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        v Pardubicích 29.2.2016 

Vážení kolegové,  

Vážení zájemci o naši práci, 

dovoluji si Vám,  

jménem vedení ZZS PAK, krajské příspěvkové organizace, základní složky Integrovaného 
záchranného systému, předložit výroční zprávu o naší činnosti v roce 2015. 

   Jak pravidelně uvádím na tomto místě každý rok již od roku 2010, aniž bych měnil jediné 
písmeno z napsaného, opět po roce pevně věřím, že se Zdravotnická záchranná služba 
Pardubického kraje i v letošním roce 2016, se ctí vypořádá se všemi úkoly, výzvami, 
problémy, s potřebami všech regionů Pardubického kraje, s přáními pacientů, odborné 
zdravotnické veřejnosti, s potřebami nemocnic i našich zaměstnanců. Zajistit vše v daných 
personálních, finančních a medicínských limitech a ku prospěchu našich pacientů, rok od 
roku stojí všechny zúčastněné stále větší úsilí, ač si každý rok říkáme, že jsme „ z nejhoršího 
venku“!  

    Stejně tak, jako každý rok platí, že i přes zaslouženou glorifikaci naší práce, ze strany 
pacientské a odborné veřejnosti, denně řešíme běžnou provozní realitu a problémy, 
problémy velké, zodpovědné a extrémně exponované organizace. Řešíme problémy 
personální, odborně-medicínské a vysoce specializované, legislativní, právní a v neposlední 
řadě i finanční. Nikdy nebudou peníze na všechno, co je dostupné a možné, nikdy nebude 
pro každého tolik, kolik by očekával nebo přímo za svoji práci požaduje. 

   A stejně jako v letech minulých platí, že za to, že „ záchranka šlape jako hodinky“, mohou 
více jak tři stovky špičkově vycvičených, odborně a lidsky vyspělých odborníků ve svých 
profesích, ať už pracují na pozicích lékařů nebo technického personálu, ale hlavně jako naši 
záchranáři, sestřičky a řidiči, a to i na té nejvzdálenější výjezdové základně v kraji.  

  Rovněž se ale neobejdeme bez desítek externích spolupracovníků z řad lékařů, dispečerů, 
záchranářů a řidičů, díky nimž můžeme vůbec zajistit celoroční provoz a bezchybné 
fungování po dobu dovolených, vzdělávání a dalších pracovních nepřítomnostech. 

   V předchozích pěti letech se podařilo navýšit počet posádek tak, abychom dokázali plně 
pokrýt narůstající počet výjezdů do terénu a i převozů mezi zdravotnickými zařízeními. 
Umožnil to v historii záchranné služby výjimečný a většinový přechod na dvoučlenné 
posádky. 

  Zatímco v roce 2010 měla ZZS PAK 22 posádek, z toho pouze osm dvoučlenných RZP a 
jedno RV v Moravské Třebové, v roce 2015 bylo již sedmnáct dvoučlenných RZP a sedm 
RV. Počet „tradičních“ lékařských posádek typu RLP byl racionálně a bez dopadu na námi 
zákonem garantované služby - snížen ze třinácti na šest (!) RLP.  

   V dubnu 2015 byly transformací místní posádky typu RLP v Červené Vodě vytvořeny dvě 
nové, standartní a plošně osvědčené, posádky typu RV a RZP, ke stejnému kroku bylo 
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přistoupeno v říjnu 2015 v Pardubicích na Dukle a na počátku letošního roku také v Hlinsku.     
Tím jsme mezi našimi posádkami typu RV,RLP a hlavně RZP - přivítali posádku třicátou, což 
je nárůst o třetinu posádek z dvaceti z doby před více jak pěti lety!  

   Počátkem října 2015 byla uvedena do provozu, a to díky prostředkům výzvy ROP 
Severovýchod - v akci „Modernizace výjezdových základem ZZS PAK“- nová výjezdová 
základna pro posádku RV+RZP v Hlinsku, a nová základna pro posádku RLP v Poličce. Obě 
základny nahradily nevyhovující původní prostory v těchto městech. Investice byla 
realizována v objemu přes dvacet miliónů korun z evropských dotací, spoluúčasti zřizovatele 
a z vlastních zdrojů organizace.  

   Rok 2016 jsme zahájili s počtem 30-ti posádek:  

18 RZP ( záchranář+ řidič), 8 RV ( lékař+ záchranář/řidič), 4 RLP ( lékař + záchranář+řidič) 

 Tedy již 85% posádek jsou posádky dvoučlenné a 2/3 všech posádek ZZS PAK pracuje 
samostatně v rámci svých kompetencí a indikací bez lékaře v posádce!  

V roce 2010 bylo pro přednemocniční péči v terénu pouze 22 posádek: 8 RZP, 1 RV, 13 RLP 

  Za to si všichni záchranáři zaslouží poděkování široké laické i odborné veřejnosti. Jejich 
profesionální práce v terénu je ničím a nikým nenahraditelná a jejich úloha ještě poroste. To 
ale samozřejmě nijak nesnižuje nenahraditelnost práce lékaře v přednemocniční péči, ale 
v rozsahu jiném, než jsou očekávaní a představy laické veřejnosti. 

      V roce 2015 jsme byli voláni k více jak 48 tisícům případům, z toho bylo přibližně 7500 
úrazů, 1060 dopravních nehod ( o 8 % více než v r.2013 !), 1499 cévních mozkových příhod, 
328 resuscitací a 994 život ohrožujících srdečních příhod, 7 % našich pacientů byly děti a 
mladiství. 

    Nejvyšší finanční náklady za provoz ZZS PAK nese zřizovatel Pardubický kraj. Druhým a 
asi třetinovým zdrojem financování provozu - jsou příslušné zdravotní pojišťovny našich 
pacientů. Nemalá část prostředků, v řádech několika miliónů korun ročně, je nově 
poskytována z Fondu zábrany škod, z Fondu krizové připravenosti MZ ČR a dotačních titulů 
EU. Námi poskytované komerční a vzdělávací služby (zajištění sportovních akcí, 
přednášková činnost a kurzy resuscitace apod.) jsou zanedbatelnou položkou. 

   Přesto i v loňském roce se podařilo zakoupit nové vybavení, hlavně sanitní vozidla, za cca 
10 milionů korun. V letošním roce plánujeme z evropských financí nákup dokonce dvaceti (!) 
nových sanitek! Od roku 2010 posílilo vozový park již třicet nových sanitních vozidel 
s vybavením v celkové hodnotě téměř 60 miliónů. Tím došlo k podstatnému omlazení a 
zkvalitnění sanitek a i komfortu poskytovaných zdravotních a transportních služeb. Rovněž je 
zákonitě nemalá, díky novým a moderním vozidlům, úspora finančních prostředků na 
pohonné hmoty a servis vozidel. 

   Hlavní investice v řádech desítek miliónů byly v roce 2015, po několika letech příprav, 
v maximální možné míře vyčerpání nabízených prostředků - finalizovány! 

   Výzva IOP 11. řešila „ jednotnou úroveň informačních systémů operačního řízení a 
modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného 
záchranného systému“. Rozpočtové náklady akce byly 40 miliónů korun. 
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Výzva IOP 23 – „Modernizace a standardizace vybavení Zdravotnické záchranné služby“ – 
rozpočtové náklady 78,5 mil. Kč. 

   V rámci této výzvy bylo pořízeno 10 sanitních vozidel (refinancování), koncem roku se 
podařilo realizovat nákup 15 (!) nových sanitních vozidel vč. plného přístrojového vybavení,   
další investice v řádech miliónů byly směřovány do propojení komunikace mezi „operačních 
střediskem ZZS, posádkami ZZS a nemocnicemi Pardubického kraje“, tzv.e-Health a 
vybavení posádek sanitních vozidel příslušnou technikou. 

  Díky akci ROP Severovýchod „Modernizace výjezdových základem ZZS PAK“ byla 
realizována přístavba garáží na VZ v Pardubičkách vč. parkovacích ploch. 

  Za cenu nemalých mzdových nákladů byla v průběhu roku zvýšena odměna za práci 
externím zaměstnancům (DPČ) o 15-20%, dle pracovního zařazení a počátkem roku 2016 
došlo k automatickému navýšení základních mezd o 5% v souladu s neřízením vlády ČR.  

  Přechodem na směnný provoz na pozicích lékařů a omezením přesčasových služeb - se 
snažíme maximálně plnit přísné podmínky Zákoníku práce. 

  Jako asi jediná ZZS v ČR máme od roku 2011, pro případ krizové situace, záložní 
Zdravotnické operační středisko (ZOS) na jiné základně, vybudované pro případ poruchy 
dosavadní jediné centrály, kam vedou linky 155 z celého kraje. 

   Naši zaměstnanci se pravidelně, i přes finanční náročnost, zúčastňují odborných 
vzdělávacích akcí a současně jsou naopak i těmi, kdo školí kolegy i z jiných složek IZS a 
záchranných služeb a i laiky z řad veřejnosti, školních dětí a zaměstnanců, firem a 
organizací - formou odborných přednášek a seminářů. 

   Celoročně se management snaží formou transparentních výběrových řízení, plně dle 
Zákona o veřejných zakázkách, snižovat náklady na materiální, lékové a přístrojové 
vybavení. Snaží se vše nakupovat za cenu nejnižší, ale nikoliv za cenu snížení kvality, a to 
jak kvality přístrojů, tak vybavení nebo výcviku záchranářů, poskytujících nejmodernější 
před-nemocniční péči. 

    ZZS PAK zde bude i v letošním roce, tak jako v letech minulých - pro své pacienty  

 

s úctou Váš 

 

MUDr. Pavel Svoboda 

ředitel ZZS PAK 
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Rozmístění výjezdových skupin ZZS PAK v r. 2010
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Dostupnost Letecké záchranné služby (LZS ) na území Pardubického kraje  (pouze denní 

letová doba, za dobrých meteorologických podmínek a v přesně stanovených indikacích. ) 
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Rozmístění výjezdových základen ( VZ)  ZZS PAK na území Pardubického kraje 
v roce 2015 

 
Územní odbor ( Úodb.)/ 
 výjezdová základna 

Denní směna Noční směna 

Úodb. Pardubice   
Pardubičky 1x RV, 3x RZP 1x RV, 3 x RZP 
Dukla 1x RLP 1x RLP 
Přelouč 1x RZP 1x RZP 
Holice 1x RZP 1x RZP 
Úodb. Chrudim   
Chrudim 1x RV, 2x RZP 1x RV, 2x RZP 
Hlinsko 1x RLP 1x RLP 
Skuteč 1x RZP 1x RZP 
Úodb. Ústí nad Orlicí   
Ústí nad Orlicí 1x RV, 2x RZP 1x RV, 2x RZP 
Žamberk 1x RLP 1x RZP 
Lanškroun 1x RZP 1x RZP 
Červená voda 1x RLP 1x RLP 
Vysoké Mýto 1x RLP, 1x RZP 1x RLP, 1x RZP 
Úodb. Svitavy   
Svitavy 1x RV, 2x RZP 1x RV, 2x RZP 
Litomyšl 1x RLP 1x RLP 
Moravská Třebová 1x RV, 1x RZP 1x RV, 1x RZP 
Polička 1x RLP 1x RZP 
 
 
 
Nákup nových sanitních vozidel pro ZZS PAK: 

 
 

 
 
 



 

 
8 

 

 

 

 
Nájmy prostor pro činnost ZZS PAK od subjektů 
v roce 2015 
Název Druhá smluvní strana 

NS o nájmu NP- Holice budova čp.29 Město Holice 

Smlouva o nájmu NP - dům čp.548 Hlinsko Město Hlinsko 

NS o nájmu NP - garáže Holice  čp. 1173 Město Holice 

Smlouva o nájmu NP/ Polikl. Žamberk - garáže Poliklinika Žamberk 

NS - pozemková parc. č. 4253 a stp. č. 3767 Město Lanškroun 

Sml. o nájmu nebyt. prostor - areál Poličské nemocnice Svazek obcí AZASS 

Smouva o výpůjčce/ Č. Voda HELIPORT Obec Červená Voda 

Smlouva o výpůjčce/Litomyšl, Partyzánská ul. 1074 Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje 

Smlouva o výpůjčce/ RLP, garáže - Mor. Třebová Nemocnice následné péče Moravská Třebová 

Smlouva o výpůjčce - PCE-Dukla Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje 

Smlouva o výpůjčce/ heliport Svitavy Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje 

Dohoda o využití rekr. zařízení Seč Chrudimská nemocnice, a.s. 

Sml.o podnájmu NP-V. Mýto čp.167,1986 Vysokomýtská nemocnice 

Smlouva o podnájmu NP-Svitavy garáže Svitavská nemocnice, a.s. 
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Pokrytí území Pardubického kraje posádkami ZZS PAK a ZZS sousedních krajů 
 ( tmavé oblasti jsou v případě potřeby dostupné i posádkami sousedních ZZS)  
 

 

 

Vybrané ukazatele ZZS PAK za rok 2015 

    
Ukazatel  

  

  
Rozloha kraje km2 4 519 

  Počet obyvatel 516 004 
  Počet výjezdových míst  16,0 
  Počet výjezdových skupin 29,0 
  z toho :    RLP 5,0 
                  RZP  17,0 
                  RV 7,0 
                  LZS 0,0 
  Provozní příspěvek (tis. Kč) 151 257 
  z toho : na činnost ZS (709) 149 257 
              ostatní  1 234 
  

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců  329 
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NACA klasifikace závažnosti stavu pacienta (National Advisory Committee on Aeronautics 

score): 

0-neohrožen, 1-bezvýznamné, 2-ambulantní ošetření, 3-vysoké=nutná hospitalizace, 4-potenciální 

ohrožení života, 5-přímé ohrožení života, 6-resuscitace, 7-exitus 
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Nová VZ Polička 
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Nový vozový park a nové garáže VZ Pardubičky: 
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Nová VZ Hlinsko: 
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