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ABSTRAKT 

 

Název práce: 

Vývoj a současný stav letecké a záchranné služby v ČR  

 

Cíle práce: 

Cílem práce je popsat historický vývoj letecké a záchranné služby v ČR od úplného 

začátku až po současnost. Popsat vývoj záchranné techniky, vybavení, jak funguje 

záchranný systém v ČR. 

 

 

Metody práce: 

V práci je použita metoda sběru dat z dostupné literatury a také konzultace se 

zkušenými záchranáři, kteří mají cenné zkušeností s činností záchranného systému. 

 

 

Výsledky práce: 

Výsledkem práce je souhrnný popis letecké a záchranné služby v historii a 

v současnosti. Zmapování středisek, která se nacházejí na území ČR. 

 

Klíčová slova: 

Letecká záchranná služba, záchranná služba, Kryštof, SAR 
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ABSTRACT 

 

Name of the essay: 

Progress and presnt condition of an air and rescue services in CR 

 

Aim of the essay: 

The objective of this essay is to describe the progress of air and rescue services from its 

early beginning to the present. 

To describe the evolution of rescue technique, equipment and how the rescue system 

works in CR. 

 

Metod: 

There is a method of collecting data from accesible literature as well as its consultation 

with rescue workers who have valuable experience in rescue services sphere. 

 

Results: 

The result of this essay is an overall description of an air and rescue services from the 

past till the present and their situation within CR. 

 

Key words: 

Air rescue services, rescue services, Christopher, SAR 
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1. Úvod 
 

Celá práce, jak již vypovídá název, se týká historie letecké a záchranné služby. 

Záchranná služba jako taková je nedílnou součástí integrovaného systému České 

republiky (dále jen IZS), do kterého patří: Policie ČR, Hasičský záchranný sbor a 

zmiňovaná záchranná služba. 

Samotná záchranná služba na území ČR má dlouholetou tradici. Patří mezi nejstarší 

organizace svého druhu v Evropě. Mladší, ale ne méně významná pro tuto oblast, je 

letecká záchranná služba (dále jen LZS), která u nás působí již 22 let. 

Na začátku byla myšlenka vybudovat kvalitní síť stanovišť, která by pokryla Česko 

slovenskou republiku. Z původních 12 plánovaných vzrostl počet téměř o polovinu, což 

pro nás jako občany a potenciální pacienty je velice pozitivní. Dalším mezníkem v LZS 

byl vznik soukromých provozovatelů LZS, bez kterých by asi nebylo možné vytvořit 

tak kvalitní zázemí pro LZS, jelikož státní sektory jako je Armáda ČR mají za úkol 

spíše humanitární pomoc, cvičení vojsk a záchranu v rámci Armády ČR. 

Česká republika patří mezi jedny z nejlépe pokrytých zemí v Evropě. To poukazuje na 

to, jak vyspělí jsme v této oblasti. Důležitost a potřebnost letecké a záchranné služby 

roste každým dnem. 

Část práce je věnována samotné historii záchranné služby, která nás zavádí až do 

období středověku. První zmínka o tzv. ambulanci spadá do 15. století, kdy španělská 

armáda dala impuls ke vzniku první ambulantní nemocnice. Ale až v 18. století vznikla 

přednemocniční neodkladná péče. Tato část práce je zaměřena na historický vývoj ZZS, 

systémy a co to vlastně zdravotnická záchranná služba je. Dále je zde zmapována 

historie Karlovarské záchranné služby. 
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2. Teoretická část 
 

2. 1. LZS v Československu 

Historie letecké záchranné služby (LZS, HEMS – sdružení nestátních provozovatelů 

vrtulníků letecké záchranné služby) a letecké pátrací a záchranné služby (SAR) 

v Československu zasahuje až do roku 1956, kdy byla u nás poprvé uskutečněna 

přeprava raněného z Terezína do Ústřední Vojenské nemocnice v Praze Střešovicích 

vrtulníkem Mi-4 (27. 8. 1956). Další doložená zmínka o nasazení vrtulníku ke 

zdravotnickým účelům je ze dne 14. 2. 1960. Pilot Svatopluk Spousta přepravil tehdy ve 

vrtulníku Mi-4 dva zraněné horníky z Ostravské nemocnice Na Fifejdách do Mošnova.  

Zde je v souvislosti s vrtulníkem Mi-1 vhodné podotknout, že armáda zkoušela i sanitní 

verzi tohoto typu, ale pro příliš velkou vnitřní hlučnost nebyla používána [1]. 

Po pětileté odmlce přišly vrtulníky, jakožto záchranné prostředky, opět ke slovu při 

povodních v červnu 1965 (první pátrací lety ve Vysokých Tatrách však byly provedeny 

již na podzim roku 1962 vrtulníkem Mi-4). Nad zatopenými oblastmi se navigovalo 

pomocí stopek a kompasu. Poškozeny tehdy byly tři stroje. První vysokohorská 

záchranná akce s přistáním vrtulníku v horském terénu se odehrála 23. 9. 1965, kdy byla 

Jugoslávská horolezkyně zachráněna v oblasti Doliny Zlomísk. Akci provedl policejní 

vrtulník Mi-4 s registrací OK – BYN, který byl ve spolupráci s THS (Tatranská horská 

služba) využíván k provádění pátracích letů po nezvěstných. Za řízením stroje seděli 

piloti mjr. F. Červíček a  kpt. E. Flégl [1]. 

V roce 1972 byla obnovena spolupráce s letkou Federalního ministerstva vnitra, které 

začalo provozovat vrtulník Mi-2. Roku 1973 uskutečnil kpt. M. Fabík v rámci zkoušek 

kolem 30 přistání v horském terénu (nejvýše v Lúčnom sedle, 2168 m nad mořem). 

V létě 1974 stroj Mi-2 LS FMV vypomáhal horské službě a zasahoval při vícerých 

těžkých záchranných akcích. V menší míře byl též využíván stroj Mi-2 Slov-airu. Rok 

1975 znamenal přelom ve způsobu použití vrtulníku při záchraně v horách. Do té doby 

zabezpečoval pouze transport záchranářů a materiálu do údolí. 24. 7. 1975 uskutečnila 

posádka vrtulníku  Mi-2 Slov- airu ( reg. značka OK – EIR)  první transport zraněného 

přímo z horolezeckého terénu. Protože vrtulník nebyl vybavený palubním navijákem, 



10 
 

zraněný byl přepraven v podvěsu na 8 metrů dlouhém laně. V průběhu celé letní sezóny 

1976 byl vrtulník LS FMV na popradském letišti a uskutečnil 39 akcí v Tatrách, tj. 

plnou polovinu záchranných akcí horské služby za toto období [1]. 

Po smrti M. Fabíka (letecká nehoda u Bratislavy) se začal v horách více používat typ 

Mi-8. Tato etapa je poznamenána tragickou nehodou při záchranné operaci 25. 6. 1979 

v Mlynickej dolině, kdy při havárii vrtulníku Mi-8 B-8021 zahynuli dva členové 

posádky a 4 pracovníci horské služby. Pátý podlehl zraněním o týden později 

v nemocnici. S těžkými zraněními přežili druhý pilot a jeden záchranář. 

Důležitým a zlomovým momentem byl 2. mezinárodní kongres záchranných služeb 

AIRMED 85 v Zurichu, kam zavítala i československá delegace. V roce 1985 rovněž 

vznikl tým specialistů z oblastí letectví, medicíny a horských služeb při Ministerstvu 

dopravy ČSSR (MD ČSSR), který připravil podklady a řídil a koordinoval zavádění 

LZS v ČSSR. 

Zdravotnické letectvo nebylo pouze doménou vrtulníků. Od roku 1965 do roku 1985 

existovalo v rámci oddílu ČSA – aerotaxi letecká přeprava pacientů, kteří by byli 

dlouhým pozemním transportem ohroženi. Přeprava byla vykonávána letouny typu L 

200 Morava. Již v roce 1965 bylo přepraveno 960 pacientů a nalétáno 2571000 

obchodních kilometrů, což bylo vůbec nejvíce za dalších 20 let provozu. Největší 

pozornost však byla věnována, ve světě i u nás, rozvoji LZS sloužící přednostně 

k záchraně lidského života. 

Návrh uspořádání LZS z roku 1987 pochází z „dílny“ Ing. Karla Kakose a Ing. Jiřího 

Šubrta, CSc. Ti navrhovali vybudovat a uvést do provozu asi 12 středisek LZS po celé 

ČSSR a každé vybavit jedním vrtulníkem. Na projektu se měli podílet i stávající 

provozovatelé vrtulníků v republice. Preferována měla být obsluha dálnic a hlavních 

silničních tahů, městských aglomerací a horských oblastí s vysokým pohybem turistů 

[1]. 

Začaly se provádět první ověřovací lety, vybírala se vhodná místa pro přistání u 

nemocnic, byla vyvinuta a vyrobena zdravotnická zástavba do vrtulníku, byly vyřešeny 
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požadavky na spojení pro zdravotnické i bezpečnostní složky. Také bylo připraveno 

nezbytné zázemí na základně Letecké záchranné služby v Praze -  Ruzyni. Dne 1. dubna 

1987 byl zahájen vlastní zkušební provoz LZS v Praze a v průběhu pěti let i na dalších  

střediscích. Od samého začátku byl položen velký důraz na zajištění potřebné provozní 

bezpečnosti, tj. byla uplatňována zásada, že nelze při záchranných akcích riskovat 

životy posádky vrtulníků [1]. 

Jakožto nejvhodnější vrtulník se jevil Mi-2. V období od 1. 4. 1987 do 30. 5. 1987 

vykonával tuto činnost vrtulník ze stavu Letecké služby Federálního Ministerstva vnitra 

(LS FMV) a od 15. 7. 1987 do 30. 9. 1987 pak byla služba vykonávána vrtulníkem 

Slov-airu [1]. 

2.1.1.  Střediska LSZ v Československu 

KRYŠTOF 1 V období od 1. 4. 1987 do 30. 5. 1987 se uskutečnil ve Středočeském 

kraji a v oblasti Praha Kryštof 1 zkušební provoz LZS zabezpečován vrtulníkem Mi-2 

LS FMV. V druhé etapě, od 15. 7. do 30. 9. 1987, vykonával tutéž službu vrtulník Slov-

airu.Od 1. 7. 1988 byla zahájena další etapa zkušebního provozu LZS [1]. 

V období od 1. 7. 1987 do 30. 9. 1987 probíhal zkušební provoz střediska Letecké 

záchranné služby v Bánskéj Bystrici s vrtulníkem Mi-8. Volací znak byl KRYŠTOF 2 

[1]. 

Vrtulník Mi-8 s volacím znakem KRYŠTOF 3 operoval v rámci LZS z Popradu, kde 

byl zahájen zkušební provoz 7. 12. 1987, jehož první etapa trvala do 22. 12. 1987 a 

druhá potom následovala ve dnech od 18. 1. 1988 do 29. 2. 1988. Vrtulník Mi-8 byl 

zvolen díky vyšší záloze výkonu ve vyšších nadmořských výškách, později byl, 

zejména z ekonomických důvodů, nahrazen typem Mi-2 (od května 1989).  Tatranská 

horská služba (THS) souběžně usilovala o dovoz speciálního stroje pro záchranu 

v horách. S dopomocí Ministerstva lesního a vodního hospodářství SR a prostředků 

získaných veřejnou sbírkou se podařilo zakoupit dlouho žádaný stroj SA-316B Alouette 

III. Provoz vrtulníku přechodně zajišťovala tehdejší Správa TANAPu, od 1.1 1993 pak 

byl pronajatý firmě Air Transport Europe s.r.o. (ATE) [1]. 
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Od 1. 7. 1988 se do systému LZS zapojily i vrtulníky Slov-airu v Brně operující 

s volacím znakem KRYŠTOF 4. Dne 1. 8. 1989 zahájilo  provoz i středisko v Ostravě – 

KRYŠTOF 5 a roku 1990 následoval Hradec Králové jako KRYŠTOF 6, se kterýmžto 

volacím znakem operovaly vrtulníky LS FMV. Dále od května 1990 držely na 

vrtulníkové základně v Prostějově armádní stroje Mi-17 od 51. vrp. hotovost pro 

sekundární lety. Dne 17. 7. 1990 byl zahájen zkušební provoz LZS na letišti Planá u 

Mariánských Lázní. Vrtulníky Slov-airu operovaly jako KRYŠTOF 7. Od 1. 9. 1990 

jsou v Plané dva Mi-8 (0818 a 1932) připraveny pro úkoly LZS. Dalšími středisky, které 

zahájily činnost, byly Košice s volacím znakem KRYŠTOF 8, 1. 10. 1990 Olomouc 

s volacím znakem KRYŠTOF 9 a Nové Zámky s volacím znakem KRYŠTOF 10. Hned 

15. 10. 1990 se zapojuje i Bratislava jako KRYŠTOF 11 a v roce 1991 byl zahájen 

provoz střediska LZS i v Jihlavě jako KRYŠTOF 12 [1]. 

Od 1. 5. 1991 zahajují činnost jako KRYŠTOF 13 armádní stroje Mi-2 z letiště Planá u 

Českých Budějovic a zároveň přebírá od Slov-airu 1.hvzp v Plzni-Líních středisko a 

volací znak KRYŠTOF 7 [1]. 

1. 7. 1991 zahajuje činnost KRYŠTOF 14 v Žilině a KRYŠTOF 15 v Ústí nad Labem 

následovaný Trenčínským KRYŠTOFem 16, který je provozován společností Bel-AIR. 

Roku 1992 vzniklo středisko LPZS (SAR) provozované armádou jako KRYŠTOF 17 

v Havlíčkově Brodě a ještě téhož roku se do systému zapojil i KRYŠTOF 18 v Liberci. 

Jak je vidět, vzniklo o celých 50% více středisek, než předpokládali pánové Kakos a 

Šubrt [1]. 

Roku 1992 vstoupily na jeviště LZS soukromé společnosti ALFA-HELICOPTER a Bel-

AIR s.r.o., které přebraly provoz na střediscích Ostrava, Jihlava, Ústí nad Labem, Bánská 

Bystrica, Bratislava, Nové Zámky (Bel-AIR), Brno a Olomouc (ALFA-HELICOPTER). 

Téhož roku přešel KRYŠTOF 7 do podřízení11.vrp. 

Významným počinem roku 1992 bylo založení Asociace leteckých záchranných služeb 

ČSFR – HEMS [1]. 
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2.1.2. LZS v ČR po roce 1993 

K 1. 1. 1993, kdy došlo k rozdělení Československa na dva samostatné státy, bylo nutno 

se vypořádat také s rozdělením LZS na dva celky, český a slovenský. [1] Od té doby se 

vyvíjí LZS České republiky samostatně v gesci Ministerstva zdravotnictví, které 

garantuje kvalitu, činnost a rozvoj LZS.  V roce 1995 byla novelizována základní právní 

norma – vyhláška MZ ČR o zdravotnické záchranné službě, která vytváří základní 

rámec k řešení systému zdravotnické záchranné služby na území ČR [2]. 

LZS se stala nedílnou součástí státem garantované zdravotnické záchranné služby jako 

jeden z prostředků poskytování přednemocniční neodkladné péče. LZS doplňuje svými 

prostředky v indikovaných případech optimální dislokovanou síť pozemních 

výjezdových stanovišť zdravotnického záchranného systému [2]. 

Po rozpadu společné republiky došlo ke změnám některých provozovatelů LZS, roku 

1989 byl pozměněn způsob financování služeb poskytovaných provozovateli LZS a 

roku 2001 se stala ČR členským státem JAA (Joint Aviation Authoritie -česky Sdružené 

letecké úřady), a tím se zavázala postupovat v otázkách civilního letectví podle předpisů 

JAR Joint Avation Requirements - letecké předpisy vydané evropským úřadem), jejichž 

dodržování je v členských státech kontrolováno. Na rozdíl od předpisů ICAO 

(Mezinárodní organizace pro civilní letectví), (annex 1 – 18), jejichž národní 

ekvivalenty L1 – L18 měly spíše povahu doporučení, jsou předpisy JAR 

implementovány přímo do zákona. Ačkoliv se Česko stalo členem JAA až roku 2001, 

byl předpis JAR OPS 3 (předpisy pro leteckou dopravu) přijat a uveden v platnost již 1. 

8. 1999 jakožto výlučný předpis pro obchodní leteckou přepravu vrtulníků. ČR tak byla 

sedmým státem, který předpis přijal. Standardizační  návštěva byla plánována na leden 

2004 a již byla inspektory JAA provedena. Přechodné období, kdy mohly být pro LZS 

provozovány i stroje nesplňující požadavky JAR OPS 3, skončilo s koncem roku 2004 

[1]. 

Před přijetím předpisu JAR OPS 3 se LZS řídila především podle předpisů L2 Pravidla 

létání, L6/III Provoz letadel část III-vrtulníky, L17 Ochrana proti nezákonným činům v 

letectví a eventuelně i L12 Letecká služba pátrání a záchrany-SAR [2]. Od 1. 7. 1998 
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platí také JAR-145 Approved Maintenance Organisations a od 1. 7. 2001 navíc i předpis 

JAR FCL 2 (předpis určující způsobilost letových posádek (vrtulník) Flight Crew 

Licensing (Helicopter) Amendment 1. ČR se přijetím těchto předpisů stává platným 

členem JAA [1]. 

Po rozdělení Československé republiky došlo k převzetí středisek provozovaných 

slovenským Bel-AIRem českými provozovateli ALFA – HELICOPTER s.r.o. a 

DELTA SYSTEM-AIR  s.r.o. Olomoucká ALFA – HELICOPTER převzala středisko 

v Jihlavě, zatímco DSA převzala střediska Ústí nad Labem, Liberec a Ostrava [1]. 

Do služby u ALFA – HELICOPTER byly zařazeny vrtulníky Bell 206L-3 (27. května 

1992), Bell 206L-4 (1994), Bell 206LT (21. března 1996) a konečně na konci roku 2001 

Bell 427, které nahradily zastarávající Mi-2. DSA rovněž jako náhradu za Mi-2 zařadila 

do služby stroje Eurocopter AS 355 F2 s registry OK – AIA a OK – AIB v únoru 1996, 

dále OK – MIA od listopadu 1998 [1]. 

Kryštof 17 (Havlíčkův Brod) byl od 2. do 4. týdne roku 1993 mimo provoz. 

V květnu 1993 přebírá 11. vrp v Líních středisko LZS v Plané - Českých Budějovicích. 

10. srpna 1993 byl do aktivní služby zařazen vrtulník Bell 412HP LS PČR. 

Nedořešená legislativa propojující funkci LZS, její pravomoci a možnosti ve vztahu k 

civilnímu sektoru dovedla činnost vojenské LZS v průběhu roku 1993 do situace, která 

málem vyústila v  její zrušení. Na přelomu roku 1993-94 došlo k zásadní změně v pojetí 

a filozofii LZS. Armádní LZS by měla zabezpečovat cvičení vojsk, v mírovém životě 

by pak měla plnit funkci humanitární. 

Od 29. 6. 1994 do 29. 7. 1994 byl zkoušen zapůjčený BK 117 D - HIMV do středisek 

Líně, Hradec Králové a Praha [1]. 

Armádní Kryštof  7 v  Plzní - Líních se začlenil do struktury SAR, a proto byly na 

podzim 1994 plzeňské dvě Mi-17 a jedna Mi-2 zbarveny červenobíle. 

Armádní středisko LZS v Havlíčkově Brodě Kryštof 17 zaniklo v prosinci 1994 v 

souvislosti se zrušením 51. vrp. 
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Firma HELICOPTER, s.r.o. získala středisko LZS v Českých Budějovicích Kryštof 13 

po armádě k 1. lednu 1995. Armáda však po dohodě provozovala středisko ještě několik 

dnů, než si nový provozovatel opatřil vrtulník. Středisko bylo přesunuto z Plané do 

Hosína. 

Po tři měsíce v létě 1996 se létalo i v noci ve středisku LZS Brno. Z důvodů 

minimálního využití a nárůstu nákladů za další kompletní osádku byl provoz zrušen. 20. 

května 1996 se firma Delta System – Air s.r.o. přetransformovala na akciovou 

společnost. 

Středisko vojenské LZS Kryštof 7 v Líních se rozrostlo do "výkladní skříně armády". 

Po rozhodnutí ministrů na začátku roku 1997 o převzetí střediska civilním 

provozovatelem se v médiích rozhořela kampaň za zakonzervování staré struktury. 

Armáda, kromě SAR, odešla k 6. zDL do Kbel. Do Líní přišly první W-3A Sokol pro 

SAR [1]. 

V Plzni výběrové řízení na provozování střediska LZS po armádě vyhrála 24. 3. 1997 

firma AEROCENTRUM spol. s r.o.  Provoz byl zahájen k 17. 4. s pronajatým 

německým vrtulníkem Bell 222UT. Služba však byla téměř nefunkční. Později bylo 

rozhodnuto uspořádat nové výběrové řízení [1]. 

K 1. prosinci 1998 se přesunula 3. vrtulníková letka od 6. zDL z Kbel zpátky do Líní. 

Zde vznikl VÚ 6309 letka letecké pátrací záchranné služby s vrtulníky W -3A. 3. 

listopadu 2000 byl otevřen nový heliport LZS v Hradci Králové. 

V prosinci 2001 Ministerstvo zdravotnictví prodloužilo smlouvy s nestátními 

provozovateli LZS. Noční provoz v Olomouci byl zrušen. Ministerstvo zdravotnictví 

prodloužilo v lednu smlouvy s nestátními provozovateli LZS ohledně nočního provozu 

[1]. 

2.1.3. Střediska LZS v České republice 

KRYŠTOF 1 – Praha 

Do 1. srpna 1993 byl zkušebně provozován vrtulník PZL Kania v rámci LZS. Od 10. 

srpna slouží první vrtulník Bell 412HP.Od 29. 6. 1994 do 29. 7. 1994 byl zkušebně 
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používán vrtulník BK 117C-1, D – HIMV zapůjčený z Německa na střediscích Praha, 

Plzeň – Líně a Hradec Králové. Roku 1997 probíhá krátce zkušební noční provoz. Od 1. 

ledna 1998 je zavedení nočního provozu trvalé [1]. 

 

 

 

Obrázek č.1Policejní vrtulník [1]                                                                                       Obrázek č. 2 Vrtulník LZS [1] 

KRYŠTOF 4 – Brno 

K 1. lednu 1993 přebírá společnost ALFA – HELICOPTER s.r.o. provoz ve středisku 

v Brně Černovicích od Slov-airu.Od 21. března 1996 je používán stroj Bell 206LT-

dvoumotorová verze Bell 206, odpovídající požadavkům předpisu JAR OPS 3. 

 

KRYŠTOF 5 – Ostrava 

K 1. lednu 1993 přebírá středisko Ostrava společnost DSA s.r.o. (nyní již a.s.) a 

nasazuje stroj AS 355F-2.Od poloviny ledna 2005 (14. 1. 2005) je nasazen zbrusu nový 

stroj EC 135 T2 (CPDS), OK - DSD [1]. 
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Obrázek č. 3Heliport Ostrava – Kryštof 5 [8] 

KRYŠTOF 6 – Hradec Králové 

3. listopadu 2000 byl otevřen nový heliport u Fakultní nemocnice za 32 200 000 Kč. LS 

PČR zde provozuje primárně vrtulník EC 135 T2 [3]. 

 

 

Obrázek č.4 Heliport Hradec Králové – Kryštof 6 [8] 
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KRYŠTOF 7 – Plzeň 

Od roku 1994 jsou stroje ze základny v Líních začleněny do mezinárodní pátrací a 

záchranné služby jako jediné v republice. Stroje Mi-2 dostaly nátěr červenou barvou. 

Na konci roku 1994 se 11.vrlp přestěhoval do Přerova. V Plzni zůstalo středisko letecké 

požární a záchranné služby. Líňská LZS byla rozdělena na dvě samostatné jednotky -

Letecké středisko záchranné služby (piloti, mechanici a stroje) a Středisko LZS(lékaři, 

sestry) [1]. 

KRYŠTOF 9 – Olomouc 

Roku 1994 byla stanice přesunuta na Tabulový vrch. V roce 1996 přichází do stanicie 

nový Bell 206LT.V létě 1999 byl zahájen noční provoz zatím pouze pro sekundární 

ambulantní lety. Provoz byl zrušen v roce 2001 po prodloužení smluv Ministerstvem 

zdravotnictví. 26. června 2002 přibyl nový vrtulník Bell 427 (od srpna OK – EMI) a byl 

okamžitě nasazen pro ambulantní let. 

KRYŠTOF 12 – Jihlava 

K 1. lednu 1993 stanici přebírá společnost ALFA – HELICOPTER a nasazuje v roce 

1994 místo starého Mi-2 stroje Bell 206L-3, L-4.29. října 2003 byl vrtulník Bell 206L-4 

nahrazen strojem Bell 427 [1]. 

KRYŠTOF 13 – České Budějovice -Hosín 

Firma HELICOPTER s.r.o. převzala středisko k 1. lednu 1995 po armádě, která po 

dohodě ještě pár dní provozovala. Následně bylo středisko přesunuto na letiště Hosín. 

S koncem roku 2003 firma HELICOPTER s.r.o. ukončila činnost a předala k 1. lednu 

2004 stanici společnosti ALFA – HELICOPTER s.r.o. se strojem Bell 206LT4, OK - 

ZIU. Ten byl později nahrazen Bellem 427 [1]. 

KRYŠTOF 15 – Ústí nad Labem 

DSA s.r.o. převzala stanoviště po společnosti Bel-AIR k 1. lednu 1993. Provozovala 

stroj Mi-2, který byl později nahrazen strojem AS 355F-2 [3]. 
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Obrázek č. 5 Heliport Ústí nad Labem – Kryštof 15[8] 

KRYŠTOF 17 – Havlíčkův Brod 

Od 2. do 4. týdne roku 1993 bylo středisko mimo provoz. 

KRYŠTOF 18 – Liberec 

DSA a.s. přebírá stanoviště od Bel-AIR s.r.o. k 1. lednu 1993. Do služby nasazuje stroje 

AS 355F-2, které nahradily staré Mi-2 [1]. 

 

Obrázek č.6 Heliport Liberec – Kryštof 18 [8] 
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2.1.4.  Letecký park jednotlivých provozovatelů 
 
Provozovatel Typ stroje 

Letecká služba Policie ČR Bell 412 HP, BO 105 

Delta systém air a.s. Ecureuil AS 355 

Alfa helicopter s.r.o. Bell 206 LR, Bell 206L 4 Twin 

Helicopter.s.r.o. PZL Kania 

Armáda ČR PZL Sokol 

 

Tabulka. č. 1 

 

2.1.5. Rozložení provozovatelů LZS dle jednotlivých územních 
středisek 
 

Sídlo LZS Volací znak Typ vrtulníků Provozovatel 

Praha ,,Kryštof 1“ Bell 412 HP Policie ČR 

Brno ,,Kryštof 4“ Bell 206L 4 Twin Alfa Helicopter 

Ostrava ,,Kryštof 5“ Ecureuil AS 355 Delta Systém Air 

Hradec Králové ,,Kryštof 6“ BO 105 Policie ČR 

Plzeň ,,Kryštof 7“ PZL Kania Armáda ČR 

Olomouc ,,Kryštof 9“ Bell 206 L 3 Alfa Helicopter 

Jihlava ,,Kryštof 12“ Bell 206 L 4 Alfa Helicopter 

České Budějovice ,,Kryštof 13“ Kania Helicopter 

Ústí nad Labem ,,Kryštof 15“ Ecureuil AS 355 Delta Systém Air 

Liberec ,,Kryštof 18“ Ecureuil AS 355 Delta Systém Air 

Tabulka. č.2 [2] 
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2.1.6. Současná stanoviště LZZS v ČR 

 

Obrázek č.7  Mapa současného stavu LZZS v ČR [3] 

2.1.7. Současná situace na území ČR 

 

Obrázek č.8  Mapa zobrazující státní a nestátní provozovatele[2]
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2. 2. 1. SAR 

V současné době se v celosvětovém měřítku využívají vrtulníky ve čtyřech základních 

službách záchrany: 

• V letecké pátrací a záchranné službě (LPZS), v angličtině Air Search and Rescue 

(SAR) v češtině (najdi a zachraň) 

• V její modifikaci v bojových podmínkách – Combat SAR. 

• Třetí službou je letecká záchranná služba (LZS), pro ni se používají dva termíny 

v angličtině, buď častější HEMS – Helicopter Emergency Medical Service nebo 

méně používaný starší termín ARS – Air Rescue Service. 

• Čtvrtá služba jsou tzv. letecké zdravotnické odsuny (LZO) ve válečných 

podmínkách. V angličtině se používají zkratky MEDEVAC (následný 

zdravotnický transport) a CASEVAC (prvotní transport zraněných) [3]. 

Vývoj letecké pátrací a záchranné služby je úzce spjat s rozvojem civilního i vojenského 

letectví po druhé světové válce. 7. prosince 1944 vznikla „Úmluva o mezinárodním 

civilním letectví“, tzv. Chicagská úmluva, na jejímž základě byla následně po válce 

zřízena Mezinárodní organizace civilního letectví (ICAO). Chicagskou úmluvu 

podepsalo tehdejší ČSR 18. dubna 1945, samotná Úmluva pak byla ratifikována 1. 

března 1947. 

Služba SAR je ve všech signatářských státech Chicagské úmluvy zřízena za účelem 

včasného poskytnutí pomoci a záchrany osádek a cestujících v havarijních situacích, ať 

už se jedná o letouny civilní či vojenské v mírových podmínkách. Záchrana lidských 

životů je základním a prioritním úkolem služby pátrání a záchrany, proto je třeba si 

především uvědomit, že při každé letecké nehodě mohou být lidé, kteří událost přežijí, 

potřebují pomoc a jejichž naděje na přežití nehody se zmenšuje s každou uplynulou 

minutou, tzn. rychlost vyhledání osob v ohrožení a rychlost provedení zásahu je klíčová 

pro jejich úspěšnou záchranu. 

V systému letecké pátrací a záchranné služby – SAR jsou na území ČR v pohotovosti 

24 hodin denně dva vrtulníky W-3A SOKOL na dvou stanovištích. Na letišti Líně u 
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Plzně a na letišti Přerov to jsou stroje a posádky v podřízenosti 243. letky 24. základny 

dopravního letectva Praha - Kbely [3]. 

Vrtulníky W-3A SOKOL Armády ČR začleněné do systému SAR (kdy plní úkoly 

vyplývající z ustanovení § 49 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a § 23 

zákona č. 219/1999 Sb. o ozbrojených silách České republiky) lze využít pro spolupráci 

s IZS. Tyto vrtulníky lze vyžadovat v případě nutnosti podpory zásahu, kde hrozí 

nebezpečí ohrožení života a zdraví, škod velkého rozsahu nebo ohrožení životního 

prostředí a tuto podporu není možné realizovat jiným způsobem. Spolupráce s IZS 

prostřednictvím hasičských záchranných sborů (HZS) je zakotvena ve směrnici pro 

vyžadování a zapojení vrtulníků Armády České republiky v rámci integrovaného 

záchranného systému [3]. 

 

2. 2. 2. Posádku vrtulníku SAR a LZS v hotovosti tvoří: 

• kapitán vrtulníku = velitel celé osádky vrtulníku, pilotuje vrtulník, je 

zodpovědný za provedení a průběh celého letu, vycvičený pro lety za ztížených 

podmínek ve dne i v noci, přistání na plochy omezených rozměrů ve dne a v 

noci a provádění záchranných prací ve dne a v noci. 

• pilot navigátor = vede vrtulník po trati letu ve spolupráci s velitelem osádky, 

obsluhuje navigační vybavení vrtulníku, má druhé řízení a musí být vycvičen 

převzít řízení vrtulníku ve dne i v noci za ztížených podmínek, neboť v případě 

zhoršení zdravotního stavu kapitána vrtulníku přebírá řízení a provede bezpečné 

přistání na nejbližší vhodné ploše. 

• palubní technik = asistuje pilotům za letu, sleduje činnost všech agregátů 

vrtulníku za letu, zodpovídá za nákladovou kabinu vrtulníku, navádí kapitána 

vrtulníku při záchranných pracích v konečné fázi přiblížení na místo zásahu, 

obsluhuje palubní jeřáb, podvěsové a slaňovací lano při vyprošťování osob, 

palubní technik spolupracuje se záchranáři při práci na laně v podvěsu pod 

vrtulníkem, po přistání zajišťuje místo přistání s cílem zamezit možnému úrazu 

osob či poškození vozidel a techniky střetem s točícím se rotorem a ocasní vrtulí 

vrtulníku. 
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• záchranář = je vycvičen a vlastní osvědčení pro práci ve volných hloubkách 

pod vrtulníkem, slaňování, lezení, pohyb v těžko přístupném terénu, pro 

záchranu z vody a potápění [4]. 

 

2.3.1. Rozdělení činnosti LZS  
 

Lety" HEMS " (Helicopter Emergency Medical Service)  

Většina uskutečněných zásahů LZS v našich podmínkách. Do této skupiny patří 

primární a neodkladné sekundární transporty.  

Při primárním zásahu posádka okamžitě po obdržení výzvy odlétá na místo určení 

(dopravní nehoda, úraz) a po základním ošetření pacienta a stabilizaci vitálních funkcí 

(dýchání, krevní oběh) zajišťuje jeho transport do nejvhodnějšího zdravotnického 

zařízení, popřípadě předává posádce sanitního vozu. Neodkladné sekundární lety 

představují akutní mezinemocniční transporty pacientů vyžadujících intenzivní nebo 

resuscitační péči, většinou z menších okresních nemocnic na pracoviště vyššího typu 

(fakultní nemocnice, popáleninové nebo traumatologické centrum).[3] 

 

Ambulanční 

Nepatrná část všech zásahů. Jedná se o případy, kdy vrtulník zajišťuje mezinemocniční 

dopravu stabilních pacientů, u kterých je transport pozemními prostředky méně 

vhodný vzhledem k charakteru poranění (např. zlomenina páteře).[3] 

 

Neonatální  

Přeprava novorozenců s nízkou porodní hmotností na specializované pracoviště. [3] 
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2.3.2. Indikace k zásahu LZS 
 

Traumata 

• Dopravní nehody s větším počtem zraněných 

• Osoby zasažené vozidlem v rychlosti nad 35 km/hod. Přejetí dopravním 

prostředkem 

• Katapultáž z vozidla 

• Vyprošťování z vozidla 

• Smrt spolujezdce v dopravním prostředku 

• Pády z výšky 6 a více metrů 

• Podezření na poranění páteře 

• Tonutí 

Neúrazové stavy 

• Všechny život ohrožující stavy indikované k výjezdu zdravotnické záchranné 

služby při předpokladu rychlejšího dosažení pacienta vrtulníkem a nebezpečí z 

prodlení (bezvědomí, zástava oběhu, tepenné krvácení apod.). 

• Těžko dostupný terén pro pozemní posádku zdravotnické záchranné služby. [3] 

 

2.3.3. Vrtulníky využívané pro provoz LZS 

EC 135 T2 - vrtulník kategorie A, který zcela vyhovuje mezinárodním předpisům JAR 

OPS a EU pro provoz LZS, vyrobila společnost Eurocopter Deutschland GmbH. Jedná 

se o lehký dvoumotorový vrtulník, se dvěma vysoce výkonnými motory Arrius 2B2, 4 
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listým vyrovnávacím rotorem typu fenestron a lyžinovým podvozkem. Vrtulníky jsou 

obvykle přizpůsobeny pro přepravu jednoho až dvou ležících pacientů, 2 členů 

lékařského personálu a 2 pilotů. Společnost DSA  nasadila od začátku roku 2005 do 

provozu 3 vrtulníky tohoto typu na všech stanicích, kde zabezpečuje provoz LZS. [3] 

 

 

Obrázek č. 9 Vrtulník typu EC 135 T2 [8] 

 

EC 135 T1 - vrtulník kategorie A, který je svými vlastnostmi ideální pro provoz LZS, 

vyrobila společnost Eurocopter France. Jedná se o lehký dvoumotorový vrtulník se 

dvěma výkonnými motory Arrius, 4listým nosným rotorem, systémem fenestron s 10 ti 

listy na ocasním nosníku a lyžinovým podvozkem. Vrtulníky jsou zpravidla 

přizpůsobeny pro přepravu 1 ležícího pacienta, 2 členů lékařského personálu a 2 pilotů. 

DSA vlastní 1 vrtulník tohoto typu, který využívá jako záložní stroj. [3] 
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Obrázek č. 10 Vrtulník EC 135 T1 [8] 

 

Mil Mi-2 

Mil Mi-2 je lehký víceúčelový dvoumotorový vrtulník klasického uspořádání s třílistým 

nosným a dvoulistým vyrovnávacím rotorem. Je určen jako náhrada za předchozí typ 

Mi-1 a lze ho využívat pro přepravu osob a nákladu, pro cvičné, průzkumné a záchranné 

úkoly. 
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Obrázek č. 11 Vrtulníky SAR [3] 

 

PZL-Swidnik W-3A Sokol 

Dvoumotorový turbohřídelový víceúčelový vrtulník W-3A SOKOL konstrukčně 

vychází z vrtulníku Mil Mi-2 HOPLITE. Přesto se zásadně odlišuje zejména svými 

většími rozměry a vyznačuje se lepší konstrukční pevností. 

První prototyp vzlétl 16. listopadu 1979, druhý prototyp se zásadním konstrukčním 

vylepšením 6. května 1982. Výroba byla zahájena v roce 1985. Vrtulník je určen k 

přepravě maximálně 12 osob nebo materiálu o hmotnosti do 2 100 kg a pro leteckou 

pátrací záchrannou službu (SAR) [3]. 

 

 

Obrázek č. 12 Vrtulník typu W – 3A Sokol [3] 



29 
 

 

Obrázek č. 13 Vrtulník společnosti Alfa Helicopter [9] 

 

Obrázek č. 14 Vrtulník Policie ČR [9] 
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Obrázek č. 15 Záchranná akce – slanění [9] 

2.3.4. Vybavení strojů pro LZS 

Na všech stanovištích LZS provozovaných PČR LS slouží nové vrtulníky EC- 135T2. 

Zdravotnické vybavení helikoptér upravují provozní řády jednotlivých středisek LZS. 

Tvoří hlavně nosítka, vakuová matrace, scoop rám fixační límec pro znehybnění krční 

páteře, extenční a vakuové dlahy, přenosný defibrilátor, přístroj pro umělou plicní 

ventilaci, externí kardiostimulátor, nejméně dvě tlakové kyslíkové lahve a další 

vybavení. Nezbytnou součástí jsou také lékařské kufry s medikamenty. Obecně lze říci, 

že vybavení vrtulníku pro potřeby LZS je shodné s vybavením vozů rychlé záchranné 

služby. [5] 
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Obrázek č. 16 Vybavení záchranných vrtulníků[9] 

 

Obrázek č. 17 Vybavení záchranných vrtulníků [9] 
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    Výhody   LZS 

• Rychlost 

• Šetrnost 

• Nezávislost na komunikaci 

      Nevýhody LZS 

• Závislost na počasí 

• Omezený prostor 

• Vibrace, hluk 

• Překládání- nevyhovující heliporty [3] 

 

2.4.1. Co je to záchranná služba 

Záchranná služba je služba, jejímž posláním je péče o pacienty, jejichž zdravotní stav se 

náhle a neočekávaně zhoršil a jejichž základní životní funkce (tj. vědomí, krevní oběh a 

dýchání) jsou ohroženy selháním nebo již selhávají. 

Typickými důvody výjezdu záchranné služby jsou projevy náhlého onemocnění srdce a 

plic (tlak či bolest na prsou, dechové potíže), neurologické potíže (epilepsie - 

padoucnice, cévní příhoda mozková), psychiatrické příhody (neurózy, psychózy, otravy 

a jiné), závažnější úrazy a otravy, různé stavy s poruchou vědomí či bezvědomím a 

všechny ostatní stavy, kdy dochází k náhlému a neočekávanému zhoršení zdravotního 

stavu.[6] 

Zdravotnická záchranná služba (ZZS) zajišťuje odbornou přednemocniční neodkladnou 

péči. Pomoc zraněným a zasaženým poskytují výjezdové skupiny zdravotnické 

záchranné služby podle zákonných předpisů, z nichž nejvýznamnější je Vyhláška MZ 
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ČR č.434/1992 Sb. o zdravotnické záchranné službě, v platném znění vyhl. §. 175/1995 

Sb [6]. 

2.4.2. Stanoviště záchranných služeb v ČR 

Seznam , v nichž je stanoviště ZZS. Stav k 1. 1. 2009 

 

Obrázek č. 18 Mapa krajů ČR [9] 

 

2.4.3. Systém zdravotnické záchranné služby v ČR 

Záchranné služby ve střední Evropě jsou tradičně organizované jako lékařské záchranné 

služby. To znamená, že v případě vážné nehody nebo náhle vzniklé život ohrožující 

příhody vyjíždí přímo na místo lékař (tzv. Rychlá lékařská pomoc - RLP). Tento 

systém, ačkoliv je ve střední Evropě běžný, je z celosvětového hlediska spíše výjimečný 

[6]. 

V naprosté většině zahraničních systémů, a to i v tak vyspělých zemích jako jsou 

Spojené státy, Velká Británie nebo Holandsko, zajišťují přednemocniční péči záchranáři 

bez lékařského vzdělání, cvičení k preciznímu provádění nejdůležitějších život 

zachraňujících úkonů, ale neposkytující další odborná vyšetření. Ta jsou prováděna až 

na centrálních příjmových odděleních nemocnic nazývaných obvykle EMERGENCY 

[6]. 
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Se stále se zvyšujícími nároky na kvalitu a dostupnost přednemocniční péče začínají v 

posledních letech i u nás nabývat na významu posádky záchranné služby bez lékaře 

(Rychlá zdravotnická pomoc - RZP). Jsou jednak nasazovány v případech, kdy důvod 

výjezdu není tak závažný, aby vyžadoval přítomnost lékaře, a jednak jejich existence 

dovoluje za finančně přijatelných podmínek rozšířit počet stanovišť a tím snížit 

dojezdové doby. Posádky RZP jsou přitom cvičeny v provádění neodkladné resuscitace 

i některých dalších život zachraňujících úkonech. V některých místech u nás tak již 

dnes zabezpečují posádky bez lékaře většinu výjezdů záchranné služby [6]. 

Někde, zejména ve velkých městech, funguje záchranná služba tzv. rendez-vous 

systémem. V takovém případě se kompletní zásahový tým sjíždí až na místě nehody. 

Lékař s řidičem přijíždějí rychlým osobním vozem a partnerem je jim posádka RZP se 

sanitkou. Výhodou takového systému je, že lékař je blokován podstatně kratší dobu než 

při tradičním způsobu jeho dopravy přímo v sanitce. V naprosté většině případů se totiž 

na místě nepotvrdí, že jde o život bezprostředně ohrožující stav, a pokud je pacient 

transportován do nemocnice, není již doprovod lékaře nutný, a ten se může věnovat 

dalším pacientům. 

Součástí systému je i 10 stanovišť letecké záchranné služby. Zdravotnická osádka 

vrtulníku je zpravidla dvoučlenná a tvoří ji lékař a záchranář [6]. 

Organizační složkou, která se pohybuje na pomezí mezi záchrannými službami a 

běžnou návštěvní službou praktických lékařů, je takzvaná Lékařská služba první 

pomoci. Tato ve světě ojedinělá záležitost de facto prodlužuje ordinační hodiny 

praktických lékařů na 24hodinový provoz. V posledních letech je právě tato služba 

předmětem velkých diskusí, neboť se stoupajícími náklady si stále více komunit nemůže 

udržení LSPP ekonomicky dovolit [6]. 

2.4.4. Současný stav a perspektivy organizace systému v ČR 

K 1. 1. 2003 vzniklo 14 krajských Územních středisek záchranné služby. Tato 

střediska, zřizovaná nyní krajskými úřady, odpovídají za poskytování přednemocniční 

neodkladné péče (za záchrannou službu) na území kraje. Perspektiva organizace 
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záchranných služeb na území krajů je ovšem nejednotná - v některých krajích jsou 

činěny velmi konkrétní kroky pro sjednocení všech záchranných služeb do jediné, 

centrálně řízené organizace, v některých si zřejmě zachovají bývalé okresní záchranné 

služby větší či menší autonomii [6]. 

Legislativa 

Činnost záchranných služeb se opírá o vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č. 434 z 

roku 1992 ve znění několika novel [6]. 

 
2.4.5. Historie záchranné služby 

Polní nouzová péče byla poskytována v různých formách od začátku zaznamenané 

historie. Nový zákon obsahuje podobenství dobrého Samaritána, kde muž, který byl 

poražen, je opečováván Samaritánem. 

Během středověku, rytíři St. John, známí také jako Maltézští rytíři, začali pomáhat 

jejich zraněným druhům, tvořili tak základ moderního sboru Maltézských rytířů a 

činnosti ambulance St. John. 

První záznam o použití ambulance při nehodě sahá do roku 1487, do doby Španělské 

královny Isabelly. Španělská armáda byla svého času extrémně dobře vypracovaná a 

přitahovala dobrovolníky z celého světa, část z nich poté vytvořila první vojenské 

nemocnice neboli "ambulancias", avšak zranění vojáci stejně nebyli kvůli léčbě 

zvednuti dříve než skončila bitva, proto stále mnoho životů končilo umíráním v 

bitevním poli [6]. 

Během bitvy byli z bojiště ranění odnášeni až za doby francouzského chirurga Jeana 

Dominique Larreyho (1766-1842), který je považován za otce přednemocniční 

neodkladné péče, jelikož zavedl tzv. „létající ambulanci" pro poskytování chirurgické 

pomoci v blízkosti bojiště, kdy až po primárním ošetření byli zranění odváženi do 

stálých lazaretů. Zavedl nosítka pro přenášení raněných, věděl, že je nutné vždy 

nejdříve zastavit krvácení, a přišel na to, že rány musejí být překryty čistým obvazem, 
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jinak hrozí téměř vždy raná infekce s fatálním koncem. Válečná chirurgie tedy položila 

základy dnešní urgentní medicíně [6]. 

 

2.4.6.  Znaky ZZS -Modrá hvězda života 
 
Každý z paprsků "hvězdy života" reprezentuje jednu ze šesti funkcí záchranného 

řetězce: 

Rozpoznání stavu - Oznámení - Výjezd - Péče na místě - Péče během transportu a 

Předání k definitivní péci. 

Had a Aeskulapova hůl jsou tradiční symboly medicíny a lékařského stavu. 

Modrá hvězda života je symbol, který se v posledních desetiletích stal i u nás zcela 

běžně používaným označením vozidel záchranných služeb. Základní barva hvězdy je 

modrá. Musí být umístěna na bílém čtvercovém nebo kruhovém podkladu. 

Administrativní personál a dispečeři mají hada a orámování hvězdy provedené ve 

stříbrné barvě a tato hvězda nemusí být na bílém podkladě [6]. 

 

Historie symbolu 

Všechno začalo v roce 1973 na základě stížnosti amerického Červeného kříže, který u 

NHTSA(National Highway Traffic Safety Administration, jedna z federálních agentur, 

která má ve svém"referátu" tradičně i záchranné služby) namítl, že používaný symbol 

záchranných služeb, oranžový kříž v bílém poli, imituje uznávaný symbol Červeného 

kříže. NHTSA tuto námitku uznala. A tak se ředitel oddělení EMS, Leo R. Schwartz, 

pustil do tvorby nového znaku EMS. Šestiramenný kříž s adaptovaným znakem lékařů 

byl jako registrovaná známka přihlášen k 1. únoru 1977 na dobu dvaceti let. 

 

Použití na sanitkách a uniformách personálu je podmíněno splněním standardu výbavy a 

výcviku. Také je možné symbol použít k označení míst, kde je dostupná kvalifikovaná 

první pomoc a na směrovkách k nim, dále k označení výbavy záchranných týmu, knih, 

manuálu dalších tiskovin s tématikou EMS, jakož i uniforem administrativního a 

pomocného personálu EMS [6]. 
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Obrázek č. 19 Symbol ZZS – modrá hvězda [6] 

 

2.4.7. Historie záchranné služby v Karlovarském kraji 
 

Historie karlovarské záchranné služby se datuje od 10. 5. 1977. V té době vyjela sanitka 

Škoda 1203 poprvé do ulic. Tehdy záchranná služba spadala pod ARO Nemocnice 

Karlovy Vary a sloužilo se pouze v jednosměrném provozu od 7:00 do 15:00 hodin.  

 

 

 

 

Obrázek č. 20 Tým ZZS Karlovy Vary [7] 

 

V roce 1983 byl zaveden dvousměnný provoz, a to od 7:00 do 15:00 hodin a od 15:00 

do 22:00 hodin. Do vozového parku přibyly 2 nové vozy značky Latvia [7]. 

V dalších letech vozový park jenom kvetl. V roce 1989 jsme jako první v republice 

dostali sanitku Renault Master, o rok později pak Mercedes 280 4E. V roce 1993 dostali 

karlovarští záchranáři 2 nové vozy VolksWagen [7]. 

 

 

 

 

                                  

Obrázek č. 21 Vůz ZZS [7] 



38 
 

 

V roce 1994 se přesunula služba rychlé lékařské pomoci pod dopravní zdravotní službu 

a vznikla tak Záchranná a dopravní zdravotnická služba Karlovy Vary (ZDZS). 

O tři roky později, tedy v roce 1997, byla nucena opustit areál nemocnice a přestěhovat 

se. 

 

 

 

                                                                              

Obrázek č. 22 Dispečink [7] 

 

V listopadu 1998 nastalo další velké stěhování a to do bývalých kasáren ve Dvorech. 

1. srpna roku 2000 Bylo otevřeno výjezdové stanoviště RLP v Ostrově a o dva měsíce 

později v Toužimi. 

6. února 2002 byl jmenován ředitelem záchranné služby MUDr. Ivo Tukinski. S jeho 

příchodem nastala spousta pozitivních změn, mezi jinými i kompletní rekonstrukce  

sídla ve Dvorech [7]. 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 23 Sídlo ZZS Dvory [7] 

                                                                                               

28. září 2002 měla široká veřejnost poprvé v historii možnost shlédnout něco málo 

z naší práce. Akce se konala na stadionu v Tuhnicích a mimo jiné zde byla předvedena 

záchrana člověka se zlomenou páteří. 

11. prosince 2002 ZZS dostala od města Karlovy Vary takový malý nebo spíše velký 

dar k Vánocům. Ředitel MUDr. Ivo Tukinski převzal z rukou primátora města Mgr. 

Zdeňka Roubínka klíčky od nové sanitky značky Ford. 

1. července 2003 byl konečně spuštěn provoz nového zdravotnického operačního 

střediska neboli dispečinku. 



39 
 

Od srpna do prosince 2003 značně se rozrostl vozový park a to o 4 nové sanitní vozy 

[7]. 

 

24. dubna 2004 byly poprvé otevřeny dveře široké veřejnosti. Zároveň také proběhla 

oslava 10 let od vzniku Záchranné a dopravní zdravotní služby Karlovy Vary. 

Ledna 2006 – Sloučení záchranných služeb 

Z rozhodnutí krajského zastupitelstva došlo ke sloučení tří záchranných služeb a to 

záchranné služby v Chebu, Sokolově a Karlových Varech v jednu organizaci, která nese 

název Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje [7]. 

                                      

 

 

 

 

Obrázek č. 24 Logo ÚZZS [7] 

Přes rok trvaly přípravy této „složité operace“. Postupně došlo ke sloučení 

ekonomických a personálních úseků. Jednotlivé problémy, které nastávaly během 

příprav, byly vyladěny do posledního detailu. Sloučením tří organizací do jedné došlo 

samozřejmě k zefektivnění hospodaření. Padly "regionální hranice". U pacienta bude 

zasahovat vždy posádka, která mu poskytne odpovídající pomoc, vzhledem k závažnosti 

zdravotního postižení, v nejkratším možném časovém intervalu. Dojde k jednotnému 

řízení a zavádění zdravotnických postupů, jednotnému nakupování technologií a 

materiálu. 

Územní středisko zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje tvoří řídící a 

výkonný úsek Územní zdravotnické záchranné služby v Karlových Varech a oblastní 

střediska v Sokolově a Chebu. Při Územním středisku zdravotnické záchranné služby 
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Karlovarského kraje je v činnosti 11 výjezdových stanovišť. Stanoviště budou 

dislokována v Karlových Varech, Nejdku, Ostrově, Toužimi a Žluticích v oblasti 

Karlovarska. Oblastnímu středisku v Sokolově podléhají výjezdová stanoviště v 

Sokolově, Kraslicích a Horním Slavkově. Oblastnímu středisku v Chebu podléhají 

výjezdová stanoviště v Chebu, Aši, Mariánských Lázních. 

S touto dislokací výjezdových středisek zdravotnické záchranné služby je Karlovarský 

kraj téměř 100 % pokryt dostupností přednemocniční neodkladné péče v zákonné lhůtě 

15 minut od převzetí tísňové výzvy. (Vyhl. MZ 434/1992Sb). V současné době zajišťuje 

PNP (přednemocniční neodkladnou péči) v Karlovarském kraji celkem 31 sanitních 

vozidel [7]. 

 

Obrázek č. 25 Mapa středisek a výjezdových stanovišť [7] 

ÚZZS KK se svým technickým vybavením, rozmístěním výjezdových stanovišť a v 

neposlední řadě dle statistik výborným koeficientem úspěšnosti zásahů řadí mezi první 

záchranné služby v České republice. Navigační systémy GPS, nahrávací zařízení, 

klimatizované vozy a pracoviště, rozsáhlé zázemí pro posádky dnes považujeme při - 
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nejmenším jako standard pro výkon tak náročné práce, jakou je záchrana lidského 

života a péče o pacienta [7]. 

 

2.4.8. Zdravotnické operační středisko 

V Karlovarském kraji je distribuované zdravotnické operační středisko se sídlem v 

Karlových Varech a pobočnými středisky v Sokolově a Chebu. Středisko přejímá 

veškeré tísňové výzvy z mobilních telefonů na linku 155 a dále pak výzvy jdoucí cestou 

linky 112. Rovněž tak je středisko připraveno k příjmu datové věty. Operační střediska 

jsou vybavena tou nejmodernější technologií a jsou konstruována tak, aby byla 

zastupitelná v případě náhlých událostí. Další zdravotnické operační střediska se 

nacházejí v Sokolově a v Chebu [7]. 

2.4.9. Výjezdové skupiny 

Výjezdová skupina RLP 

- tříčlenná popř. čtyřčlenná posádka. Tvoří ji: 

• lékař (atestace v základním oboru, ARO, Chirurgie, Interna, Pediatrie, 

Praktický lékař, nástavbová atestace Urgentní medicína) 

• nelékařský zdravotnický pracovník s odbornou způsobilostí k výkonu práce pod 

odborným dohledem (sestra nebo zdravotnický záchranář) 

• řidič, /řidič záchranář/- akreditovaný kvalifikační kurz – řidič vozidla 

zdravotnické záchranné služby (NCO a NZO – Brno) 

• sanitář 

 

Výjezdová skupina RZP 

- dvoučlenná popř. tříčlenná posádka: 
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• nelékařský zdravotnický pracovník s odbornou způsobilostí k výkonu povolání 

bez odborného dohledu, sestra s ARIP, zdravotnický záchranář 

• řidič/ řidič záchranář/ akreditovaný kvalifikační kurz – Řidič vozidla 

zdravotnické záchranné služby. (NCOaNZO – Brno) 

• popřípadě sanitář [7]. 

 

 
 

 

 

 

2.5.1. Vozový park 
 
Vozový park čítá celkem 31 sanitních vozů rychlé pomoci zejména značek Mercedes 

Benz a Volkswagen Transporter. Ve vozovém parku se nachází i tzv. vozidla systému 

Rande-Vouz a technické vybavení pro mimořádné události [7]. 

 

 

Obrázek. 26 Vybavené vozu ZZS [7] 
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Obrázek č. 27 Vybavení vozu ZZS [7] 

 

 

Obrázek č. 28 Vozový park záchranné služby Karlovy Vary [7] 

 

 

3. Závěr 

Vybrané téma, jak už sám název vypovídá je velice zajímavé. Tento obor je neustále 

mnoha lidmi velice nedoceněn, ale měli bychom si uvědomit, že první věcí, na kterou 

myslíme při nějakém neštěstí, ať se to týká povodní, dopravních nehod nebo pátrání po 

pohřešovaných, je jak se co nejrychleji dostat do rukou odborníků. 

Jak už bylo několikrát řečeno, záchranná služba České republiky patří mezi nejstarší a 

velmi úspěšné. Od dob, kdy začala fungovat ZZS a LZS, si prošel řadou změn, počínaje 

různým školením, obnovou vozového a leteckého parku, zlepšením techniky, 

zkracováním času doletu a příjezdu na místo nehody, zbudováním nových heliportů a 

plno dalších věcí. Za tu dobu ZZS a LZS udělala kus práce, o kterou se přičinilo velké 

množství osob, které byly pro danou věc ,,zapáleny“ a dotáhly to do finální podoby. 
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Karlovarský kraj je téměř 100 % pokryt dostupností přednemocniční neodkladné péče v 

zákonné lhůtě 15 minut od převzetí tísňové výzvy. V současné době zajišťuje PNP se 

svým technickým vybavením, rozmístěním výjezdových stanovišť velmi dobré 

podmínky pro záchranu lidských životů. Díky tomu se řadí mezi první záchranné služby 

v České republice, což je jistě pro tento kraj, ale i pro celkovou záchrannou službu 

dobrou vizitkou. 

Záchrannou službu tvoří týmy profesionálů, kteří by podle etického kodexu ZZS  měli 

být nestranní, zodpovědní, ohleduplní, bezúhonní, lidští, měli by mít úctu k životu a být 

čestní. Ne vždy všichni záchranáři těmito vlastnosti oplývají, ale i přesto dokážou 

zachránit spousty životů a leckdy nasazují i ten svůj. Co víc by si měl zachraňovaný 

přát. 
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5. Seznam zkratek 
 

LZS – letecká záchranná služba 

HEMS – sdružení nestátních provozovatelů vrtulníků letecké záchranné služby 

SAR - letecké pátrací a záchranné služby 

THS – tatranská horská služba 

LS FMV -letecké služby Federálního Ministerstva Vnitra 

JAA -  Joint Aviation Authoritie -česky Sdružené letecké úřady 

JAR -  Joint Avation Requirements – letecké předpisy vydané evropským úřadem 

ICAO - Mezinárodní organizace pro civilní letectví 

JAR OPS 3 – předpisy pro leteckou dopravu 

JAR FCL 2 - předpis určující způsobilost letových posádek (vrtulník) 

ARS – Air Rescue Service 
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ZZS – zdravotnický záchranný systém 

RLP – rychlá lékařská pomoc 

RZP- rychlá zdravotnická pomoc 

LSPP – lékařská služba první pomoc 
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EMS – emergency medical services 
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PNP – přednemocniční neodkladná péče 

ÚZZS KK – územní zdravotnická záchranná služba Karlovarský kraj 
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