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SLOVO ÚVODEM  
 

Rok 2015 byl desátým rokem existence Zdravotnické záchranné služby jihočeského kraje jako 

samostatné, celokrajské organizace. Byl to tedy rok bilancování, ale i rok přinášející další rozvoj a novinky 

v zajištění přednemocniční neodkladné péče v Jihočeském kraji.  

Z pohledu kvantitativního došlo k dalšímu nárůstu počtu výjezdů, kterých absolvovaly posádky ZZS 

přes 81 tisíc, což je 222 výjezdů denně nebo také 9 za hodinu. Také lze říci, že ZZS ošetřila počet pacientů 

odpovídající 12,5% všech obyvatel kraje. Srovnáme-li počet výjezdů s dobou před 10 lety, došlo k nárůstu o 

32 845 výjezdů za rok. Díky významné a všestranné podpoře Jihočeského kraje došlo v roce 2015 k rozšíření 

počtu výjezdových posádek o tři a základen o další dvě. Padesát posádek ZZS JČK tedy vyjíždí z třiceti 

výjezdových základen, což je o 6 základen a 11 posádek více než před deseti lety. Můžeme tedy s čistým 

svědomím konstatovat, že dostupnost ZZS v Jihočeském kraji se významně zlepšila, stejně tak jako dojezdové 

časy. 

Nejvýznamnějším krokem Jihočeského kraje v podpoře přednemocniční neodkladné péče bylo 

vybudování nového moderního hangáru, heliportu, základny pro leteckou záchrannou službu a základny pro 

pozemní posádku v Plané u Českých Budějovic.  Tyto prostory, které umožňují další rozvoj ZZS do budoucnosti 

se staly ještě před dokončením, působivou kulisou při oslavách 10. výročí ZZS JČK a předání slavnostního 

praporu ZZS JČK hejtmanem Jihočeského kraje Mgr. Jiřím Zimolou. 

K významným změnám došlo i v oblasti operačního řízení, informačních a datových technologií, jejichž 

zcela zásadní rekonstrukci a modernizaci umožnil tzv. „Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické 

záchranné služby Jihočeského kraje“ spolufinancovaný z Integrovaného operačního programu. Výše investic 

v tomto programu překročila 40 milionů Kč. Z fondů EU se podařilo financovat i standardní obměnu vozového 

parku a přístrojového vybavení. 

Členové výjezdových skupin i operačního střediska se krom trvale rostoucího počtu výjezdů účastní i 

povinných školících a vzdělávacích akcí v rámci organizace, ale i v rámci České republiky jako posluchači i 

přednášející. Nad rámec svých povinností pravidelně provádějí školení členů ostatních složek IZS, žáků na všech 

stupních vzdělávacího systému, jako vyučující se zúčastňují výuky na odborných středních zdravotních školách 

i Jihočeské univerzitě. Spolupráci s ostatními složkami IZS na území Jihočeského kraje lze hodnotit při 

společných zásazích jako nadstandardní a stejně tak je tomu i při společných cvičeních celokrajského nebo 

oblastního rozsahu. Velice kvalitní spolupráce ve všech směrech se trvale rozvíjí s holdingem Jihočeských 

nemocnic i jednotlivými nemocnicemi, jak po stránce organizační, tak profesní a doufám, že kritická personální 

situace ve zdravotnictví tyto vazby spíše utuží, než poničí. 

Na závěr bych chtěl poděkovat za významnou podporu Jihočeskému kraji a jeho představitelům, všem 

zaměstnancům Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje za jejich profesionální nasazení a „tah na 

bránu“, které dokazuje i potěšující nárůst pochval od našich pacientů. Děkuji i kolegům zajišťujícím ekonomiku, 

personální, technické a organizační zajištění ZZS JČK, partnerům z nemocnic a IZS za jejich podporu a spolupráci 

a dovolím si doufat, že rok 2016 nezastaví další rozvoj zdravotnické záchranné služby a přednemocniční 

neodkladné péče v našem regionu. 

 

 
  
        MUDr. Marek Slabý, MBA 
        ředitel ZZS Jihočeského kraje 
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PROFIL ORGANIZACE 

 

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA JIHOČESKÉHO KRAJE 

B. Němcové 1931/6 

370 01 České Budějovice 

 
IČ:   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. 

Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje jako organizaci tvoří: 

 ředitelství, 

 zdravotnické operační středisko, 

 výjezdové základny s výjezdovými skupinami, 

 pracoviště krizové připravenosti, 

 vzdělávací a výcvikové středisko. 

 

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, MBA 

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 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.    

 

DALŠÍ ČINNOST  
 

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje dále provozuje a poskytuje: 

o Lékařskou pohotovostní službu ve Vodňanech a Blatné,  

o Zubní pohotovostní službu v Táboře, 

o Protialkoholní záchytnou stanici se sídlem v Českých Budějovicích, 

o Zdravotnickou dopravní službu v Písku, 

o Přepravu pacientů neodkladné péče, 

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   
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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. 

 

ZDROJE FINANCOVÁNÍ  

 
Přednemocniční neodkladná 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 nejsou hrazeny v rámci zdravotního pojištění, jsou financovány z příspěvku 

zřizovatele. Financování investičních akcí je pokryto  dotací zřizovatele, vlastními prostředky a dotačními tituly 

EU.  

Dalším zdrojem financování jsou dotační tituly ze státního rozpočtu (příspěvek na krizové řízení dle Zákona 

374/2011 Sb.), Fond zábrany škod, ale i další příjmy (dary, tržby z prodeje majetku, zdravotnické asistence, 

státní rozpočet a finanční prostředky EU, atd.) 

 

OBLASTNÍ STŘEDISKA A VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JČK 
 
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje zajišťuje svými silami a prostředky přednemocniční 

neodkladnou péči pro celý Jihočeský kraj a má jednu z nejhustších sítí výjezdových základen v České republice. 

Sanitní vozy jsou připraveny vyjet k zásahu z 30 výjezdových základen. Síť základen je uspořádána tak, aby 

byla naplněna dikce zákona o zdravotnické záchranné službě a přednemocniční neodkladná péče byla 

poskytnuta do dvaceti minut od přijetí tísňové výzvy.  
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OBSAZENÍ VÝJEZDOVÝCH ZÁKLADEN 
 
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje je členěna na jedno územní a šest oblastních středisek, která 

provozují 30 výjezdových základen.  

 

Na výjezdových základnách je v denním provozu 53 výjezdových skupin, z toho 36 rychlé zdravotnické pomoci, 

7 rychlé lékařské pomoci (RLP), 9 Rendez-vous (RV) a 1 posádka letecké záchranné služby (LZS).  

Noční provoz zajišťuje 47 výjezdových skupin, z toho 32 rychlé zdravotnické pomoci (RZP), 6 rychlé lékařské 

pomoci (RLP), 9 Rendez-vous (RV).  

 
 

 
Výjezdová základna 

 
Denní provoz 

 
Noční provoz 

České Budějovice 4x rychlá zdravotnická pomoc 
2x rendez-vous 

4x rychlá zdravotnická pomoc 
2x rendez-vous 

České Budějovice – Pražská 1x rychlá zdravotnická pomoc 1x rychlá zdravotnická pomoc 

Kaplice 1x rychlá zdravotnická pomoc 1x rychlá zdravotnická pomoc 

Týn nad Vltavou 1x rychlá lékařská pomoc 1x rychlá lékařská pomoc 

Trhové Sviny 1x rychlá lékařská pomoc 1x rychlá lékařská pomoc 

Jaderná elektrárna Temelín 1x rychlá zdravotnická pomoc 
(spoluúčast HZS) 

1x rychlá zdravotnická pomoc 
(spoluúčast HZS) 

Letecká záchranná služba 
Letiště Planá 

1x rychlá lékařská pomoc 
(posádka HEMS) 

1x rychlá lékařská pomoc 
(do 19°°,nebo do západu slunce) 

Český Krumlov 1x rendez - vous 
2x rychlá zdravotnická pomoc 

1x rendez - vous 
2x rychlá zdravotnická pomoc 

Horní Planá   1x rychlá zdravotnická pomoc  

Vyšší Brod 1x rychlá zdravotnická pomoc 1x rychlá zdravotnická pomoc  

Frymburk 1x rychlá zdravotnická pomoc 1x rychlá zdravotnická pomoc 

Jindřichův Hradec 1x rendez - vous 
3x rychlá zdravotnická pomoc 

1x rendez - vous 
2x rychlá zdravotnická pomoc 

Kunžak 1x rychlá zdravotnická pomoc 1x rychlá zdravotnická pomoc 

Dačice 1x rychlá lékařská pomoc 1x rychlá lékařská pomoc 

Třeboň 1x rychlá lékařská pomoc 1x rychlá lékařská pomoc 

Suchdol nad Lužnicí 1x rychlá zdravotnická pomoc 1x rychlá zdravotnická pomoc 

Písek 3x rychlá zdravotnická pomoc 
1x rendez-vous 

2x rychlá zdravotnická pomoc 
1x rendez-vous 

Milevsko 1x rychlá lékařská pomoc 1x rychlá lékařská pomoc 

Čimelice 1x rychlá zdravotnická pomoc 1x rychlá zdravotnická pomoc 

Prachatice 3x rychlá zdravotnická pomoc 
1x rendez-vous 

2x rychlá zdravotnická pomoc 
1x rendez-vous 

Vimperk 
1x rychlá zdravotnická pomoc 
1x rendez-vous 

1x rychlá zdravotnická pomoc 
1x rendez-vous 

Volary 1x rychlá zdravotnická pomoc 1x rychlá zdravotnická pomoc 

Vacov 1x rychlá zdravotnická pomoc 1x rychlá zdravotnická pomoc 

Strakonice 3x rychlá zdravotnická pomoc 
1x rendez-vous 

2x rychlá zdravotnická pomoc 
1x rendez-vous 

Blatná 1x rychlá lékařská pomoc 1x rychlá lékařská pomoc 

Vodňany 1x rychlá zdravotnická pomoc 1x rychlá zdravotnická pomoc 
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Tábor 3x rychlá zdravotnická pomoc 
1x rendez-vous 

3x rychlá zdravotnická pomoc 
1x rendez-vous 

Soběslav 1x rychlá lékařská pomoc 1x rychlá zdravotnická pomoc 

Mladá Vožice 1x rychlá zdravotnická pomoc 1x rychlá zdravotnická pomoc 

Opařany 1x rychlá zdravotnická pomoc 1x rychlá zdravotnická pomoc 

 

 
 

 

ZDRAVOTNICKÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO  
 
Zdravotnické operační středisko ZZS Jihočeského kraje (ZOS ZZS JČK) je centrálním pracovištěm operačního 

řízení, které pracuje v nepřetržitém režimu. 

 

Hlavní činnosti ZOS : 

 příjem a vyhodnocení tísňových volání, 

 převzetí a vyhodnocení výzev a vyrozumění přijatých od základních složek integrovaného záchranného 

systému a od orgánů krizového řízení, 

 vydávání pokynů výjezdovým skupinám na základě přijatých tísňových výzev, 

 poskytování instrukcí k zajištění první pomoci prostřednictvím sítě elektronických komunikací, je-li 

nezbytné poskytnout první pomoc do příjezdu výjezdové skupiny na místo události, 

 spolupráce s ostatními zdravotnickými operačními středisky, a operačními a informačními středisky 

integrovaného záchranného systému, 

 koordinace činnosti pomocných operačních středisek, 

 zajišťování komunikace mezi poskytovatelem zdravotnické záchranné služby a poskytovateli akutní 

lůžkové péče, 

 koordinace předávání pacientů cílovým poskytovatelům akutní lůžkové péče, 

 koordinace přepravy pacientů neodkladné péče mezi poskytovateli zdravotních služeb podle zákona o 

zdravotních službách. 
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V roce 2015 přijalo ZOS ZZS JČK na tísňové lince celkem 168 782 volání. Přijatá volání zahrnují především 

tísňové výzvy, případně se jedná o telefonická sdělení informačního charakteru. Výjimkou nejsou ani volání, 

která tísňovou linku 155 zneužívají.  

 

Na ZOS ZZS JČK pracuje ve 12 hodinových směnách 32 operátorů v nepřetržitém provozu. V běžném provozu 

jsou 4 pracoviště operátorů linky tísňového volání 155 a 2 pracoviště dispečerů ZOS. Všichni pracovníci ZOS 

ZZS JČK mají minimálně středoškolské vzdělání ve zdravotnickém oboru a jsou odborně vyškoleni 

pro poskytování TANR (telefonicky asistované neodkladné resuscitace) i TAPP (telefonicky asistované první 

pomoci). 

 

V roce 2015 eviduje ZZS JČK 485 kardiopulmonálních resuscitací pro mimonemocniční zástavu oběhu. Z toho 

ve 414 případech došlo k zástavě oběhu před příjezdem posádky ZZS JČK, u 278 pacientů (67%) byla 

operátorem ZOS zahájena telefonicky asistovaná resuscitace. K tomuto údaji považujeme za důležité dodat, 

že laická resuscitace před dosažením pacienta profesionální zdravotnickou pomocí byla v roce poskytnuta u 

313 pacientů ze 414, tj. u 75,6%. 

 

Zdravotnické operační středisko v roce 2015 prošlo zásadními změnami zejména v oblasti operačního řízení. 

Byla provedena rekonstrukce a modernizace stávajících prostor a výměna stávajících technologií. Tyto změny 

byly realizovány v rámci projektu „Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Jihočeského 

kraje“ spolufinancovaného z Integrovaného operačního programu.  

V rámci rekonstrukce a modernizace prostor došlo k vytvoření čtyř záložních pracovišť. Stávajících šest 

pracovišť bylo modernizováno, celkový počet pracovišť byl navýšen na deset.  

ZOS ZZS JČK k 1.12.2015 přešlo na nový systém operačního řízení, který umožňuje operátorům pracovat v 

událostním systému řešení výjezdů posádek a poskytuje tak lepší přehled a efektivnější nasazení sil a 

prostředků ZZS JČK dle aktuální operační situace.  
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PRACOVIŠTĚ KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI  
 

Pracoviště krizové připravenosti (dále jen „PKP“) Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje je zřízeno a 

obsah jeho činnosti je stanoven ustanovením § 16 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

V kalendářním roce 2015 byly PKP vykonávány činnosti s cílem zvýšení připravenosti a akceschopnosti 

poskytovatele Zdravotnické záchranné služby na území Jihočeského kraje k řešení mimořádných událostí a 

krizových situací, především pak: 

 součinnost se složkami IZS a orgány krizového řízení při přípravě taktických cvičeních složek IZS, 

 školení členů výjezdových skupin ZZS Jihočeského kraje za účelem zvýšení jejich připravenosti a 

odborných znalostí k řešení mimořádných událostí a krizových situacích, 

 účast na odborných konferencích a jiných vzdělávacích akcích. 

 

 

Součinnost se složkami IZS a orgány krizového řízení 

 

V rámci součinnosti se složkami IZS a orgány krizového řízení se PKP podílelo na přípravě a následné realizaci 

několika taktických cvičení složek IZS, instrukčně metodických zaměstnání a jednoho vícestupňového cvičení 

orgánů krizového řízení. Níže následuje seznam součinnostních cvičení realizovaných v roce 2015. 

 

Komunikace Vysoce nebezpečné nákazy (datum provedení cvičení: 22. ledna 2015) 

Námětem tohoto cvičení složek IZS byl nácvik komunikace v počáteční fázi mimořádné události vzniklé 

v důsledku příjmu pacienta s podezřením na výskyt vysoce nebezpečné nákazy ve zdravotnickém zařízení – 

ambulanci praktického lékaře, dle zásad stanovených Směrnicí Jihočeského kraje pro jednotný postup při vzniku 

mimořádné události podléhající mezinárodním zdravotnickým předpisům v souvislosti s výskytem vysoce 

nakažlivé nemoci ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů zdravotních služeb (Směrnice pro VNN). 

Za ZZS Jihočeského kraje bylo do tohoto cvičení zapojeno Zdravotnické operační středisko (ZOS).  

 

Dačice 2015 (datum provedení cvičení: 24. března 2015) 

Námětem cvičení byl požár jedné z bytových jednotek Domova s pečovatelskou službou v Dačicích, který vznikl 

v důsledku technické poruchy varné konvice, se zraněním 3 osob. 

 

Požár výletní lodi Adalbert Stiffter (datum provedení cvičení: 29. května 2015) 

Námětem cvičení, které se konalo na vodní nádrži Lipno, byl požár výletní lodi s nutností provedení evakuace 

cestujících, kteří se v době požáru nacházeli na její palubě. 

Mezi cvičícími byly dvě výjezdové skupiny RZP dislokované na výjezdové základně Frymburk a Vyšší Brod, které 

v rámci cvičení ošetřili celkem 5 osob postižených na zdraví. 

 

Sanitka 2015 (datum provedení cvičení: 3. června 2015) 

Námětem mezinárodního a současně také mezikrajského taktického cvičení Sanitka 2015 byla dopravní 

nehoda dvou dodávkových automobilů a skupiny cyklistů nedaleko obce Vratěnín. Vzhledem k rozsahu a místu 

mimořádné události byly do cvičení zapojeny složky IZS Jihočeského a Jihomoravského kraje, kraje Vysočiny a 

Dolního Rakouska. 
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Jako cvičící se akce zúčastnila výjezdová skupina RZP z výjezdové základny Dačice. V odpoledních hodinách 

dále proběhla prezentace vybavení jednotlivých přítomných složek, kde ZZS Jihočeského kraje prezentovala 

jedno z vozidel pro řešení následků mimořádných událostí, a to včetně jeho materiálního a technického 

vybavení, a vybavení Biohazard týmu ZZS Jihočeského kraje. 

 

Věž 2015 (datum provedení cvičení: 17. června 2015) 

Námětem cvičení, byla záchrana osoby z obtížně přístupného prostoru – ochozu vyhlídkové věže. 

 

Škola 2015 (datum provedení cvičení: 23. června 2015) 

Námětem cvičení byl úmyslně založený požár v přízemí školy se zraněním 3 osob a následnou demonstrací 

úmyslu spáchání sebevraždy pachatele – žháře. 

Za ZZS Jihočeského kraje byly do cvičení zapojeny dvě výjezdové skupiny RZP z výjezdové základny Vodňany. 

 

Zóna 2015 (datum provedení cvičení: 22.– 24. září 2015) 

Víceúrovňové cvičení složek IZS a orgánů krizového řízení, jehož námětem byla radiační mimořádná událost 

na JE Temelín vzniklá v důsledku poškození kontejnmentu jaderného zařízení. Součástí cvičení byl také 

praktický nácvik evakuace jedné obce ze zóny havarijního plánování JE Temelín. 

Zástupci PKP se mimo jiného zúčastnili jako pozorovatelé nácviku činnosti přijímacího střediska v Třeboni, 

které bylo vybráno v závislosti na vývoji radiační situace simulované pro potřeby cvičení.  

 

Výskyt vysoce nebezpečné nákazy 2015 (datum provedení cvičení: 22. října 2015) 

Toto cvičení volně navázalo na cvičení Komunikace VNN (leden 2015), v rámci kterého byla procvičována 

komunikace v úvodní fázi společného zásahu složek IZS u pacienta s podezřením na výskyt VNN. Cvičení Výskyt 

vysoce nebezpečné nákazy 2015 měla za cíl ověřit připravenost jednotlivých složek IZS a procvičit jejich 

spolupráci dle zásad Směrnice pro VNN. 

Námětem cvičení byl společný zásah složek IZS u pacienta s podezřením na VNN, který se nacházel v ambulanci 

zdravotnického zařízení, a jeho převoz na Kliniku infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na 

Bulovce – pro potřeby cvičení bylo pracoviště simulováno Infekčním odd. Nemocnice České Budějovice. 

Do cvičení byl za ZZS Jihočeského kraje zapojen Biohazard tým a ZOS ZZS Jihočeského kraje. 
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Kromě zmíněných taktických cvičení byly PKP uspořádány dvě prověřovací cvičení kontaktních míst 

poskytovatelů akutní lůžkové péče zřízených podle § 6 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné 

službě, ve znění pozdějších předpisů. Tato prověřovací cvičení, jejichž cílem bylo ověření funkčnosti pracovišť 

kontaktních míst jednotlivých zdravotnických zařízení na území Jihočeského kraje, proběhla v měsících květnu 

a listopadu 2015. Výstupy z obou cvičení byly předány jednotlivým poskytovatelům akutní lůžkové péče cestou 

Krajského úřadu Jihočeského kraje. 

 

Dále se zaměstnanci ZZS Jihočeského kraje zúčastnili metodických cvičení krizové připravenosti Pražská 155 a 

Rallye Rejvíz 2015. Cílem účasti na těchto metodických zaměstnáních byla výměna zkušeností a nácvik postupů 

řešení modelových situací, jako je např. útok aktivního střelce, dopravní nehoda s velkým počtem zraněných 

osob a další. 

 

          
 

 

 

Školení členů výjezdových skupin ZZS Jihočeského kraje 

 

V rámci PKP je zřízena Pracovní skupina pro řešení následků mimořádných událostí, která zajišťuje interní 

školení členů výjezdových skupin v oblasti řešení mimořádných událostí a krizových situací. 

Příprava probíhala v roce 2015 formou teoretické výuky a praktických nácviků práce s technickým vybavením 

a prostředky, které jsou uloženy ve vozidlech pro řešení následků mimořádných událostí. V rámci teoretické 

výuky byli posluchači seznamování s vnitřními předpisy organizace, které se týkají problematiky mimořádných 

událostí, se souborem typových činností složek IZS při společném zásahu, činností speciálních skupin při ZZS 

Jihočeského kraje (Biohazard tým, Výškové záchranné družstvo), Vnějším havarijním plánem JE Temelín, 

používanými osobními ochrannými pracovními prostředky a problematikou Systému psychosociální 

intervenční služby (SPIS). Při praktických nácvicích se posluchači seznámili s kompletním vybavením vozidel 

pro řešení následků mimořádných událostí a zásadami jeho používání a zaměstnanci zařazení na pozici řidičů 

absolvovali kondiční jízdy s těmito logistickými vozidly.  

 

Účast na odborných konferencích a jiných vzdělávacích akcích 

 

Členové pracovní skupiny pro řešení následků mimořádných událostí se v průběhu uplynulého roku zúčastnili 

řady odborných konferencí, seminářů, popř. dalších vzdělávacích akcí různě tematických zaměřených. 
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Cílem účasti členů výše uvedené pracovní skupiny je prohlubování odborných znalostí a zvyšování jejich 

připravenosti v oblasti řešení následků mimořádných událostí tak, aby mohli své nově získané zkušenosti 

předávat dalším zaměstnancům ZZS Jihočeského kraje. 

 

Z akcí, kterých se pracovníci PKP, popř. členové pracovní skupiny pro řešení následků mimořádných událostí 

zúčastnili, lze jmenovat například: 

 konference Medicína katastrof Brno 2015 

 seminář Řešení vysoce nebezpečných nákaz v ČR 

 konference Olomoucké dny urgentní medicíny 

 konference Dostálovy dny urgentní medicíny 

 konference urgentní medicíny a medicíny katastrof Pelhřimovský podvečer 

 konference Medicína katastrof Hradec Králové 2015 
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BIOHAZARD TEAM 
 
Tento tým je zařazen do Výjezdní skupiny 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. 

V roce 2015 bylo pořízeno z dotace Ministerstva zdravotnictví určené na financování nákladů na připravenost 

poskytovatelům ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací speciální sanitní vozidlo určené pro 

transport pacientů s vysoce nebezpečnými nákazami. Vozidlo je vybaveno filtroventilační jednotkou, která 

umožňuje v sanitní zástavbě vytvořit podtlak/přetlak podle toho, zda má chránit okolí před pacientem, nebo 

pacienta a posádku před kontaminovaným okolním prostředím. Dále je vozidlo vybaveno nosítky se zvýšenou 

nosností pro transport silně obézních pacientů 

 

 

Cvičení složek IZS 

V areálu Nemocnice České Budějovice, a.s. se 22. 10. 2015 uskutečnilo taktické cvičení složek integrovaného 

záchranného systému na téma „Výskyt vysoce nebezpečné nákazy 2015“. Cílem cvičení bylo procvičení 

jednotného postupu, který by byl použit v případě podezření na výskyt nebezpečné nákazy. 
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Podle připraveného scénáře se do jedné z ambulancí Nemocnice České Budějovice, a. s., dostavili dva pacienti, 

u nichž lékař zjistil anamnézu, obdržel informace o jejich pobytu v západní Africe a na základě zjištěných 

výsledků vyslovil podezření na vysoce nebezpečnou nákazu (VNN). Zdravotnický personál nemocnice následně 

kontaktoval cestou operačního střediska HZS Jihočeského kraje Krajskou hygienickou stanici, informace 

postoupil dalším složkám integrovaného záchranného systému a byl aktivován Biohazard tým ZZS Jihočeského 

kraje. 

Biohazard tým podle přesně stanovených postupů převzal v ordinaci pacienty a dokumentaci od přítomné 

epidemioložky. Pacienti byli umístěni do biovaku a převezeni na infekční oddělení českobudějovické 

nemocnice. K transportu bylo použito speciální sanitní vozidlo vybavené filtrační jednotkou, která umožňuje 

v sanitce vytvořit přetlak nebo podtlak a tím zabraňuje úniku infekční nákazy do okolí. V případě reálného 

zásahu by pacienti s podezřením na VNN byli směrováni do Fakultní nemocnice Na Bulovce v Praze. 

V areálu nemocnice jednotka Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje zřídila dekontaminační 

stanoviště, kde byl po transportu pacientů veškerý zdravotnický materiál a záchranářský personál, který přišel 

do kontaktu s osobami s podezřením na nákazu, dekontaminován. 

Hasiči, lékaři, sestry, záchranáři, policisté i epidemiologové si v reálném čase vyzkoušeli vzájemnou komunikaci 

a správnost stanovených postupů, které by byly v podobném případě použity. Součinnostní taktické cvičení 

prokázalo důležitost vzájemné spolupráce při řešení mimořádné události tohoto typu a zajištění ochrany 

veřejného zdraví včasným přijetím příslušných opatření. Byla prověřena také součinnost se Zdravotním 

ústavem Ústí nad Labem a firmou Asana, s. r. o. 

 

V prosinci 2015 se zúčastnili členové Biohazard týmu vzdělávacího a výcvikového kurzu ve Státním ústavu 

jaderné, chemické a biologické ochrany v Kamenné. Zúčastněným byla nejdříve přiblížena působnost této 

instituce, které se zaměřuje na výzkumnou a vývojovou činnost v oblasti identifikace a kvantifikace 
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radioaktivních, chemických a biologických látek, vč. hodnocení a vývoje individuálních a kolektivních 

prostředků ochrany člověka před těmito látkami a dále na bezpečnostní výzkum v rámci boje proti terorismu, 

jakož i vážným průmyslovým haváriím. Poté se uskutečnila prohlídka vybavení jednotlivých laboratoří, která 

byla zakončena praktickým výcvikem používání OOPP v rizikovém prostředí. Zde si účastníci pod odborným 

dohledem odzkoušeli funkčnost svého vybavení a taktéž správnost svých postupů při práci v rizikovém 

prostředí včetně dekontaminace osob.  

 

SYSTÉM PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENČNÍ SLUŽBY (SPIS)  
 

 
 

ZZS JČK poskytuje zaměstnancům službu psychosociální intervenční péče. Jedná se o péči, která se orientuje 

na poskytování péče „dovnitř“, tedy zaměstnancům, kteří projdou nadlimitně zátěžovými situacemi spojenými 

s výkonem profese. Cílem této služby je podpora při zvládání akutní stresové reakce, snížení rizika profesního 

selhání, prevence výskytu posttraumatické stresové poruchy, syndromu vyhoření a dalších možných následků 

v souvislosti s působením nadlimitní psychické zátěže. Systém psychosociální intervenční služby vychází 

z principů Critical Incident Stress Management (CISM).  

 

Peer péče, jak se tato podpora zaměstnanců také nazývá, se poskytuje ve dvou formách – skupinové a 

individuální. Skupinová podpora (defusing, debriefing, demobilizace) je v rámci SPIS poskytována těsně po 

skončení náročné akce, až do několika dnů po události, kde cílem je uzavření této události, zmírnění příznaků 

stresu, podání informace a o možných následcích a projevech stresu, případné předání do následné speciální 

péče. Individuální forma podpory je zaměřena na zmírnění akutních obtíží po vypjatých pracovních situacích 

nebo v náročných životních stavech zaměstnanců formou aktivního naslouchání, emoční podpory, poskytnutí 

profesní podpory a empatie, doporučení s cílem obnovení vlastních sil a zvládacích strategií, zmírnění stresové 

reakce nebo případné předání zasaženého do další péče.  

 

Zásady poskytování psychosociální podpory 

 

Všichni členové týmu SPIS ZZS JČK, koordinátor a peeři, se řídí odbornými postupy, etickými zásadami a 

právními normami. Zachovávají mlčenlivost a diskrétnost o skutečnostech, které by mohli poškodit či 

znevýhodnit zaměstnance, kterému je péče poskytována. V případě individuální podpory chrání jeho 

anonymitu. Řídí se etickým kodexem SPIS. 

O poskytnutí psychosociální intervenční služby je oprávněn požádat zaměstnanec sám a to koordinátora nebo 

kteréhokoli peera, kdykoli v průběhu nebo po skončení zátěžové události. Členové týmu SPIS ZZS JČK dále 

proaktivně oslovují své kolegy po prožitých nadlimitně zátěžových situacích a nabízejí jim tento druh péče. 

V případě skupinové formy podpory spolupracuje tým SPIS s managementem konkrétního oblastního 

střediska ZZS JČK. V případě individuální podpory je péče poskytována podle uvážení s dodržením zásady 

diskrétnosti a důvěrnosti na místech k tomu vhodných.  
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Činnost SPIS v roce 2015 

 

Oproti roku 2014 došlo k nárůstu činností spojených se zvládáním složitých profesně náročných situacích 

v práci zaměstnanců ZZS JČK. Bylo provedeno 44 intervencí (nárůst o 76% oproti roku 2014), na kterých se 

podílel celý tým SPIS ZZS JČK, který v současné době má 6 aktivních, vyškolených členů. Tým SPIS ZZS JČK se 

účastnil aktivit systému SPIS ČR v roce 2015, mimo jiné Rallye Rejvíz 2015, kde proběhlo instruktážně 

metodické zaměstnání se zaměřením na zvládnutí stresu v práci posádek po nadlimitní události spojené se 

střelbou pachatele.  Na pracovní konferenci SPIS ČR v Hraběticích v Libereckém kraji se aktivně procvičovaly 

techniky práce s kolegy, kteří při výkonu profese prošli náročnou situací vyžadující následnou psychosociální 

intervenční péči. V uplynulém roce měl tým SPIS ZZS JČK tři pracovní schůzky, jejichž hlavním tématem bylo 

hodnocení činnosti a návrhy dalších možných aktivit.  Všichni členové SPIS ZZS JČK se podíleli na prezentaci 

činnosti SPIS v rámci interních školení v oblasti řešení mimořádných událostí a krizových situací. 

 

VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO ZZS JČK 2015 

 
Vzdělávací a výcvikové středisko (VVS) je zřízeno jako organizační součást ZZS JČK ve smyslu § 9 odst. 2 písmena 

e) zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. Na základě akreditace Ministerstva zdravotnictví 

České republiky, Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a České lékařské komory zabezpečuje 

další vzdělávání a doškolování lékařů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví v oblasti přednemocniční 

neodkladné péče. Toto vzdělávání probíhá v rámci mateřské organizace i mimo ni (např. pořádání odborných 

seminářů, konferencí). Dalším důležitým úkolem Vzdělávacího a výcvikového střediska je prohlubování 

teoretických znalostí a praktických dovedností příslušníků složek integrovaného záchranného systému i laické 

veřejnosti v poskytování první pomoci.  

 

Vzdělávací aktivity připravuje a realizuje tým lektorů, který se skládá z 21 nelékařských zdravotnických 

pracovníků a 3 lékařů z řad zaměstnanců Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. Lektoři Vzdělávacího 

a výcvikového střediska se pravidelně účastní také odborných akcí mimo území Jihočeského kraje, daří se 

prohlubování spolupráce s ostatními vzdělávacími a výcvikovými středisky v rámci celé České republiky. Tato 

součinnost je užitečná pro přenos poznatků a zkušeností z výcviku zdravotnických pracovníků.  

 

Nosným prvkem vzdělávání zaměstnanců Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje je inovační kurz pro 

nelékařské zdravotnické pracovníky. Absolvování této vzdělávací akce je povinné. Nácvik na jednotlivých 

tematicky zaměřených stanovištích probíhá ve dvoučlenných skupinách, simuluje zásah posádky rychlé 

zdravotnické pomoci (zdravotnický záchranář + řidič-záchranář). Tímto se daří dosáhnout individuálního 

přístupu k jednotlivým pracovníkům a zároveň je poskytován dostatečný prostor k nácviku i závěrečné diskuzi 

s lektorem. Odborná náplň jednotlivých stanovišť: kardiopulmonální resuscitace dospělých, diagnostika 

zdravotního stavu pacienta na modelu – Hal S3201 a řešení situace dle metodických pokynů Zdravotnické 

záchranné služby Jihočeského kraje, ošetření pacienta s vícečetným poraněním po dopravní nehodě včetně 

využití imobilizačních pomůcek a přístrojů. V další části se program školení věnuje platné legislativě a etice 

zdravotnických pracovníků při výkonu profese a seznámení s činností zdravotnického operačního střediska. 

 

V roce 2015 byl zprovozněn systém e-learningového vzdělávání a podpory, čímž se VVS ZZS zařadilo ke 

vzdělávacím a výcvikovým střediskům využívajícím moderní výukové metody. 
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Přehled akcí Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS JČK v roce 2015 
 
Leden 

o inovační kurz pro nelékařské zdravotnické pracovníky 3 x 

o školení v poskytování první pomoci pro HZS JE Temelín 2 x 

o školení v poskytování první pomoci pro zaměstnance firmy AVIRE, s. r. o., Č. Budějovice 

o školení v poskytování první pomoci a resuscitace pro žáky Střední školy technické a obchodní Dačice 

Únor 

o inovační kurz pro nelékařské zdravotnické pracovníky 4 x 

o výuka řidičů vozidel ZZS na stanovišti JE Temelín 

o supervize výuky první pomoci - lektoři pořádkové policie (Policie České republiky) 

o výuka první pomoci pro českobudějovický skautský oddíl + ukázka záchranářské techniky 

o školení první pomoci pro zaměstnance firmy E. ON, pobočka Tábor 

o školení první pomoci pro pedagogy ZŠ Máj 

o nácvik kardiopulmonální resuscitace na výjezdovém stanovišti Trhové Sviny 

Březen 

o inovační kurz pro nelékařské zdravotnické pracovníky 4 x 

o setkání lektorů Vzdělávacího a výcvikového střediska zaměřené na interaktivní výuku pomocí 

simulátoru Hal 

Duben 

o inovační kurz pro nelékařské zdravotnické pracovníky 5 x 

o školení první pomoci pro strážníky Městské policie Č. Budějovice 

o účast na Mobil salonu 2015, ukázky práce ZZS JČK, edukační program pro základní školy a veřejnost, 

spolupráce s IZS 

o setkání vzdělavatelů zdravotnických záchranných služeb v rámci konference Brněnské dny 

přednemocniční neodkladné péče (Mikulov) 

Květen 

o inovační kurz pro nelékařské zdravotnické pracovníky 4 x 

o účast lektorů na hodnocení soutěže Českého červeného kříže v poskytování první pomoci pro děti 

základních škol 

o setkání lektorů Vzdělávacího a výcvikového střediska zaměřené na neodkladnou resuscitaci dětí. 

o spolupráce na pořádání a účast lektorů na konferenci „Řešení mimořádné události“ (Krajský úřad 

Jihočeského kraje) 

Červen  

o inovační kurz pro nelékařské zdravotnické pracovníky 4 x 

o osvětová akce v poskytování první pomoci pro zaměstnance ČSOB (Hluboká nad Vltavou) 

o školení první pomoci pro střední odborné školy (Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné) 

o školení poskytování první pomoci pro asistenty strážníků Městské policie Č. Budějovice 

 

Červenec 

o setkání lektorského týmu zajišťující provoz simulačního centra v rámci Vzdělávacího a výcvikového 

střediska. 

o příprava materiálů pro e-learningovou vzdělávací platformu pro zaměstnance Zdravotnické záchranné 

služby Jihočeského kraje (www.sovazzs.cz). 
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Srpen 

o edukační program pro dětské letní tábory v okrese Jindřichův Hradec 

o ukázka pro letní příměstský tábor Českého červeného kříže (Purkarec) 

o spuštění e-learningové studijní opory pro zaměstnance Zdravotnické záchranné služby Jihočeského 

kraje (www.sovazzs.cz) 

Září 

o teoretická příprava a praktický nácvik používání přístroje Lucas II na výjezdové základně v Týně n. V. 

o inovační kurz pro nelékařské zdravotnické pracovníky 5 x 

o účast na metodickém cvičení krizové připravenosti „Pražská 155“ 

Říjen 

o aktivní účast na konferenci Budějovice kazuistické 

o inovační kurz pro nelékařské zdravotnické pracovníky 4 x 

o ukázka činnosti zdravotnické záchranné služby pro E. ON Č. Budějovice, Brno 

Listopad 

o školení HZS ČR – spolupráce při zásahu u dopravní nehody (Č. Budějovice) 

o inovační kurz pro nelékařské zdravotnické pracovníky 4 x 

o školení první pomoci pro strážníky Městské policie Č. Budějovice 2 x 

o edukační akce pro žáky ZŠ Dukelská (školní družina) 

o školení technickohospodářských pracovníků ZZS JČK v poskytování první pomoci 

o výuka studentů Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích 

Prosinec 

o inovační kurz pro nelékařské zdravotnické pracovníky 3 x 

o příprava inovačního kurzu pro nelékařské zdravotnické pracovníky 2016 

o spolupráce s lektory Policie České republiky na přípravě školení první pomoci pro příslušníky dopravní 

policie 
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LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 
 
Změny v provozu LZS ZZS JČK v roce 2015 
 

V březnu 2015 bylo po pečlivé přípravě zahájeno zavádění poměrně zásadních změn v operačním řízení LZS – 

ve spolupráci se zástupci ZOS byla precizována indikační kritéria pro nasazení LZS, s důrazem na racionální 

využití LZS na území kraje a preferenci primárních zásahů v kategorii letů H1/I. Cílem těchto změn bylo 

důsledně naplňovat poslání LZS jak je zakotveno v doporučeném postupu č. 16 (Indikační kritéria pro nasazení 

letecké záchranné služby) SUMMK ČLS JEP.  

Začátkem srpna 2015 posádka K13 opustila po více než deseti letech letiště Hosín a od 3.8.2015 funguje v nově 

vybudované základně v areálu českobudějovického letiště (LKCS) v Plané u Českých Budějovic. 

 

 
 
Počet a struktura zásahů  

 

V roce 2015 ZZS JČK eviduje 481 vzletů, z toho se jednalo o 419 (87,1%) primárních zásahů a 62 (12,9%) 

mezinemocničních transportů.  

Tato čísla se výrazně liší oproti výsledkům z předchozích let, z přiloženého grafu je patrné, že se jedná o nejvyšší 

absolutní počet primárních zásahů a nejnižší absolutní počet sekundárních transportů od roku 2005.  
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Graf: Vývoj počtu zásahů LZS v letech 2005 - 2015 

 

Primární zásahy 

Z celkového počtu 419 primárních zásahů bylo 344 (82,1%) v kategorii H1/I, kdy je vrtulník LZS vyslán 

zdravotnickým operačním střediskem do terénu ihned na základě tísňové výzvy, zbylých 75 zásahů (17,9%) 

jsou lety kategorie H1/II – LZS vyžádána pozemní posádkou z místa události. 

 

Mezinemocniční transporty 

Mezinemocniční transporty reprezentují výraznou menšinu (12,9%) zásahů LZS v roce 2015. V 50 případech 

(80,6%) se jednalo o naléhavý transport na vyšší pracoviště, zbylých 12 mezinemocničních transportů (19,4%) 

představují ambulanční lety, v naprosté většině mimo Jihočeský kraj. 

 

Primární zásahy (419) 

H1/I H1/II 

344 82,1% 75 17,9% 

Mezinemocniční transporty (62) 

H2 A 

50 80,6% 12 19,4% 

 
V rámci mezikrajské spolupráce byl vrtulník LZS v roce 2015 vyslán k 15 zásahům na území sousedních regionů. 

Ve 35 případech (7,3%) byla letecká posádka odvolána zdravotnickým operačním střediskem před dosažením 

místa události. 

V roce 2015 byla 5x aktivována lezecká skupina k zajištění zásahu v nepřístupném terénu, lanové techniky byly 

při zásahu reálně využity ve dvou případech (náhlá zástava oběhu na hausbótu kotvícím u obtížně přístupného 

břehu vodní nádrže a případ otevřené fraktury bérce po pádu na sjezdovce v létě). 

 

Ošetření pacienti  

Při zásazích LZS v roce 2015 bylo ošetřeno celkem 451 pacientů, ve většině případů šlo o úrazové stavy - 300 

pacientů (66,5%), z nich dvě pětiny (123 pacientů) utrpěly zranění při dopravní nehodě.  

Ve skupině do 18 let věku bylo ošetřeno 86 pacientů (19% všech pacientů).  
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Personální zajištění zdravotnické posádky LZS 

Na zajištění provozu zdravotnické posádky LZS se v roce 2015 podílelo 10 zdravotnických záchranářů a 15 

lékařů. 

 

Spolupráce s traumacentrem Nemocnice České Budějovice, a.s. (TC NČB) 

Již tradičně je TC NČB - vzhledem ke struktuře pacientů, u kterých zasahuje LZS hlavním spolupracujícím 

partnerem.  

V subanalýze traumatizovaných pacientů (zásah H1/I, letecký transport do TC NČB; n=164 pacientů) jsme 

sledovali čas v přednemocniční péči měřený jako interval od okamžiku aktivace posádky LZS do předání v 

traumacentru. Medián času v přednemocniční péči je u sledované populace 64 minut. Čas v přednemocniční 

péči kratší než 60 minut (zlatá hodina) jsme zaznamenali u 70 ze 164 pacientů (42,7%), čas do 70 minut u 117 

ze 164 pacientů (71,3%).  

 

Letečtí záchranáři  

 

Jednou z podmínek práce záchranáře v posádce Letecké záchranné služby České Budějovice se stala kvalifikace 

Leteckého záchranáře – pracovníka, který je oprávněn provádět slanění z vrtulníku i záchranu na lanovém 

podvěsu od 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 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. 

 

6.2.2015 přivítala Dolní Vltavice na Lipensku záchranáře z celého Česka, aby si zde společně se zahraničními 

kolegy vyměňovali zkušenosti při nácviku záchrany lidského života na ledu. Tuto významnou aktivitu 

každoročně organizuje místní skupina Vodní záchranné služby Český Krumlov (VZS ČK). Akce se konala na 

základně vodní záchranné služby v Dolní Vltavici a stejně jako v loňském roce se aktivně zúčastnili i letečtí 

záchranáři ZZS JČK. 
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4.5. a 5.5.2015 probíhal opakovací výcvik leteckých záchranářů na letišti Hosín. Cílem bylo zautomatizování 

návyků komunikace mezi pilotem a leteckých záchranářem přes radiostanici během činnosti na lanovém 

podvěsu.  

 

14.5.2015 proběhl zásah na Orlické přehradě. Na hausbótu zakotveném v nepřístupné části prováděla 

výjezdová skupina RZP resuscitaci staršího muže. Na místo je krátce před příletem převezl HZS na loďce. 

Vzhledem ke vzdálenostem mezi možným místem přistání a místem možného nalodění posádky LZS byl jako 

nejrychlejší varianta podpory RZP skupiny zvolen lanový podvěs. 

16.5.2015 Pouhé dva dny na to záchranáři opět využili lanový podvěs u zraněného muže, který si při chůzi pod 

lanovkou na Kleti způsobil otevřenou zlomeninu dolní končetiny. I zde byl použit podvěs a po ošetření 

záchranářem na místě události byl pacient přenesen ve speciálním vaku pod vrtulníkem na místo bezpečného 

přistání. Následně byl muž transportován do českobudějovické nemocnice. 

 25.8.2015 ALFA-HELICOPTER připravila na konci srpna výcvik pro záchranáře ze zdravotnických záchranných 

služeb, pro které provozuje LZS. Jednalo se o nový koncept výcviku, poprvé testovaný v České republice. 

Záchranáři se v rámci nového konceptu cvičili v jednom dni jak v záchranných činnostech s využitím lanového 

podvěsu pod vrtulníkem, tak v dalších důležitých dovednostech. Protože pokus o takto ucelený výcvik u nás 

ještě nikdy neproběhl, byli o dohled a komentář požádáni zkušení rakouští kolegové. Jako hosté se na výcviku 

přímo podíleli i polští kolegové s vlastním vrtulníkem a také kolegové z Ústeckého kraje. Výcvik HEC 

monitorovali a vyhodnocovali také instruktoři letecké záchranné služby z Rakouska (ÖAMTC), se kterými ALFA-

HELICOPTER dlouhodobě rozvíjí spolupráci. O jejich praxi svědčí mimo jiné skutečnost, že letové posádky 

ÖAMTC provedou ročně přibližně osmdesát až devadesát ostrých vzletů s podvěsem v alpském terénu. 

Nácviku operací HEC se kromě rakouských kolegů účastnila také polská letecká záchranná služba zastoupená 

jednou posádkou a vlastním vrtulníkem EC-135.  

 

24.11.2015 Další společný výcvik s leteckými záchranáři z Olomouce, Brna a Jihlavy se konal v prostoru kempu 

Baldovec na Moravě. V krásném prostředí mezi lesy se procvičovaly záchranné techniky za využití vrtulníku EC 

135. Navádění na omezený prostor, vyzvednutí pacienta z lesní mýtiny či vysazení záchranáře na balkon cca 

20 m vysoké dřevěné věže a evakuace druhé osoby prověřilo připravenost všech zúčastněných. 
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Na konci roku 2015 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. 

 

Lezecká skupina ZZS JČK 

 

Lezecká skupina ZZS JČK byla oficiálně založena k 1. září 2005. V současné době je pravidelně školeno dvanáct 

záchranářů a 2 lékaři 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). 

Lezecká skupina ZZS JČK absolvovala za rok 2015 deset odborných školení pod vedením externího lektora. 

V průběhu roku 2015 se uskutečnila 2 velká Instruktážně metodická zaměstnání pro složky IZS s tematikou 

práce a záchrany nad volnou hloubkou. Vzhledem k tomu, že pracovníci LZS jsou zároveň členy této lezecké 

skupiny, úzce se prolíná výcvik v lezeckých aktivitách i záchrany vrtulníkem. 

 

IMZ „Věž 2015“ 

 

Na českobudějovické dominantě – Černé věži nacvičovali ve čtvrtek 23.4.2015 výškoví specialisté záchranné 

práce. Jednalo se o Instruktážně metodické zaměstnání, které pro složky Integrovaného záchranného systému 

připravila Zdravotnická záchranná služba JČK. Podobné cvičení proběhlo naposledy v letech 2010 a 2012.   

Hlavním cílem tohoto cvičení bylo ověření postupů složek IZS při záchraně osob z výškových budov. 

Výcviku se zúčastnilo bezmála šedesát specialistů ze Zdravotnické záchranné služby a Letecké záchranné služby 

Jihočeského kraje, Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, Policie ČR, Horské služby Šumava.  

 

 

           
 

IMZ „Amerika 2015“ 

 

Ve dnech 12. – 14. 10. 2015 se konalo v lokalitě lomů „Mexiko“ a „Velká Amerika“ Instruktážně metodické 

zaměstnání (IMZ) krizové připravenosti lezeckých skupin a leteckých záchranářů složek Integrovaného 

záchranného systému ČR (IZS). Akci již potřetí pořádala Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje. IMZ 

se zúčastnili zástupci složek IZS z celé republiky. Letošní ročník byl zaměřen především na pohyb a záchranu ve 

skalních stěnách a podzemních štolách. Nadšenci si mohli vyzkoušet i záchrany z vody. V přírodním polygonu 

se během tří dnů vystřídalo bezmála 300 lezců a záchranářů. IMZ byl určen pro lezecké skupiny napříč všemi 
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složkami IZS, posádky leteckých záchranných služeb a další složky provádějící a práci a záchranu ve výškách a 

nad volnou hloubkou. 

Hlavním cílem IMZ byl praktický výcvik výškových specialistů výše jmenovaných složek při pohybu v lanových 

cestách, evakuaci osob pomocí lanových technik v extrémních podmínkách simulujících vysoké fyzické a 

psychické nároky na zvládnutí úkolů. Dále ověření možností mezikrajské a mezirezortní spolupráce výškových 

specialistů při práci a záchraně, vzájemná výměna zkušeností a testování nových výrobků.   
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ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – VÝJEZDOVÁ ČINNOST   
 
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje v roce 2015 provedla celkem 81 011 výjezdů. Data, která 

jsou dostupná ze zdrojů Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR, tak řadí ZZS JČK v  celorepublikovém 

měřítku na šestou pozici v žebříčku počtu výjezdů. Zdravotnická záchranná služby Jihočeského kraje 

v celokrajském uspořádání funguje od roku 2005 a následující graf zachycuje nárůst počtu výjezdů v uplynulých 

deseti letech existence organizace. 

 

 
 

 

V rámci sledovaných kategorií výjezdů se jednalo o:   15 563 případů úrazů,  

                 2 423 případů  dopravních nehod, 

                 1 548 případů cévních mozkových příhod,  

910 případů akutního infarktu myokardu, 

485 případů, kdy byla provedena KPR. 

 

 

 

 Z celkového počtu 81 011 výjezdů bylo:   6 993 pacienti 0-18 let,  

                          74 018 pacienti starší 18 let.   
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Narůstající počet výjezdů se odráží v požadavku na vybudování a personální obsazení výjezdových základen 

ZZS JČK. Počet základen se za dobu existence ZZS JČK v celokrajském uspořádání navýšil o 6 nově zřízených 

základen. Následující graf zobrazuje vývoj počtu výjezdových základen a současně počtu výjezdových skupin 

za uplynulých deset let.  

 

 
 

 

 

VÝJEZDOVÁ ČINNOST ZZS JČK – OBLASTNÍ STŘEDISKA  

 
  České Český  Jindřichův Písek Prachatice Tábor Strakonice ZZS JČK 

  Budějovice Krumlov Hradec         celkem 

Primární RLP 3 084* 9 3 378 1 392 26 882 1 442 8 771 

Primární RZP 15 993 5 647 5 977 4 390 4 900 8 997 4 739 45 904 

Primární RV 5 049 1 508 1 252 1 492 1 959 2 176 1 361 13 436 

Primární celkem 24 126 7 164 10 607 7 274 6 885 12 055 7 542 75 653 

Sekundární RLP 425 59 134 143 61 254 87 1 163 

Sekundární RZP 1 888 221 498 452 280 467 389 4 195 

Sekundární 
celkem 

2 313 280 632 595 341 721 476 5 358 

Celkem výjezdů 26 439 7 444 11 239 7 869 7 226 12 776 8 018 81 011 

 

 

* Celkový počet primárních RLP v Českých Budějovicích zahrnuje 481 zásahů Letecké záchranné služby. 
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DALŠÍ ČINNOST ZZS JIHOČESKÉHO KRAJE 

 

PROTIALKOHOLNÍ ZÁCHYTNÁ STANICE  

Protialkoholní záchytná stanice (dále jen záchytná stanice) je zdravotnické zařízení zřízené Jihočeským krajem 

a provozované Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje na základě smlouvy o zajištění činnosti 

protialkoholní záchytné stanice.  

Záchytná stanice zajišťuje služby na úseku ochrany zdraví před alkoholismem, a to v souladu ze zákonem 

č.379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a o změně 

souvisejících zákonů v platném znění.  Záchytná stanice poskytuje nepřetržitě služby po dobu 24 hodin. Služby 

jsou zajišťovány odbornými zdravotnickými pracovníky.  

Vyšetření, pobyt na záchytné stanici  

 

Osoba, která není ohrožena na životě selháním základních životních funkcí, ale pod vlivem alkoholu nebo jiné 

návykové látky nekontroluje své chování, a tím bezprostředně ohrožuje sebe nebo jiné osoby, veřejný pořádek 

nebo majetek, nebo je ve stavu vzbuzujícím veřejné pohoršení, je povinna se podrobit ošetření (včetně odběru 

biologického materiálu) a pobytu v záchytné stanici po dobu nezbytně nutnou k odeznění akutní intoxikace. O 

přijetí, propuštění osoby z ošetření a délce pobytu na záchytné stanici rozhoduje výlučně lékař. Vyšetření a 

ošetření na záchytné stanici je konáno vždy za stanovenou finanční úhradu. Dopravu, vyšetření, ošetření a 

následný pobyt na záchytné stanici hradí ošetřená osoba, a to v případě, že se u ní prokáže přítomnost alkoholu 

nebo jiné návykové látky. 

 

Protialkoholní záchytná stanice v roce 2015 eviduje celkem 1 538 klientů. Souhrnná statistická data o počtu 

klientů PZS za uplynulých deset let zobrazuje následující tabulka.  

 

Rok 

Počet klientů 

Celkem 
z toho 

hospitalizovaní ambulanti 

2005 641 589 52 

2006 728 623 105 

2007 960 856 104 

2008 1 148 998 150 

2009 1 362 1 070 292 

2010 1 402 1 114 288 

2011 1 229 992 237 

2012 1 297 1 090 207 

2013 1 433 1 168 265 

2014 1 597 1 281 316 

2015 1 538 1 138 400 
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LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA  
 
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje v rámci dalších činností provozuje Lékařskou pohotovostní 

službu pro dospělé ve Vodňanech a v Blatné a zubní lékařskou pohotovostní službu v Táboře.  

Lékařská pohotovostní služba (LPS) poskytuje v nezbytném rozsahu ambulantní péči občanům, v návaznosti 

na služby a organizaci zdravotnické záchranné služby, v případech náhlé změny zdravotního stavu, zhoršení 

průběhu onemocnění, vzniklého v době mimo pravidelný provoz ambulantních zdravotnických zařízení. 

V případě výskytu infekčních onemocnění zajišťuje i základní protiepidemická opatření v nezbytném rozsahu. 

LPS je veřejnou službou. LPS není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které lze vyžádat v době 

běžného denního provozu zdravotnických zařízení. 

V LPS jsou ošetřováni i pacienti, kteří nemají bydliště ve  spádovém území a nejsou schopni se dostavit ke 

svému lékaři. Dále jsou za úhradu ošetřování samoplátci, za které nehradí poskytnutou zdravotní péči 

zdravotní pojišťovny. 

 

V roce 2015 bylo v rámci Lékařské pohotovostní služby ošetřeno 2 450 pacientů z toho:  

 

Zubní lékařská pohotovost    1 771 pacientů, 

Lékařská pohotovostní služba Blatná      598 pacientů, 

Lékařská pohotovostní služba Vodňany       81 pacientů. 

 

 

ZDRAVOTNICKÁ DOPRAVNÍ SLUŽBA 
  
Zdravotnická dopravní služba je provozována na dvou výjezdových základnách ZZS JČK, konkrétně v Písku a 

Čimelicích. K přepravě nemocných, raněných a rodiček je vymezeno celkem 13 sanitních vozidel. V roce 2015 

bylo zdravotnickou dopravní službou transportováno 21 738 pacientů, přičemž počet ujetých km sanitními 

vozidly v rámci této služby činil celkem 358 878 km.  
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UDÁLOSTI ROKU 
 

 
Slavnostní otevření nové výjezdové základny Kunžaku 

 

Dne 11. února 2015 otevřela ZZS JČK svou 29. výjezdovou základnu v Kunžaku. Slavnostní otevření proběhlo 

za účasti hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly, náměstkyně hejtmana Mgr. Ivany Stráské a starostů 

obcí jindřichohradeckého regionu. 

Po několika letech příprav se podařilo, díky výborné spolupráci s obcí Kunžak a Jihočeským krajem, vybudovat 

výjezdovou základnu v místě, které bylo doposud na hranici dojezdových časů z okolních základen. Její 

umístění přineslo významné zkrácení dojezdových časů nejen obyvatelům Kunžaku, ale i občanům okolních 

obcí, které se nacházejí v této oblasti z jedné strany sevřené Krajem Vysočina a z druhé strany Rakouskem. 

Výjezdová základna funguje v nepřetržitém provozu a je obsazena posádkou rychlé zdravotnické pomoci. 

Zázemí pro záchranáře vzniklo v nově postavené budově nedaleko náměstí v Kunžaku.  
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Svět v pohybu 2015 

 

 Ve dnech 17. - 19. dubna 2015 se v areálu Výstaviště České Budějovice, a.s. uskutečnila výstava pod názvem 

„Svět v pohybu“.  Tato expozice volně navazující na tradiční výstavu Mobil salon, je událostí, na které se složky 

IZS prezentují již řadu let. Tento ročník byl tematicky zaměřen na bezpečnost silničního provozu, laickou první 

pomoc a dopravní výchovu dětí.  

 

 

 
 

 

 

„Bambiriáda“, 22.-23. května 2015 

 

Českobudějovičtí záchranáři se opět aktivně zapojili do edukativní akce pro děti a mládež, kterou organizuje 

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje, pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje a primátora Statutárního 

města České Budějovice. Hlavním myšlenkou projektu je rozšiřování povědomí veřejnosti o aktivitách dětí a 

mládeže ve volném čase. Na ploše u Sportovní haly v Českých Budějovicích byla připravena přehlídka činnosti 

spolků a organizací, které pracují s dětmi a mládeže. Svou činnost zde prezentovaly i složky IZS. Děti si mohly 

prohlédnout vybavení sanitního vozidla ZZS JČK a ověřit si své dovednosti v poskytování první pomoci.  
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Vozový park ZZS JčK se rozrostl o 7 sanitních vozidel 

 

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje zařadila na začátku května do svého vozového parku sedm 

nových sanitních vozidel, které byly umístěny do provozu na výjezdové základny v Č. Budějovicích, Táboře, 

Jindřichově Hradci a Prachaticích. Pořízení nových sanitních vozidel včetně zdravotnického vybavení bylo z 85% 

financováno z Integrovaného operačního programu a zbylých 15% hradil Jihočeský kraj. Z finančních 

prostředků kraje se financovala také přestavba tří sanitních vozidel. 

 

 
 

 

Půlmaraton České Budějovice 

 

ZZS JČK zajišťovala 6. června 2015 již čtvrtý ročník Mattoni ½ maratonu České Budějovice. Záchranáři měli 

v průběhu hlavního závodu plné ruce práce. Tropické počasí dalo zabrat i zkušeným běžcům.  

Příčinou zdravotních potíží byly jak úrazy, tak i kolapsové stavy. Nejvíc práce čekalo na záchranáře v cíli závodu. 

Řada běžců po doběhnutí kolabovala v důsledku přehřátí, dehydratace a vyčerpání. Jejich stav si vyžádal 

intenzivní péči záchranářů. Celkem bylo ošetřeno 30 běžců a jedna dobrovolnice. Z toho zdravotní stav 14 osob 

si vyžádal hospitalizaci (1x ARO; 9x interní oddělení; 4x úrazová ambulance). Zbývajících 17 závodníků bylo 

zaléčeno v prostoru zdravotnického zázemí na náměstí.  

Zdravotnickou asistenci zajišťovala ZZS JČK 15 zdravotníky, 4 sanitními vozy RZP, 1 vozidlem Rendez - vous 

(RV). Na náměstí Přemysla Otakara II. bylo připraveno vozidlo pro řešení následků mimořádných událostí 

poskytující dostatečné zázemí pro práci záchranářů, 2 sanitky a vozidlo RV. Další výjezdové skupiny pak byly 

rozmístěny na strategických místech podél trati závodu. Do péče o závodníky se vzhledem k počtu pacientů 

zapojilo i několik výjezdových skupin ZZS přímo ze služby. 
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„Pomáháme fotbalem“, 14. června 2015  

 

Zdravotnická záchranná služba JČK podpořila 8. ročník sportovně charitativního projektu „POMÁHÁME 

FOTBALEM“. Jedná se o charitativní fotbalovou exhibici, které se každý rok účastní mnoho zvučných jmen 

(např. Jiří Mádl, Ondřej Vetchý, Vojtěch Dyk, Jan Koller, Dominika Hašek, Ondra Brzobohatý, Jakub Prachař a 

další). Posádka záchranné služby zajistila po dobu utkání zdravotnickou asistenci a současně umožnila 

zájemcům prohlídku sanitního vozidla a vybavení. Výtěžek z akce 150 000 Kč,- byl věnován dětskému oddělení 

Nemocnice České Budějovice, a.s. a 15 000,- Kč centru Arpida. 

 

 

Zábavný den dětí v ZOO Ohrada 

 

V sobotu 20. června 2015 se v areálu zoologické zahrady konal dětský den s doprovodným programem, 

kterého se tradičně zúčastnily i složky IZS. Zdravotnická záchranná služba JČK zde prezentovala vozidlo pro 

řešení následků mimořádných událostí a speciální sanitní vozidlo pro transport pacientů s vysoce nebezpečnou 

nákazou. Pro dětské návštěvníky měli záchranáři připraven program se zaměřením na zdravotnickou tématiku. 

Děti si mohly se záchranáři zasoutěžit, ověřit si své znalosti a dozvědět se zajímavosti o práci na záchranné 

službě. 

 
 

 

Nová výjezdová základna ZZS JČK v Horní Plané 

 

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje zahájila v červenci provoz již 30. výjezdové základny v obci 

Horní Planá na Českokrumlovsku. Slavnostní otevření nových prostor se uskutečnilo v úterý 23. června 2015 

za přítomnosti hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly, náměstkyně hejtmana Mgr. Ivany Stráské, 

ředitelky Domova důchodců Horní Planá Ing. Bc. Renaty Březinové, starosty obce Horní Planá pana Jiřího Hůlky, 

ředitele ZZS JČK MUDr. Marka Slabého a řady dalších významných hostů. 
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Zázemí pro výjezdovou skupinu ZZS JČK bylo vytvořeno v areálu Domova důchodců Horní Planá. Vyčleněné 

prostory prošly rekonstrukcí tak, aby plně vyhovovaly požadavkům na provoz ZZS a platné legislativě. Nově 

zde byla postavena garáž pro sanitní vozidlo. Výjezdová základna je od 1. července 2015 obsazena ve 

dvanáctihodinovém denním provozu posádkou rychlé zdravotnické pomoci. 

 

 
 

 

 

Dětský den na letním táboře Arpidy, 9. července 2015  

 

Jihočeští záchranáři navštívili letní tábor centra Arpida v Albrechticích nad Vltavou. Pro hendikepované děti si 

záchranáři připravili zábavně vzdělávací program na celé dopoledne. Účastníci tábora si mohli prohlédnout a 

náležitě prozkoumat sanitní vozidlo i vozidlo pro řešení následků mimořádných událostí. Společně se 

zdravotníky si děti vyzkoušely poskytnutí první pomoci s využitím záchranářského vybavení. Setkání 

záchranářů a účastníků tábora se setkalo s velkým nadšením, jak ze strany dětí, tak i záchranářů. 

 

Samolepky "ZACHRAŇTE ŽIVOT" v MHD 

 

ZZS JČK uzavřela se dvěma největšími dopravními společnostmi ve dvou největších jihočeských městech 

dohodu o podpoře výuky první pomoci. V autobusech a trolejbusech MHD Dopravního podniku města České 

Budějovice, a.s. a autobusech MHD společnosti COMETT PLUS, spol. s r.o. v Táboře se v pondělí 24. srpna 2015 

objevily samolepky s tématikou poskytování první pomoci. 

http://www.zzsjck.cz/news/123/122/Samolepky-ZACHRAnTE-zIVOT-v-MHD/
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Samolepka obsahuje velice stručný návod pro laickou veřejnost, jak postupovat při zástavě srdeční činnosti s 

upozorněním na tísňovou linku 155. Vše je soustředěno na 2 velmi názorných obrázcích, které si každý 

zapamatuje i během krátké cesty do práce, na nákup nebo za zábavou a snadno si je vybaví i ve stresu.  

Občané si tak mohli během jízdy městskou dopravou zopakovat nejdůležitější úkony při poskytování první 

pomoci – identifikace zástavy srdce, aktivování zdravotnické záchranné služby a zahájení nepřímé masáže 

srdeční. Vzhledem k pozitivním reakcím ze strany cestujících byl projekt v průběhu následujících měsíců 

rozšířen i do dalších měst na jihu Čech. 

 

                    
 

 

 

Lipno dětem aneb den s IZS, 5. září 2015 

 

Lipensko, s.r.o a složky IZS uspořádaly dětský den v prostorách Stezky korunami stromů a Active parku Lipno. 

Akce byla koncipována především pro děti, ale i dospělé, se zaměřením na řešení krizových situací. Návštěvníci 

se zábavnou formou dozvěděli, jak při záchranných akcích pracují hasiči, policie, zdravotnická záchranná 

služba, vodní a horští záchranáři.  

Po celý den byly připraveny ukázky práce jednotlivých složek a vystaveno velké množství techniky a vybavení.  

Zdravotnická záchranná služba JČK návštěvníkům představila speciální sanitní vozidlo pro transport pacientů 

s tzv. vysoce nebezpečnou nákazou a vozidlo pro řešení následků mimořádných situací. S velkým zájmem se 

setkali i společná ukázka zásahu hasičů, zdravotníků a policistů při velkém požáru a ukázka poskytnutí 

přednemocniční neodkladné péče utonulé osobě. 

 

 

10 let Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje 

 

V červenci 2015 uplynulo deset let od založení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje jako jednotné 

celokrajské organizace. U příležitosti tohoto výročí uspořádala ZZS JČK 11. září 2015 odbornou konferenci, 

které se zúčastnila i řada významných hostů včetně hejtmana Jihočeského kraje a představitelů složek IZS. Po 

slavnostním zahájení předal hejtman Mgr. Jiří Zimola Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje 

slavnostní prapor.  

„Záchranná služba je jednou ze základních složek integrovaného záchranného systému a objemem své práce 

patří k těm nejvytíženějším. Prapor, jako symbol jedinečné identity a svébytnosti organizace, jí ale jako jediné 

dosud chyběl. Proto vám jej u této příležitosti nyní předávám jako výraz ocenění vaší práce," uvedl Zimola. 
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Nový prapor podle ředitele ZZS JČK pomůže záchranářům identifikovat se s vlastní organizací. „Je dobré vědět, 

že konečně mámě nějaký symbol, který něco znamená. A můžeme jej rozvinout při všech důležitých, nebo 

slavnostních příležitostech," řekl Slabý. 

Uplynulé období pak shrnula i první náměstkyně hejtmana Mgr. Ivana Stráská, „Bylo to 10 let bojů dohadů, 

nadějí, plánů i pochyb. A i když jsme s panem ředitelem Slabým měli někdy rozdílné názory, tak jsme vždy 

sledovali jediný cíl, kterým je zajištění kvalitní péče pro pacienty a dostatek peněz pro záchranku, aby mohla 

fungovat tak, jak má," uvedla. 

Hejtman pak na závěr záchranářům poděkoval: „Jsem si velice dobře vědom, kolik úsilí, rizik a nezřídka i 

osobních obětí musejí denně postupovat při péči o naše životy a zdraví. Nepracují v teple svých kanceláří, ale 

v terénu za každého počasí bez ohledu na čas. Jsou to lidé, kteří si právem zaslouží naši velkou úctu,“ uvedl 

hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola. „Život a zdraví jsou tím nejcennějším, co máme. Před všemi, kteří 

o tyto hodnoty bojují v první linii, před celým týmem Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, jejím 

vedením, veškerým lékařským i nelékařským personálem hluboce smekám“ dodal. 

Na slavnostní akt navázaly přednášky v tematických blocích: historie záchranné služby v Jihočeském kraji, 

Letecká záchranná služba a přeshraniční spolupráce s Horním Rakouskem. Po obědě si návštěvníci prohlédli 

prostory nové základny Letecké záchranné služby, vystavený vozový park ZZS JČK a shlédli letové ukázky. 
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Nová základna LZS 

 

Slavnostní otevření nového zázemí pro Leteckou záchrannou službu JčK proběhlo v sobotu 12. září 2015 za 

účasti hejtmana Jčk Mgr. Jiřího Zimoly, náměstkyně hejtmana Jčk Mgr. Ivany Stráské, ředitele Letiště České 

Budějovice Ing. Ladislava Ondřicha, zástupce Alfa-Helicopter s.r.o. Martina Škvrněho, ředitele ZZS JČK MUDr. 

Marka Slabého a řady dalších významných hostů. 

Nová budova včetně hangáru, heliportu a příjezdové komunikace byla postavena na pozemcích kraje v těsné 

blízkosti Letiště České Budějovice. Jihočeský kraj do výstavby investoval 58 milionů korun. Součástí nového 

zázemí Letecké záchranné služby je i zázemí pro výjezdovou skupinu pozemní záchranné služby. Z tohoto 

stanoviště bude zabezpečena především oblast jihozápadně od Českých Budějovic, frekventovaná silnice na 

Český Krumlov a severní část Boleticka. 

„Současně je tu prostor pro složky IZS, umožňující přistání například policejního vrtulníku a jeho umístění 

v hangáru,“ uvedl ředitel ZZS s tím, že tu zároveň budou mít záchranáři dislokovaná i některá z vozidel pro 

řešení následků mimořádných událostí. 

Na slavnostní otevření základny pak navázal Den otevřených dveří Letiště České Budějovice. Areál letiště 

navštívilo během soboty rekordních 15 tisíc návštěvníků. Z letištní plochy vozil zájemce o prohlídku nového 

zázemí LZS historický autobus. 
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„Štěstí s překážkou“, 28. září 2015 

 

Štěstí s překážkou“ je kulturně-osvětová akce, která si klade za cíl komunikovat s veřejností o sociální 

problematice rodin pečujících o handicapovaného nebo dlouhodobě nemocného člena.  

Zdravotnická záchranná služba JČK podpořila svou přítomností tuto dobročinnou akci, která se konala 28. září 

na náměstí Přemysla Otakara II v Českých Budějovicích. ZZS JČK zde představila svoji nejnovější techniku a 

vybavení. Záchranáři se věnovali především dětem a seznamovali je činností posádek záchranné služby a učili 

je základy poskytování první pomoci. 

 

Cena Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR za rok 2015 

Řidič OS ZZS JČK Tábor Jaroslav Havelka převzal v Ostravě 7. října 2015 na konferenci XXII. Dostálovy dny 

urgentní medicíny významné ocenění. Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR mu udělila cenu za 

dlouholetou činnost v přednemocniční neodkladné péči a podíl na záchraně mnoha lidských životů. 

Nominovaným předal cenu MUDr. Marek Slabý, prezident AZZS ČR a MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., předsedkyně 

ČSL JEP společnosti UM a MK. Spolu s Jaroslavem Havelkou tak převzalo ocenění i dalších třináct 

kolegů  z ostatních zdravotnických záchranných služeb, kteří byli nominováni vedením jednotlivých krajských 

záchranných služeb za jejich přínos záchranné službě.  

 

Evropský den záchrany života 

 

Písečtí záchranáři se v letošním roce opět aktivně připojili k dalším organizátorům v České republice i v 

zahraničí a uspořádali, v rámci Evropského dne záchrany života, nácvik resuscitace pro širokou veřejnost. Akce 

se konala v Písku u Kamenného mostu, kde se v průběhu celého odpoledne záchranáři věnovali občanům 

města a učili je, jak se správně zachovat v případě, že jsou svědky náhlé zástavy oběhu.  

 

 

http://www.zzsjck.cz/news/130/122/Evropsky-den-zachrany-zivota/
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Utajený koncert v hangáru LZS 

 

V pátek 6. listopadu 2015 se v hangáru Letecké záchranné služby na Plané uskutečnil první ze série „utajených 

koncertů“ opery Jihočeského divadla. 

Orchestr opery Jihočeského divadla hrál pod taktovkou charismatického argentinského dirigenta Maria De 

Rose. Program byl ryze beethovenovský, složený z předehry ke Goethově dramatu Egmont a symfonie č.5            

c moll Osudové.  

 

 
 

ZZS a HZS Jihočeského kraje mají nově vybavená operační střediska 

 

Dne 27. listopadu 2015 v dopoledních hodinách byly na Operačním a informačním středisku HZS Jihočeského 

kraje a zdravotnickém operačním středisku Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje do provozu 

uvedeny nové technologie, které byly pořízeny z Krajského standardizovaného projektu Hasičského 

záchranného sboru Jihočeského kraje, IOP, výzva 11, a z Krajského standardizovaného projektu Zdravotnické 

záchranné služby Jihočeského kraje, IOP, výzva 11. ZZS JčK zároveň představila nová sanitní vozidla, 

přístrojovou techniku a technologie pořízené v rámci projektu Technologické vybavení ZZS JčK a zavedení 

služeb e-Health , IOP, výzva 23. 

Slavnostního zahájení provozu se zúčastnila náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská, 

tajemnice Bezpečnostní rady Jihočeského kraje Ing. Marta Spálenková, starosta krajského sdružení SH ČMS 

pan Jiří Žižka, dále pak zástupci vedení HZS Jihočeského kraje a ZZS Jihočeského kraje a samozřejmě ředitelé 

obou složek plk. Ing. Lubomír Bureš a MUDr. Marek Slabý, kteří projekty a nově pořízenou technologii všem 

přítomným představili. 
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Záchranáři v Dačicích se přestěhovali do nových prostor 

 

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje převzala 3. prosince 2015 nové prostory pro výjezdovou 

základnu v Dačicích. Slavnostního předání proběhlo v areálu Dačické nemocnice za přítomnosti náměstkyně 

hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské, ředitele ZZS JčK MUDr. Marka Slabého, ředitelky Nemocnice 

Dačice, a.s. MUDr. Miroslavy Člupkové a dalších zástupců zainteresovaných subjektů. 

 Záchranáři doposud sídlili v prostorách nemocnice na více místech. Řidiči v jedné budově, lékaři a záchranáři 

v jiné budově. Toto uspořádání bylo z provozních důvodů velmi nepraktické.  Díky nadstandartním vztahům 

s  nemocnicí se podařilo v jejím areálu najít nové prostory pro kompletní výjezdovou skupinu rychlé lékařské 

pomoci v jedné budově i s garážovým stáním. Prostory prošly částečnou rekonstrukcí včetně výměny oken a 

garážových vrat. Záchranáři nyní mají k dispozici garáž pro jedno sanitní vozidlo, sklad léků, dezinfekční 

místnost, denní místnost, šatny, sociální zázemí a místnosti pro lékaře, řidiče a záchranáře. 
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EKONOMICKÉ UKAZATELE ZZS JČK 

 

Ukazatel 2014        (tis. Kč) 2015        (tis. Kč) 
rozdíl 2015 - 2014            

(tis. Kč) 

Spotřeba materiálu 28 241 28 581 340 

Spotřeba energie 4 641 5 409 768 

Opravy a udržování 10 592 8 702 -1 890 

Cestovné 1 907 2 246 339 

Ostatní služby 15 110 15 484 374 

Mzdové náklady 258 173 278 732 20 560 

z toho: platy zaměstnanců 220 255 237 557 17 302 

          OON 37 578 40 046 2 467 

Zákonné sociální pojištění 86 878 93 638 6 760 

Zákonné sociální náklady 6 653 6 881 228 

Daně a poplatky 95 114 19 

Odpisy 27 588 34 688 7 100 

Ostatní náklady 9 590 5 039 -4 551 

Náklady celkem 449 467 479 514 30 047 

        

Tržby z prodeje služeb 170 855 193 765 22 910 

Ostatní výnosy 6 514 3 651 -2 863 

Tržby z prodeje majetku 530 247 -283 

Provozní příspěvek 271 709 282 087 10 379 

Výnosy celkem 449 608 479 751 30 143 

        

Hospodářský výsledek 141 237 96 
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ZAMĚSTNANCI  
 

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

  

Celkový počet zaměstnanců  487 500 505 520 534  558 

z toho:  lékaři  41 44 47 49 48  45 

  SZP 235 242 247 256 268  283 

  NZP 162 163 159 162 166  175 

  THP a ostatní  49 51 52 53 54  55 
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MZDOVÉ NÁKLADY (platy zaměstnanců + OON) 
 

 
 

 

PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ MZDA 
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NÁKLADY 
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VÝNOSY 
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PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE 
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INVESTICE 
 

    

České Budějovice   

 3x sanitní vůz ZZS 

 sanitní vůz - přestavba 

 RV vozidlo 

 2x referentské vozidlo 

 vozidlo VNN 

 4x set pro UPV 

 4x defibrilátor 

 4x přístroj nepřímá srdeční masáž 

 4x Car PC 

 4x vozidlová radiostanice 

 eHealth 

 garáž VZ Týn nad Vltavou 

 10x schodolez 

 IT technologie - virtualizace serveru 

 IT technologie - SONIC WALL 

 systém ohřevu vody ÚS 

 slavnostní prapor ZZS JčK 

Jindřichův Hradec   

 sanitní vůz ZZS 

 2x sanitní vůz - přestavba 

 3x přístroj nepřímá srdeční masáž 

 2x set pro UPV 

 2x defibrilátor  

 2x Car PC 

 2x vozidlová radiostanice 

 VZ Kunžak - dokončovací práce 

 parkovací státní VZ Jindřichův Hradec - správní poplatek 

Český Krumlov   

 sanitní vůz ZZS 

 3x přístroj nepřímá srdeční masáž 

 2x set pro UPV 

 2x defibrilátor  

 2x Car PC 

 2x vozidlová radiostanice 
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Prachatice    

 sanitní vůz ZZS 

 2x přístroj nepřímá srdeční masáž 

 set pro UPV 

 defibrilátor  

 Car PC 

 vozidlová radiostanice 

 IT technologie - tablet Motorola 

Tábor   

 sanitní vůz ZZS 

 RV vozidlo 

 2x set pro UPV 

 2x defibrilátor 

 2x přístroj nepřímá srdeční masáž 

 2x Car PC 

 2x vozidlová radiostanice 

 garážová vrata VZ Mladá Vožice 

 IT technologie - tablet Motorola 

Písek   

 RV vozidlo 

 2x sanitní vůz DRNR  

 2x přístroj nepřímá srdeční masáž 

 set pro UPV 

 defibrilátor  

 Car PC 

 vozidlová radiostanice 

Strakonice   

 RV vozidlo 

 2x přístroj nepřímá srdeční masáž 

 set pro UPV 

 defibrilátor 

 Car PC 

 vozidlová radiostanice 

 IT technologie - tablet Motorola 
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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, zdravotnických potřeb a přístrojů a vydání publikace k 10. výročí vzniku ZZS 
JČK. 
 

 
Nadační fond Kryštůfek Brno poskytl věcný dar ve výši 55.660,- Kč – 400 ks plyšových figurek Kryštůfek za 
účelem uklidnění a zlepšení psychického stavu dětí, které bude ZZS ošetřovat nebo převážet k lékařskému 
vyšetření. 
 

 
 
Jihočeský kraj – Krajský úřad, České Budějovice, daroval 1 kus mobilního telefonního přístroje Apple iPhone6, 
64 GB s příslušenstvím v ceně 21.177,37 Kč ke služebnímu využití pro práci tiskových orgánů. Dar byl poskytnut 
jako součást vybavení pracovníků tiskové skupiny Jihočeského kraje v rámci činnosti integrovaného tiskového 
střediska Jihočeského kraje 
 
Jihočeský kraj – Krajský úřad, České Budějovice, daroval částku 10.000,- Kč na slavnostní otevření základny 
letecké a pozemní záchranné služby na letišti v Plané u Českých Budějovic. 
 

 
 
TRANS WORLD HOTELS & ENTERTAINMENT, a.s., Česká Kubice poskytl peněžitý dar v hodnotě 35.000,- Kč na 
provozní záležitosti Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje (zdravotnický materiál, teploměr, 
dezinfekci, příslušenství ke zdrojovému přístroji) 
 
 

 
 
MEDSOL, spol. s r.o., Praha poskytla finanční dar ve výši 30.000,- Kč na financování nákladů spojených 
s vydáním publikace o historii i současnosti Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje u příležitosti 10. 
výročí založení organizace. 
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Pramacom Prague, spol. s r.o., Praha poskytla finanční dar ve výši 25.000,- Kč na financování nákladů na 
publikaci o historii a současnosti Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, která byla vydána 
k příležitosti 10. výročí založení organizace. 
 
 

 
 
Alfa – Helicopter, spol. s r.o., Brno poskytla finanční dar ve výši 20.000,- Kč na financování nákladů na publikaci 
o historii a současnosti Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, která byla vydána k příležitosti 10. 
výročí založení organizace. 
 

 
 
Společnost COMETT Plus, spol. s r.o., Tábor poskytla finanční dar ve výši 10.000,- Kč na financování nákladů 
na publikaci o historii a současnosti Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, která byla vydána 
k příležitosti 10. výročí založení organizace. 
 
 

 
 
Vertical Trade s.r.o., Jablonec nad Nisou poskytla věcný dar – ocelové oválné karabiny v počtu 50 kusů 
v celkové hodnotě 14.000,- Kč za účelem přípravy lanových cest při cvičení IZS. 
 
 

 
 
Rock Empire s.r.o., Benešov nad Ploučnicí poskytla věcný dar – ocelové oválné karabiny v počtu 50 kusů 
v celkové hodnotě 9.000,- Kč za účelem přípravy lanových cest při cvičení IZS. 
 

 
 
SINGING ROCK s.r.o., Poniklá poskytl věcný dar – ocelové oválné karabiny v počtu 50 kusů v celkové hodnotě 
7.750,- Kč určené za účelem přípravy lanových cest při cvičení IZS. 



53 
 

 
 

 
 
MEDIPRAX CB, spol. s r.o., České Budějovice poskytla finanční dar ve výši 5.000,- Kč na financování nákladů 
na publikaci o historii a současnosti Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, která byla vydána 
k příležitosti 10. výročí založení organizace. 
 

 
 
s. n. o. p. cz, a.s., Písek daroval finanční částku 5.000,- Kč na organizaci 20. výročí založení ZDZS Písek. 
 
 
Jana Sádlová, Písek poskytla věcný dar v celkové hodnotě 3.995,- Kč. Jednalo se o 3 ks kávovaru RUSSEL HOBBS 
v hodnotě 799,- Kč/kus a 2 ks kávovaru FAGOR v hodnotě 799,- Kč/kus. 
 
 

 
 
SOVT-RADIO, spol. s r.o., Vodňany poskytla finanční dar ve výši 3.000,- Kč na financování nákladů na publikaci 
o historii a současnosti Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, která byla vydána k příležitosti 10. 
výročí založení organizace. 
 
 
MUDr. Petr Koptík, Prachatice poskytl finanční dar ve výši 2.000,- Kč na zajištění organizace turnaje ZZS JČK 
v sálové kopané. 
 
 

 
 
AUTO JAMRA s.r.o., Vimperk poskytla finanční dar ve výši 1.000,- Kč na nákup cen pro účastníky turnaje ZZS 
JČK ve stolním tenise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


