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SLOVO ÚVODEM 
 

Rok 2020, rok coronaviru 

Rok 2020 nelze nazvat jinak než rokem coronaviru. Tento rok byl extrémním nejen pro zdravotníky v nemocnicích, ale 

i pro záchranáře, řidiče a lékaře zdravotnických záchranných služeb. Byl nepochybně rokem zvláštním, neobvyklým, 

pracovně i lidsky velice náročným, nicméně plným nových výzev pracovních i osobních.  

Pracovníci Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje se museli vypořádat nejen se standardní výjezdovou 

činností k širokému spektru pacientů, ale i s extrémními výkyvy v počtu hovorů na tísňové linky, výjezdy k infekčním 

pacientům v ochranných pomůckách, dezinfekcí sanitních vozidel i zdravotnické techniky, s činnostmi přinášejícími 

velký psychický, fyzický a časový stres. 

Z počátku roku jsme sledovali rozvíjející se epidemii se znepokojením a s očekáváním, jak velký problém nás čeká. Do 

doby propuknutí pandemie se všeobecně předpokládala ohnisková ložiska nebo místně či časově ohraničené 

epidemie, nikoli však nákaza prostupující celou populací trvající řadu měsíců nebo let, navíc po celém světě. Asi nikdo, 

mimo epidemiology neočekával, že se z epidemie stane pandemie takového rozsahu. 

Propuknutí pandemie na počátku roku znamenalo naprosto novou situaci, která si vyžádala komplexní řešení, nastolení 

zvláštního hygienického režimu a nových řídících procesů. Prioritou bylo zajistit ochranné pomůcky a prostředky pro 

členy výjezdových posádek, dezinfekci vozidel a přístrojů. Bylo nutné informovat zaměstnance, vytvořit metodické 

pokyny a příkazy, sestavit škálu naléhavosti COVID pozitivních pacientů, přijmout organizační opatření a vybudovat 

nové komunikační kanály nejen ve firmě, ale také směrem ke kraji, krajským nemocnicím, Ministerstvu zdravotnictví 

ČR a zdravotním pojišťovnám. 

Bylo nutno modifikovat standardní postupy operačního řízení, směřování a umisťování pacientů do zdravotnických 

zařízení a jejich předávání. Doporučené postupy pro tyto situace se vytvářely doslova na koleni a byly formovány 

zkušenostmi z terénu. Všechny postupy musely reflektovat nejen snahy o co nejlepší péči o pacienta, ale také neustále 

se měnící doporučení ze strany centrálních orgánů. 

Působnost záchranné služby se s příchodem koronaviru začala rozšiřovat. Kromě běžné výjezdové činnosti, zahrnující 

řešení všech akutních zdravotních obtíží, vytvářela zdravotnická záchranná služba mobilní odběrové týmy, zajišťovala 

transporty nestabilních COVID pozitivních pacientů mezi nemocnicemi a podílela se na dalších činnostech podle 

požadavků krizového štábu kraje. Na konci roku 2020 byly zahájeny přípravy na asistence při očkovacích centrech. 

Velké změny se dotkly samozřejmě také operačního střediska. Operátoři byli především na začátku epidemie enormně 

vytížení, protože krom běžných výzev informovali volající o tom, co je COVID-19, jak se chránit před nákazou, jaká platí 

vládní nařízení apod. Operační středisko se tak stalo i bezplatnou informační linkou, linkou psychosociální podpory 

volajícím a koordinačním centrem pro všechny činnosti, na kterých se krom výjezdové činnosti záchranná služba 

podílela. 

Nemalým problémem se stalo i finanční zajištění nestandardního provozu. Bylo nutno řešit celou řadu problémů se 

zdravotními pojišťovnami, zřizovatelem i ministerstvem zdravotnictví. Větší rozsah činností, velké množství přesčasů, 

odměny za mimořádné úkoly pro zaměstnance a nákupy ochranných pomůcek, přinesly obrovský objem finančních 

nákladů. Státní rozpočet, kompenzační vyhláška a úpravy plateb od zdravotních pojišťoven nebyly zdaleka schopny 

tyto mimořádné a neplánované náklady kompenzovat a tuto zátěž musel nést Jihočeský kraj, který je zřizovatelem ZZS 

JčK. 

Díky tomu, že Jihočeský kraj má velmi dobře organizovaný a robustní systém zdravotní péče a Jihočeské nemocnice 

poskytují zdravotní péči na vysoké úrovni, navzájem úzce kooperují svoji činnost a jsou schopny reagovat i na vysokou 

zátěž, posádky zdravotnické záchranné služby se nedostaly ani v nejobtížnějších fázích řešení pandemie do situace, 
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kdy by musely hledat cílové zařízení nebo měly problém umístit do nemocnice pacienta v kritickém stavu jakékoli 

etiologie. 

Uplynulý rok nepřinesl snad jen strasti a starosti pro zdravotníky, záchranáře, jejich pacienty, kolegy a rodiny a vlastně 

celou populaci. Jsem přesvědčen, že v této době, která mnohdy připomínala titul knihy E.L. Doctorowa „Vítejte do 

Zlých časů“, měli všichni zdravotníci, tedy i záchranáři možnost, setkat se s mnoha projevy podpory, ochoty, solidarity 

a ocenění jejich práce. Zdravotníci odvedli spoustu výborné práce a lidé si snad konečně začali uvědomovat, jak 

potřebný a důležitý je kvalitní zdravotnický systém pro celou společnost. 

 

V Českých Budějovicích dne 6. 4. 2021 

  

 

                                                                                                                                       

             MUDr. Marek Slabý, MBA, LL.M    

                                                                                                                                                          ředitel ZZS JčK    
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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 

 

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, LL.M 

Náměstek léčebné péče   MUDr. René Papoušek 

Náměstek ošetřovatelské péče   Ing. Romana Svobodová 

Ekonomický náměstek     Ing. Renata Tesaříková, MBA  

Provozně-technický náměstek    Ing. Miroslav Beneš 

 

Management - oblastní střediska 

 

Vedoucí lékař OS České Budějovice  MUDr. Naděžda Pavlíčková 

Vedoucí lékař OS Český Krumlov  MUDr. Andrea Pradeniaková 

Vedoucí lékař OS Jindřichův Hradec  MUDr. Vendula Mazancová 

Vedoucí lékař OS Prachatice   MUDr. Rudolf Heřman 

Vedoucí lékař OS Tábor    MUDr. Naděžda Dobrovodská  

Vedoucí lékař OS Písek    MUDr. Daniela Chyská 

Vedoucí lékař OS Strakonice   MUDr. Zuzana Hornychová   
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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 a podmínkách jejich poskytování, 

prováděcími vyhláškami k těmto zákonům a souvisejícími legislativními normami.    

 

DALŠÍ ČINNOST  
 

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje dále provozuje a poskytuje: 

o Lékařskou pohotovostní službu v Blatné,  

o Zubní pohotovostní službu v Táboře, 

o Protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici se sídlem v Českých Budějovicích, 

o Zdravotnickou dopravní službu v Písku a Čimelicích, 

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 Výjezdová skupina letecké záchranné služby (LZS)  

Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice (PZS)  

Lékařská pohotovostní služba (LPS) 

o Lékařská pohotovostní služba pro dospělé  

o Zubní lékařská pohotovostní služba   

 

ÚKOLY DLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ 
 

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

Ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, v platném znění. Tyto úkoly plní s ohledem na 

skutečnost, že ochrana života je nedílnou součástí Bezpečnostní strategie ČR. 

 

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 investičním příspěvkem zřizovatele, vlastními prostředky a 

dotačními tituly EU.   
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Dalším zdrojem financování jsou dotační tituly ze státního rozpočtu (úhrada nákladů na připravenost poskytovatele 

ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě), 

příspěvek z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů, nadační příspěvek Nadace ČEZ a další příjmy (dary, tržby 

z prodeje majetku, tržby za zdravotnické asistence a školení 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 33 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.  

 

OBSAZENÍ VÝJEZDOVÝCH ZÁKLADEN 
 

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje je členěna na 7 oblastních středisek, která provozují 32 výjezdových 

základen. Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje dále zajišťuje provoz výjezdové základny Letecké 

záchranné služby v režimu 24/7. 

 

Na výjezdových základnách je v denním provozu 54 výjezdových skupin, z toho 38 rychlé zdravotnické pomoci (RZP), 

6 rychlé lékařské pomoci (RLP), 10 rendez-vous (RV). 

Noční provoz zajišťuje 49 výjezdových skupin, z toho 33 rychlé zdravotnické pomoci (RZP), 6 rychlé lékařské pomoci 

(RLP), 10 rendez-vous (RV).  
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ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - VÝJEZDOVÉ SKUPINY 
Tabulka 1 - Přehled výjezdových základen a výjezdových skupin  

OBLASTNÍ 
STŘEDISKO 

VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA DENNÍ SMĚNA NOČNÍ SMĚNA 
VOZIDLO PRO 

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

LZS Planá u Českých Budějovic 1x RLP 1x RLP   

Č
ES

K
É 

B
U

D
ĚJ

O
V

IC
E 

České Budějovice - B. Němcové 
2x RV 2x RV 

X 
3x RZP 3x RZP 

České Budějovice - Bezdrevská 1x RZP 1x RZP   

České Budějovice - Pražská 1x RZP 1x RZP   

Planá u Českých Budějovic 1x RZP 1x RZP   

Kaplice 1x RZP 1x RZP   

Týn nad Vltavou 1x RLP 1x RLP   

Trhové Sviny 1x RLP/RZP 1x RLP/RZP   

Temelín – JETE 1x RZP 1x RZP   

Č
ES

K
Ý

 

K
R

U
M

LO
V

 Český Krumlov 
1x RV 1x RV   

2x RZP 2x RZP 

Frymburk 1x RZP 1x RZP   

Vyšší Brod 1x RZP 1x RZP   

Horní Planá 1x RZP     

JI
N

D
Ř

IC
H

Ů
V

 H
R

A
D

EC
 

Jindřichův Hradec 
1x RV 1x RV 

X 
3x RZP 2x RZP 

Dačice 1x RLP/RZP 1x RLP/RZP   

Třeboň 
1x RV 1x RV   

1x RZP 1x RZP 

Suchdol nad Lužnicí 1x RZP 1x RZP   

Kunžak  1x RZP 1x RZP   

P
ÍS

EK
 Písek 

1x RV 1x RV   

3x RZP 2x RZP 

Milevsko 1x RLP 1x RLP   

Čimelice 1x RZP 1x RZP   

P
R

A
C

H
A

TI
C

E 

Prachatice 
1x RV 1x RV 

  
2x RZP 2x RZP 

Vimperk 
1x RV 1x RV   

1x RZP 1x RZP 

Volary 1x RZP 1x RZP   

Vacov 1x RZP 1x RZP   

Lhenice 1x RZP 1x RZP   

ST
R

A
K

O
N

IC
E 

Strakonice 
1x RV 1x RV 

X 
3x RZP 2x RZP 

Blatná 1x RLP 1x RLP   

Vodňany 1x RZP 1x RZP   

TÁ
B

O
R

 Tábor 
1x RV 1x RV 

X 
3x RZP 2x RZP 

Soběslav 1x RZP/RLP 1x RZP/RLP   

Mladá Vožice 1x RZP 1x RZP   

Opařany 1x RZP 1x RZP   
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ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – VÝJEZDOVÁ ČINNOST   
 

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje v roce 2020 uskutečnila celkem 80 625 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. Následující graf zachycuje vývoj počtu výjezdů za uplynulých deset let. 

 

Graf 1 – Přehled počtu výjezdů ZZS JčK v letech 2010 - 2020 

 

 

V rámci sledovaných kategorií výjezdů se jednalo o:   16 483 případů úrazů,  

                  2 011 případů dopravních nehod, 

                  2 167 případů cévních mozkových příhod,  

            1 805 případů akutního infarktu myokardu, 

 387 případů, kdy byla provedena KPR. 

 

 

 Z celkového počtu 80 625 výjezdů bylo:   5 598 pacientů ve věkové kategorii 0-18 let,  

                                          75 027 pacientů starších 18 -ti let.   
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VÝJEZDOVÁ ČINNOST ZZS JČK  
 

Tabulka 2 – Výjezdová činnost ZZS JčK v roce 2020 dle oblastních středisek 

TYP VÝJEZDU 
OBLASTNÍ STŘEDISKO 

ČESKÉ 
BUDĚJOVICE 

ČESKÝ 
KRUMLOV 

JINDŘICHŮV 
HRADEC 

PÍSEK PRACHATICE TÁBOR STRAKONICE 
CELKEM 
ZZS JČK 

PRIMÁRNÍ RLP 1 675 4 412 1 282 13 729 1 011 5 126 

PRIMÁRNÍ RZP 18 110 5 969 9 498 5 077 5 063 10 098 5 628 59 443 

PRIMÁRNÍ RV 3 918 1 168 2 097 1 388 1 343 1 591 1 215 12 720 

PRIMÁRNÍ CELKEM 23 703 7 141 12 007 7 747 6 419 12 418 7 854 77 289 

SEKUNDÁRNÍ RLP 79 3 27 60 22 82 6 279 

SEKUNDÁRNÍ RZP 747 167 488 453 153 524 525 3 057 

SEKUNDÁRNÍ 
CELKEM 826 170 515 513 175 606 531 3 336 

CELKEM VÝJEZDY 24 529 7 311 12 522 8 260 6 594 13 024 8 385 80 625 

 

 

 

Graf 2 – Výjezdová činnost ZZS JčK v roce 2020 – podíl v % 
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Graf 3 – Primární výjezdy ZZS JčK v roce 2020 dle oblastních středisek 

 

 

Graf 4 – Sekundární výjezdy ZZS JčK v roce 2020 dle oblastních středisek 
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ČINNOST ZZS JčK PŘI ZAJIŠTĚNÍ PNP V SOUVISLOSTI S EPIDEMIÍ SARS-COV-2 
 

Zdravotnické záchranné služby v ČR uskutečnily i v roce 2020, který byl významně poznamenán rozvojem pandemie 

COVID-19, více než 1 milion výjezdů k cca 960 tisícům pacientů v akutním nebo kritickém stavu.  

Od počátku roku 2020 se zdravotníci záchranných služeb trvale pohybovali v prostředí s vysokým rizikem nákazy 

coronavirem, ať už se jedná o tisíce výjezdů ke COVID pozitivním pacientům nebo pacientům, kde je nákaza potvrzena 

až při přijetí do zdravotnického zařízení. V průběhu roku se několikrát zásadně změnilo spektrum ošetřovaných 

pacientů, docházelo opakovaně k velkým výkyvům v počtu požadavků na výjezd záchranné služby v souvislosti 

s rozvojem virové nálože v populaci, zahlcení zdravotnických zařízení a aktuálně panujícími obavami ve společnosti, 

včetně opakovaných změn ve vládních nařízeních nebo převaze poplašných zpráv v médiích.  

V průběhu roku 2020 vytvářely zdravotnické záchranné služby ve všech krajích mobilní odběrové týmy, v Praze a 

dalších velkých městských aglomeracích speciální krizové týmy pro řešení situace v sociálních zařízeních, těžce 

zasažených coronavirovou infekcí, zajišťovaly transporty nestabilních, COVID pozitivních pacientů mezi nemocnicemi 

v rámci jednotlivých krajů a později i mezi kraji po celé ČR. Na konci roku 2020 byly zahájeny přípravy na asistence při 

očkovacích centrech.  

Zejména v počátečních měsících roku management záchranných služeb musel věnoval obrovskou část svého nasazení 

shánění nedostatkových ochranných pomůcek a řešení zcela nečekaných a nestandardních organizačních opatření. 

Zdravotnické záchranné služby měly a mají zástupce v krizových štábech na všech úrovních a kolegové z pražské 

záchranné služby se aktivně podílejí na činnosti Centrálního řídícího týmu při MZ ČR. 

Obrovská zátěž dopadla i na zdravotnická operační střediska, která musela řešit krom tísňových výzev násobky běžného 

počtu volání, neboť se zejména v prvních měsících pandemie stala, stejně jako operační střediska ostatních složek IZS, 

koordinačními a informačními středisky pro širokou veřejnost. V prvních měsících roku se tak pohybovala operační 

střediska skutečně na hranici svých kapacitních i personálních možností. Operátoři tísňových linek informovali občany 

o tom, co je COVID-19, jak se chránit před nákazou, vládních opatřeních, odběrových místech, provozu zdravotnických 

zařízení. Operační střediska sloužila jako psychosociální podpora a současně koordinátor posádek nasazených pro 

všechny další aktivity. Operační řízení významně komplikovala i nutnost dekontaminačních procesů po návratu 

z výjezdu. Dezinfekce a očista zasahujícího personálu, přístrojů a zásahových vozidel, které trvají mnohdy až desítky 

minut, dále prohlubují pracovní i časový stres posádek a operačního střediska. 

Činnost výjezdových posádek byla, stejně jako u nemocničního personálu, těžce zasažena nutností práce v ochranných 

pomůckách, které zásadně omezují kontakt s pacientem a řadu léčebných či vyšetřovacích úkonů. Bylo nutno ošetřit 

velké množství již předem diagnostikovaných pacientů v karanténě při zhoršení stavu, či pacientů, kteří byli 

diagnostikováni jako COVID pozitivní zpětně. Zcela zásadním se ukázalo chránit před nákazou nejen sebe, ale i další 

pacienty. Používání ochranných pomůcek (oblek, brýle, štít, dvoje rukavice atd.) však významně prodloužilo reakční 

dobu posádek na výzvu. Například ošetření pacientů po závažných úrazech či srdečních zástavách vytvářelo dilema, 

jak chránit sebe a zároveň poskytnout člověku bezprostředně ohroženému na životě co nejrychleji tu nejlepší péči. 

Doporučené postupy pro tyto situace se vytvářely doslova na koleně a byly formovány zkušenostmi z terénu. Příkladem 

jsou doporučení k péči u pacientů s nutností PGA (procesy generující aerosol, tj. nutnost umělé plicní ventilace), které 

byly pro zasahující týmy jedny z nejrizikovějších. Všechna tato doporučení musela reflektovat nejen snahu o co nejlepší 

péči o pacienta, ale také neustále se měnící doporučení ze strany centrálních orgánů. 

Již na prvním jednání krizového štábu JčK byla ředitelem ZZS JčK nabídnuta možnost využít prostor výjezdové základny 

České Budějovice – Planá (toho času nevyužívaného hangáru pro vrtulník LZS) jako zázemí pro distribuci bariérových 

ochranných pomůcek a dalšího materiálu distribuovaného Jihočeským krajem a vládou České republiky, včetně prostor 

pro související agendu. Tento návrh byl přijat. 
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Současně došlo k úpravě operačního řízení ZZS Jihočeského kraje a jednotlivé události, ke kterým vyjížděly výjezdové 

skupiny ZZS Jihočeského kraje, začaly být rozlišovány dle míry předpokládaného rizika kontaktu s pacientem 

s onemocněním COVID-19. První verze rozlišení výjezdů pracovala s označením COV 0 / COV 1 / COV 2 / COV 3 / COV 

4, které bylo následně modifikováno, na základě praktických zkušeností. 

Tabulka 3 – Přehled výjezdů k COVID pozitivním pacientům za období březen-prosinec 2020 

OBDOBÍ COV + 

BŘEZEN 46 

DUBEN 240 

KVĚTEN 11 

ČERVEN - 

ČERVENEC - 

SRPEN - 

ZÁŘÍ 14 

ŘÍJEN 420 

LISTOPAD 468 

PROSINEC 274 

CELKEM 1 473 

 

Mobilní odběrový tým 

Mobilní odběrový tým byl ustanoven na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR s cílem zajistit kapacity pro 

odběr biologického materiálu k vyšetření na SARS-CoV-2 u osob ve vlastním sociálním prostředí, nebo v lůžkových 

zařízeních sociální péče (domovy seniorů, domy s pečovatelskou službou apod.). Tým pracoval ve složení řidič – 

zaměstnanec ZZS JčK a lékař či nelékařský zdravotnický pracovník infekčního oddělení Nemocnice České Budějovice, 

a.s. ZZS JčK na činnost odběrové skupiny vyčlenila sanitní vůz, který byl za tímto účelem mj. vybaven prostředky pro 

odběr a uchování biologického materiálu a speciálními ochrannými prostředky pro členy týmu. 

Finanční náklady na činnost mobilního odběrového týmu za dobu jeho působení byly vyčísleny na částku 2 639 375 Kč. 

Odběrový tým provedl po dobu své činnosti, tj. od 16.03.2020 do 31.05.2020, celkem 548 odběrů. 

S blížícím se koncem krizového stavu byly provedeny mimořádné odběry zaměstnanců ZZS JčK – členů výjezdových 

skupin z oblastních středisek Písek a Strakonice. Celkem byly vzorky odebrány od 200 zaměstnanců, přičemž ani jeden 

z výsledků nebyl vyhodnocen jako pozitivní. 

Biohazard tým ZZS JčK 

Na základě rozhodnutí ředitele ZZS JčK byl aktivován Biohazard tým ZZS JčK do permanentní pohotovosti v režimu 24/7, 

přičemž vždy byla k dispozici 3-členná skupina připravená k výjezdu k pacientovi s již potvrzeným onemocněním 

COVID-19. Skupina byla tvořena výjezdovou skupinou RZP (řidič + zdravotnický záchranář) a třetím členem, který 

zajišťoval logistickou podporu a spojení se ZOS ZZS JčK. 

Biohazard tým ZZS JčK byl vysílán k pacientům s potvrzeným onemocněním COVID-19, jejichž zdravotní stav vyžadoval 

převoz do zdravotnického zařízení, konkrétně na pracoviště infekčního oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. 

V několika případech byl tým také využit k poskytnutí přednemocniční neodkladné péče pacientovi s jiným postižením 

zdraví s tím, že po ošetření a případné konzultaci s lékařem byl pacient ponechán na místě bez transportu do 

zdravotnického zařízení.  

Finanční prostředky vynaložené na činnost Biohazard týmu ZZS JčK v období krizového stavu byly vyčísleny na částku 

817 515 Kč. 
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V období od 25.03.2020 do 30.04.2020 realizoval Biohazard tým ZZS JčK (BHT) celkem 28 převozů pacientů 

s pozitivními testy na COVID-19 s použitím bariérových pomůcek nejvyšší třídy ochrany. Od 1. května 2020 byly na 

základě vývoje epidemiologické situace na území Jihočeského kraje zrušeny pohotovosti a tým přešel zpět do běžného 

režimu své činnosti dle interní dokumentace ZZS JčK. 

Činnost krizového štábu určeného k řešení krizové situace 

Členové Řídící skupiny ZZS JčK, která plní úkoly krizového štábu, se scházeli operativně dle vývoje situace a dle aktuální 

potřeby na základě rozhodnutí ředitele ZZS JčK. 

V rámci jednání Řídící skupiny byla připravována a schvalována jednotlivá opatření, která byla cestou běžných 

distribučních kanálů dále adresována vedoucím pracovníkům oblastních středisek ZZS JčK tak, aby bylo zajištěno jejich 

kontinuální zavádění do praxe. 

Informování SPS KŠ JčK o přijatých opatření a stavu připravenosti ZZS JčK probíhalo cestou denních hlášení, která byla 

zpracovávána a odesílána vedoucím odd. krizového řízení ZZS JčK.  

Získávání informací v průběhu krizové situace 

Získávání informací o vývoji epidemiologické situace probíhalo cestou SPS KŠ JčK, přičemž byly informace zasílány na 

pracoviště ZOS a vedoucímu odd. krizového řízení ZZS JčK. Následně byly příchozí informace rozesílány kompetentním 

osobám v rámci organizační struktury ZZS JčK. 

Velmi kvitována byla spolupráce mezi ZOS a epidemiology a infektology, které bylo možné využít nepřetržitě v režimu 

24/7, a to ve formě konzultací ve věci zdravotního stavu osob volajících na linku 155. Pracovníci ZOS průběžně evidovali 

změny v zajišťování příjmu pacientů do zdravotnických zařízení na území Jihočeského kraje a koordinovali činnost 

odběrového týmu a Biohazard týmu ZZS JčK.  

Interní sběr informací v rámci ZZS JčK byl zajišťován zejména Pracovištěm krizové připravenosti ve spolupráci 

s jednotlivými náměstky ředitele. Vedoucí pracovníci oblastních středisek zasílali po dobu krizového stavu pravidelná 

hlášení nejméně 3x týdně.  
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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, vyhodnocení a vyrozumění výzev 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, 

• poskytování první pomoci 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 č. 

372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. 

 

Graf 5 – Počet příchozích hovorů vs. počet událostí 
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Rok 2020 byl pro ZOS velmi náročný zejména v souvislosti s šířením nákazy COVID-19. Bylo nutné rychle a flexibilně 

reagovat na dynamicky se měnící situaci vyvolanou touto nákazou, zavést nový postup příjmu tísňové výzvy s důrazem 

na zjišťování informací souvisejících s onemocněním COVID-19 a změnit způsob organizace práce s režimovými 

opatřeními (změna pracovní doby, dodržování odstupu mezi zaměstnanci, používání osobních ochranných 

prostředků).  

V tomto roce nově ZOS začalo organizovat a řídit odběry biologických vzorků u pacientů s podezřením na nákazu 

COVID-19. V této souvislosti ZOS úzce spolupracovalo s KHS a infekčním oddělením Nemocnice Č. Budějovice.  

 V době vrcholící jarní vlny pandemie muselo být ZOS personálně posíleno z důvodu velkého množství volání na 

tísňovou linku 155.  

ZOS v roce 2020 přijalo 200 305 volání, což je o 1,06 % více než v roce předešlém. Z toho bylo 110 055 volání na 

tísňovou linku 155, což je nárůst o 11 % oproti roku 2019. Odchozích volání bylo realizováno 48 781. Radiových relací 

bylo uskutečněno celkem 53 138. 
 
V současné době činnost ZOS zajišťuje celkem 38 operátorů ve 12-hodinových směnách, kdy na jedné směně pracuje 
6 operátorů. 
 

ODDĚLENÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 
 

Oddělení krizové řízení (dále jen „OKŘ“) je nedílnou součástí organizační struktury ZZS Jihočeského kraje, do které bylo 

začleněno na základě příslušných ustanovení zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, který nabyl 

platnosti k 1. lednu 2012. 

Organizačně pod OKŘ patří Pracoviště krizové připravenosti a Pracoviště psychosociální intervenční služby. Součástí 

organizační struktury je také tým speciálních činností, tzv. Biohazard tým ZZS Jihočeského kraje, který zajišťuje 

připravenost ZZS Jihočeského kraje na řešení událostí s možným výskytem vysoce nebezpečných nákaz podléhajících 

mezinárodním zdravotnickým předpisům a událostí s možnou přítomností jiných nebezpečných biologických, 

chemických nebo radiologických agens. 

Hlavní náplní práce Pracoviště krizové připravenosti je zajištění traumatologické, havarijní a krizové připravenosti ZZS 

Jihočeského kraje. Toto je zajišťováno zejména prostřednictvím: 

• přípravou doporučených postupů pro řešení mimořádných událostí, mimořádných událostí s hromadným 

postižením osob a krizových situací dle příslušných právních předpisů a jejich implementace do vnitřních 

předpisů organizace, 

• spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému a s orgány krizového řízení při přípravě na řešení 

mimořádných událostí, mimořádných událostí s hromadným postižením osob a krizových situací, 

• vzdělávání zaměstnanců – členů výjezdových skupin ZZS Jihočeského kraje v oblasti řešení mimořádných 

událostí, mimořádných událostí s hromadným postižením osob a krizových situací v souladu s interními 

předpisy a dokumentací integrovaného záchranného systému, 

• vzdělávání příslušníků a členů základních složek integrovaného záchranného systému v oblasti poskytování 

neodkladné první pomoci a součinnosti s výjezdovými skupinami ZZS Jihočeského kraje. 
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Spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému, orgány krizového řízení a poskytovateli akutní lůžkové 

péče na území Jihočeského kraje 

Do postupů výjezdových skupin ZZS JčK pro případ vzniku mimořádných událostí byly úspěšně implementovány tzv. 

havarijní karty vytipovaných objektů, které představují významnou míru možného rizika pro obyvatelstvo Jihočeského 

kraje. Zpracovatelem těchto havarijních karet je Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, přičemž Pracoviště krizové 

připravenosti ZZS Jihočeského kraje na zpracování těchto karet spolu s dalšími subjekty spolupracovalo. 

Další spolupráce se složkami IZS a orgány krizového řízení se týkala pravidelné aktualizace dokumentace pro řešení 

následků mimořádných událostí a krizových situací a řešení epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním 

COVID-19 a realizací jednotlivých krizových a preventivních opatřeních v návaznosti na nouzový stav vyhlášený Vládou 

České republiky v souladu se zákonem o krizovém řízení a zákonem o bezpečnosti České republiky, v platných zněních, 

a opatřeními vyhlášenými hejtmanem Jihočeského kraje. 

Odborné vzdělávání příslušníků a členů složek IZS v poskytování první pomoci a spolupráci s výjezdovými skupinami 

ZZS Jihočeského kraje 

Stejně jako tomu bylo v minulých letech, tak i kalendářní rok 2020 se nesl v duchu intenzivní spolupráce v oblasti 

dalšího odborného vzdělávání mezi ZZS Jihočeského kraje a základními složkami IZS, a to zejména jednotkami požární 

ochrany, které jsou začleněny do Plánu plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany. Přestože byly 

aktivity v této oblasti značně ovlivněny epidemiologickou situací, proběhlo několik školení příslušníků a členů těchto 

jednotek pod lektorským vedením členů Pracovní skupiny pro mimořádné události ZZS Jihočeského kraje, jejichž náplní 

byla zejména spolupráce výjezdových skupin ZZS Jihočeského kraje a jednotek požární ochrany při společném zásahu 

u mimořádných událostí, mimořádných událostí s hromadným postižením osob a krizových situací. V rámci tohoto 

odborného vzdělávání byli účastníci seznámeni s nejnovějšími postupy v poskytování první pomoci, postupem 

výjezdových skupin ZZS Jihočeského kraje u výše zmíněných událostí a vybavením vozidel ZZS Jihočeského kraje. Velký 

důraz byl kladen především na praktickou část a účastníci měli možnost osvojit si nejenom postupy první pomoci, ale 

také například obsluhu transportních prostředků ve výbavě ZZS Jihočeského kraje, popř. dalšího vybavení, se kterým 

se mohou v průběhu společného zásahu setkat. 

Příprava a součinnost při cvičeních složek IZS a orgánů krizového řízení 

Ani oblast společných cvičení složek IZS a orgánů krizového řízení nezůstala nedotčena krizovými opatřeními přijatými 

v souvislosti s onemocněním COVID-19. Vlivem nastalé situace nebylo možné uspořádat žádné z plánovaných 

taktických cvičení složek IZS nebo metodických nácviků pro členy výjezdových skupin ZZS Jihočeského kraje. Výjimku 

tvořilo pouze jedno metodické zaměstnání, které proběhlo ve dvou termínech v měsíci únoru 2020. Jednalo se o 

instrukčně metodické zaměstnání, jehož cílem byla rekognoskace terénu a ověření dostupnosti turisticky vysoce 

exponované lokality, kterou je nejvyšší hora chráněné krajinné oblasti Blanský les – hora Kleť a její nejbližší okolí. 

V rámci tohoto cvičení si řidiči působící na oblastním středisku Český Krumlov měli možnost ověřit a vyzkoušet 

dostupnost uvedené lokality a možné příjezdové trasy. Součástí nácviku bylo také řešení dvou modelových situací v 

obtížně přístupném terénu, a to úraz cyklisty po pádu na jedné z cest vedoucích na vrchol hory Kleť a náhlá zástava 

oběhu na rozhledně, která se nachází na vrcholu. 
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Odborné vzdělávání výjezdových skupin ZZS Jihočeského kraje na řešení mimořádných událostí s hromadným 

postižením osob 

Zvyšování připravenosti k řešení mimořádných událostí s hromadným postižením osob v podmínkách ZZS Jihočeského 

kraje (interní vzdělávání zaměstnanců) 

Stejně jako tomu bylo v uplynulých letech, tak i v roce 2020 probíhalo po celém území Jihočeského kraje školení členů 

výjezdových skupin – lékařských i nelékařských pracovníků v postupech řešení mimořádných událostí, mimořádných 

událostí s hromadným postižením zdraví a krizových situací. Personálně bylo toto školení zajištěno a odborně vedeno 

členy Pracovní skupiny pro řešení následků mimořádných událostí. 

Tato školení probíhala na jednotlivých oblastních střediscích ZZS Jihočeského kraje a dále na ně navázalo školení na 

základně v Českých Budějovicích, kdy frekventanti mohli své teoretické znalosti uplatnit v praktickém nácviku 

v prostředí virtuální reality za využití simulační technologie XVR vyvinuté pro přípravu a nácvik činností záchranných 

složek.  

Zvyšování připravenosti k řešení mimořádných událostí s hromadným postižením osob mimo ZZS Jihočeského kraje 

(účast na odborných vzdělávacích akcích) 

Další z forem, která je pravidelně využívána ke zvyšování připravenosti ZZS Jihočeského kraje k řešení mimořádných 

událostí a krizových situací, je účast na odborných konferencích, seminářích a dalších vzdělávacích akcích, které se 

svým programem dotýkají oblasti mimořádných událostí s hromadným postižením osob. 

Možnost účasti na vzdělávacích akcích v kalendářním roce 2020 byla s ohledem na celostátně platná krizová opatření 

velmi omezená. Výčet proběhlých vzdělávacích akcí, která se svým obsahem týkala připravenosti na řešení 

mimořádných událostí a krizových situací je uveden níže: 

• Spolupráce IZS při mimořádných událostech a katastrofách, 10.03.2020, Brno 

• Plzeňské dny urgentní medicíny, 27. - 28.02.2020, Plzeň 

Dalším kurzem, který se pro členy výjezdových skupin ZZS Jihočeského kraje podařilo realizovat, byl kurz bezpečné 

jízdy pro řidiče záchranných složek, který je organizován pravidelně již od roku 2013. Cílem tohoto kurzu je 

prohlubování dovedností řidičů vozidel ZZS Jihočeského kraje při ovládání vozidla za nepříznivých povětrnostních a 

klimatických podmínek či jiných nebezpečných situacích, se kterými se řidiči záchranné služby mohou při výkonu své 

činnosti setkat. 

Řešené mimořádné události s hromadným postižením osob 

Za kalendářní rok 2020 není evidována žádná událost, která by splňovala definici tzv. mimořádné události 

s hromadným postižením osob. 

Od března 2020 byla ZZS Jihočeského kraje velmi výrazně zapojena do řešení epidemie onemocnění COVID-19. V rámci 

těchto činností byla zajišťována přednemocniční neodkladné péče o osoby s potvrzeným onemocněním COVID-19, a 

to při dodržování velmi přísných opatřeních k ochraně zdraví nejenom pacienta, ale i členů výjezdových skupin. ZZS 

Jihočeského kraje byla zapojena do činnosti krizového štábu Jihočeského kraje a krizových štábů jednotlivých nižších 

územně samosprávných celků – obcí s rozšířenou působností. Sledovaným cílem byla zejména koordinace činností ZZS 

Jihočeského kraje s činnostmi dalších subjektů při zajišťování ochrany zdraví a plnění úkolů v oblasti ochrany 

obyvatelstva na území Jihočeského kraje. 
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Činnost Biohazard týmu ZZS Jihočeského kraje 

Biohazard tým ZZS Jihočeského kraje je tvořen 11 nelékařskými zdravotnickými pracovníky z řad zdravotnických 

záchranářů a řidičů-záchranářů, kteří jsou soustavně odborně vzděláváni v oblasti fenoménu CBRN (chemická, 

biologická, radiologická a jaderná agens) a disponují speciálním materiálně technickým vybavením, které umožňuje 

poskytovat odbornou přednemocniční péči osobám s podezřením na výskyt vysoce nebezpečných nemocí, které 

podléhají mezinárodním zdravotnickým předpisům, nebo osobám s možnou kontaminací výše uvedenými agens. 

Rok 2020 byl pro Biohazard tým ZZS Jihočeského kraje bezpochyby významným. Počátkem roku došlo k výrazné 

personální obměně týmu a noví členové týmu se okamžitě zapojili do intenzivní přípravy a odborného vzdělávání ve 

výše popsané problematice. Pomyslnou „zkouškou“ pro nové, ale i stávající členy týmu, byla epidemiologická situace 

související s výskytem onemocnění COVID-19. Během prvních dvou měsíců tzv. první vlny na jaře 2020 byl tým nasazen 

téměř třicetkrát. Jednalo se o výjezdy k pacientům s potvrzeným onemocněním COVID-19 s nižším stupněm 

naléhavosti a o plánované transporty ze zdravotnických zařízeních poskytovatelů akutní lůžkové péče na infekční 

oddělení nemocnice v Českých Budějovicích. 

Kromě pravidelného vzdělávání v rámci ZZS Jihočeského kraje absolvovali všichni členové Biohazard týmu ZZS 

Jihočeského kraje odborný kurz pořádaný Státním ústavem jaderné, chemické a biologické ochrany v Příbrami – 

Kamenné. Náplní kurzu je zejména seznámení s novinkami v oblasti CBRN, především pak novými hrozbami, 

možnostmi ochrany a inovativními postupy při práci na místě s jejich možným výskytem. Druhá část kurzu je věnována 

praktickému nácviku za využití vlastního vybavení. V letošním roce byla praktická část zaměřena na nové možnosti 

dekontaminace po styku s nebezpečnou chemickou látkou a postup bezpečného odložení použitého vybavení a 

výbavy. 

Poskytování psychosociální intervenční péče ZZS Jihočeského kraje  

ZZS Jihočeského kraje poskytuje psychosociální intervenční péči primárně zaměstnancům z řad nelékařských 

zdravotnických pracovníků (NLZP) a lékařů.  Péči o duševní zdraví zaměstnanců upravuje zákon č. 374/2011 Sb., o 

zdravotnické záchranné službě a Metodické doporučení Ministerstva zdravotnictví pro poskytování psychosociální 

podpory ve zdravotnictví, jehož účelem je definovat a zajišťovat péči o zaměstnance systematicky napříč 

zdravotnickými zařízeními.  

 

Tato péče je realizována prostřednictvím tzv. peerů, což jsou v případě ZZS JčK záchranáři speciálně vycvičení k 

poskytování první psychické a profesní podpory. Peer péče je posádkám nabízena a poskytována po nadlimitně 

zatěžujícím a stresujícím výjezdu, kterým může být dopravní nehoda s vyšším počtem obětí, mimořádná událost s 

hromadným postižením osob, neúspěšná resuscitace či úmrtí dítěte apod. Peer podpora nemá za úkol suplovat 

odbornou psychologickou péči, ale jde o kroky v primární a sekundární prevenci.  

 

V souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 a jejími dopady na společnost byla v loňském roce zřízena celostátní 

Linka kolegiální podpory pod záštitou SPIS ČR (Systém psychosociální intervenční služby), která je určena pro všechny 

zdravotnické pracovníky z celé ČR. Linka funguje v režimu 24/7 a personálně je zajištěna členy SPIS.  

 

Přiložená tabulka číslo 4 udává kvantitativní přehled poskytnuté peer podpory zaměstnancům ZZS JčK. Oproti 

loňskému roku nedošlo k výraznému posunu žádným směrem.  
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Tabulka 4 - Kvantitativní přehled poskytnuté peer péče za rok 2020 

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ 
PEER PÉČE 

INDIVIDUÁLNÍ SKUPINOVÉ JINÉ CELKEM 

NLZP 9 3 0 12 

řidič/ka 4 2 0 6 

sanitář/ka 0 0 0 0 

lékař/ka 1 0 0 1 

operátor/ka 0 0 0 0 

ostatní 0 0 0 0 

CELKEM 15 5 0 20 

 

Další činností je intervenční péče (první psychická pomoc) o tzv. sekundárně zasažené, kterými v podmínkách ZZS 

mohou být příbuzní oběti, svědkové události či laici poskytující na místě první pomoc. Intervenční služba byla na ZZS 

JčK spuštěna 4. 5. 2016 a od té doby je posádkami ZZS JčK na místě události pravidelně nabízena. První psychickou 

pomoc sekundárně zasaženým poskytuje 9 interventů z řad zdravotnických záchranářů, kteří absolvovali akreditovaný 

výcvik Ministerstva zdravotnictví v poskytování první psychické pomoci.  Jak ilustruje tabulka níže, v loňském roce bylo 

v Jihočeském kraji realizováno 17 intervencí a první psychická pomoc byla poskytnuta 45 zasaženým z řad blízkých a 

příbuzných obětí, což je zhruba o polovinu méně než v roce 2019. Důvodem takto sníženého počtu byla nepříznivá 

epidemiologická situace, kdy na jaře 2020 bylo nutné dočasně činnost interventů ZZS JčK pozastavit.  

 

Podobně jako v peer péči, SPIS ČR se zapojil také do poskytování první psychické pomoci na krizové lince 1212 zřízené 

Ministerstvem zdravotnictví. Personálně se do této práce zapojili dva záchranáři z intervenčního týmu ZZS JčK. 

 

Tabulka 5 - Přehled poskytnuté intervenční služby v roce 2020 
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LEDEN 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 5 

ÚNOR 3 1 0 1 1 0 0 0 3 0 4 

BŘEZEN 3 0 0 1 2 0 0 0 3 1 6 

DUBEN 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 

KVĚTEN 4 1 0 2 1 0 2 0 2 2 12 

ČERVEN 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 6 

ČERVENEC 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 4 

SRPEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZÁŘÍ 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 

ŘÍJEN 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 

LISTOPAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PROSINEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CELKEM 17 3 0 9 5 2 2 0 17 3 45 
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VÝŠKOVÉ ZÁCHRANNÉ DRUŽSTVO 
 

Lezecká skupina ZZS JčK byla oficiálně založena k 1. září 2005, avšak její počátky sahají do listopadu roku 1994. Cílem 

výcviku zdravotnických záchranářů ZZ JčK je zvládnout poskytování přednemocniční neodkladné péče i v těžko 

dostupných podmínkách za využití lanových technik ve spolupráci s dalšími složkami Integrovaného záchranného 

systému (IZS). 

Vzhledem k tomu, že v jednotlivých okresech nemá ZZS JčK takto školené pracovníky, bylo začlenění zdravotnických 

záchranářů - lezců do služeb na Letecké záchranné službě JčK (LZS) logickým splněním požadavku přítomnosti 

zdravotníka na místě události, kde by bylo potřeba využití lanových technik pro přístup k pacientovi dle Nařízení vlády 

č. 362/2005 Sb. I po přesunu LZS pod Armádu ČR pokračovalo vzdělávání záchranářů - lezců tak, aby byla naplněna 

„Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje 2015 - 2020“ (aktualizované znění z února 2017) zpracovaná Krajským 

úřadem JčK. 

V rámci Výškového záchranného družstva ZZS JčK se v roce 2020 pravidelně 1x měsíčně školilo šestnáct zdravotnických 

záchranářů v různé úrovni výcviku. Důvodem postupného rozšiřování skupiny výškových specialistů, je především 

příprava na převzetí provozu LZS v režimu 24/7 od 1. ledna 2021. Cílem je, aby na palubě vrtulníku LZS JčK byl v každém 

okamžiku přítomen minimálně jeden člen zdravotnické posádky, který ovládá problematiku Práce ve výškách a nad 

volnou hloubkou (PVVH) za využití lanových technik. Devět členů výškového záchranného družstva ZZS JčK v roce 2020 

aktivně vykonávalo činnost leteckého záchranáře u Letecké záchranné služby AČR v Bechyni.  

Vývoj epidemiologické situace v průběhu roku 2020 se negativně promítl do výcvikové činnosti Výškového 

záchranného družstva, kdy výcviková činnost byla omezená na nezbytné minimum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro maximální efektivnost dostupnosti odborné přednemocniční neodkladné péče poskytované posádkami LZS byl ve 

spolupráci s externím lektorem PVVH pro budoucí lékaře LZS realizován intenzivní třídenní kurz tzv. Omezené odborné 

přípravy PVVH, který byl zaměřený na základní problematiku a lanové techniky nezbytné pro efektivní využití nasazení 

posádek LZS JčK v obtížně dostupných lokalitách. 

Posádka Letecké záchranné služby zasahuje mimo jiné také v terénu obtížně dostupném pozemními posádkami, a to i 

v místech, kde nelze s vrtulníkem přistát v dostatečné vzdálenosti pro kvalifikovaný a rychlý zásah. Pro tuto činnost 

jsou využíváni specialisté z řad zdravotnických záchranářů s kvalifikací Leteckého záchranáře, kteří jsou oprávněni 

provádět vysazení z vrtulníku za visu, slanění z vrtulníku i záchranu za využití lanového podvěsu pod vrtulníkem.  



23 
 

Výcvik leteckých záchranářů ZZS JčK započal již v roce 2005, od dubna 2011 garantovala ZZS JčK v posádce LZS po dobu 

letových hodin přítomnost záchranáře s oprávněním pro Práci a záchranu ve výškách a nad volnou hloubkou a 

kvalifikací Leteckého záchranáře. 

I v roce 2020 pokračovalo devět zdravotnických záchranářů ve výcviku speciálních činností v plném rozsahu společně 

s příslušníky útvaru Služby pátrání a záchrany (SAR) AČR. 

V roce 2020 se záchranáři ZZS JčK vykonávající činnost, u Letecké záchranné služby AČR v Bechyni zúčastnili čtyř ostrých 

akcí za využití vrtulníku PZL Sokol, lanových technik a palubního navijáku. 

• Leden 2021 - zásah poblíž Kaplice, vysazení záchranáře na nepřístupném břehu řeky a následný transport 

pacienta, 

• Duben 2021 zásah na bechyňské ferratě po pádu lezce, 

• Červenec 2021 vysazení záchranářů na břehu řeky poblíž Poněšic, 

• Srpen 2021 zásah u zraněné turistky na Šumavě. 
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Výcvik na bechyňské ferratě 27.5.2020 

 

 

 

 

 

 

Výcvik na teplárenském komíně na Okružní ulici v Českých Budějovicích 19.8.2020 
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Na podzim 2020 byl zahájený intenzivní výcvik s budoucím provozovatelem vrtulníku LZS společností DSA, a.s. ve 
speciálních činnostech. Cílem bylo získání a obnovení kvalifikace leteckých záchranářů a leteckých záchranářů-
vysazovačů pro vrtulník EC 135. Výcvik probíhal na letišti České Budějovice a na letišti Frymburk. 
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VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO ZZS JČK 
 

Vzdělávací a výcvikové středisko (VVS) Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje zajišťuje vzdělávací, 

výcvikovou a metodickou činnost v oblasti přednemocniční neodkladné péče (PNP) 

a poskytování první pomoci. Dle § 9 odst. 2 písmena e) zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě je 

zřízeno jako organizační součást Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. Za činnost střediska odpovídá 

vedoucí VVS, který úzce spolupracuje se třemi koordinátory VVS, jimiž jsou 2 nelékařští zdravotničtí pracovníci a 1 

lékař. VVS dále disponuje lektorským sborem, který je složený ze 14 nelékařských zdravotnických pracovníků a 3 lékařů. 

Organizačně je VVS začleněno pod Útvar náměstka léčebné péče.  

 

Činnost VVS je rozdělena do několika sekcí: 

• organizace a administrace adaptačního procesu, 

• vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků – členů výjezdových skupin, 

• vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků – operátorů zdravotnického operačního střediska, 

• vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků – řidičů vozidla ZZS, 

• vzdělávání lékařů, 

• spolupráce s Oddělením krizového řízení na výuce první pomoci a nácviku odborných činností složek 

integrovaného záchranného systému, 

• správa registru automatizovaných externích defibrilátorů a projektu časné kardiopulmonální resuscitace a 

časné defibrilace v JčK, 

• zajišťování vzdělávacích a osvětových akcí pro veřejnost a ostatní zájemce, 

• knihovní služby pro zaměstnance. 

 

Činnost VVS v roce 2020 

Zvyšování odbornosti členů výjezdových skupin ZZS JčK 

Hlavním úkolem VVS je nepřetržité zvyšování odborných znalostí a praktických dovedností zdravotnických pracovníků 

Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. V rámci celoživotního vzdělávání VVS organizuje tři stěžejní druhy 

školení:  

1. PERIODICKÉ ŠKOLENÍ NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

V roce 2020 bylo v 8 termínech proškoleno celkem 144 NLZP – členů výjezdových skupin. 

Tematická náplň školení byla následující: 

• teoretická část - metodické pokyny ZZS JčK, hemofilie, komunikace v týmu a EKG v praxi zdravotnického 

záchranáře, 

• praktická část - simulační medicína (KPR v PNP), mimořádná událost v PNP (ve spolupráci s Oddělením 

krizového řízení) a vyšetření pacienta algoritmem xABCDE. 

 

2. ŠKOLENÍ VÝJEZDOVÝCH SKUPIN ZAŘAZENÝCH DO SYSTÉMU RV 

V roce 2020 bylo ve 4 termínech proškoleno 26 členů výjezdových skupin RV (lékař + NLZP). 

Tematická náplň školení byla následující: 

• teoretická část - metodické pokyny ZZS JčK a hemofilie, 

• praktická část - mimořádná událost v PNP (ve spolupráci s Oddělením krizového řízení), simulační medicína 

(kardioverze, kardiostimulace, KPR v PNP). 
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3. PERIODICKÉ ŠKOLENÍ PRO OPERÁTORY ZDRAVOTNICKÉHO OPERAČNÍHO STŘEDISKA 

Ve 2 termínech bylo proškoleno celkem 23 operátorů zdravotnického operačního střediska. 

Tematickou náplní školení byla: 

• cévní mozková příhoda,  

• kompetence výjezdových skupin dle vnitřních předpisů, 

•  porod,  

• telefonicky asistovaná první pomoc (TAPP)  

• operační řízení hravě. 

V souvislosti s epidemiologickou situací byla realizace pravidelných školení v roce 2020 významně omezená. 

 

Adaptační proces v ZZS JčK 

Od 1. ledna 2019 je VVS pověřeno kompletní realizací adaptačního procesu (AP) v ZZS JčK.  V roce 2020 absolvovalo 

AP celkem 33 nelékařských zdravotnických pracovníků (NLZP). Během AP se nově nastupující NLZP začleňují do nového 

pracovního prostředí, získávají nové znalosti a dovednosti, seznamují se s novou prací, vnitřními předpisy organizace 

a dalšími souvisejícími dokumenty. V neposlední řadě má AP zahájit utváření pocitu zodpovědnosti, samostatnosti a 

sounáležitosti k zaměstnavateli. 

 

Každý účastník je po nástupu do AP seznámen s jeho průběhem a organizací, je mu sestaven plán AP s ohledem na 

budoucí zařazení zaměstnance a požadavky vedoucího pracovníka dotčeného pracoviště, případně mu je zadáno téma 

pro zpracování odborného textu, pokud je jeho obhajoba součástí ukončení AP. 

 

AP je rozdělen do několika modulů, jejichž součástí je např. výuka a nácvik odborných dovedností, seznámení se 

s vnitřními předpisy organizace, seznámení se s pracovním prostředím, spolupracovníky a pracovním týmem. Účastník 

AP absolvuje rovněž odbornou praxi na anesteziologicko-resuscitačním oddělení nebo na oddělení urgentního příjmu.  

 

Po celou dobu AP probíhá hodnocení účastníka, z něhož by měly vyplynout perspektivy uplatnění na daném pracovišti 

a možnosti jeho dalšího rozvoje po odborné i osobnostní stránce. 

 

U absolventů je délka AP v rozmezí 3 až 12 měsíců a v případě přerušení povolání na dobu delší než 2 roky je délka AP 

v rozmezí 1 až 6 měsíců.  

 

Cílem AP je prověřit, zhodnotit, popřípadě rozšířit schopnosti, znalosti a dovednosti NLZP při uplatňování jejich 

teoretických vědomostí, praktických dovedností a nalezení nejvhodnějšího uplatnění. 

AP je ukončen závěrečným pohovorem s účastníkem a prokázáním jeho teoretických a praktických znalostí či 

dovedností v rozsahu pracovního zařazení NLZP, příp. obhajobou písemné práce. O ukončení AP provádí pověřený 

pracovník VVS zápis a seznámí účastníka AP s hodnocením. 
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Časná KPR a časná defibrilace v Jihočeském kraji, registr automatizovaných externích defibrilátorů 

Od srpna 2017 využívá Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje v indikovaných případech, zejména v případě 

náhlé zástavy oběhu, vyžádanou první pomoc pravidelně školenými First respondery (FR) z řad spolupracujících složek 

IZS.  

 

Pravidelné školení pro rok 2020 bylo naplánováno pro všechny jednotky Obvodního oddělení Policie České republiky 

(OOP ČR) v Jihočeském kraji a pro zdravotníky Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR) v Jihočeském 

kraji zapojených do projektu: „Preventivní a informační aktivity – školení první pomoci a AED“.  

 

Celkem mělo být v roce 2020 proškoleno 12 jednotek OOP ČR, z nichž bylo nakonec proškoleno pouze 25 %. Školení 

absolvovalo OOP ČR Volyně, OOP ČR Veselí nad Lužnicí a OOP ČR Lišov. Celkem bylo proškoleno 22 policistů. Ostatní 

naplánovaná školení pro rok 2020 musela být zrušena z důvodu pandemie COVID-19. 

 

Na školení zdravotníků z řad profesionálních hasičů bylo vypsáno celkem 9 termínů. Jeden z termínů se uskutečnil na 

jaře a jeden na podzim. Celkem bylo proškoleno 26 členů HZS ČR v Jihočeském kraji. 

 

Subjekty zapojené do projektu a počet aktivací jednotlivých skupin v roce 2020: 

• Hasičský záchranný sbor JčK (JPO I) – 23x: Blatná (2), Dačice (1), České Budějovice (3), Jindřichův Hradec (1), 

Kaplice (2), Křemže (3), Soběslav (6), Strakonice (2), Týn nad Vltavou (3); 

• JSDHO (JPO II) – 15x: České Velenice (7), Suchdol nad Lužnicí (6), Velešín (2); 

• JSDHO (JPO III) – 26x: Bechyně (4), Netolice (1), Nová Bystřice (6), Nová Včelnice (7), Nové Hrady (3), Slavonice 

(5); 

• Policie ČR – 9x: Hluboká nad Vltavou (1), Lišov (2), Protivín (2), Radomyšl (1), Veselí nad Lužnicí (1), Volyně (2); 

• Horská služba -2x: Kramolín (1), Zadov (1); 

• Vodní záchranná služba – 0x. 

 

Graf 6 – Aktivace složek IZS za rok 2020 
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Zásahy First responderů v roce 2020: 

V roce 2020 došlo k 75 aktivacím FR v Jihočeském kraji, z tohoto počtu 2 osoby následně přežily bez trvalých následků. 

Největší rozdíl v času dojezdu FR na místo zásahu oproti první posádce ZZS JčK byl 14 minut. V průměru jsou FR na 

místě zásahu dříve o 5 minut než posádky ZZS JčK. Ze statistik vyplývá, že v roce 2020 v 54 případech byli FR na místě 

před posádkou ZZS, v 8 případech přijeli na místo zásahu současně s posádkou ZZS JčK, ve 3 případech byli FR odvoláni 

před dosažením místa zásahu a v 9 případech byla na místě první posádka ZZS JčK. V pěti případech byl na místě zásahu 

FR analyzován pomocí automatizovaného externího defibrilátoru defibrilační rytmus. K 31. prosinci 2020 je v JčK 

zaregistrováno 207 automatizovaných externích defibrilátorů, které jsou zaneseny v databázi Zdravotnického 

operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. 

Tabulka 6 – Aktivace First responderů v roce 2020 

CELKEM POČET AKTIVACÍ FR   

 - pacient dosažený FR 71 

     - před příjezdem ZZS 53 

     - později/zároveň než ZZS 18 

 - pacient nedosažený FR 4 

 

Projekt Ozbrojený útočník ve škole 

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje je již od roku 2016 jedním z odborných garantů projektu Jihočeského 

kraje s názvem Ozbrojený útočník ve škole. Jedná se o projekt v oblasti prevence kriminality, který je zaměřen na 

ochranu měkkých cílů ve školním prostředí. Cílem projektu je realizace uceleného souboru preventivních opatření, 

která povedou ke snížení pravděpodobnosti výskytu hrozby útoku ozbrojeného útočníka ve školním prostředí a zvýšení 

schopnosti zaměstnanců školy na tuto krizovou situaci účinně a správně reagovat, a zmírnit tak dopady možného 

útoku.  

 

Účast Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje v tomto projektu pokračovala i v roce 2020, kdy ve spolupráci 

s Policií České republiky byly uskutečněny v průběhu února a března dva nácviky a jeden navazující seminář první 

pomoci. Další nácviky a semináře již nebylo možné zrealizovat, neboť došlo k uzavření všech škol a školských zařízení 

z nařízení Ministerstva zdravotnictví České republiky. Zároveň byl vládou České republiky vyhlášen nouzový stav, kdy 

byly zakázány vzdělávací akce obecně. 

 
Projekt Staň se hrdinou 

Projekt je zaměřený na chování dětí v rizikových situacích, 

konkrétně na základy první pomoci při běžných 

úrazech. Nejedná se však o klasickou první pomoc, ale o 

ucelené postupy, jak se při jednotlivých krizových situacích 

zachovat. Program byl vytvořen jako společný projekt 

pedagogů, metodiků primární prevence, dětských 

psychologů a lékařů, ve spolupráci se Zdravotnickou 

záchrannou službou Jihočeského kraje. Hlavní myšlenkou 

projektu Staň se hrdinou je předat dětem odpovídající 

informace tak, aby věděly, jak se zachovat v život 

ohrožujících situacích. Cílem je vychovat budoucí generaci 

dospělých, která v případě potřeby dokáže zachránit život. 
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PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 2020 

LEDEN 

adaptační proces NLZP ZZS JčK, 

školení doporučených postupů ALS pro LZS ZZS JčK, 

školení lékařů ZZS JčK, 

školení nelékařských zdravotnických pracovníků ZZS JčK, 

školení první pomoci a obsluha AED – účastníci projektu FR. 

 

ÚNOR 

adaptační proces NLZP ZZS JčK, 

konference Plzeňské dny UM, 

školení první pomoci – EUC klinika České Budějovice, 

školení doporučených postupů ALS pro LZS ZZS JčK, 

školení první pomoci a obsluha AED – účastníci projektu FR, 

školení nelékařských zdravotnických pracovníků ZZS JčK, 

projekt Ozbrojený útočník ve škole. 

 

BŘEZEN 

adaptační proces NLZP ZZS JčK, 

školení nelékařských zdravotnických pracovníků ZZS JčK, 

projekt Ozbrojený útočník ve škole, 

kurz pro operátory ZOS ZZS JčK – „Operační řízení v PNP“, 

školení první pomoci a obsluha AED – účastníci projektu FR. 

 

DUBEN 

adaptační proces NLZP ZZS JčK, 

ostatní plánovaná činnost VVS zrušena z důvodu pandemie COVID-19. 

 

KVĚTEN 

adaptační proces NLZP ZZS JčK, 

ostatní plánovaná činnost VVS zrušena z důvodu pandemie COVID-19. 

 

ČERVEN 

adaptační proces NLZP ZZS JčK, 

ostatní plánovaná činnost VVS zrušena z důvodu pandemie COVID-19. 

 

ČERVENEC 

adaptační proces NLZP ZZS JčK, 

školení první pomoci pro příměstský dětský tábor, 

ostatní plánovaná činnost VVS zrušena z důvodu pandemie COVID-19. 

 

SRPEN 

adaptační proces NLZP ZZS JčK, 

školení pravidel při oblékání OOPP u COVID-19, 

ostatní plánovaná činnost VVS zrušena z důvodu pandemie COVID-19. 
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ZÁŘÍ 

adaptační proces NLZP ZZS JčK, 

školení nelékařských zdravotnických pracovníků ZZS JčK, 

školení první pomoci a obsluha AED - účastníci projektu FR, 

školení doporučených postupů ALS pro LZS ZZS JčK, 

školení první pomoci - Brawe Kaplice, 

vzdělávací kurz pro lektory VVS - „Advanced Life Support“ Hradec králové, 

workshop pro lektory VVS - „Train the trainers“ Aesculap Academie Praha, 

ostatní plánovaná činnost VVS zrušena z důvodu pandemie COVID-19. 

 

ŘÍJEN 

adaptační proces NLZP ZZS JčK, 

školení nelékařských zdravotnických pracovníků ZZS JčK, 

workshop pro lektory VVS - „Train the trainers“ Aesculap Academie Praha, 

ostatní plánovaná činnost VVS zrušena z důvodu pandemie COVID-19. 

 

LISTOPAD 

adaptační proces NLZP ZZS JčK, 

školení nelékařských zdravotnických pracovníků ZZS JčK, 

konference „Pelhřimovský podvečer“ – online, 

ostatní plánovaná činnost VVS zrušena z důvodu pandemie COVID-19. 

 

PROSINEC 

adaptační proces NLZP ZZS JčK, 

školení nelékařských zdravotnických pracovníků ZZS JčK, 

školení doporučených postupů ALS pro LZS ZZS JčK, 

ostatní plánovaná činnost VVS zrušena z důvodu pandemie COVID-19. 
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LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 
  
Od 1. ledna 2017 na základě rozhodnutí vlády České republiky přešlo provozování Letecké záchranné služby 

v Jihočeském kraji pod Armádu ČR. Letecká základna v Plané u Českých Budějovic byla uzavřena a provoz LZS s volacím 

znakem Kryštof 13 se přesunul na vojenské letiště v Bechyni. Provoz zabezpečovali příslušníci 24. základny dopravního 

letectva v Praze-Kbelích a Odboru letecké záchranné služby a urgentní medicíny Armády České republiky vrtulníkem 

typu W-3A Sokol. Na personálním zajištění provozu LZS AČR se podíleli také lékaři a záchranáři ZZS JčK. K 31.12.020 

ukončila Armáda ČR provozování LZS a LZS se přesunula zpět na základnu v Plané u Českých Budějovic.  

V roce 2020 byl vrtulník LZS AČR vyslán k celkem 453 událostem. Z toho k 403 primárním zásahům a 50 sekundárním 

transportům. V 8 případech se jednalo o zásah v nepřístupném terénu s využitím palubního jeřábu nebo lanových 

technik. Nalétáno bylo 24 410 letových minut.  

 
Graf 7 – Vývoj počtu zásahů K13 v letech 2010 - 2020 (od 1. 7. 2017 v režimu 24 hodin) 

 
 
Novým provozovatelem vrtulníku na období let 2021 - 2028 se na základě výsledku výběrového řízení vypsaného MZ 

v r. 2019 stala společnost DSA a.s. Odborný personál, zdravotnické vybavení a přístrojovou techniku bude 

zabezpečovat Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje. 

 

V souvislosti s nadcházející změnou v zajištění LZS se celý rok 2020 nesl ve znamení příprav na obnovení činnosti LZS 

na základně v Plané u Českých Budějovic. V rámci podmínek stanovených Věstníkem MZ č. 8/2019 a podmínek 

výběrového řízení na provozovatele vrtulníku pro období let 2021 – 2028 byla navázána spolupráce s novým 

provozovatelem vrtulníku, vznikla pracovní skupina pro LZS a proběhlo výběrové řízení na vedoucího lékaře a vrchní 

sestru LZS. Dále byly zahájené činnosti směřující k zprovoznění systému GINA HEMS, aplikace navržené pro LZS, která 

komunikuje s operačním střediskem a poskytuje posádce vrtulníku nástroje pro řízení mise a správné rozhodování ve 

všech fázích letu. Průběžně se také rozšiřovala databáze známých provozních míst HEMS zejména s ohledem na noční 

provoz. 
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V nelehkém roce poznamenaném pandemií COVID-19 plnil hangár na základně v Plané i docela jiný úkol, než ke 
kterému je primárně určený. Zhruba na půl roku se z něho stal centrální sklad ochranných pomůcek pro Jihočeský kraj.  
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Od září 2020 probíhaly na základně v Plané a na dalších místech, intenzivní výcviky, 

školení a příprava na zahájení provozu LZS. Bylo nutné u zdravotnického personálu 

obnovit potřebné kvalifikace povinné pro civilní letecký sektor. Probíhaly intenzivní 

výcviky s cílem bezproblémového zvládnutí přechodu na nový typ vrtulníku EC 135 

T2+.  Požadovaná praxe a výcvik technických členů posádky (TCM) hraje zásadní a 

nepostradatelnou roli při jedno-pilotním provozu. Jedná se o více než 100 

vyučovacích hodin teorie a praxe v rámci povinného obnovovacího výcviku pro 

letecké záchranáře, členy LVS (leteckých výjezdových skupin) s rozšířením o výcvik 

v nočním provozu, s NVG - brýlemi pro noční vidění (TC NVIS). 

Mimo výcviky související s provozem vrtulníku si zdravotničtí záchranáři zvyšovali 

odbornost i v oblasti zdravotnické absolvováním specializačních kurzů PHTLS a ALS. 

V rámci spolupráce v IZS se některých součinnostních výcviků účastnili i příslušníci HZS.  

Významnou pomoc při vybavování základny LZS a vrtulníku zdravotnickou přístrojovou i jinou technikou poskytla 

Nadace ČEZ. V roce 2020 přispěla Nadace ČEZ částkou 2 045 431 Kč na vybavení letecké záchranné služby Jihočeského 

kraje. V rámci tohoto projektu byl pořízen defibrilátor, set pro UPV, přístroj pro nepřímou masáž srdeční, ultrazvukový 

přístroj a 8 kusů leteckých přileb přizpůsobených pro instalaci nočního vidění (NVG), včetně Bluetooth komunikace. 
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DALŠÍ ČINNOSTI ZZS JIHOČESKÉHO KRAJE 
 

PROTIALKOHOLNÍ A PROTITOXIKOMANICKÁ ZÁCHYTNÁ STANICE  

Protialkoholní a protitoxikomanická 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.  

Základním dokumentem pro vymezení záchytné služby je zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, 

ve znění pozdějších předpisů a další související právní předpisy, mimo jiné zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před 

škodlivými účinky návykových látek, zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a 

příslušné vyhlášky Ministerstva zdravotnictví. 

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 na 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 

Na Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici bylo v roce 2020 ošetřeno celkem 834 klientů. Souhrnná 

statistická data o počtu klientů PZS za uplynulých deset let zobrazuje následující tabulka 7.  

Tabulka 7 – Počet klientů PZS v letech 2010 – 2020 

OBDOBÍ 
POČET PACIENTŮ 

HOSPITALIZOVÁNO AMBULATNÍ OŠETŘENÍ CELKEM 

2010 1 114 288 1 402 

2011 992 237 1 229 

2012 1 090 207 1 297 

2013 1 168 265 1 433 

2014 1 281 316 1 597 

2015 1 138 400 1 538 

2016 1 081 354 1 435 

2017 1 023 332 1 355 

2018 989 293 1 282 

2019 1 033 238 1 271 

2020 693 141 834 
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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 2020 bylo v rámci Lékařské pohotovostní služby ošetřeno 2 371 pacientů, z toho:  

Zubní lékařská pohotovost                                        2 142 pacientů, 

Lékařská pohotovostní služba Blatná                          225 pacientů, 

Lékařská pohotovostní služba Vodňany                          4 pacienti (činnost LPS Vodňany ukončena k 31.5.2020). 

 

ZDRAVOTNICKÁ DOPRAVNÍ SLUŽBA 
 

Zdravotnická dopravní služba je provozována na dvou výjezdových základnách ZZS JčK, konkrétně v Písku a Čimelicích 

a je zajišťována celkem 13 sanitními vozidly. V roce 2020 bylo zdravotnickou dopravní službou transportováno 19 086 

pacientů, přičemž počet ujetých km sanitními vozidly v rámci této služby činil celkem 434 256 km.  

  



37 
 

UDÁLOSTI ROKU 2020 
 

Mobilní aplikace Koronavirus COVID-19 

Začátkem dubna 2020 převzala Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje záštitu nad nově 
vytvořenou mobilní aplikací Koronavirus COVID-19. Tato mobilní aplikace byla vytvořena za účelem 
přehledného informování občanů České republiky a poskytování odborných informací a doporučení. 
Informace čerpá z veřejných zdrojů vlády, ministerstva zdravotnictví, ministerstva vnitra, ministerstva 
práce a sociálních věcí a ministerstva zahraničních věcí. Aplikace je bezplatná a je dostupná pro 
operační systémy Google Android a Apple iOS. 

 

 

 

 

Záchranáři převzali plaketu za zásah v Lenoře 

Jihočeský kraj uspořádal 18. února 2020 benefici za zásah po výbuchu bytového domu v Lenoře. Výbuch plynu a 
následný požár zničil bytový dům v Lenoře na začátku října roku 2019. Benefiční koncert byl poděkováním všem, kteří 
se na záchraně životů a odstraňování následků tohoto neštěstí podíleli. Zástupci Jihočeského kraje předáním pamětní 
plakety ocenili také práci záchranářů ZZS JčK při zásahu. Díky osobnímu nasazení a profesionálnímu přístupu 
zdravotníků se podařilo zachránit život dvěma těžce popáleným osobám a minimalizovat následky zranění dalších 
sedmi osob. 

Slavnostního aktu se kromě zdravotníků zúčastnili i profesionální a dobrovolní hasiči, policisté, a další organizace i 
jednotlivci, kteří na místě neštěstí pomáhali.  
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Výjezdové skupiny ZZS JčK vzdali hold zdravotním sestrám  

Zdravotnická záchranná služba JčK se 12. května, na Mezinárodní den zdravotních sester, připojila k výzvě ministra 
zdravotnictví spustit majáky a sirény sanitních vozidel na počest zdravotních sester a všech zdravotníků. Ve 12 hodin 
se kromě sirén a majáků rozezněly i zvony po celé ČR po dobu jedné minuty. Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci 
s Asociací zdravotnických záchranných služeb a Českou biskupskou konferencí tak vyjádřilo poděkování a úctu všem 
pracovníkům ve zdravotnictví za jejich mimořádné nasazení v boji s coronavirem. 

 

Firma A. Schmied darovala jihočeským záchranářům ochranné brýle 

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje obdržela dar, který přispěl ke komfortní ochraně zraku záchranářů 
na zásazích v době nutných protiepidemických opatřeních. Ředitel ZZS JčK převzal 19. května 800 kusů kvalitních 
ochranných brýlí od zástupců společnosti A. Schmied. Jihočeská firma A. Schmied se tímto darem rozhodla podpořit 
bezpečnost jihočeských záchranářů. Ochranné brýle obdrželi všichni členové výjezdových skupin ZZS JčK. 
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      Den s Integrovaným záchranným systémem na Lipně  

V sobotu 5. září na Lipně u Království lesa proběhla preventivně edukační akce složek Integrovaného záchranného 
systému s programem zaměřeným na rodiny s dětmi. Návštěvníci si na jednotlivých stanovištích mohli vyzkoušet, jak 
zvládat nebezpečné situace na sinicích, ve vodě, při požáru nebo co dělat, když je někdo v ohrožení života. Prohlédnout 
si mohli vozidla a vybavení policie, hasičů, zdravotnické záchranné služby, horské služby a vodní záchranné služby. Na 
stanovišti Zdravotnické záchranné služby se návštěvníci pod vedením profesionálních záchranářů učili, jak postupovat 
v případě náhlé zástavy oběhu a jak zastavit masivní krvácení. 

V souvislosti s epidemiologickou situací v průběhu roku 2020 se jednalo o jedinou edukační akci pro veřejnost. Zájem 
ze stran veřejnosti byl obrovský, s velmi pozitivními ohlasy. 

  

Na Dnech NATO v Ostravě převzali zástupci všech složek IZS ocenění za boj s nemocí COVID-19  

Letošní jubilejní Dny NATO & Dny Vzdušných sil Armády České republiky se vzhledem k okolnostem uskutečnily za 
zvláštních hygienických opatření. Hlavními tématy bylo výročí 75 let od ukončení 2. světové války, 15 let provozu 
letounů JAS-39 Gripen v českých službách a poděkování příslušníkům bezpečnostních sborů a integrovaného 
záchranného systému za jejich úsilí během jarní koronavirové krize.  

V rámci slavnostního aktu s názvem "Poděkování těm, kteří nás chrání" převzala za ZZS JčK oficiální medaile a 
poděkování za nasazení při boji s nemocí COVID-19 dvoučlenná delegace ve složení MUDr. Jan Jakub Hájek a Mgr. Petr 
Svoboda. Medaile jim předal ministr vnitra ČR Jan Hamáček a generálporučík Drahoslav Ryba, generální ředitel 
Hasičského záchranného sboru ČR.  
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Pamětní medaile 15. let Zdravotnické záchranné služby JčK  

Zdravotnická záchranná služba JčK v roce 2020 oslavila 15. let od svého 
vzniku. Při této příležitosti ocenil ředitel ZZS JčK pamětní medailí 47 
zaměstnanců ZZS JčK, kteří se významně podíleli na vzniku a formování nově 
vzniklé organizace, umožnili svými rozhodnutími a dlouholetou prací její 
kvantitativní, ale především kvalitativní rozvoj. Zároveň udělil ocenění i 13 
kolegům ze složek IZS (HZS, PČR) a dalších institucí (Nemocnice České 
Budějovice a.s., KÚ JčK), za jejich vysoce kvalifikovanou podporu, spolupráci 
a přátelství při řešení společných úkolů. 

Epidemiologická situace znemožnila uskutečnit plánovaný společenský 
slavnostní akt. Medaile a pamětní listy proto předal v průběhu podzimních 
měsíců ředitel ZZS JčK oceněným osobnostem individuálně. Jde o historicky 
první medaili udělenou Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského 
kraje.  

         Nové webové stránky www.zzsjck.cz 

V souvislosti s novými povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a 
mobilních aplikací, se Zdravotnická záchranná služba JčK zavázala zpřístupnit v průběhu roku 2020 novou webovou 
prezentaci na adrese www.zzsjck.cz tak, aby plně vyhovovala danému zákonu. 

Hlavním cílem bylo vytvoření uživatelsky přívětivé webové prezentace s atraktivním designem, dobře přizpůsobené 
pro všechna moderní zařízení. Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly přístupné co největšímu 
počtu uživatelů a v nezbytném rozsahu se s nimi mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením.  

 

 

 

 

 

http://www.zzsjck.cz/
http://www.zzsjck.cz/
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Poděkování Letecké záchranné službě AČR 

Čtyři roky zajišťovala Armáda České republiky na základě rozhodnutí vlády 
České republiky provoz Letecké záchranné služby v Jižních Čechách. Od 1. 
ledna 2017 do 31.12.2020 provedla posádka Kryštof 13 ze základny Bechyně 
více než 2100 vzletů, ošetřila a transportovala více než 1900 pacientů. Celkový 
nálet přesáhl 1900 letových hodin a z toho téměř 350 hodin v nočním provozu. 

Pro Armádu České republiky znamenalo zajištění provozu druhé základny LZS 
náročný úkol. Na vojenském letišti v Bechyni museli vybudovat nové zázemí 
včetně výstavby mobilního hangáru. Vrtulníková letka musela přistoupit také 
k intenzivnímu výcviku dalších posádek tak, aby dokázala zajistit chod dvou 
středisek LZS současně. 

Odbor letecké záchranné služby a urgentní medicíny Armády České republiky 
zajistil stanoviště Bechyně zdravotnickým vybavením a musel také rozšířit 
početní stavy lékařského i nelékařského personálu. Díky vstřícnosti plukovníka MUDr. Zdeňka Paška, náčelníka odboru 
LZS, tak mohlo devět leteckých záchranářů a několik lékařů ZZS JčK i nadále sloužit v posádce Kryštof 13.  

Zdravotnická záchranná služba JčK poděkovala Odboru letecké záchranné služby a urgentní medicíny Armády České 
republiky a 24. základně dopravního letectva v Praze-Kbelích za velmi profesionální přístup a nasazení při plnění úkolů 
LZS a skvělou spolupráci s pozemními posádkami.  

Mandát AČR byl ukončen poslední prosincový den roku 2020. Plukovník Zdeněk Pašek na závěr poděkoval lékařům a 
leteckým záchranářům ZZS JčK sloužícím u AČR za čtyři roky práce a jako výraz uznání jim předal pamětní medaili. 
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EKONOMICKÉ UKAZATELE ZZS JČK 
 

Tabulka 8 – Ekonomické ukazatele (meziroční srovnání r. 2019 a r. 2020) 

UKAZATEL r. 2019 (tis. Kč) r. 2020 (tis. Kč) 
rozdíl r. 2020 - r. 2019 

(tis. Kč) 

Spotřeba materiálu 35 470 43 361 7 891 

Spotřeba energie 5 808 6 777 969 

Opravy a udržování 13 036 17 362 4 326 

Cestovné 2 777 2 904 127 

Ostatní služby 19 623 22 024 2 401 

Mzdové náklady 378 077 472 661 94 584 

z toho: platy zaměstnanců 336 826 427 218 90 392 

               OON 41 251 45 443 4 192 

Zákonné sociální pojištění 126 783 156 891 30 108 

Zákonné sociální náklady 13 610 22 536 8 926 

Daně a poplatky 119 118 -1 

Odpisy 60 144 59 817 -327 

Ostatní náklady 9 500 6 573 -2 927 

NÁKLADY CELKEM 664 948 811 105 146 157 

Tržby z prodeje služeb 232 170 260 682 28 512 

Ostatní výnosy 21 284 100 549 79 265 

Tržby z prodeje majetku 2 261 966 -1 295 

Provozní příspěvek 406 200 438 000 31 800 

VÝNOSY CELKEM 665 110 811 270 146 160 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 162 245 83 
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ZAMĚSTNANCI  
 

Tabulka 9 – Počet zaměstnanců ZZS JčK – vývoj v letech 2015 – 2020 

KATEGORIE 
ZAMĚSTNANCŮ 

  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

LÉKAŘI 45 43 41 42 40 44 

SZP 283 290 301 307 315 320 

NZP 175 175 175 181 176 171 

THP A OSTATNÍ 55 56 58 56 53 58 

CELKEM 558 564 575 586 584 593 

 

Graf 8 – Struktura zaměstnanců ZZS JčK v %
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MZDOVÉ NÁKLADY 
 

Graf 9 – Mzdové náklady – vývoj v letech 2014 – 2020 (tis. Kč) 

 

Graf 10 – Průměrný měsíční plat – vývoj v letech 2014 – 2020 (tis. Kč) 
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NÁKLADY 
 

Tabulka 10 – Struktura nákladů 

UKAZATEL tis. Kč % podíl 

Osobní náklady 652 088 80,4 % 

Odpisy 59 817 7,4 % 

Spotřeba materiálu a energie 50 138 6,2 % 

Služby 22 024 2,7 % 

Opravy a udržování 17 362 2,1 % 

Ostatní náklady 9 595 1,2 % 

NÁKLADY CELKEM 811 025 100,0 % 

 

Graf 11 – Struktura nákladů ZZS JčK v % 
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Graf 12 – Spotřeba materiálů v letech 2014 – 2020 (tis. Kč) 

 

 

Graf 13 – Náklady na cestovné v letech 2014 – 2020 (tis. Kč) 
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Graf 14 – Náklady na spotřebu energií v letech 2014 – 2020 (tis. Kč) 

 

Graf 15 – Náklady na opravy v letech 2014 – 2020 (tis. Kč) 
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VÝNOSY  
 

Tabulka 11 – Struktura výnosů 

UKAZATEL tis. Kč % podíl 

Provozní příspěvek 438 000 54,0 % 

Tržby z prodeje služeb 260 682 32,1 % 

Ostatní výnosy 112 588 13,9 % 

Výnosy celkem 811 270 100,0 % 

 

Graf 16 – Struktura výnosů ZZS JčK v % 
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Graf 17 – Tržby z prodeje služeb v letech 2014 – 2020 (tis. Kč) 

 

 

Graf 18 – Výnosy od zdravotnicích pojišťoven a z provozu PPNP 
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Graf 19 – Provozní příspěvek od zřizovatele v letech 2014 – 2020 (tis. Kč) 

 
 

Graf 20 – Provozní příspěvek vs. mzdové náklady v letech 2014 – 2020 (tis. Kč) 
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INVESTICE REALIZOVANÉ V ROCE 2020 

Tabulka 12 – Investiční akce ZZS JčK v roce 2020 

OBLASTNÍ STŘEDISKO ČESKÉ BUDĚJOVICE 

referentské vozidlo  

osobní vozidlo _oddělení krizového řízení 

4x defibrilátor / monitor Lifepak 15 

2x schodolez  

5x set pro UPV 

8x letecká přilba s komunikačním systémem 

2x dezinfekční přístroj NOCOSPRAY 

transportní ventilátor 

ultrazvukový přístroj 

přístroj pro nepřímou srdeční masáž 

10x vozidlová radiostanice TPM900 

TZ budovy - výměna vstupních dveří 

SW - propojovací modul systému GPS na NIS IZS 

27x tablet 10" Panasonic 

diskové pole Compellent SC3020 

3x server Blade Dell PowerEdge M460 

3x SW Rapid Recovery Vmware 1CPU 

SW Win Svr 2019 CAL 250lic 

3x SW Win Svr DataCtr 2019 16core 

2x switch Dell EMC S4112F + OM network 

OBLASTNÍ STŘEDISKO JINDŘICHŮV HRADEC 

referentské vozidlo  

2x vozidlo RV  

2x dezinfekční přístroj NOCOSPRAY 

OBLASTNÍ STŘEDISKO ČESKÝ KRUMLOV 

dezinfekční přístroj NOCOSPRAY 

schodolez  
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OBLASTNÍ STŘEDISKO PRACHATICE 

2x dezinfekční přístroj NOCOSPRAY 

schodolez  

dekontaminační kontejner 

OBLASTNÍ STŘEDISKO TÁBOR 

referentské vozidlo  

2x dezinfekční přístroj NOCOSPRAY 

defibrilátor / monitor Lifepak 15 

schodolez  

set pro UPV 

OBLASTNÍ STŘEDISKO PÍSEK 

2x sanitní vozidlo DZS  

vozidlo RV  

2x dezinfekční přístroj NOCOSPRAY 

defibrilátor / monitor Lifepak 15 

stavební práce - zateplení budovy VZ Písek 

OBLASTNÍ STŘEDISKO STRAKONICE 

vozidlo RV  

dezinfekční přístroj NOCOSPRAY 
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DARY 

 

 

E.ON Česká republika, s.r.o. poskytla finanční dar ve výši 100. 000,- Kč na vzdělávání lékařů, nákup odborné 

literatury, zdravotnických potřeb a přístrojů a provozní záležitosti ZZS JčK.  

 

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice poskytla finanční dar 100. 000,- Kč ve formě poukázek na nákup. 

 

Petr Vinař poskytl finanční dar v částce 6. 000,- Kč na nákup zdravotnického materiálu a léků. 

 

Zdeňka Škopková a Ing. Jarmila Štěpánková poskytly finanční dar v částce 40. 000,- Kč na nákup vybavení na 

oblastním středisku ZZS JčK Prachatice. 

 

 

Zdravotnická záchranná služba JčK současně děkuje všem dárcům a podporovatelům, 

počínaje občany a neziskovými organizacemi, kteří nás v počátku roku zásobovali 

vyrobenými rouškami, až po stravovací zařízení a firmy, které nám poskytly věcné dary, 

poukázky a bezplatné služby v rámci podpory zdravotníků při zvládání pandemie COVID-19 

během celého roku 2020. 


