisko Policie ČR dále vyrozumělo OPIS 

HZS JčK a ZOS ZZS JčK. Síly a prostředky ZZS Jihočeského kraje (posádka RZP a vozidlo 

pro řešení mimořádných událostí) a HZS Jihočeského kraje (dvě jednotky ze stanic 

Č. Budějovice a Křemže) sloužily jako záloha pro případ vzniku situace, která by si vyžádala 

jejich zásah. 
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INSTRUKTÁŽNĚ METODICKÉ ZAMĚSTNÁNÍ JINDŘICHŮV HRADEC, 25. 9.2014 

 

Námětem cvičení byla mimořádná situace s hromadným postižením zdraví osob, která vznikla 

v důsledku statické poruchy a zřícení části třípatrové budovy v areálu Nemocnice J. Hradec, 

a.s. s následným požárem a zakouřením prostoru. 

Ve druhém patře zřícené budovy se nacházelo deset figurantů s různým typem poranění, které 

bylo třeba ve spolupráci s jednotkou HZS Jihočeského kraje evakuovat a následně provést 

třídění a ošetření postižených osob. Dalších pět figurantů bylo potřeba vyprostit z trosek 

budovy. Kromě ZZS Jihočeského kraje a HZS Jihočeského kraje, byl zapojen do cvičení také 

Urgentní příjem Nemocnice J. Hradec, a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKTÁŽNĚ METODICKÉ ZAMĚSTNÁNÍ JICKOVICE, 30.10.2014 

 

Na skalním masivu nad řekou Vltavou u obce Jickovice proběhlo cvičení složek IZS, které 

bylo zaměřeno na zásah složek při záchraně osob v nepřístupném terénu. Námětem cvičení 

byl pád osoby ze skal, ke kterému mělo dojít při lezení ve volném skalním terénu. 
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CVIČENÍ ZÓNA KOMUNIKACE 2014, ČESKÉ BUDĚJOVICE, 11.11.2014 

 

V návaznosti na cvičení činnosti tiskové skupiny ZÓNA Média 2013 zaměřeného na 

podávání informací médiím proběhlo, cvičení ZÓNA Komunikace 2014 zaměřené na činnost 

tiskové skupiny Jčk při vydávání pokynů obyvatelstvu při řešení radiační havárie na JE 

Temelín při vzniku mimořádné události 3. stupně pro provedení ochranných opatření či 

usměrnění chování obyvatelstva. 

Cílem tohoto cvičení bylo především prověřit činnost tiskové skupiny při zpracování a 

zveřejňování pokynů pro obyvatelstvo v zóně havarijního plánování JE Temelín, včetně 

korekce textů psychologem a koordinace tiskovým mluvčím Jčk. Za ZZS Jihočeského kraje se 

cvičení zúčastnila tisková mluvčí, Bc. Petra Kafková, a referent Pracoviště krizové 

připravenosti. 

 

BIOHAZARD TEAM 

 

Tento tým je zařazen do Výjezdní skupiny ZZS Jihočeského kraje pro Vysoce nakažlivé 

nemoci (VS VNN), jejíž součástí je kromě Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje 

(ZZS JčK) také Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých 

Budějovicích, infekční oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. a další složky (Policie 

ČR, HZS ČR, firma Asana, s.r.o., FN Na Bulovce, Praha a další). Cílem projektu je včasné 

rozpoznání a případná izolace pacienta s vysoce nebezpečnou nákazou bez ohrožení dalších 

nezúčastněných osob a poskytnutí maximální zdravotní péče infikovanému pacientovi.  

K 1. listopadu 2013 vstoupila v platnost Směrnice Jihočeského kraje pro jednotný postup při 

vzniku mimořádné události podléhající mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v 

souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů 

zdravotních služeb. Tato směrnice Jihočeského kraje (dále jen Směrnice JčK) vychází ze 

„Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající Mezinárodním 

zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve 

zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb“ (Směrnice MZ), která byla jako 

realizační opatření dle Národního akčního plánu ČR pro případ vzniku události podléhající 

MZP (2005) schválena usnesením vlády č. 15 ze dne 9. 1. 2013.  

Vzhledem k vysoké náročnosti používání dostupných OOPP a odborných postupů 

řešení VNN se setkání členů této skupiny koná každý měsíc. V reakci na aktuální situaci a 

vývoj dané problematiky dochází k průběžné aktualizaci a zdokonalování metodiky a 

odborných postupů. 

Během roku 2014 se tým zaměřil na přípravu specifikace speciálního sanitního vozu 

s pracovním názvem „EBOLA“, který bude pořízen z finančních prostředků určených 

k zajištění připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných 
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událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb. Vůz byl koncipován tak, aby se 

způsobem zástavby, vybavením a obsluhou maximálně přiblížil standardním zásahovým 

vozidlům ZZS JčK, ale zároveň umožnil transportu biovaku na nosítkách a možnost vytvoření 

podtlaku i přetlaku v sanitním prostoru. Nosítka musí splňovat požadavek na nosnost 300 kg, 

možnost transportu (upevnění) biovaku a elektrický pohon pro pohyb nahoru/dolu, což 

zároveň umožní transport velmi obézních pacientů. Speciální filtroventilační jednotka musí 

být schopna vytvořit v sanitním prostoru podtlak – výhodné pro transport vysoce virulentních 

osob a zároveň musí umět vytvořit i přetlak – to je naopak výhodné pro transport 

imunosupresivního pacienta nebo pro zásah týmu v kontaminovaném prostředí. Vybavení 

vozidla umožňuje provádět náročné specializované převozy pacientů a zároveň maximálně 

eliminovat možnost dalšího šíření VNN. Tento vůz by měl být dodán na začátku roku 2015.   

Nadále se prohlubovala spolupráce mezi základními složkami IZS a KHS. Bylo uskutečněno 

několik pracovních setkání, kde se řešily otázky spojené s touto problematikou. 

 

 

VÝŠKOVÉ ZÁCHRANNÉ DRUŽSTVO 

 

Tým Výškového záchranného družstva ZZS JčK byl oficiálně založen k 1. září 2005. Při 

Územním středisku České Budějovice je v současné době pravidelně školeno dvanáct 

zdravotnických záchranářů v poskytování Přednemocniční neodkladné péče (PNP) za využití 

výškové (lezecké) techniky. Cílem výcviku je zvládnout poskytování PNP v těžko dostupných 

podmínkách za využití lanových technik ve spolupráci s dalšími složkami Integrovaného 

záchranného systému (IZS).  

Z finančních prostředků určených k financování připravenosti poskytovatele zdravotnické 

záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č. 

374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě bylo družstvo dovybaveno tak, aby mohl 

probíhat bez omezení speciální výcvik v jakémkoliv prostředí. Zároveň byl na 4 roky zajištěn 

pravidelný výcvik týmu smluvním partnerem.  
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Vzhledem k tomu, že pracovníci LZS jsou zároveň členy této lezecké skupiny, úzce se prolíná 

výcvik v lezeckých aktivitách i záchrany vrtulníkem. 

 10.9.2014 proběhl výcvik lezecké skupiny na Kleti, kde byl umožněn přístup 

na „televizní“ stožár, který neodmyslitelně patří k pohledu na tento kopec. 

 7.11.2014 ve spolupráci s lezci pořádkové jednotky Policie ČR proběhlo IMZ 

na komíně Teplárny ve Vrátě u Českých Budějovic. IMZ byl zaměřen na 

spolupráci základních složek IZS. 

 19.11.2014 ve spolupráci s HS Šumava proběhl nácvik záchrany pasažérů ze 

sedačkové lanovky. 

 

                      

 

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 
 

V roce 2014 provedla Letecká záchranná služba Jihočeského kraje 401 zásahů, což 

představuje průměr v porovnání s LZS v rámci České republiky. Od 1. dubna 2011 došlo 

k redukci počtu nelékařského zdravotnického personálu pracujícího na LZS a to na 10 osob. 

Účelem tohoto opatření bylo zejména zlepšení spolupráce a koordinace členů posádky HEMS 

(Helicopter Emergency Medical Service) a tím i zvýšení bezpečnosti při zásazích. Společnost 

ALFA HELICOPTER, s.r.o. postupně zajišťuje školení personálu LZS. 

Jednou z podmínek práce na LZS se stala kvalifikace Leteckého záchranáře – pracovníka, 

který je oprávněn provádět slanění z vrtulníku i záchranu na lanovém podvěsu pod 

vrtulníkem. Výcvik pracovníků ZZS JčK pro tuto činnost započal na konci roku 2005 na 

popud a za výrazné podpory společnosti ALFA HELICOPTER, s.r.o. (provozovatel vrtulníku 

pro LZS JčK). Od 1. dubna 2011 garantuje LZS České Budějovice po dobu letových hodin 

přítomnost jednoho záchranáře s oprávněním pro „práci a záchranu ve výškách a nad volnou 

hloubkou“ a kvalifikací Leteckého záchranáře. Každý měsíc probíhá pravidelný krátký 

opakovací výcvik třetiny leteckých záchranářů, vysazovačů a pilotů LZS ve specifických 

činnostech leteckých záchran za využití lanového podvěsu.  
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Z prostředků k financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na 

řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o 

zdravotnické záchranné službě zajistila ZZS JčK materiálně technické dovybavení letecké 

výjezdové skupiny ZZS JčK pro zásahy při mimořádných událostech a krizových stavech 

(zákon 239/2000 Sb. o IZS a 240/2000 Sb. o krizovém řízení) a mimořádných událostech s 

hromadným postižením zdraví osob (zákon 374/2011 Sb. o ZZS, dále vyhl. MZ 240/2012, 

která provádí zákon o ZZS). Letecká výjezdová skupina  ZZS JčK zasahuje u mimořádných 

událostí s hromadným postižením zdraví osob (nejčastěji vážné dopravní nehody) i při 

mimořádných událostech typu živelné katastrofy (nejčastěji povodně). Jihočeský kraj se 

opakovaně potýká s povodněmi, při kterých bývá vyhlášen krizový stav. Letecká výjezdová 

skupina potřebuje pro zásah při MU typu povodní a jiných živelných katastrof adekvátní 

materiálové a technické vybavení, nejen pro ochranu vlastních zaměstnanců, ale i osob 

postižených na zdraví. Při živelných katastrofách lze předpokládat nasazení letecké záchranné 

služby ZZS JčK zejména pro vyprošťování osob např. z nepřístupných míst, oblastí 

zaplavených povodní, zavalených prostorů apod. Finanční prostředky byly použity k pořízení 

speciálních osobních ochranných pracovních pomůcek sloužících ke specifické činnosti při 

zásahu letecké záchranné služby v nepřístupném terénu, speciálních prostředků sloužících 

k záchraně a evakuaci osob postižených na zdraví, komunikační techniky umožňující 

součinnost leteckých záchranářů a složek integrovaného záchranného systému.  
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Na jaře roku 2014 byla zahájena výstavba nové základny LZS na letišti Planá u Českých 

Budějovic. Z finančních prostředků KÚ Jihočeského kraje se začalo stavět moderní zázemí 

pro LZS i jednu pozemní výjezdovou skupinu ZZS JčK.  

 7.7.2014 proběhl nejkratší zásah leteckých záchranářů LZS ČB. Ze střechy 

Papíren (Papírenská ulice, České Budějovice) byl za pomocí lanového podvěsu 

a vaku transportován muž vykazující známky poranění v oblasti kyčle. Jak a 

proč se na střechu dostal, nebyl schopen vysvětlit. Dotyčná střecha se nachází 

cca 200 m od heliportu Nemocnice ČB, a.s. 

 19.8.2014 umožnila společnost ALFA-HELICOPTER, s.r.o. třem instruktorům 

LZS ČB vyzkoušet si záchranu v prostředí Alp – obec Hochfilzen, Rakousko. 

Společně s rakouskými záchranáři se cvičila evakuace ze skalní stěny a 

evakuace osoby z nepřístupného terénu. Společnost ALFA-

HELICOPTER, s.r.o. na tento výcvik poskytla i vrtulník EC 

135. 

 6.9.2014. Lipno, Stezka korunami stromů. V rámci aktivního 

představení složek integrovaného záchranného systému 

Jihočeského kraje proběhly prezentace a ukázky dovedností  

záchranářů nejen v okolí centrálního parkoviště, ale také přímo 

u Stezky korunami stromů. Děti s rodiči tak na vlastní oči a 

zblízka poznali náplň práce policistů, vodních záchranářů, leteckých 

záchranářů, hasičů, horské služby či správců NP Šumava. Letecká záchranná 

služba předvedla zásah pomocí vrtulníku s využitím lanového podvěsu. 

 27.12.2014 LZS České Budějovice poprvé přistává na dálnici D3 u Soběslavi. 

Šlo o zásah u závažné dopravní nehody a pacient byl  transportován do 

Traumacentra Nemocnice České Budějovice, a.s. 

                    

Na konci roku 2014 LZS České Budějovice disponuje 9 záchranáři s oprávněním pro práci a 

záchranu ve výškách a nad volnou hloubkou a zároveň s kvalifikací letecký záchranář (LZ) i 

LZ-vysazovač. Tři pracovníci také mohou vykonávat činnost LZ-instruktor.   
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VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO ZZS JčK 

 

Vzdělávací a výcvikové středisko Zdravotnické záchranné služby plní důležitou funkci při 

zajištění úkolů ZZS JčK v oblasti vzdělávání. Na základě akreditace Ministerstva 

zdravotnictví ČR zajišťuje pregraduální a postgraduální vzdělávání lékařů a nelékařských 

zdravotnických pracovníků v oblasti přednemocniční neodkladné péče.  

Na základě dohod s vyššími zdravotnickými, vysokými školami a dalšími institucemi 

zajišťuje praktický výcvik žáků a posluchačů těchto škol a prostřednictvím svých lektorů se 

podílí na jejich výuce. Současně spolupracuje a podílí se na vzdělávání ostatních složek 

Integrovaného záchranného systému, které si klade za cíl zkvalitnění vzájemné spolupráce. 

Jedním z úkolů VVS ZZS JčK je seznámit zdravotnické pracovníky ZZS JčK s legislativou 

řešící následky přírodních a jiných katastrof, hromadných neštěstí a s plněním zvláštních 

úkolů souvisejících se zajištěním obrany státu.  

 

STUDIJNÍ SKUPINA 
 

Členové studijní skupiny se aktivně podílejí na vzdělávání zdravotnických pracovníků ZZS 

JčK.  Vedoucí metodik společně s vedoucím lékařem VVS ZZS JčK zpracovává koncepci 

vzdělávání, připravuje plány praktických nácviků dle doporučených postupů, stanovuje 

časový harmonogram, lektorské a účastnické obsazení vzdělávacích akcí. Současně zajišťují 

péči o výukové pomůcky a pod jejich správou je též knihovna odborné literatury a periodik. 

Na pravidelných měsíčních setkáních studijní skupiny členové konzultují zavádění nových 

metod a postupů do výuky, vypracovávají algoritmy pro simulaci praktický nácviků, či 

diskutují nad možnostmi zajištění efektivní zpětné vazby jak pro účastníky školení, tak pro 

lektory. Lektoři VVS ZZS JčK se pravidelně účastní odborných kongresů, konferencí 

a dalších vzdělávacích akcí a to nejen v rámci oboru urgentní medicína. Své znalosti 

a dovednosti zdokonalují i v oblasti andragogiky a didaktiky vzdělávání dospělých. Výukové 

činnosti VVS ZZS JčK se věnuje 20 lektorů (3 lékaři a 17 zdravotnických záchranářů). 

V roce 2014 Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS JčK získalo do svého fondu další 

významnou a pro výuku hodnotnou didaktickou pomůcku. V rámci realizované investice byl 

za účelem zkvalitnění výuky pořízen pacientský simulátor HAL S3201. Tato pomůcka 

umožňuje zcela nový způsob výuky, kdy si účastníci školení mohou bez nebezpečí pro 

pacienta procvičit diagnostické a terapeutické výkony. Výukový model umožňuje prezentovat 

klinické příznaky pacienta, např. spontánní dýchání s příslušným pohybem hrudníku, mrkání 

očí víčky, dilatace oční pupily. Anatomicky realistické horní cesty dýchací umožňující nácvik 

intubace. Simulátor také automaticky reaguje na intravenózní podání léků a na nastavení 

propojených zdravotnických přístrojů. Základem řízení simulátoru je scénář onemocnění 

realizovaný jako větvený algoritmus, který reaguje na fyziologické mechanismy fungování 

lidského organismu. Účastníci školení jsou během výuky monitorováni a pořízený 
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videozáznam slouží pro následný rozbor jejich diagnostického a terapeutického postupu 

u simulovaného onemocnění. 

 

 

Pacientský simulátor HAL S3201     Zdroj: http://www.helago-cz.cz 

 

 

http://www.helago-cz.cz/
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PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ  

 

Leden 

Akreditovaný inovační kurz pro NLZP výjezdových skupin – ÚS ZZS České Budějovice a 

OS ZZS Strakonice (ST). 

Poskytování první pomoci – praktický nácvik práce s AED – Hasičský záchranný sbor 

Jihočeského kraje. 

Výuka členů Městské policie České Budějovice v poskytování první pomoci a spolupráce při 

ošetření pacientů pod vlivem alkoholu a jiných drog.  

Únor 

Akreditovaný inovační kurz pro NLZP výjezdových skupin – OS ZZS  Písek a OS ZZS Tábor 

Pravidelné školení lékařů – ÚS ZZS České Budějovice a OS ZZS Český Krumlov. 

Kurz Airway management a difficult airway v Brně. 

Březen 

Akreditovaný inovační kurz pro NLZP výjezdových skupin – ÚS ZZS České Budějovice a 

OS ZZS Prachatice 

Pravidelné školení lékařů – OS ZZS Prachatice. 

Konference – řešení mimořádné události a vybavení vozidel. 

Duben 

Akreditovaný inovační kurz pro NLZP výjezdových skupin – OS ZZS Jindřichův Hradec,  

OS ZZS Strakonice, výjezdová základna Milevsko. 

Pravidelné školení lékařů – OS ZZS Tábor. 

Výuka studentů učitelství pro ZŠ na Pedagogické fakultě JČU.   

Mobil salon -  prezentace práce ZZS. 
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Květen 

Akreditovaný inovační kurz pro NLZP výjezdových skupin – OS Český Krumlov a výjezdová 

základna Vimperk. 

Pravidelné školení lékařů – oblast České Budějovice. 

Vzdělávací akce s Kryštůfkem v nákupním centru Géčko v Českých Budějovicích. 

Červen 

Akreditovaný inovační kurz pro NLZP výjezdových skupin – OS ZZS Tábor, výjezdová 

základna Dačice. 

Pravidelné školení lékařů – OS ZZS Strakonice. 

Červenec 

Seminář o nelegálních zbraních a jejich účincích na lidské zdraví. 

Školení HZS ČSD v Českých Budějovicích. 

Srpen 

Mateřská škola Hlinecká – výuka první pomoci. 

Vzdělávací akce pro firmu KRKA s.r.o. ve Frymburku nad Vltavou. 

Září 

Akreditovaný inovační kurz pro NLZP výjezdových skupin – OS ZZS Prachatice, OS ZZS 

Strakonice. 

Pravidelné školení lékařů – OS ZZS Písek. 

AKNEL GROUP a.s. – výuka první pomoci. 

Krajské školní hospodářství Protivín – výuka první pomoci. 

Říjen 

Akreditovaný inovační kurz pro NLZP výjezdových skupin –  ÚS ZZS České Budějovice,  

OS ZZS J. Hradec, OS ZZS Tábor. 

Pravidelné školení lékařů – oblast Tábor.  
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Listopad 

Akreditovaný inovační kurz pro NLZP výjezdových skupin – výjezdová základna ZZS 

Třeboň, ÚS ZZS České Budějovice. 

Pravidelné školení lékařů – oblast Jindřichův Hradec. 

Kurz Airway management a difficult airway – pro lektory v Plzni. 

MŠ Plana nad Lužnicí – první pomoc pro učitele. 

Pelhřimovský podvečer - aktivní účast lektorů na přednáškách. 

Prosinec 

Akreditovaný inovační kurz pro NLZP výjezdových skupin – ÚS ZZS České Budějovice. 

Pravidelné školení lékařů – oblast České Budějovice. 

Policie ČR v J. Hradci a Dačicích – výuka první pomoci. 
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UDÁLOSTI ROKU 2014 

 

Posádka ZZS ve Frymburku získala nové zázemí 

3. února 2014 ve 13 hodin bylo slavnostně otevřeno Centrum integrovaného záchranného 

systému v jihočeské obci Frymburk.   

Pásku slavnostně přestřihli zástupci investorů, tedy Jihočeského kraje, městyse Frymburk, 

Hasičského záchranného sboru České republiky a pozvaní významní hosté.  

Slavnostního aktu se zúčastnili hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola, první náměstkyně 

Mgr. Ivana Stráská, starosta městyse Frymburk Oto Řezáč, za Generální ředitelství HZS ČR 

náměstek generálního ředitele plk. Ing. František Zadina, ředitel Zdravotnické záchranné 

služby Jihočeského kraje MUDr. Marek Slabý, starosta SH ČMS Václav Žižka a řada dalších 

významných hostů z nejvyššího vedení Hasičského záchranného sboru České republiky či 

orgánů státní správy a samosprávy. 

V novém Centru integrovaného záchranného systému budou společně sloužit profesionální 

hasiči HZS Jihočeského kraje, záchranáři ZZS Jihočeského kraje a zázemí zde mají i 

dobrovolní hasiči městyse Frymburk. 
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Hejtman středočeského kraje ocenil pomoc ZZS JčK při povodních v roce 2013 

 

Mobil salon 2014 

Ve dnech 11. – 13. dubna 2014 se konal již 22. ročník výstavy Mobil salon. Pavilon „Z“, ve 

kterém se prezentovaly složky IZS, patřil již tradičně k nejpoutavějším částem výstavy. 

V letošním roce nabídly návštěvníkům jednotlivé složky IZS expozici uniforem, které 

používají záchranáři, policisté a hasiči při výkonu služby.  Uvnitř v pavilonu byla vystavena 

menší zásahová vozidla v barvách všech složek integrovaného záchranného systému. 

Zdravotnická záchranná služba JčK konkrétně vystavila Škodu Yeti, která se využívá 

v systému Rendez-vous.  Vnitřní expozice ZZS JčK přiblížila návštěvníkům náplň práce 

záchranářů a celý systém organizace výjezdové činnosti záchranné služby. Prohlédnout si 

mohli i řadu speciálních pomůcek využívaných jak při výcviku záchranářů tak při vlastní 

práci v terénu. 

Před pavilonem „Z“ byl připraven blok poutavých ukázek společné práce záchranářů, 

policistů a hasičů. Své dovednosti předvedli i policejní kynologové, nechyběla ani ukázka 

sebeobrany, kterou si připravili policisté ze Školního policejního střediska v Lišově společně 

s městskou policií a zdravotnickou záchrannou službou. Velkou atrakcí pro diváky byl i přílet 

vrtulníku Letecké záchranné služby Bell 427 a možnost zblízka si prohlédnou jeho vybavení. 
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6. ročník celorepublikového turnaje záchranných služeb ČR v ledním hokeji 

Ve dnech 2. - 4. května 2014 se konal již 6. ročník celorepublikového turnaje záchranných 

služeb ČR v ledním hokeji. Letošní ročník pořádala ZZS Plzeňského kraje. Na zimním 

stadionu Plzeň – Kooperativa aréna se sešel rekordní počet 14 týmů z jednotlivých krajů ČR a 

Bratislavy. Týmu HC Jihočeši, který reprezentoval ZZS JčK,  se podařilo vybojovat stříbrnou 

medaili.  
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Rallye Rejvíz 2014 

V Koutech nad Desnou se od 21. do 25. května konal již 18. ročník mezinárodního odborného 

metodického zaměstnání a soutěže pro posádky zdravotnických záchranných služeb. 

Letošní novinkou bylo zavedení kategorií STANDART a FREESTYLE, které umožnilo účast 

i nestandardně složeným posádkám a zároveň zachování co nejspravedlivější hodnocení všech 

posádek. Do Národní soutěže RR se přihlásilo 24 lékařských posádek a 33 posádek 

záchranářů z celé ČR. Mezinárodní soutěže se zúčastnilo 16 posádek lékařských a 19 

paramedických. Na soutěžící čekala ve třech denních a dvou nočních etapách pestrá 

škála zajímavých úkolů. 

Za jihočeskou záchrannou službu letos do Jeseníků vyrazily získat nové zkušenosti tři 

lékařské posádky z Jindřichova Hradce, Strakonic a Písku a tři nelékařské posádky z Tábora, 

Prachatic a Písku. Nejlépe se dařilo posádce RLP Strakonice která se umístila na 9. místě 

v kategorii standart. Ve stejné kategorii se pak umístily na 14. místě RLP Jindřichův Hradec a 

15. místě RLP Písek. Posádky RZP se umístily na těchto místech:  14. ZZS Tábor, 21. ZZS 

Prachatice a 32. ZZS Písek. 

Již tradičně se na realizaci RR aktivně podíleli i letečtí záchranáři ZZS Jčk. Zajišťovali provoz 

stanoviště „Postroj“, kde všichni soutěžící museli slanit z druhého patra vnitřkem schodiště. 

Na stanovišti strávili 14 hodin a pod rukama jim prošlo více jak 310 soutěžících. 
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Budějovický půlmaraton, 7.6.2014 

Na start třetího ročníku běžeckého závodu Mattoni ½ Maraton České Budějovice se postavilo 

celkem 4 600 běžců včetně závodníků dm rodinného běhu na 3 km. 

ZZS JčK zajišťovala zdravotnickou asistenci v průběhu závodu čtyřmi sanitními vozy se 

třinácti zdravotníky záchranné služby. Na náměstí Přemysla Otakara II. bylo přistaveno 

vozidlo pro řešení následků mimořádných událostí, které poskytovalo zázemí záchranářům i 

zraněným sportovcům a dva sanitní vozy ZZS JčK. Další dvě posádky ZZS JčK pak byly 

rozmístěny na strategických místech podél trati závodu. 

První část závodu –„ Rodinný běh“ proběhl celkem bez problémů a zdravotníci ošetřovali 

pouze několik pacientů s drobnými odřeninami a puchýři. V průběhu hlavního závodu již měli 

záchranáři plné ruce práce. I přes snahu organizátorů co nejvíce zmírnit dopad horkého počasí 

na běžce si zdravotní stav řady z nich vyžádal pomoc. Jednalo se především o kolapsové stavy 

způsobené dehydratací, ztrátou minerálů a vyčerpáním. Celkem byl ošetřeno 23 účastníků 

závodu. 8 jich muselo být převezeno do českobudějovické nemocnice (6x na interní oddělení, 

2x na traumatologii), žádný z nich však nebyl přímo ohrožen na životě. Dalších patnáct 

závodníků bylo zaléčeno v prostoru zdravotnického zázemí na náměstí. Po doplnění tekutin, 

minerálů, cukrů a krátkém odpočinku se jejich stav natolik zlepšil, že mohli být propuštěni. 

Péči ZZS vyhledalo i 10 diváků s drobnými zdravotními obtížemi. Krátce před 23. hodinou 

byl ošetřen poslední pacient a záchranáři mohli zdravotnickou asistenci ukončit. 
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Kouzelný den v ZOO Ohrada, 21.6.2014 

Preventivně výchovná akce zaměřená především na rodiny s dětmi si kladla za cíl 

připomenout dětem a rodičům, jak strávit prázdniny ve zdraví a bez úrazů. Svoji techniku a 

činnost zde společně představily všechny složky IZS. 

 

 

Nový systém předávání výzev výjezdovým skupinám 

Díky finančním prostředkům z nadace ČEZ se v červenci 2014 podařilo zrealizovat projekt 

pagerového systému, který zajistil maximální spolehlivost a zrychlení komunikace při 

předávání tísňové výzvy výjezdovým skupinám ZZS JčK. Zkvalitnění a zrychlení 

komunikace by se mělo projevit v dalším zvýšení kvality práce záchranářů včetně zkrácení 

dojezdových časů k pacientům. 

Posádky zdravotnické záchranné služby komunikují se zdravotnickým operačním střediskem 

různými a na sobě nezávislými druhy spojení. Ať již elektronicky prostřednictvím internetu, 

či mobilních telefonů, tak zejména klasicky radiofonní sítí, tedy radiostanicemi. Tato síť je 

analogová i digitální. Konkrétně informace o výjezdu byly předávány jednotlivým členům 

posádky klasickou analogovou radiofonní sítí přes radiostanice vážící bezmála 0,5 kg. Právě 

tento systém byl nahrazen pagery, jejichž hmotnost je pouhých 120g, čímž se záchranářům 

značně ulevilo. Nelze opomenout i ekonomickou stránku, neboť cena jednoho pageru 
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nedosahuje ani poloviny ceny radiostanice, zejména v situaci, kdy nyní používané 

radiostanice postupně fyzicky i morálně stárnou a bylo by nutno jich většinu obměnit. 

Stávající analogová radiofonní síť bude nadále využita pro zálohování hlasové komunikace 

mezi jednotlivými výjezdovými skupinami a operačním střediskem.  

Náklady na projekt zavedení pagerů v hodnotě přibližně 2,5 miliónu korun byly plně hrazeny 

z prostředků nadace energetické společnosti ČEZ.  

 

Čidla CO 

V září získali jihočeští záchranáři nového pomocníka. Jedná se o přístroj, který nejenže zlepší 

diagnostické možnosti pracovníků ZZS, ale současně ochrání posádku, pacienta a jeho okolí 

před nenápadným zabijákem, který představuje oxid uhelnatý. S otravou tímto plynem se 

opakovaně setkávají zdravotníci v nemocnicích i na zdravotnické záchranné službě.  Jsme 

tedy přesvědčeni, že jde o další smysluplný krok k ochraně zdraví a životů v našem kraji. 

Přístroj, který ZZS JčK jako první uvádí do provozu pro každou posádku, je vlastně čidlem 

nepřetržitě monitorujícím obsah oxidu uhličitého v atmosféře. Protože se jedná o malou 

krabičku zanedbatelné hmotnosti, bude vždy umístěna na služebním oděvu jednoho z členů 

posádky, aniž by mu překážela a současně tím bude umožněn bezproblémový kontakt 

s ovzduším v místnosti. Při výskytu minimální hladiny CO v atmosféře je posádka ihned 

informována zvukovým, světelným a vibračním alarmem. Okmžitě tedy může zahájit 

evakuaci osob ze zasažených prostor a okamžitě zahájit nutnou léčbu, případně povolat další 

složky IZS. Díky časnému varování nedochází k dalšímu zhoršování stavu pacientů ani 

ohrožení zdravotníků a ostatních osob, které se na místě nacházejí. Tento jednoduchý způsob 

detekce CO a jeho snadné použití tak významně urychlí stanovení diagnózy, zamezí možným 

omylům, výrazně snižuje riziko postižení příchozích a osob, které nebyly s plynem v přímém 

styku, zároveň zvyšuje šanci na přežití u osob již otrávených a současně zvyšuje bezpečnost i 

pro zasahující členy posádky ZZS. Jednou z výhod tohoto detektoru je i jeho snadná 

dostupnost, neboť se jedná o komerčně vyráběnou ochrannou pomůcku a přijatelná cenová 

hladina ve vztahu ke zvýšení kvality zdravotní péče a zvýšení hladiny bezpečnosti občanů a 

zasahujících zdravotníků. 

 

Štěstí s překážkou, 28.9.2014 

Štěstí s překážkou“ byla kulturně-osvětová akce, která si kladla za cíl komunikovat s 

veřejností o sociální problematice rodin pečujících o handicapovaného nebo dlouhodobě 

nemocného člena. Zdravotnická záchranná služba JčK na této dobročinné akci, která se 

konala na náměstí Přemysla Otakara II v Českých Budějovicích, prezentovala svoji nejnovější 

techniku a vybavení. Záchranáři se věnovali především dětem a seznamovali je se svojí prací 

a základy poskytování první pomoci. 
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 Zachraň život a Kryštůfkem, 2.10.2014 

Od ranních hodin až do pozdního odpoledne probíhala ve čtvrtek 2.10. 2014 v Českých 

Budějovicích v prostorách nákupního centra Géčko celodenní edukační akce s názvem 

„Zachraň život s Kryštůfkem“. Organizátory byla Zdravotnická záchranná služba Jihočeského 

kraje, spolu s nadačním fondem Kryštůfek. Odbornou garanci poskytla Česká resuscitační 

rada. Událost podpořil také Jihočeský kraj a město České Budějovice. 

„Zachraň život s Kryštůfkem“ je celostátní projekt, který byl odstartován v květnu 2014 

v Ostravě. České Budějovice jsou již čtvrtým městem, kde se tato edukační akce koná. 

Symbolicky bude projekt zakončen v Hradci Králové 16.10.2014 na Evropský den záchrany 

života. 

 

Cílem celého dne bylo zvýšit povědomí laické veřejnosti o významu první pomoci při srdeční 

zástavě. Přivolání pomoci zvládnou dobře již žáci od první třídy základní školy. Operátoři 

tísňové linky 155 každému v reálné situaci vždy poradí, co dělat do příjezdu posádky 

záchranné služby. Naší snahou bylo přesvědčit veřejnost o tom, že zahájením resuscitace u 

člověka se srdeční zástavou nelze nic pokazit - je možné „pouze“ zachránit život. Včas 

zahájená srdeční masáž ještě před příjezdem profesionálních záchranářů je mnohdy faktorem 

rozhodujícím o přežití pacienta. Důraz byl proto kladen především na rozpoznání selhání 

oběhu a osvojení si dovednosti základní resuscitace.  

Dopoledního programu se zúčastnilo bezmála 300 dětí ze základních škol. Žákům byla na 

jednotlivých stanovištích přiblížena problematika KPR z různých úhlů pohledu. Shlédli 
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instruktážní video. Pod vedením instruktorů záchranné služby trénovali praktický nácvik 

resuscitace. Zkušené operátorky tísňové linky 155 je poučili jak správně přivolat pomoc. Děti 

si také prohlédli vybavení sanitního vozu a mněli možnost si vyzkoušet i některé z pomůcek a 

vybavení, které záchranáři běžně používají. Na závěr si formou testu ověřili získané znalosti. 

Úspěšní laičtí zachránci obdrželi drobné dárky od Nadačního fondu Kryštůfek. 

V odpoledním bloku byla jednotlivá stanoviště otevřena veřejnosti. Nejčastěji se dařilo oslovit 

rodiny s dětmi. Zatímco dospělí se zajímali o problematiku poskytování první pomoci 

v konkrétních situacích, děti většinou nalákalo malování s Kryštůfkem a možnost prohlídky 

sanitky.  

 

…dokážete zachránit ŽIVOT?, 16.10.2014 

Oblastní středisko ZZS Písek zorganizovalo v rámci Evropského dne záchrany života 

edukační akci, jejímž cílem bylo zvýšit povědomí laické veřejnosti o významu první pomoci 

při selhání oběhu. V Palackého sadech v Písku si mohla široká veřejnost vyzkoušet resuscitaci 

pod vedením profesionálních záchranářů, prohlédnout sanitní vozidlo diskutovat na téma 

poskytování první pomoci. 
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PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ  

 

ZAMĚSTNANCI ZZS JČK 

 

  

2010 2011 2012 2013 2014 

  

Celkový počet zaměstnanců  487 500 505 520 534 

z toho:  lékaři  41 44 47 49 48 

  SZP 235 242 247 256 268 

  NZP 162 163 159 162 166 

  
THP a 

ostatní  49 51 52 53 54 
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EKONOMICKÉ UKAZATELE 

 

Ukazatel 2013 2014 
rozdíl             

2014 - 2013 

    

Spotřeba materiálu 28 352 28 241 -111 

Spotřeba energie 5 216 4 641 -575 

Opravy a udržování 11 581 10 592 -989 

Cestovné 1 819 1 907 88 

Ostatní služby 14 997 15 110 113 

Mzdové náklady 254 280 258 173 3 892 

z toho: platy zaměstnanců 213 910 220 255 6 346 

               OON 39 925 37 306 -2 620 

               DPN 446 339 -107 

Zákonné sociální pojištění 85 648 86 878 1 230 

Zákonné sociální náklady 6 571 6 653 82 

Daně a poplatky 324 95 -229 

Odpisy 27 354 27 588 234 

Ostatní náklady 6 600 9 589 2 989 

Náklady celkem 442 741 449 466 6 725 

    
Tržby z prodeje služeb 161 791 170 855 9 064 

Ostatní výnosy 11 637 6 910 -4 727 

Tržby z prodeje majetku 501 530 29 

Provozní příspěvek 269 158 271 312 2 155 

Výnosy celkem 443 087 449 608 6 521 

    
Hospodářský výsledek 346 141 -204 
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NÁKLADY 
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MZDOVÉ NÁKLADY 
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VÝNOSY 
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INVESTICE 
 

Investice realizované v roce 2014 
    

České Budějovice   

  2x  sanitní vůz ZZS 

  2x Škoda Yeti - RV vozidlo 

  Škoda Fabia Ambiente combi - referentské vozidlo 

  Škoda Octavia - referentské vozidlo 

  set pro UPV 

  výukový model HALL 

  IT technologie virtualizace serveru 

  zprovoznění dieselagregátu  

  rekonstrukce kotelny  

  vchodové dveře budovy ředitelství  

Jindřichův Hradec   

  sanitní vůz ZZS  

  výjezdová základna Kunžak 

  set pro UPV 

Český Krumlov   

  defibrilátor LP 15 

  garáž RV 

  výjezdová základna Horní Planá - projektová dokumentace 

Prachatice    

  sanitní vůz ZZS - technické zhodnocení  

Tábor   

  sanitní vůz ZZS 

Písek   

  sanitní vůz ZZS 

  defibrilátor LP 15 

Strakonice   

  sanitní vůz ZZS 

  sanitní vůz ZZS - technické zhodnocení  
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VÝZNAMNÉ DARY  
 

  E. ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice poskytla finanční 

dar ve výši 100.000,- Kč na další vzdělávání lékařů, nákup odborné literatury a dokumentační 

potřeby, zdravotnických potřeb a přístrojů.  

     Společnost KAPITOL, pojišťovací a finanční poradenství, a.s., Brno 

poskytla v rámci celorepublikové akce „Kryštůfek záchranář dětem“ věcný dar ve výši 

99.792,- Kč – 396 ks plyšové hračky Kryštůfek za účelem uklidnění a zlepšení psychického 

stavu dětí, které bude ZZS ošetřovat nebo převážek k lékařskému vyšetření. 

    Společnost COMETT Plus spol. s.r.o., Tábor poskytla finanční 

dar ve výši 35.000,- Kč. Tyto prostředky využila ZZS JčK k úhradě školení zaměstnanců a 

účasti na mezinárodní soutěži Rallye Rejvíz. 

    Autoškola Benasi, s.r.o., Český Krumlov poskytla bezúplatně 

službu – školení řidičů v hodnotě 3.146,- Kč. 


