
 
 

  

 

 
Projekt „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro 

příjem tísňového volání Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje” je 
spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

 

 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Nové vybavení dispečinku záchranné služby zajistí dokonalé 

propojení složek integrovaného záchranného systému 

 

Karlovy Vary, 24. 4. 2012 – Nové sídlo Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, 
které bude dokončeno v červnu, získá moderní technologické vybavení. Bude díky němu 
schopno lépe řídit týmy záchranných složek. Prioritou projektu „Jednotná úroveň informačního 
systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Územní 
zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“, je rychlejší záchrana lidského života díky 
dokonalejší komunikaci.  

Komunikace mezi dispečinkem a posádkou sanitních vozidel probíhá nyní na analogové bázi. 

Dispečink má prostřednictvím GPS modulů v jednotlivých vozidlech přehled o jejich poloze, ale 

posádka sanitního vozidla nemá informaci o své poloze ani poloze místa zásahu. Posádky sanitních 

vozů mohou údaje o daném výjezdu plnit do databáze až po příjezdu na základnu. To vše, a ještě 

další návazné nedostatky současného systému, bude řešeno v rámci projektu, který potrvá od 

července letošního roku do června roku 2013. 

„Realizace projektu je nesmírně důležitá pro vzájemné propojení jednotlivých složek integrovaného 

záchranného systému,“ říká Martin Havel, náměstek hejtmana Karlovarského kraje, a dodává: 

„Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje se dokončením tohoto projektu posune na 

celorepublikovou úroveň.“ 

Bude vytvořen jednotný koncept operačních středisek základních složek integrovaného záchranného 
systému (IZS). Pomocí nasazení moderních informačních a komunikačních technologií bude zajištěna 
vyšší úroveň vzájemné propojenosti a bude dosaženo jednotné úrovně informačních systémů 
operačního řízení. Dojde k modernizaci technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS. 

Celkové náklady projektu dosáhnou výše 35 milionů korun, přičemž dotace Evropského fondu pro 

regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu MV ČR činí 28,3 milionů korun. 

Zbývajících 6,7 milionů korun uhradí kraj z vlastních zdrojů. 

V uplynulém roce vyslala tři operační střediska Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 

výjezdové skupiny k téměř 23 tisícům případů, kdy šlo o záchranu života či zdraví obyvatel regionu. 

Sloučením pracovišť do jednoho krajského operačního střediska dojde k naplnění požadavků 

legislativy platné od 1. dubna 2012. Středisko vybavené podle současných trendů v komunikačních 

technologiích bude řídit pohyb výjezdových skupin v celém kraji. 
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