
Nové technologie pro 
komunikaci ZZS

Filip Maleňák2021



Tok informací na ZZS  

Volající KZOS 

Posádka 



Vybavení posádky  

Interní mobilní aplikace - MyZZS 

Nástroj pro video konzultace - LifeCON 



MyZZS JMK 



Interní aplikace 
Záchranka s přímým 
napojením na KZOS

Koncepce aplikace MyZZS 

Interní komunikační kanál 
na vybrané skupiny 

zaměstnanců

Databáze interních 
dokumentů dostupných 

kdekoliv off-line

Databáze bodů zájmu s 
navigací a kontakty 
(nemocniční zař., 

heliporty…)



Modul “SPOJENÍ” 

• Možnost přímého volání na KZOS interním tel. číslem

• Jednorázové odeslání polohy do systému IS OŘ včetně 
vizualizace v GIS (Data/SMS)

• Možnost aktivace kontinuálního sledování polohy po 
nastavenou dobu včetně vizualizace v GIS (data)

• Každý kontakt z aplikace autorizován a přiřazen k 
probíhajícímu výjezdu



Propojení na SOS 



Modul “Nástěnka” 

• Umístění sdělení na nástěnku včetně parametru důležitosti

• Dělení může obsahovat textovou zprávu, URL, multimediální 
obsah

• Umístění sdělení lze doprovodit zasláním push notifikace

• U notifikace je dále dle důležitosti možné řídit její zvuk

• Rozeslání zprávy / umístění na nástěnku je dáno dle 
zařazení do skupin uživatelů

• Online správa prostřednictvím CMS



Modul “Nástěnka” 

https://myzzs.zzsjmk.cz 



Modul “Nástěnka” 



Modul “Dokumenty” 

• Interní databáze dokumentů, a materiálů ZZS členěných do 
kategorií

• Možnost náhledu či stažení do zařízení

• Online správa prostřednictvím CMS



Online redakční nástroj CMS 
Hierarchická struktura databáze dokumentů viditelných v aplikaci 



Modul “MAPA” 

• Zobrazení důležitých bodů zájmu v mapových podkladech 
včetně navigace

• Online správa prostřednictvím CMS

• Vše dostupné i off-line



Online redakční nástroj CMS 

Automatická synchronizace s databází AED App Záchranka - všechny informace o AED 



Modul “Profil” 

• Přihlášení do systému, verze aplikace, unikátní ID





Koncepce aplikace LifeCON 

I. Interní videokonzultace mezi přihlášenými uživateli

II. Konzultace přímo / konzultace spojená operačním střediskem

III. Videohovory nahrávány a ukládány do archivu ZZS 

IV. Mobilní a desktopová verze systému

V. Jednoduché sdílení videa/fotky komukoli mimo systém (popáleninové 

centrum…)



Mobilní část 



Mobilní část 



Desktopová část 



Struktura systému 

Uložení videa  (FTP / cloud)



Děkuji 


