
 

Otevření zdravotního střediska ve Vacově 

 

Vacovský region a Vacov samotný se neustále rozvíjí. Známkou tohoto trendu je i fakt, že se Obecnímu 
úřadu ve Vacově společně s Krajským úřadem Jihočeského kraje a  Zdravotnickou záchrannou službou 
Jihočeského kraje podařilo vyjednat podmínky pro rekonstrukci zdravotnického zařízení v obci Vacov. 
Kromě renovace původního objektu posléze došlo i k přístavbě budovy pro zázemí Zdravotnické záchranné 
služby. Plody této rekonstrukce byly odhaleny v pátek 16. března 2012. 

Ještě před tím, než starosta obce Miroslav Roučka představil celý projekt, bylo na místě vzpomenout 
osobnost Bohumíra Doula. Jeho osud byl sice tragický, to ale nic nemění na jeho přínosu obci. „Bývalý 
praktický lékař Bohumír Doul zde strávil kus svého života a zasadil se o důstojné poskytování zdravotních 
služeb ve Vacově, třeba i ve formě takzvané LSPP (lékařské služby první pomoci)," uvedl starosta obce. 

Padesátku přihlížejících z řad občanů Vacova pozdravila i Mgr. Ivana Stráská, náměstkyně hejtmana 
Jihočeského kraje, a RNDr. Jana Krejsová, taktéž z Krajského úřadu Jihočeského kraje. Ředitel záchranné 
služby MUDr. Marek Slabý v úvodním slovu zdůraznil význam nové základny: „Záchranná služba vnímá 
vacovskou základnu jako plnohodnotné výjezdové stanoviště. Základna leží mezi Vimperkem a 
Strakonicemi, kde docházelo k prodlevám díky špatnému stavu vozovek a špatným podmínkám v zimním 
období. Systém složení posádek bude podle modelu rendez-vous. To znamená, že nejprve pojede řidič se 
zdravotníkem, v případě nutnosti bude pak povolán lékař." Podle informací ředitele záchranky se po vzoru 
Vacova přemýšlí o vybudování dalších základen na Jindřichohradecku nebo na Lipensku. 

Celé snažení o přebudování zdravotního střediska započalo již v roce 2007, kdy Vacovští započali jednat s 
Ministerstvem zdravotnictví a s Krajským úřadem Jihočeského kraje. Projekt této rekonstrukce byl po 
několika neúspěšných pokusech nakonec schválen a poté mohla být v rámci dotačního programu 5. výzvy 
ROP Jihozápad poskytnuta finanční podpora. Stavební práce odstartovaly na přelomu května a června roku 
2011. „Chtěl bych poděkovat i projektantovi a celé realizační firmě, odvedli všichni kus dobré práce," dodal 
starosta. 

Celý slavnostní akt zakončil symbolický výjezd sanitky, ty skutečné započnou až od 2. dubna. Poté si mohli 
občané projít celý komplex a prohlédnout si, v jakém zázemí budou trávit své služby sloužící záchranáři, 
kde bude ordinovat dětská lékařka, zubařka, praktický lékař pro dospělé nebo gynekolog. V přízemí nechybí 
ani lékárna. 

V souvislosti s ordinací dětské lékařky pan starosta Roučka zmínil informaci, že se její nynější pracoviště 
nejspíše zbourá. Nad vacovským náměstím tedy vyroste nějaká nová, vzhlednější budova anebo park. „Vše 
je ale jen o jedné maličkosti, totiž o penězích," pousmál se starosta. 

Nové zdravotní středisko je po zrekonstruované škole, zrenovovaném náměstí, vybudování víceúčelového 
kulturního zařízení i po jiných klíčových investicích další chloubou obce Vacov. Skutečnost, že zde nyní 
sídlí záchranka, uklidní jistě nejen všechny Vacovské, ale také obyvatele Zdíkovska, Stašska nebo 
jihozápadního cípu strakonického okresu. Dojezdové časy se totiž zredukují z řádů desítek do řádů jednotek 
minut. Všichni hosté si přáli, aby lidé nové středisko navštěvovali jen sporadicky a sám ředitel Zdravotnické 
záchranné služby vyjádřil přání, aby sanitka nemusela vyjet ani jednou za celý rok. 
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