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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Dispečink záchranky už má „srdce“ nového vybavení - servery 
 
První část dodávky nového technologického vybavení dispečinku Zdravotnické záchranné 
služby Karlovarského kraje je již na svém místě. Srdce celého systému, nové servery, byly 
nainstalovány do nově vybudované „serverovny“. Budou tak v okamžiku dodání zbylého 
technologického vybavení připraveny na spuštění ostrého provozu nového systému.  
 
„Nové technologické vybavení ulehčí práci dispečerkám a zlepší komunikaci s jednotlivými týmy 
záchranných složek,“ říká Roman Sýkora, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 
a doplňuje: „Přesné fungování serverů, tedy toho, co není normálně vůbec vidět, zásadně ovlivňuje 
práci vlastního dispečinku i jednotlivých týmů.“  V serverovně je například umístěna i záloha linky 155 
pro případ jejího výpadku. Je jištěna technologií GSM. Umístěno je zde třeba i záznamové zařízení 
telefonických hovorů. 
 
Zbývající část nového technologického vybavení operačního střediska bude nainstalována během 
měsíce. V rámci přechodné fáze zkušebního provozu pak budou muset operátorky rychle zvládnout 
práci s novými počítači, obrazovkami i nová komunikační propojení.  
 
„Nové technologické vybavení znamená obměnu všech počítačů, softwaru i serverů na dispečinku, 
která je umožněna díky dotaci z Evropské unie,“ upřesňuje náměstek hejtmana Karlovarského kraje 
Martin Havel a zdůrazňuje: „Karlovarské operační středisko tak bude v jednom z nejmodernějších 
prostředí řídit pohyb zdravotnických záchranných složek po celém kraji.“  
 

Investorem projektu „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace 
technologie pro příjem TV“ je právě Karlovarský kraj. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR. Celkové náklady dosáhnou výše 35 milionů korun, přičemž 28,3 milionů korun poskytne 
právě Evropská unie. Zbývajících 6,7 milionů korun uhradí kraj z vlastních zdrojů.  

V rámci projektu budou pořízeny nové mapové podklady a technologie pro sledování polohy vozidel 
pomocí GPS. Sanitní vozidla budou vybavena novými navigacemi a budou datově propojena. Dojde k 
centralizaci analogové rádiové sítě a radiostanice budou doplněny technologií PEGAS umožňující 
komunikaci na digitální bázi. Nakoupeny budou nové přístupové a kamerové systémy.  
  

Projekt bude dokončen v červnu roku 2013. 


