
 
 
Název projektu: Vybavení a obnova výukových středisek IZS - 

Vybavení výukových středisek ZZS Ústeckého 
kraje  

 
 
Finanční zdroj:   Integrovaný regionální operační program  

 

Prioritní osa:  06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné 

regiony 

 

Investiční priorita:   06.1.23 Podpora investic zaměřených na řešení 

konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám 

a vývojem systémů krizového řízení 

 

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0005400 
 
Celkové náklady projektu:                60 739 822,00 Kč  
 
Výše dotace z ERDF + SR:    54 665 839,80 Kč  
 
Termín realizace projektu:    2/2017 – 8/2021 
 
 
 
Základní charakteristika a cíle projektu 
Předmětem projektu je pořízení vybavení pro školicí střediska Zdravotnické záchranné služby Ústeckého 
kraje (ZZS ÚK) zaměřených na rozvoj dovedností, odborných znalostí a součinnost základních složek 
IZS (Integrovaný záchranný systém) při řešení mimořádných událostí. Stávající školicí střediska nejsou 
dostatečně vybavená pro proškolení moderních technik a postupů při poskytování PNP (přednemocniční 
neodkladná péče) a PP (první pomoc). Nedostatečnost vybavení s sebou nese problémy se zvyšováním 
kvality odborné způsobilosti, ale i s rozsahem nabízených služeb v oblasti školení PNP a PP. 

 
Cílem projektu je vybavení školicích středisek ZZS ÚK za účelem zvýšení připravenosti 
poskytování PNP a PP složkami IZS, odbornou a laickou veřejností při řešení a řízení rizik a 
katastrof. Naplněním cíle projektu bude dosaženo zvýšení schopnosti poskytovat PNP na území 
dotčené mimořádnými událostmi a krizovými situacemi, a to jak ze strany ZZS ÚK, tak ostatních 
složek IZS a odborné a laické veřejnosti. Dojde ke zkrácení času pro poskytnutí PNP na 
zasaženém území v případě včasného poskytnutí první pomoci uvedenými subjekty na místě 
před příjezdem výjezdových ZZS ÚK. 
 
ZZS ÚK se zaměřuje na hlavní aktivitu „pořízení technologií, pořízení simulačních technologií, 
technického a technologické vybavení nezbytného pro výuku a odbornou přípravu, výukového SW a 
výcvikových a školicích pomůcek“ a předpokládá nákup následujícího vybavení:  

1. Výukový model člověka – novorozenec  
2. Simulátor/figurína – porod  
3. Trenažér KPCR s počítačovým vyhodnocením – dospělý  
4. Trenažér KPCR s počítačovým vyhodnocováním – novorozenec  
5. Trenažér laické resuscitace  
6. Trenažér pro obtížné vyprošťování  
7. Trenažér obtížné zajištění dýchacích cest  



8. Trenažér zajištění dýchacích cest – trauma hrudníku  
9. Školicí centrum ZOS  
10. Simulátor řešení MU  
11. Lezecký trenažér  
12. Simulátor práce v obtížných podmínkách – byt  
13. Simulátor práce v obtížných podmínkách – simulační laboratoř  
14. Simulátor sanitního vozidla s vybavením  

 


