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Vážení  kolegové, 

naši přátelé, spolupracovníci, naši klienti a pacienti! 

Tedy Vy všichni, kteří máte v rukou tento  

ohledu relativně bezcenný svazek potištěného papíru a hlavně chuť se seznámit s činností 
příspěvkové organizace Pardubického kraje – s činností Zdravotnické záchranné služby         
( ZZS PAK). 

Obracím se na Vás, jako ředitel této elitní zdravotnické organizace našeho krásného kraje, 
jménem všech našich šikovných sestřiček, záchranářů, dispečerů, řidičů, špičkových lékařů a 
dalších zaměstnanců, kteří dnem i nocí, bez ohledu na počasí a nepřízeň osudu, bez ohledu 
na své společenské, právní a finanční ohodnocení, bez ohledu na své osobní a pracovní 
problémy -  bdí nad Vaším zdravím a jsou Vám ochotni a hlavně schopni rychle ztrácené a 
ztracené zdraví navrátit. 

Ne, neděláme zázraky, byť si to mnozí z Vás možná naivně myslí! 

Pro nás ateisty dělá zázraky příroda, pro jiné Bůh, pro mé děti je to Ježíšek nebo Bill Gates a 
jeho Microsoft. 

My naopak děláme pouze svoji práci, pro kterou jsme našimi předchůdci  vycvičeni , pro 
kterou se celoživotně vzděláváme a která se nám někdy podaří a někdy bohužel ne. 

Někdy jsme u Vás za pět minut, někdy za dvacet, někdy Vás vyrveme z náručí převozníka 
mrtvých a vrátíme zpět na Váš Olymp a mezi Vaše blízké, někdy i přes naši maximální 
snahu sestoupíte do říše stínů. Nechtějte od nás zázraky- neumíme. 

Jako nový ředitel  Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Vám všem mohu slíbit 
jediné: uděláme vše, co je v našich silách, aby se k Vám, pokud zavoláte na tel.č.155, co 
nejdříve a  v dostatečném počtu dostali ti nejlepší z nás a udělali vše proto, abyste jste se 
v pořádku vrátili mezi své nejbližší. Udělám vše proto, aby se udržela všechna současná 
pracovní místa pro zkušené,  šikovné, slušné  a poctivé lékaře, záchranáře, řidiče a všechny 
posádky zůstaly tam kde nyní jsou! 

Je to možná pro Vás samozřejmé, možná ne, ale jedna věc je jistá: každá legrace něco stojí. 

Něco stojí naše mzdy, něco stojí naše sanitky, léky a přístroje, něco stojí nafta do sanitek, 
léky a materiál, tedy vše připravené pro Vás, něco stojí naše vzdělávání, abychom Vás 
neléčili jako před padesáti lety. Co nic nestojí je lidská slušnost, profesionální přístup, 
empatie, mírná dávka zdravé asertivity, pozdravení, když k Vám vtrhneme do domova, rada, 
úsměv. To vše od svých zaměstnanců požaduji a z Vašich ohlasů vím, že to všichni přijali za 
své a automatické. Ale to Vám život samo o sobě nezachrání!  

Abychom se pokusili Vás zachránit, stojí naší organizaci, v současných cenách a rozložení 
posádek po kraji, téměř čtvrt miliardy korun ročně! Pouze 1/3 získáme od Vašich zdravotních 
pojišťoven za naši práci, zbylé 2/3 musí vynaložit ten komu patříme od roku 2003- tedy 
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Pardubický kraj. Ať tak nebo tak- obojí jsou Vaše peníze, byť různě přerozdělované, díky 
kterým je Vám ZZS PAK k dispozici. 

 

Ve své práci se snažím, a vidím i z Vašich četných ohlasů, že se to mému týmu daří, 
navázat na vše dobré, co pro naši záchranku vykonali moji předchůdci. I oni řešili mnoho 
stejných problémů jako já, i oni využívali toho, co je naučili jejich nyní již bezejmenní 
předchůdci a učitelé.  

Se svými kolegy a s podporou nadřízených na KÚ se nám postupně daří, byť to stojí mnoho 
peněz jistě užitečných i jinde, naplňovat naši koncepci rozvoje záchranné služby. Ta je 
založena na tom, abych se, jako lékař pohybující se téměř dvacet let kolem Vašich životů, 
mohl podívat všem svým případným pacientům a jejich blízkým do očí s vědomím, že 
každou věnovanou korunu naší organizaci jsme smysluplně investovali do záchrany jejich 
života.  

Nákupu poslední injekční stříkačky za deset korun, stejně tak jako sanitního vozu za několik 
miliónů, předchází pečlivé, dle dikce zákona nediskriminující, transparentní ,  
přezkoumatelné  a spravedlivé výběrové řízení, byť nám to mnohdy přináší  problémy. 
Všichni se snažíme pořídit co nejkvalitnější dostupné prostředky, materiál, léky a zařízení - 
za co nejnižší cenu. 

Zdravotnická záchranná služba ( ZZS) krajů ČR, podléhá, při dosud neexistujícím zákoně o 
ZZS, několika právním normám: 
 
1. Vyhlášce č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Vyhláška je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 20/1966 Sb. blíže vymezuje úkoly 
zdravotnické záchranné služby, stanoví soustavu zařízení a pracovišť zdravotnické 
záchranné služby a jejich vnitřní členění a dále stanoví pravidla řízení zdravotnické 
záchranné služby. 
 
Tato vyhláška je zatím jedinou 
komplexní právní úpravou oblasti zdravotnické záchranné služby, upravující základní úkoly a 
organizační uspořádání zařízení a pracovišť zdravotnické záchranné služby, ale ne již zcela 
odpovídá současné odborné ani organizační realitě. Nedostatečně definuje úkoly 
zdravotnické záchranné služby, nedostatečně zohledňuje postavení zdravotnické záchranné 
služby ve zdravotnickém řetězci, stejně tak neřeší v praxi problematická práva a povinnosti 
zdravotnické záchranné služby - zejména při předávání pacientů do nemocniční neodkladné 
péče. Stávající úpravě je dále vyčítáno rigidní, avšak dodnes v praxi mnohde nenaplněné, 
stanovení času dojezdu posádek zdravotnické záchranné služby k místu události. 
 
2. Ve vztahu ZZS a kraje, jako jejího zřizovatele, zásadní 
změny přinesl zákon č. 157/2000 Sb. a zákon č. 290/2002 Sb.  První změna spočívala v 
přechodu územních a okresních středisek zdravotnické záchranné služby z majetku státu na 
kraje.  
Druhou změnu přinesla s účinností od 1. 7. 2002 
novela § 18b zákona č. 20/1966 Sb. zákonem č. 290/2002 Sb., v jejímž rámci bylo zřizování 
zařízení zdravotnické záchranné služby svěřeno do působnosti krajů a byla stanovena 
odpovědnost krajů za organizaci a zajištění činnosti zdravotnické záchranné služby. 
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Po přechodu odpovědnosti za organizaci a zajištění činnosti zdravotnické záchranné 
služby na kraje vzniklo 14 samostatných, v jednotlivých krajích poněkud odlišně organizačně 
a funkčně uspořádaných zdravotnických záchranných služeb. Jsou kraje, kde je 
přednemocniční péče poskytována posádkami ZZS, kde je přítomen tříčlenný team: lékař + 
sestra (záchranář) + řidič, tyto jsou postupně a ve stále větší míře, dané jejich lepší 
operabilitou  a efektivnějším využitím jednotlivých typů posádek dotyčných záchranných 
služeb, nahrazovány posádkami dvoučlennými, ale plně kvalifikovanými k poskytování před-
nemocniční péče, tedy posádkami typu záchranář + řidič nebo záchranář + lékař. Tento vývoj 
ve složení posádek v rámci ZZS PAK kopíruje model evropský a republikový, tedy 
všeobecně přijímaný model, daný personální a finanční udržitelností dosud rigidního 
systému ZZS, stavěného na čistě lékařských posádkách.  
Snahou vedení  ZZS PAK  a jejího zřizovatele je , s ohledem na každoroční  minimálně 10-ti 
procentní nárůsty počtu výjezdů, naopak zvyšovat  počty posádek ZZS v Pardubickém kraji a 
jejich progresivní modernizaci v souladu s nejnovějšími trendy přednemocniční péče, 
respektive zdravotnické péče na úrovni 3.tisíciletí a udržet lékařské posádky tam, kde jsou 
nezastupitelné, personálně obsaditelné a funkčně optimálně využitelné. 
 
Základem rozvoje ZZS PAK je připravený plán plošného pokrytí celého kraje výjezdovými 
posádkami schopnými dojezdu k pacientovi v zákonem stanoveném čase, tedy klasickými 
posádkami typu RLP( rychlá lékařská pomoc = lékař + záchranář + řidič), typu RZP ( rychlá 
zdravotnická pomoc = záchranář + řidič) a nejnovějšího moderního typu RV ( rendez-vous= 
lékař + záchranář). RV posádky postupně do příštího roku zřídíme ve všech bývalých 
okresních městech Pardubického kraje, od února 2011 přibyla posádka v Pardubicích, stejná 
posádka pomůže od léta přetíženým posádkám v Chrudimi a Ústí nad Orlicí a příští rok i ve 
Svitavách. Doufám, že v příštím roce vybudujeme nové výjezdové stanoviště ve Skutči na 
Chrudimsku. 

Z 22 záchranářských posádek v kraji, při mém nástupu do vedení ZZS PAK v loňském roce, 
naroste během dvou let počet posádek na 26. Posádek ochotných a schopných Vám 
zachránit to nejcennější, co máte.  

Akcelerovali jsme interní odborný vzdělávací systém personálu, obhájili recertifikací normu 
řízení  ISO, podílíme se jako akreditované pracoviště na vzdělávání zdravotníků, v celém 
kraji já a moji kolegové školíme zaměstnance firem, škol, úřadů, složek IZS a i své kolegy 
v poskytování první pomoci a resuscitaci.  

Z provozních příspěvků přidělených Pardubickým krajem bylo zakoupeno šest nových 
velkých a nejmoderněji vybavených sanitních vozidel a pouze doufám, že v nastoupeném 
trendu budeme pokračovat. 

 Vytvořili jsme na každém výjezdovém stanovišti dostatečnou materiální a lékovou zásobu 
pro případ hromadného zásahu , zásobu, kterou jsme schopni v sanitce bezprostředně 
transportovat kamkoliv na místo zásahu v regionu, tedy opět věc, o které se dříve více 
mluvilo než konalo.  

Jako asi jediná záchranná služba v ČR máme, od podzimu 2010, vybudován ( díky našemu 
ICT oddělení) v Chrudimi „ Záložní krizový dispečink“ pro případ havárie a odstavení  KZOS  
(Krajské zdravotnické operační středisko). 

Bylo vytvořeno „Informační zdravotnické informační centrum“ na tel.č. 469 666 666 a 
469 666 999, schopné konzultovat zdravotního stav, kdy pacient není přímo ohrožen na 
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životě, kdy má obtíže typu: dlouhodobé teploty nebo bolesti, chřipkové onemocnění, zažívací 
obtíže, vyrážky, chronické bolesti v zádech, v břiše, bolesti končetin, utrpí drobný úraz, 
zhoršení chronických obtíží …. Naproti tomu na tísňové lince 155, ev. mezinárodní tísňové 
lince 112 – kde se dovoláte pomoci záchranářů ve všech členských státech EU, přijímají naši 
operátoři výzvy při akutním ohrožení života nebo závažných zdravotních obtížích, které by 
mohly bez rychlého zásahu nás záchranářů přímo u pacienta v terénu vést k smrti nebo k 
trvalým následkům, například: náhlá zástava krevního oběhu, bezvědomí, dušení, tonutí, 
dopravní nehody a závažné úrazy, bolesti na hrudi, náhle vzniklá bolesti hlavy, břicha, 
alergické reakce se slabostí a dechovými obtížemi, zmatenost, poruchy řeči nebo pohybu, 
otravy a další . 

 
Rovněž bych touto cestou rád poděkoval těm  nemnoha  firmám a filantropicky zaměřeným a 
vděčným pacientům i jejich příbuzným - za věcné a i peněžité dary investované do zlepšení 
pracovních podmínek našich záchranářů v obdarovaných lokalitách. 

V roce 2010 jsme evidovali od Vás na naši práci devět stížností, z nichž pouze čtyři byly 
vyřízeny jako oprávněné:  jedna vyřešena domluvou řidiči a třikrát dohodou o rozvázání 
pracovního poměru. 

 Jsme samozřejmě v rozvoji limitováni přidělenými financemi, ale jsem téměř celý profesní 
život spojen s naším regionem a, byť si to mnozí z nás, pro přemíru všedních starostí 
neuvědomují, vždy zde byla, bez ohledu na politickou příslušnost, krajská reprezentace, 
která citlivě a svědomitě vnímala potřeby zdravotnictví a měla je jako svoji  prioritu.   

A já doufám, že tomu bude i nadále, jinak se nám celý vybudovaný systém  přednemocniční 
péče zhroutí  jak domeček z karet.  

Pouze Vám připomenu, místo poděkování do vlastních řad, že všichni lékaři Vaší záchranky 
a i veškerý personál - stáli v kritické době, na přelomu loňského a počátkem letošního roku, 
kdy se hrálo vabank o krach , či přežití zdravotnického systému v regionu a v celé České 
republice, na Vaší straně, na straně našich pacientů, byť jsme si všichni uvědomovali a 
věřím, že i schvalovali původní  pohnutky, které vedly naše kolegy z lůžkových 
zdravotnických zařízení k jejich protestům. 

Dovolím si s klidným svědomím říci, že 99% našich standartních případů zajistíme k Vaší 
spokojenosti, ke spokojenosti Vás jako našich případných pacientů.  

Važme si všichni, prosím, této „ samozřejmosti “. 

Tato výroční zpráva, ať je pro Vás zdrojem informací, čísel a údajů o naší práci v roce 2010. 
Mnoho z grafů a tabulek by si jistě zasloužilo podrobnější komentář, mnohé jsme naopak 
nezařadili. 

Dovolím si přidat krátký komentář k přiloženým materiálům, abych pomohl s orientací  a 
interpretací našich údajů: 

Ročně vyjíždíme k více jak 36-ti tisícům případů, denně našich 23 posádek pomůže 
minimálně stovce z Vás, naši dispečeři vyslechnou a vyřídí stovky hovorů a konzultací 
denně. 
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Náklady na celoroční nonstop provoz Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje 
v roce 2010 činily téměř 230 000 000,- korun, tedy asi deset miliónů na jednu naši posádku, 
která najede 45 000 kilometrů a to maximálně rychle, ale bezpečně, navíc po rozbitých 
silnicích a za plného provozu. Každá posádka téměř 5 x denně. Každý výjezd nás stojí asi 
6,5 tisíce korun , z něhož zdravotní pojišťovny zaplatí za Vás pacienty df. pouze 1/3, tedy asi 
2 000,- kč. 

V této výroční zprávě najdete tabulku a graf (str.7+8), jaká je struktura řízení ZZS PAK, kolik 
je nás všech , po redukci THP zaměstnanců, schopných Vám zachránit život, na mapkách    
(str.10+11) dále uvidíte odkud k Vám vyjíždíme, jak nám každý rok o 10 % roste počet 
výjezdů (str.12), protože kolikrát suplujeme práci praktických a odborných lékařů, 
ambulantních a lůžkových zařízení v kraji, LSPP nebo byť jen neochotu některých z Vás 
dopravit se včas ke spádovému lékaři s relativní banalitou pro ZZS po vlastní ose a na 
vlastní „ riziko“. Najdete tabulky s primárními (vyjíždíme do terénu po Vaše zavolání na 155) 
a sekundárními (převážíme pacienta z nemocnice do nemocnice) výjezdy celkově a i dle 
typu jednotlivých posádek  RLP/RZP/RV (str.12+13). 

Najdete také mapu pokrytí  Pardubického kraje vrtulníky a počty zásahů Letecké záchranné 
služby (LZS) (str.16) převážně z Hradce Králové, ale i ze vzdálenějších heliportů – a tímto 
všem sousedním ZZS a LZS upřímně děkuji, že se na ně můžeme i nadále obracet a oni 
nám pomáhají, jak jsou nejlépe vycvičeni! 

Mnozí z Vás najdou překvapivé údaje o vytíženosti jednotlivých stanovišť ZZS PAK (str.15) - 
i z toho důvodu nemůžeme být nikdy ekonomicky soběstační, protože jsme povinni být i 
mimo velké aglomerace, tedy v lokalitách s logicky nižšími počty zásahů – a je to tak dobře! 

Najdete kontakty a adresy našich výjezdových stanovišť po kraji (str.18), počty a stáří 
našeho, po letech konečně výrazněji obnovovaného, vozového parku. (str.19+20). Měřené 
parametry procesů (str.17), ekonomickou rozvahu a další údaje. (str.21) 

Slibuji Vám, že Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje bude  vždy stát na straně 
Vašeho zdraví a života! 

S úctou Váš 

 

 

MUDr.Pavel Svoboda 
ředitel ZZS PAK 
 
Zdravotnická záchranná služba 
Pardubického kraje 
Průmyslová 450 
530 03 Pardubice 
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Asistentka ředitele
Pavlína Málková

Krizový manažer
pověřená

Markéta Balounová

Náměstek ředitele
MUDr. Vítězslav Novohradský, Ph.D.

Vedoucí technického 
úseku

Ing. Vladimír Mňuk

Vedoucí rozpo čtář
Ing. Pavel Čermák

Personální manažer
Ing. Pavel Číža

Hlavní sestra 
pověřená              

Marta Brokešová

VL KZOS, VL ÚOdb. Pce 
MUDr. Helena Škuligová

VL ÚOdb. CR 
MUDr. Pavel Fila

VL ÚOdb. SY 
MUDr. Igor Paar

VL ÚOdb. ÚnO 
MUDr. Stanislav Neubauer

Ředitel
MUDr. Pavel Svoboda

Organiza ční schéma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Struktura zam ěstnanc ů ZZS PAK 
k 31.12.2010 

název pozice po č. kmen. zam. po čet exter. zam. 

lékař 21 119 

sestra 98 20 

zdrav.záchranář 24 8 

operátor KZOS 21 4 

řidič- záchranář 99 15 

THP 20   

dělník 1   

uklizečka 12 8 
celkem  296 174 
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Zaměstnanci ředitelství ZZS PAK 

Ředitel  ZZS PAK  MUDr. Pavel Svoboda  466 034 101 

Asistentka ředitele Pavlína Málková 466 034 107 

Krizový manažer Markéta Balounová 466 034 106 

Náměstek ředitele  
MUDr. Vítězslav 

Novohradský, Ph. D. 
466 034 102 

Hlavní sestra Marta Brokešová 466 034 181 

Vedoucí lékař KZOS MUDr. Helena Škuligová 466 034 105 

Vedoucí technického 
úseku 

Ing. Vladimír Mňuk 466 034 103 

Ved. odd. MTZ Eva Dujsíková 466 034 143 

Ved. odd. ÚOM Josef Novák 466 034 142 

Ved. odd. ICT Marek Štrégl 466 034 148 

Technik IT Tomáš Bartůšek 466 034 145 

Spojový technik  Dalibor Švadlenka 466 034 149 

Dopravní referent Karel Pilař 466 034 144 

Skladník Zdeněk Smejkal   

Vedoucí rozpočtář Ing. Pavel Čermák 466 034 136 

Fin. účetní - banka Libuše Petrová 466 034 137 

Účetní -  majetek Jiřina Vágnerová 466 034 138 

Účetní -faktury Iva Vykydalová 466 034 134 

Účetní – zdr. 
pojišťovny 

Libuše Stuchlíková 466 034 133 

Pokladna Blažena Mužíková 466 034 135 

Personální manažer Ing. Pavel Číža  466 034 131 

Mzdová účetní Ladislava Vavřinková 466 034 132 

Mzdová účetní Iva Bittnerová 466 034 130 

Personalista Alena Tichá 466 034 129 
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ČSN EN ISO 9001:2009 

ISO/IEC 27001:2006 

 

 
 

 

 

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje ve dnech 12., 15., a 16. 11. 2010 
absolvovala  recertifikační audit dle norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN ISO/IEC 
27001:2006. 

Recertifikační audit byl proveden CQS Sdružením pro certifikaci systémů jakosti na 
ředitelství ZZSPAK a také na výjezdových stanovištích  Pardubice-Pardubičky, Přelouč, 
Chrudim a Hlinsko. 

Po třech letech od poslední certifikace systému managementu řízení jakosti ISO 9001:2009  
a managementu bezpečnosti informací ISO/IEC 27001:2006, vypršela platnost certifikátu, 
proto bylo nutné podstoupit recertifikační audit a překontrolovat efektivní fungování všech 
procesů. 

Při recertifikačním auditu byly prověřeny zcela zásadní personální změny a odpovědnosti 
v organizaci, které se týkaly změny ředitele, náměstka ředitele,hlavního ekonoma, krizového 
manažera a manažera kvality. 

I přes tyto velké změny tým auditorů konstatoval shodu systémů managementu jakosti QMS 
a systém managementu bezpečnosti informací ISMS.  

Po podstoupení recertifikačního auditu a úspěšném obhájení současného systému 
managementu řízení jakosti a managementu bezpečnosti informací ISMS byla prodloužena 
platnost certifikátu až do 29.11.2013. 

 

Rozsah certifikace: - Přednemocniční neodkladná péče, zdravotnická asistence a transporty 

- Vzdělávání ve zdravotnictví 

- Expertní a konzultační činnost 
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Statistika ZZS PAK za rok 2010: 

V roce 2010 uskute čnily posádky ZZS PAK 36 227 výjezd ů 

Posádky ZZS PAK najely v roce 2010 celkem 1 020 857  kilometr ů, průměrně 46 000 km 
na posádku: 

Celkové po čty výjezd ů posádek ZZS PAK 2005-2010   
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Počty výjezd ů jednotlivých typ ů posádek z VS: 

 

 

ZZS PAK ošet řila v roce 2010 celkem 34332 pacient ů- rozpis po čtu pacient ů dle NACA 
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Průměrný dojezdový čas a průměrný reak ční čas posádek ZZS PAK v roce 2010: 

 

 

Podíl uhrazených nákladů na činnost 

ZZS PAK 2009/2010

% z 240 mil. kč nákladů na 

provoz v r. 2009

Zdravotní 
pojišťovny

KÚ PAK

% z 230 mil. kč nákladů na 

provoz v r. 2010

Zdravotní 
pojišťovny

KÚ PAK
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Pokrytí Pardubického kraje vrtulníky LZZS sousedníc h kraj ů s doletem do 5-10-15 
minut: 
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Stavební uspo řádání VS ZZS PAK 

 

Adresa výjezdové ho stanovišt ě 
Poznámka Aktuální stav 

Ulice/ č.p. Místo VS  

Průmyslová 450 
Pardubice-
Pardubičky    

2009 dokončena rekonstrukce 
budovy 

Teplého 1526 Pardubice-Dukla 
budova v majetku jiného 

vlastníka v nájmu u HZS 

Palackého 1173 Holice budova v majetku města stav vyhovující 

Studentská 1591 Přelouč   novostavba z r. 2007 

Václavská 1080 Chrudim   kolaudace nových garáží v r. 2008 

Nádražní 548 Hlinsko 
budova v majetku jiného 

vlastníka 
ved.odd.správy majetku P.k. řeší 
převod nem.a pozemku v Hlinsku 

Hylváty 474 Ústí nad Orlicí   stav vyhovující 

Vraclavská 120 Vysoké Mýto   
plánovat rekonstrukci-přístavbu 

patra a garáže 

Červená Voda 333 Červená Voda budovy v majetku města stav vyhovující 

Dobrovského 34 Lanškroun   stav vyhovující 

U Polikliniky 1514 Žamberk   stav vyhovující 

Kollárova 2201/9 Svitavy   
plánovat přístavbu garáží cca 2 - 3 

mil.Kč 

Svitavská 36 Moravská Třebová 
budova ve správě Nem. 

Mor. Třebová stav vyhovující 

Partyzánská 1073 Litomyšl 
budova v majetku jiného 

vlastníka v nájmu u HZS 

Eimova 294 Polička 
budova v majetku jiného 

vlastníka 
v nájmu u Poličské nemocnice 

s.r.o. od 1.5.2009 
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Stav výjezdových vozidel dle stá ří a dle najetých km: 

Celkový po čet vozidel  2009 2010 

 37 34 

Vozidla starší 6 let 19 16 

Vozidla starší 5 let 5 4 

Vozidla mladší 5 let 13 14 

Vozidla s nájezdem km nad 200 000 11 13 

Vozidla s nájezdem km pod 200 000 26 21 

  

Pozn.: 2  vozidla s nájezdem km nad 300 000,  5 vozidel s nájezdem km nad 250 000 

Závěr:  Technický stav vozidel změněn nákupem šesti nových sanitních vozů pro posádky 
RLP ( Pardubice-Dukla, Hlinsko, Polička, Moravská Třebová, Ústí nad Orlicí 
uvedeným do provozu koncem ledna 2011. Díky tomu klesl počet vozidel starších 6 
let a začíná se zvyšovat počet vozidel mladších 5 let. Neustálý nárůst počtu výjezdů 
se přímo odráží ve vzrůstajícím počtu najetých km na sanitku – 45 000 km, což 
dokazuje trvale vzrůstající počet vozidel s nájezdem nad 200 000 km a klesající počet 
vozidel s nájezdem pod 200 000 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výroční zpráva 2010 

 
www.zzspak.cz 

 

20 

Přehled sanitních vozidel ZZS PAK  
k 31. 12. 2010 

P.č. Vozidlo zna čka - typ Výjezdové 
stanovišt ě 

Rok 
výroby  

Počet 
najetých km  

  PARDUBICE       
1. Ford Transit 350, L Pardubičky 2003 231 250 

2. Ford Transit  Pardubičky 2002 262 407 

3. Ford Transit 350, L Pardubičky 2005 224 748 

4. VW Transporter Pardubičky 2008 77 382 

5. IVECO DAILY 35 S Pardubičky 2001 211 750 

6. FORD TRANSIT 330 L Pardubičky 2000 251 225 

7. Ford Transit 350, L Dukla 2005 225 556 

8. Ford Transit 350, L Holice 2006 135 785 

9. Mercedes Sprinter, 208 CDI 30 Holice 2003 84 367 

10. Ford Transit 350, L Přelouč 2007 146 953 

11. Ford Transit 2,4 TD Přelouč 2000 249 676 

  CHRUDIM       
12. Volkswagen Transporter Chrudim 2002 128 234 
13. Volkswagen Transporter Chrudim 2005 157 963 
14. Volkswagen Transporter Chrudim 2008 81 887 
15. Mercedes Sprinter, 316 CDI Hlinsko 2004 180 771 

16. Mercedes Sprinter, 315 CDI Hlinsko 2006 137 940 

  SVITAVY       

17. 
Volkswagen Transporter, 
7DBX1 Svitavy 2001 

268 005 

18. Volkswagen Transporter, 7HK Svitavy 2007 87 617 

19. Volkswagen Transporter Svitavy 2008 106 111 

21. Mercedes Benz Sprinter Litomyšl 2003 
117 262 

22. Volkswagen Transporter Mor. Třebová 2000 232 806 

24. Škoda Octavia, 4x4 1,9 TDI Mor. Třebová 2006 80 595 

25. Mercedes Benz 314 Polička 2000 183 719 

26. Mercedes Benz Sprinter Polička 2005 173 886 

  ÚSTÍ nad ORLICÍ     

27. 
Volkswagen Transporter, 
7HCA Ústí nad Orlicí 2004 

239 235 

28. Volkswagen Transporter, 2.5 Ústí nad Orlicí 2007 166 093 

29. 
Volkswagen Transporter, 
7DBX1 Vysoké Mýto 2000 

303 402 

30. 
Volkswagen Transporter, 
7HCA Vysoké Mýto 2007 

187 560 

31. Volkswagen Transporter Vysoké Mýto 2008 91 737 

32. Volkswagen Transporter Lanškroun 2008 66 975 

33. 
Volkswagen Transporter, 
7DBX1 Lanškroun 2001 

292 875 

34. 
Volkswagen Transporter, 
7HCA Červená Voda 2006 

166 114 

35. 
Volkswagen Transporter, 
7DBX1 Červená Voda 1999 

230 530 

36. 
Volkswagen Transporter, 
7DBX1 Žamberk 2000 334 240 

37. Volkswagen Transporter Žamberk 2007 131 600 
průměrné stá ří vozidla 5,6 let, pr ůměrně najeto 168 872 km 
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