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ABSTRAKT  

Název bakalářské práce: 

Letecká služba v Integrovaném záchranném systému 

 

Cíl práce:  

Vytvoření základního přehledu Letecké služby v Integrovaném záchranném systému. 

 

Metoda:  

Analýza a rozbor získaných dat týkajících se Letecké služby v Integrovaném záchran-

ném systému.  

 

Výsledky: 

Přehled Letecké služby v Integrovaném záchranné systému a činnost v ČR.  

 

Klíčová slova:  

Integrace, integrovaný záchranný systém, mimořádná událost, krizové řízení, ochrana 

obyvatelstva, Hasičský záchranný sbor, Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba. 
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ABSTRACT 

Title of a document:  

Flight Rescue in the Integrated Rescue System. 

 

Aim of a document:   

Creation  a basic table of a Flight Rescue in the Integrated Rescue System. 

 

Method:  

An analysis of obtained information in touch with the Flight Rescue in the Integrated 

Rescue System.  

 

Results: 

Summary activities of the Flight Rescue in Integrated Rescue System.  

 

Key words:  

Integration, the Czech Integrated Rescue System, an extraordinary event, crisis manag-

ment, protection of population, Fire Rescue Service, Police of the Czech Republic, 

Emergency medical services. 
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11..  ÚÚVVOODD  

Integrovaný záchranný systém, téma, se kterým se potkáváme každý den. V podvědomí 

obyvatel našeho státu jistě existuje představa, co to Integrovaný záchranný systém je, 

otázka je, jak moc jsou lidé informovaní a jaký zájem o toto důležité téma mají. 

 

Velmi často, obzvláště v naší uspěchané době, vyžadují různé situace rychlé nasazení a 

kooperaci základních složek Integrovaného záchranného systému, kam řadíme např. 

Hasičský záchranný sbor ČR, Policii ČR, Zdravotnickou záchrannou službu a Armádu 

ČR. Součástí těchto složek je provoz leteckých služeb, které jsou nasazovány pro různé 

účely na celém území ČR.  

 

Ke sběru dat pro tuto bakalářskou práci bylo čerpáno především z internetových stránek 

jednotlivých leteckých služeb. Uvedené zdroje se týkaly pouze dílčích oblastí letecké 

služby v České republice. Proto byl také cíl práce stanoven na vytvoření základního 

přehledu Letecké služby v Integrovaném záchranném systému v podmínkách České 

republiky. Tato práce přináší informační základ o letecké službě. Bylo tak učiněno pře-

devším z důvodu zachování přehlednosti a systematičnosti práce.  

Část práce je věnována vymezení pojmů, které se jeví jako klíčové. Hlavní osou  baka-

lářské práce jsou tři oblasti Letecké služby v Integrovaném záchranném systému 

v podmínkách České republiky. Jedná se o Leteckou hasičskou službu, Leteckou službu 

Policie ČR a Leteckou zdravotní záchrannou službu.  

  

Základním prvkem tedy bude ucelený přehled o činnosti Letecké služby v ČR a její 

úloha v Integrovaném záchranném systému. Je to možnost jak lidem přiblížit prvopo-

čátky, rozčlenění a náplň práce těch, kteří se každý den starají nejen o rychlou záchranu 

lidských životů u těžce zraněných pacientů, ale také se podílejí na pátrací službě, hašení 

požárů, záchraně v horách, či přepravě speciálně vycvičených policistů. 

 

Touto prací se utřídí získané informace a stanou se inspirací pro navázání a prohloubení 

tohoto zajímavého tématu. 
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22..    LLeeggiissllaattiivvnníí  vvyymmeezzeenníí  ppoojjmmůů  

Hlavní část práce byla rozdělena do třech základních kapitol. Každá hlavní kapitola byla 

s ohledem na téma bakalářské práce rozčleněna do dílčích podkapitol tak, aby vhodným 

způsobem naplňovala vytčený cíl práce.  

 

Základním právním předpisem pro IZS je zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném zá-

chranném systému a změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a záko-

na č. 20/2004 Sb. Nelze pominout skutečnost, že tento zákon upravuje také problemati-

ku ochrany obyvatelstva na úrovni státní správy a samosprávy, fyzických a právnických 

osob a podnikajících fyzických osob. Usměrňování a výstavba IZS přísluší Ministerstvu 

vnitra ČR, krajským úřadům a na úkolech IZS participují i obce. 

 

Dále se legislativní vymezení týká Ústavního zákona č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti ČR 

a zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně dalších zákonů. 

 

2.1..  IInntteeggrraaccee    

Spočívá v tom, že jednotlivé zdroje - materiální, lidské, ale i právní, se spojují k prove-

dení záchrany nebo likvidace s cílem jejich co nejúčinnějšího a nejhospodárnějšího vy-

užití. 

 

2.2..  IInntteeggrroovvaannýý  zzáácchhrraannnnýý  ssyyssttéémm    

Koordinovaný postup složek integrovaného záchranného systému při přípravě na mimo-

řádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací dvěma anebo více slož-

kami tohoto systému. 
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2.2.1..  KKoooorrddiinnaaccee    

•záchranné a pohotovostní služby a sbory (hasiči, zdravotnická záchranná služba, 

pohotovostní komunální služby, atd.), 

•bezpečnostní a ozbrojené sbory (Policie ČR, obecní policie, Armáda ČR, atd.), 

•územní popř. ústřední správní úřady. 

 

2.2.2..  SSlloožžkkyy  IIZZSS  

Základní: 

•Hasičský záchranný sbor České republiky, 

•Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární 

ochrany, 

•Zdravotnická záchranná služba, 

•Policie České republiky. 

 

Ostatní: 

•vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, 

•ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory 

•ostatní záchranné sbory 

•orgány ochrany veřejného zdraví 

•havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, 

•zařízení civilní ochrany, 

•neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidač-

ním pracím. 
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2.2.3..  ČČiinnnnoosstt  

Ostatní složky integrovaného záchranného systému poskytují při záchranných a likvi-

dačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání. 

 

Při provádění záchranných a likvidačních prací za nouzového stavu, stavu ohrožení stá-

tu nebo válečného stavu se složky řídí pokyny Ministerstva vnitra. Za stavu nebezpečí 

se na území příslušného kraje řídí pokyny toho, kdo vyhlásil stav nebezpečí podle 

zvláštního právního předpisu. V době krizových stavů se stávají ostatními složkami IZS 

také odborná zdravotnická zařízení na úrovni fakultních nemocnic, pro poskytování 

specializované péče. 

 

2.2.4..  ŘŘíízzeenníí  

Složky integrovaného záchranného systému jsou při zásahu povinny se řídit příkazy 

velitele zásahu, popřípadě pokyny starosty obce s rozšířenou působností, hejtmana kra-

je, v Praze primátora hlavního města Prahy nebo Ministerstva vnitra, pokud provádějí 

koordinaci záchranných a likvidačních prací. 

 

2.3..  MMiimmoořřááddnnáá  uuddáálloosstt  

Škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havá-

rie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení 

záchranných a likvidačních prací. 

 

2.4..  KKrriizzoovvéé  řříízzeenníí  

Souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodno-

cení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prová-

děných v souvislosti s řešením krizové situace. 
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2.5..  OOcchhrraannaa  oobbyyvvaatteellssttvvaa  

Plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití oby-

vatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku. 

 

2.6..  HHaassiiččsskkýý  zzáácchhrraannnnýý  ssbboorr    

Úkolem Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „HZS ČR“) je chránit životy, 

zdraví a majetek obyvatel před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných 

událostech. 

 

2.7..  PPoolliicciiee  ČČeesskkéé  RReeppuubblliikkyy  

Úkolem Policie ČR je především chránit bezpečnost občanů a majetek, veřejný pořádek, 

vést boj s terorismem, odhalovat a vyšetřovat trestnou činnost. 

 

2.8..  ZZddrraavvoottnniicckkáá  zzáácchhrraannnnáá  sslluužžbbaa  

Úkolem ZZS je poskytnout neodkladnou přednemocniční péči při akutním nebezpečí, 

během transportu až do předání pacienta.  
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33  ..  LLeetteecckkáá  sslluužžbbaa    

3.1..  PPooččááttkkyy  

Z hlediska historie sahá činnost policejního letectva při záchranné službě až do 30. let, 

tedy až do doby četnických leteckých hlídek ve smyslu výnosu MV č. 45.886/13-1935, 

aby ve svěřeném obvodu mimo jiné „konaly službu pomocnou a záchranou např. posky-

tování pomoci při živelních pohromách, při leteckých nehodách, při šetření o příčinách 

leteckých katastrof, pokud by nešlo o letadla vojenská“. (URL1)  

 

Tehdy se jednalo o lety s pacienty a lékaři. 

 

V 60. letech se pro záchranné akce začaly používat vrtulníky ve Vysokých Tatrách a na 

větší vzdálenosti se využívala malá dopravní letadla. První záchranná akce se uskutečni-

la v roce 1965. Od roku 1972 začal svoji činnost Letecký oddíl Federálního ministerstva 

vnitra, o 7 let později nastal útlum v letecké záchranné službě, z důvodu nehody jedno-

ho z vrtulníků. 

 

3.2..  LLeetteecckkáá  hhaassiiččsskkáá  sslluužžbbaa    

3.2.1..  HHiissttoorriiee  

Historie v leteckém hašení požárů v českém státě sahá do konce 80. let minulého století. 

První česká Letecká hasičská služba vznikla v roce 1993 pod záštitou Ministerstva vnit-

ra zastupující HZS a Ministerstva Zemědělství (dále jen „MZe“) zastupující vlastníky 

lesů. 

 

3.2.2..  ZZáákkllaaddnníí  uussttaannoovveenníí  

Letecká hasičská služba (dále jen „LHS“) je službou vlastníkům lesů, zabezpečovanou 

MZe ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 písm. g), i) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a 

o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Je 
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zajišťována ve všech lesích na území ČR s výjimkou lesů v působnosti Ministerstva 

obrany a Ministerstva životního prostředí v návaznosti na ustanovení § 5 a § 7 odst. 2 

zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. (URL2) 

 

Spolupráce Ministerstva vnitra-Generálního ředitelství HZS ČR (dále jen „MV-

Generální ředitelství HZS ČR“) s MZe byla zpracována Směrnice o hlídkové činnosti 

prováděné leteckou technikou a hašení lesních požárů. 

 

Tato směrnice platí pro hlídkovou činnost a hašení lesních požárů prováděné leteckou 

technikou v součinnosti s personálem Lesů České republiky, s.p. (dále jen „Lesy ČR, 

s.p.“) a s jednotkami požární ochrany (dále jen „jednotky PO“) v lesích na území České 

republiky, s výjimkou lesů v působnosti Ministerstva obrany (vojenské újezdy a jejich 

odloučené celky) nebo Ministerstva životního prostředí (národní parky). (URL3) 

 

Nevztahuje se tedy na všechny lesní porosty na našem území. LHS tedy svou činností 

pokrývá 90% zalesněného území, což je plocha o rozloze 2 400 000 hektarů. 

 

3.2.3..  ČČiinnnnoosstt  

LHS se rozumí systém, v jehož rámci je prostřednictvím leteckých provozovatelů a jimi 

určeného personálu a letecké techniky zabezpečováno provádění letů určených pro 

včasné zjištění požárů v lesích, k zabránění jejich rozšíření a pro hašení lesních požárů. 

Hlídkové lety mohou být současně využity pro rekognoskaci zdravotního stavu lesních 

porostů, zejména výskytu hmyzích škůdců. (URL3) 

 

Pomoc letecké techniky se uplatňuje především při hašení lesních požárů. Jedná se 

zejména o oblasti, které mají nedosažitelný nebo velmi obtížně přístupný terén pro po-

zemní jednotky požární ochrany. Letecká technika se nevolá ke všem lesním požárům, 

pouze těm, které jsou většího rozsahu. 
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Hasební efekt, který je vyvolán cíleným shozem velkého množství vody na frontu požá-

ru během krátkého okamžiku, nelze ve špatně přístupném terénu docílit žádnou pozem-

ní technikou. (URL1) 

 

3.2.4..  RRoozzdděělleenníí  LLHHSS    

• Hlídkové lety za účelem zjištění lesních požárů, s možností využití rekognoskace 

zdravotního stavu lesních porostů, zejména výskytu hmyzích škůdců. 

• Lety za účelem ověření lesního požáru (lokalizace nahlášeného požáru, monitoring 

zdolávání požáru jednotkami PO, navedení jednotek PO k místu požáru). 

• Lety za účelem hašení lesních požárů. 

 

3.2.5..  RRoozzdděělleenníí  úúzzeemmíí  

Území ČR je rozděleno v rámci LHS na 3 kategorie: 

„A“ � větší množství lesů s vyšším rizikem požáru. 

„B“ �   oblast s menším množstvím lesních porostů s vyšším rizikem výskytu požáru. 

„C“ �  nejméně zalesněné území, přesto hrozí častý výskyt požárů. (příloha č. 1) 

 

3.2.6..  OOrrggaanniizzaaččnníí  zzaajjiiššttěěnníí  

Kromě zákona o lesích zajišťuje LHS legislativně dva druhy dokumentů:  

Dohodu o spolupráci při zajišťování LHS mezi Ministerstvem vnitra a MZe – ta upravu-

je spolupráci s LS Policie ČR, která provozuje pravidelnou LHS ve čtyřech sektorech ( 

B8, B9, C11 a C12) z celkových 14.  

 

Smlouvu o zajišťování LHS mezi (MZe) a soukromým leteckým provozovatelem. Do-

kument vymezuje nasazení soukromé letecké techniky, přičemž soukromý provozovatel 
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musí vzejít z výběrového řízení. Komerční společnost zajišťuje LHS ve zbývajících 

deseti oblastech.  

Strategické síly a prostředky v rámci systému LHS financuje MZe ze svého rozpočtu. 

Nejedná se tedy o zařazení do poplachových plánů krajů.  

 

Pouze předurčené operační a informační středisko HZS kraje má pravomoc vyžádat 

letadlo na hašení lesních porostů na stanici LHS.  V každém pracovním sektoru stanice 

LHS funguje za HZS ČR pouze jedno styčné místo, které má neustálý přehled o poloze 

sil a prostředků této stanice LHS předurčené pro lety v daném pracovním sektoru a kte-

ré může například vyhodnotit priority jejich nasazení v případě více požadavků na vzlet 

letadla v jednom okamžiku. (URL3) 

 

Dát požadavek na hasební letadlo na operačním a informačním středisku HZS kraje, 

může každý velitel zásahu. To pak kontaktuje operační a informační středisko koordinu-

jícího HZS kraje předurčené pro komunikaci se stanicí LHS a to dá pokyn stanici LHS k 

zahájení činnosti ke vzletu hasebního letadla. Pokud je třeba nasadit hasební letadla 

v pracovních sektorech kategorie B nebo C, kde není dislokována stanice LHS s těmito 

prostředky, je nutno zabezpečit hasební letadlo v pracovním sektoru A s nejbližší stanicí 

LHS. 

 

Zaměstnanci Lesů ČR, s. p., musí žádat o hlídkové lety a vyrozumět operační a infor-

mační středisko koordinujícího HZS kraje. Je nutné, aby ohledně termínu prováděného 

hlídkového letu byla informována i územně příslušná operační a informační střediska 

HZS krajů, nad jejichž katastrem trasa hlídkového letu probíhá. 

 

3.2.7..  SSuubbjjeekkttyy  vv  LLHHSS  

•MZe – zajišťuje funkčnost systému, kontroluje. 

•MV-Generální ředitelství HZS ČR – prověřuje spolupráci, školí. 

•Lesy ČR, s.p. – zajišťuje hlídkové činnosti. 
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•Pověření zaměstnanci Lesů ČR, s.p. – vyžadují hlídkové lety, určují trasy. 

•Policie ČR letecká služba (dále jen „LS PČR“) – hlídkové lety, nácvik pilotáže. 

•HZS krajů.  

•Koordinující HZS krajů. 

•Soukromí letečtí provozovatelé. 

 

3.2.8..  PPoossttuupp  ppřřii  zzjjiiššttěěnníí  ppoožžáárruu    

V případě zjištění jakéhokoliv požáru při letecké hlídkové činnosti musí být provedeno 

jeho ohlášení na územně příslušné operační a informační střediska HZS kraje (dále jen 

„OPIS HZS kraje“) podle místa, kde byl požár zjištěn. Hlášení musí obsahovat mini-

málně: 

•místo požáru, 

•čas zpozorování požáru, 

•plochu, druh a intenzitu požáru a možnost jeho dalšího šíření, 

•druh lesního porostu, 

•další údaje podle případných požadavků územně příslušného OPIS HZS kraje. 

 

3.2.9..  LLeetteecckkáá  tteecchhnniikkaa    

Pro letecké hašení lesních požárů se v ČR v současné době používají letouny typů: 

•Antonov An-2 „Andula“. 

•Z-37T a Z-137T „Turbo Čmelák“.  

•PZL M-18 Dromader.  

•vrtulníky typu BELL 412 nebo Mill Mi-8 se závěsným vakem „Bambi Bucket“.  
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3.3..  LLeetteecckkáá  sslluužžbbaa  PPoolliicciiee  ČČRR  ((LLSS  PPoolliicciiee  ČČRR))  

3.3.1..  HHiissttoorriiee  

Historie vzniku policejního (tedy bezpečnostního) leteckého útvaru začíná již za první 

republiky, kdy barevné provedení a imatrikulační označení letadel schvaloval prezident 

T. G. Masaryk. Od této doby je charakteristickým znakem označení sférický trojúhelník 

se státní trikolorou a značkou začínající písmenem "B" a bíle lemovaným červeným 

čtyřčíslicovým rozlišením. (příloha č. 2)  

Po 2. světové válce začínalo bezpečnostní letectvo létat na trofejních strojích, postupně 

přešlo na letadla provenience bývalého Sovětského svazu a Polska. 

 

Po roce 1990 nastaly koncepční a rozsáhlé změny, charakter činnosti a nasazení si vyžá-

daly rozdělení provozu policejních vrtulníků od klasických letounů v samostatné složky, 

započala nezbytná modernizace strojů. Letecká služba PČR zřízená 1. 3. 1993 (Policejní 

letka) je nově koncipovaným výkonným útvarem se specializací činnosti policejní prá-

ce, pohotovostního nasazení a záchranných akcí. Došlo k podstatným změnám ve slože-

ní parku vrtulníků, byly zvýšeny nároky na odbornost a specializaci letového i pozem-

ního personálu, systém práce a řízení byl přizpůsoben novým úkolům.  

 

Letecká služba Policie ČR dokázala za dobu svého působení zcela změnit systém své 

činnosti. Provedla kompletní obměnu letecké techniky a stala se jedním z 

 nejmodernějších a velmi sofistikovaných policejních a záchranných leteckých útvarů 

v Evropě. 

 

Nyní je plán, že veškeré modernizační kroky budou probíhat v souladu s novou „Kon-

cepcí LS Policie ČR do roku 2010 a dále 2015“. Ta upřesňuje vymezení hlavních úkolů 

– leteckých činností, které bude letecká služba zabezpečovat pro policejní a hasičské 

jednotky, další složky integrovaného záchranného systému a krizové řízení. Optimalizu-

je pokrytí území České republiky leteckou technikou, skladbu leteckého parku a v této 

souvislosti i její rozmístění po území státu. Dlouhodobě nastavuje hlavní úkoly v oblasti 

personálního, organizačního, finančního a legislativního zabezpečení.  
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3.3.2..  ZZáákkllaaddnníí  uussttaannoovveenníí  

Letecká služba Policie České republiky je útvarem Policejního prezídia s celorepubli-

kovou působností.  

 

Vláda České republiky svým usnesením č. 1211/2007 změnila předchozí normu č. 

672/1999 Sb. ve znění předpisu č. 1029/2001 Sb. Ministerstvo zdravotnictví dne 

1.1.2009 vyhlásilo zadávací řízení ve věci veřejné zakázky na provoz vrtulníkové tech-

niky na stanovištích v Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, 

Ostravě, Jihlavě, Olomouci a Liberci. Policie ČR nadále zabezpečuje pouze provoz LZS 

na stanovišti Kryštof 1 v Praze. 

 

Od tohoto roku došlo k posílení spolupráce s HZS. Na základnách v Praze a Brně je 

k dispozici jeden speciální vrtulník se záchranným vybavením k plnění úkolů HZS. Vel-

ká změna se také dotkla služby pátrání a záchrany po letadlech v tísni (dále jen „SAR“), 

protože Armáda ČR opustila základnu v Plzni Lících. Tato činnost má smluvní charak-

ter a je nyní zajišťována ze základen v Praze a Brně.  

 

3.3.3..  ČČiinnnnoosstt    

Současná činnost LS Policie ČR je značně široká a stala se neodmyslitelnou součástí 

policejní praxe a záchranných systémů. Do popředí vystoupilo pohotovostní nasazení, 

preventivní činnost a realizace nočních letových akcí. Dnes jsou k dispozici špičkové 

stroje včetně speciální doplňkové techniky.  

 

Jejím prvořadým úkolem je pohotovostní zajištění policejních akcí na záchranu života či 

odvrácení hrozícího nebezpečí, pátrání po pohřešovaných osobách, nebezpečných pa-

chatelích a pachatelích závažných trestných činů.  
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Letecká služba provádí hlídkové a průzkumné lety spojené s ostrahou státních hranic, s 

pátráním po odcizených motorových vozidlech, s dopravním průzkumem a řízením do-

pravy či s hledáním důkazů a pořizováním dokumentace při objasňování trestných činů.  

 

V rámci služby policie veřejnosti se policejní vrtulníky podílejí na provozu letecké zá-

chranné služby, na realizaci transplantačního programu a repatriaci postižených ze za-

hraničí. Provádějí záchranné a přepravní lety při velkých požárech, záplavách a jiných 

katastrofách. (URL1) 

 

Letecká služba Policie ČR tedy nezajišťuje pouze podporu jednotek Policie ČR, ale 

slouží v rámci Integrovaného záchranného systému ČR i pro jiné nepolicejní jednotky.  

 

 

3.3.4..  RRoozzdděělleenníí  ččiinnnnoossttii  

•Zásahové týmy Policie ČR 

Jedná se o zásahové a výcvikové lety ve prospěch zvláštních jednotek v případech, kdy 

je nezbytné velmi rychle přepravit větší počet speciálně vycvičených policistů. Největší 

využití je u jednotky Útvaru rychlého nasazení (URNA). 

  

Stroje určené pro tyto úkoly operují jen ze základen v Praze a Brně. Doletové časy do 

vzdálenějších míst ČR se tedy pohybují až kolem hodiny. Proto je vypracován plán no-

vého rozmístění strojů LS PČR v nových místech zajišťující snížení doletových časů. 

 

•Činnost ve prospěch LZZS ČR  

Zásadní změna, která proběhla k 31. prosinci 2008, představuje ukončení provozního 

zajištění stanovišť Letecké zdravotnické záchranné služby v Hradci Králové a v Brně. 

Jejich další zabezpečení zajišťuje nyní komerční provozovatel (viz LZZS). Vláda České 

republiky tuto změnu provedla svým usnesením č. 1211/2007. Od 1. ledna 2009 letecká 

služba nadále zabezpečuje trvalý 24hodinový provoz stanoviště Letecké zdravotnické 

záchranné služby v Praze.  
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Každé ze stanovišť LZS má akční rádius (vzdálenost, která je letecky pokrytá daným 

stanovištěm) 70km. To však představuje dobu 28 minut od obdržení výzvy k letu po 

dolétnutí do nejvzdálenějšího místa spádového území a poskytnutí lékařské péče. Aby 

nasazení bylo efektivní, byla by ideální doba maximálně 15 minut a proto jsou spádová 

území plánovaná jako kruhy s poloměrem 50km. Zbylých 20km je oblast, ve které se 

spádová území jednotlivých stanovišť LZS překrývají. To zajišťuje dosažení nejvzdále-

nějšího místa spádového území do 15-18 minut.  

 

•Leteckou pátrací a záchrannou službu (SAR)  

Služba SAR (Seach And Rescue - Najdi a zachraň) je používána při pátrání po pohřešo-

vaných letadlech v terénu. K pátrání se využívá termovize a mapových indikátorů. 

Služba SAR je velmi finančně náročná, ale i přes velkou kritiku médií, je velmi efektiv-

ní.  

 

„Například podle zahraničních zdrojů je prokázáno, že plochu kterou propátrají pozem-

ní síly o počtů 450 policistů za jednu hodinu je vrtulník schopen propátrat za 12 minut. 

Včasné vyžádání vrtulníku na pátrací akci přináší řadu výhod, minimalizuje riziko 

z prodlení a prostor pátrání.“  

 

•Lety ve prospěch transplantačního programu  

Tyto lety jsou zajišťovány hlavně pro Institut klinické a experimentální medicíny (dále 

jen „IKEM“) a některé velké nemocnice provádějící transplantace (např. FN Motol). K 

nasazení policejních vrtulníků dochází pouze pokud není možno z důvodu časové tísně 

dopravit transplantáty, či lékařský tým po zemi.  

 

•Lety ve prospěch zásahových družstev HZS ČR a IZS  

- viz LHS předchozí text. 
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•Lety pro záchranáře Horské služby ČR  

Přeprava záchranářů Horské služby se používá při pátrání po osobách v horách. Stroj 

vysazuje záchranáře v obtížně přístupných místech. Posádka případně při plánování 

letové trasy využívá místních znalostí člena HS.  

 

3.3.5..  LLeetteecckkáá  tteecchhnniikkaa    

Letecká technika LS PČR, typ vrtulníku BO 105, byla nahrazena novým typem vrtulní-

ku EC-135T2. Sedm strojů bylo rozděleno:  

•2 stroje pro pražskou základnu LZS (jeden jako záloha). 

•4 stroje v policejní konfiguraci podporují útvary Policie ČR a HZS na základnách 

v Praze a Brně. 

•1 stroj pro výcvik posádek. 

 

3.4..  LLeetteecckkáá  zzddrraavvoottnníí  zzáácchhrraannnnáá  sslluužžbbaa    ((LLZZZZSS))  

3.4.1..  HHiissttoorriiee  

V roce 1985 se konal 2. celosvětový kongres leteckých záchranářů AIRMED, kde mělo 

i Československo své zástupce. Poznatky z kongresu byly následovně využity 

k přípravě projektu LZS. Při Federálním ministerstvu dopravy vznikl ve stejném roce 

tým specialistů, kteří se podíleli na vzniku pražské základny Letecké záchranné služby. 

 Dalšími zakladateli byli Letecký oddíl, pracovníci Záchranné služby v Praze a Česká 

pojišťovna. Dále byli přizvání zástupci Ministerstva zdravotnictví, Státní letecká in-

spekce a Horská služba. 

 

Jako první krok bylo nezbytné provést ověřovací lety a vybrat vhodná místa pro přistání 

u nemocnic. Vrtulníky byly vybaveny nezbytným zdravotnickým materiálem a přístroji, 

nesmělo chybět ani spojení pro zdravotnické i bezpečnostní složky. Na letišti v Praze 

Ruzyni bylo vybudováno zázemí pro vrtulníky. 
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Vlastní zkušební provoz LZS v Praze byl zahájen dne 1. dubna 1987. V následujících 

pěti letech na dalších střediscích. Vytvořila se bezpečností pravidla, která byla nezbytná 

k provozu LZS. V první řadě se kladl velký důraz na bezpečnost posádky.  Byly využí-

vány vrtulníky BO-105, Bell 206 Long Ranger, Bell 412, Ecureil 355 a v posledních 

letech i technika Eurocopter 135. 

 

3.4.2..  ZZáákkllaaddnníí  uussttaannoovveenníí  

V současnosti systém Letecké zdravotní záchranné služby (LZZS) tvoří deset středisek. 

Letecká činnost je zabezpečována systémem státních i nestátních provozovatelů. 

Všechny letecké služby financuje ze státního rozpočtu Ministerstvo zdravotnictví. 

Pražské stanoviště „Kryštof 1“ bylo v roce 1997 převedeno do působnosti Územního 

střediska záchranné služby v Praze. Zakladatelem bylo Ministerstvo zdravotnictví.  

Leteckou část zabezpečuje Ministerstvo vnitra prostřednictvím Letecké služby Policie 

České republiky. LZZS v Praze je doplňkovou službou pozemní složky. Poskytuje ne-

odkladnou péči pro Prahu a Středočeský kraj. 

 

3.4.3..  OOrrggaanniizzaaccee    

HEMS 

V listopadu roku 2001 zahájilo svoji činnost Sdružení nestátních provozovatelů vrtulní-

ků letecká záchranné služby – HEMS ( Helicopter Emergency Medical Service). Tato 

společnost si dala za cíl zkvalitnit odbornou úroveň letecké záchranné služby v České 

republice. 

 

Zakladateli sdružení jsou dvě letecké záchranné služby: 

•Delta Systém Air a.s. z Hradce Králové.  

•Alfa Helicopter s.r.o. se sídlem v Brně.  

Vrtulníky obou firem zachraňují od 1. ledna 2009 životy v osmi z deseti stanovišť v ČR- 

v Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Liberci, Jihlavě, Olo-
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mouci a v Ostravě. V Praze i nadále zajišťuje LZZS Policie ČR a v Plzni-Líně armáda 

ČR. 

Obr. 1. Mapa středisek Letecké záchranné služby (URL5) 

 

Armáda - Plzeň Líně 

1.10.2008 je 233. letka Plzeň-Líně v rámci reorganizace armády zrušena. Příslušníci 

letky byli přesunuti do Prahy Kbel. Tam se stali součástí 24. základny dopravního letec-

tva. Na letišti Plzeň-Líně zůstala pouze zdravotnická jednotka - Centrum letecké zá-

chranné služby. Tato jednotka zabezpečuje i nadále zdravotnickou a logistickou část pro 

leteckou záchrannou službu. 24 hodin denně má k dispozici vrtulník Sokol z Prahy s 

posádkou. Zároveň je v Líních pro službu SAR také přistaven jeden Sokol s posádkou. 

V západních Čechách tedy armáda nadále drží službu LZS a SAR.  

 

Alfa Helicopter i DSA mají dlouhodobé zkušenosti s provozováním LZS na území Čes-

ké republiky. Alfa se v roce 1992 stala vůbec prvním soukromým poskytovatelem této 
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služby u nás a loni v květnu společně s DSA pořádala světový kongres letecké záchran-

né služby AirMed. 

 

Velkou výhodou je umístění střediska Letecké záchranné služby v Praze přímo na Hlav-

ní letecké základně Ministerstva vnitra na letišti Praha – Ruzyně, kde dochází k souběž-

nému zabezpečení pohotovosti dalších vrtulníků pro zásahy policejních složek a zá-

chranných týmů v rámci Integrovaného záchranného systému ČR. Na základě této sku-

tečnosti jsou dlouhé přepravní lety (s inkubátory, transplantační program) zabezpečová-

ny dalším vrtulníkem bez výluky vrtulníku Letecké záchranné služby. (URL1) 

 

3.4.4..  ČČiinnosstt  

LZZS je využívána k rychlému zásahu lékařů a zdravotníků, šetrnému převozu pacientů 

v případech závažných stavů ohrožujících život, při dopravních nehodách, haváriích, 

mimořádných situacích a krizových stavech.  

 

Lety HEMS  

• primární - primární ošetření těžkých úrazů i neúrazových stavů, zejména v teré-

nu těžko přístupném pro pozemní složky. 

• sekundární - urgentní transporty nemocných na vyšší zdravotnická pracoviště.  

 

Lety HEMS do terénu je možné uskutečnit pouze od svítání do soumraku, ve výjimeč-

ných případech a vždy po dohodě s velitelem vrtulníku, i v noci. 

  

Lety ambulanční  

• plánované transporty na vyšší zdravotnická pracoviště, 

• transporty nemocných z vyššího pracoviště na doléčení,  

• přeprava odborníků a materiálu, 

• zásahy v rámci spolupráce složek IZS a lety v době vyhlášení krizového stavu. 
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Veškeré ambulanční lety jsou realizovány, pokud to podmínky dovolí, až v době sou-

mraku či v nočních hodinách.  

Lety neonatální  

přeprava novorozenců s nízkou porodní hmotností na specializovaná pracoviště. 

 

 Výhody LZZS 

•rychlost, 

•šetrnost, 

•nezávislost na komunikaci. 

 

Nedostatky LZZS 

•závislost na počasí, 

•omezený prostor, 

•vibrace, hluk, 

•překládání - nevyhovující heliporty (URL5). 

 

33..44..55..  LLeetteecckkáá  tteecchhnniikkaa  

Vrtulníky:  

•EC 135 T2  

•EC 135 T1 
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44..  ZZáávvěěrr  

Závěrem lze říci, že stanovené cíle byly splněny. Byl vytvořen základní přehled Letecké 

služby v Integrovaném záchranném systému v ČR, byl stanoven již v úvodu. 

 

V této bakalářské práci je popsán základní přehled jednotlivých složek IZS. Práce je 

především zaměřena na letecké jednotky, které působí ve prospěch IZS. Je zde také vy-

světlení a charakteristika pojmů, které se v textu vyskytují. Práce je systematicky uspo-

řádána, dostatečně informačně nosná a pro zájemce o danou oblast uchopitelná.  

 

Tato práce bude sloužit k dalšímu využití a rozšíření, u každé ze složek LS IZS  bude 

v budoucnu nutné více rozpracovat.  Každá z nich má své nenahraditelné místo jak 

v IZS, tak ve společnosti. Z výše uvedeného vyplývá, že tato práce bude sloužit jako 

základní prvek k dalšímu možnému rozšíření tohoto tématu, a přiblížení tak široké ve-

řejnosti prospěšnou a náročnou práci leteckých složek v ČR. 
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66..  PPřříílloohhyy  

Příloha č. 1: 

http://www.dsa.cz/cz/letecka-zachranna-sluzba/mapa-stredisek-lzs 

Vymezení území pro kategorie A, B, C 

Území kategorie A 

Vyšší výskyt lesních ekosystémů s vyšším rizikem lesních požárů. 

Číslo 

území 

Sektor stanice 

1 Krušné hory, Český les, část kladensko-

rakovnické pánve, mimo Plzeňskou pahorkatinu 

2 Šumava, Novohradsko, Písecko 

3 severní Čechy, Krkonoše 

4 Českomoravská vrchovina 

5 Jeseníky, Orlické hory 

6 Vsetínsko 

 

Území kategorie B 

Nižší výskyt lesních ekosystémů s vyšším rizikem lesních požárů. 

Číslo území Sektor stanice 

7 Plzeňská pahorkatina 

8 Benešovsko 

9 Blanensko 

10 Opavsko 
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Území kategorie C 

Výskyt lesních ekosystémů s nižším rizikem lesních požárů. 

Číslo území Sektor stanice 

11 dolní Polabí 

12 střední Polabí, Žďárské vrchy 

13 střední Morava, Svitavsko 

14 jižní Morava 

 

Příloha č. 2  

http://www.policie.cz/clanek/policie-ceske-republiky-letecka-                                               

          sluzba-824129.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  


