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Anotace: 

  
Tématem bakalářské práce je analýza dopadu aplikace evropské normy, která upravuje požadavky na 

konstrukci a vybavení sanitních vozidel, na provoz zdravotnické záchranné služby.  

Práce se zaměřuje na technické, organizační a finanční problémy související s aplikací normy 

v prostředí českého zdravotnického systému. Analyzuje  vybavení vozidel zdravotnické záchranné 

služby před aplikací normy, postup a nároky na zajištění cílového stavu vybavení. Hodnotí přínos 

vybavení vozidel pro bezpečí a komfort pacientů, dopad na kvalitu zdravotní péče, dále pak podmínky 

práce zdravotnických pracovníků.  
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1. ÚVOD 

Požadavky na konstrukci a vybavení sanitních vozidel upravuje již několik let Evropská norma (EN) 

1789:2007. V roce 2010 vstoupila v platnost vyhláška ministerstva zdravotnictví, která stanoví, že 

sanitní vozidla musí odpovídat požadavkům této normy.  

Téma bakalářské práce „Technické podmínky přechodu Zdravotnické záchranné služby na normu 

Evropské unie“ jsem si vybral z důvodu zájmu o provoz Zdravotnické záchranné služby a podmínky 

poskytování přednemocniční neodkladné péče. Jsem diplomovaný zdravotnický záchranář a v rámci 

své praxe na vyšší odborné škole jsem absolvoval praxi ve zdravotnické záchranné službě, účastnil 

jsem se mnoha výjezdů a setkal jsem se tak přímo v praxi s  problémy konstrukce a vybavení vozidel,  s 

názory řidičů vozidel, záchranářů i lékařů na jejich nedostatky. S mým zájmem o techniku souvisí i 

předchozí vzdělání na střední průmyslové škole elektrotechnické, kde jsem získal první hlubší 

poznatky mechaniky a elektroniky a v neposlední řadě i dosavadní poznatky získané při studiu  oboru 

zdravotnická technika na vysoké škole. Na Ministerstvu zdravotnictví jsem se setkal s přípravou plné 

implementace evropské normy do českých právních předpisů a s prvními problémy výrobců a 

provozovatelů těchto vozidel při snaze akceptovat toto opatření. A to v době, kdy evropská norma 

byla platná již několik let.   

Zvolil jsem tedy širší rozsah práce.  Chtěl jsem se zaměřit nejen na technické, ale i organizační a 

ekonomické problémy související s vlastní aplikací v prostředí českého zdravotnického systému, 

popsat skutečné postupy, jak se výrobci, uživatelé i další subjekty včetně kontrolních orgánů 

s povinností vyrovnají a poukázat na nejzávažnější technické nedostatky, které zdravotnická vozidla 

mají.  

 

2. METODIKA 

Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela aktuální téma v českém zdravotnictví, resp. v roce 2011 jsou 

provozovatelé zdravotnických zařízení postaveni před úkol vyrovnat se s požadavkem evropského 

právního předpisu, který neměl v předchozím období závazný charakter, nejsou k dispozici 

publikace o daném problému. Nikdo souhrnně nepopsal problémy ani na úrovni jednoho 

zdravotnického zařízení, ani problém implementace obecně. Proto je čerpání z odborné literatury a 

článků velmi omezené. Není ani možnost srovnat poznatky s jinou prací.  V seznamu zdrojů proto  

uvádím převážně  prameny, z nichž  nic necituji, pouze jsem je prostudoval, hledal souvislosti  a 

srovnal si myšlenky.  Při získávání poznatků jsem vycházel ze studia evropských a českých předpisů 

týkajících se zdravotnických vozidel a vozidel silničního provozu vůbec. Porovnával jsem jejich 

požadavky se skutečnými technickými parametry vozidel. Účastnil jsem se několika jednání na 

úrovni ministerstva zdravotnictví, zástupců výrobců a zkušeben vozidel. Analyzoval jsem údaje, 

které mi poskytl ředitel Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR. Sledoval jsem a porovnával 



9 
 

vybrané prvky vozidel s požadavky evropské normy, jak v provozu ZZS, tak u vybraných výrobců 

vozidel.  Hlavním nástrojem k získání informací byly řízené pohovory s  výrobci vozidel, kteří v ČR 

upravují vozidla nebo jejich části na sanitní vozidla. Přímo u výrobců jsem se v provozovnách, kde se 

vozidla kompletují, seznámil s výrobní dokumentací a sledoval  výrobu jednotlivých prvků v dílnách. 

Provedl jsem určení hmotnosti vybavení jednoho typu sanitního vozidla za účelem ověření 

hmotnostní rezervy vozidla. Ve zkušebně motorových vozidel jsem pod odborným vedením provedl 

měření hluku při jízdě vozidla, měření osvětlení v prostoru pacienta u vybraného sanitního vozidla a 

porovnal naměřené hodnoty s požadavky předpisu. 

Prostudoval jsem data získaná od provozovatelů zdravotnických záchranných služeb, ze 

statistických údajů ÚZIS, zjistil jsem však, že k danému tématu není dostatek dat, která bych mohl 

využít, zpracovat technické údaje některou srovnávací metodou a dostatečně vyhodnotit 

ekonomické údaje. Proto je hlavní metodou mé práce především  popis požadavků normy a 

vyhlášky, analýza problémů aplikace a zohlednění jednotlivých parametrů při výrobě a ověřování. 

Dále jsem se pokusil promítnout návrhy na vybraná opatření při aplikaci normy do systému zajištění 

provozu zdravotnických záchranných služeb v ČR.  

 

3. ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA V ČR 

 

3.1. Neodkladná přednemocniční péče 

Zdravotnická záchranná služba (dále též ZZS) poskytuje především odbornou přednemocniční 

neodkladnou péči1. Přednemocniční neodkladná péče je péče o postižené na místě vzniku úrazu 

nebo náhlého onemocnění a během jejich dopravy k dalšímu odbornému ošetření a při předání do 

zdravotnického zařízení. Poskytuje se v případech, které 

a) bezprostředně ohrožují život postiženého, 

b) mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti 

c)  způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné změny, 

d) působí náhlé utrpení a náhlou bolest, 

e) působí změny chování a jednání postiženého, ohrožují jeho samotného nebo jeho okolí.2 

 

3.2. Postavení ZZS v systému zdravotní péče a předpisy pro provoz ZZS 

ZZS je zdravotnické zařízení, je nedílnou součástí  systému zdravotní péče jak v České republice, tak ve 

všech vyspělých státech Evropské unie. Postavení ZZS  je upraveno zákony, které se týkají systému 

                                                 
1
 Zákon č. 20/1966 sb., o péči o zdraví lidu 

2
 http://www.zzskhk.cz/prednemocnicni-pece.html    26.2.2011 12.10 hod 

http://www.zzskhk.cz/prednemocnicni-pece.html%20%20%20%2026.2.2011%2012.10
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péče a podmínek jejího poskytování, na ZZS se vztahují i další zákony společné pro všechna 

zdravotnická zařízení, např. co se týče zdravotního pojištění, vzdělávání zdravotnického personálu. Její 

činnost je však upravena i zvláštními předpisy. Zejména proto, že je zde na rozdíl od jiných složek 

zdravotnických zařízení zcela zvláštní prostředí, ve kterém je péče poskytována. Z toho pak vyplývají 

ojedinělé požadavky na její vybavení, technické a věcné. Výkony neodkladné péče se provádějí ve 

vlastním sociálním prostředí pacienta (byty, sociální ústavy), v různých zařízeních občanské 

vybavenosti (školy, výrobní závody, obchody), na volném prostranství v přírodě, na dopravních 

komunikacích, ve městech a obcích, zejména však ve zdravotnických vozidlech. 

ZZS je také součástí Integrovaného záchranného systému ČR3, pracovníci i vybavení jsou v podstatě 

neustále v určitém stupni „pohotovostního režimu“ k zajištění mimořádných událostí, hromadných 

neštěstí a katastrof.4 I tomu je přizpůsoben rozsah jejího vybavení. Tomu musí být podřízena 

organizace péče, vybavení vozidel, uspořádání přístrojů, jejich druh, rozsah a kvalita, také však složení 

týmu speciálně způsobilých pracovníků. 

Výčet a rozbor předpisů upravujících činnost ZZS včetně norem by mohl být obsahem samostatné 

práce. Vedle oblasti zdravotnictví se sem promítají i požadavky z oblasti dopravy, krizového řízení a 

uspořádání státu.  

Přehled základních předpisů uvádím v tabulce č. 1.  

Vzhledem k předmětu mé práce je podstatné, že vozidlo, kde je poskytována péče, podléhá mnoha 

zvláštním předpisům, které se na ostatní zdravotnická zařízení nevztahují.  

Na první pohled by se mohlo zdát, že jsem věnoval této kapitole nadbytečný prostor, ale chci tím 

upozornit na to, že ZZS je opravdu důležitou součástí systému zdravotní péče, vzhledem k rozsahu  její 

činnosti jsou zde vysoké nároky na kvalitu péče, organizaci, na vzdělávání lékařů i nelékařských 

zdravotnických pracovníků a potažmo i na techniku včetně jejího uspořádání a obsluhy. Často se totiž 

setkávám s náhledem, který činnost ZZS zužuje či v systému  staví pouze jako pouhého „převozce“ 

pacienta k zajištění péče a nebere vůbec v úvahu, že právě péče poskytnutá mimo nemocnici, často ve 

vozidle, je péče rozhodující pro záchranu života nebo jeho další kvality.  

 

3.3. Úkoly a struktura ZZS 

Úkoly ZZS   vyplývají z ustanovení  platné vyhlášky o zdravotnické záchranné službě 5: 

Zdravotnická záchranná služba nepřetržitě zabezpečuje, organizuje a řídí prostřednictvím jednotného 

spojového systému: 

                                                 
3
 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 

4
hhttp://www.mvcr.cz/clanek/pojmy-integrovany-zachranny-system-izs.aspx  21.2.2011 18.10  

5
Vyhláška 434/1992 Sb. MZ ČR, o zdravotnické záchranné službě 
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a) kvalifikovaný příjem, zpracování a vyhodnocení tísňových výzev a určení nejvhodnějšího způsobu 

poskytování přednemocniční neodkladné péče, 

b) poskytování nebo zajištění přednemocniční neodkladné péče na místě vzniku úrazu nebo náhlého 

onemocnění, při dopravě postiženého a při jeho předávání ve zdravotnickém zařízení odborně 

způsobilém k poskytování zdravotní péče při stavech uvedených v § 1 odst. 2 vyhlášky, 

c) dopravu raněných, nemocných a rodiček v podmínkách přednemocniční neodkladné péče mezi 

zdravotnickými zařízeními, 

d) dopravu související s plněním úkolů transplantačního programu, 

e) dopravu raněných a nemocných v podmínkách přednemocniční neodkladné péče ze zahraničí do 

České republiky, 

f) přednemocniční neodkladnou péči při likvidaci zdravotních následků hromadných neštěstí a 

katastrof, 

g) koordinaci součinnosti s praktickými a dalšími lékaři ve službě a s lékařskou službou první pomoci, 

h) rychlou přepravu odborníků k zabezpečení neodkladné péče do zdravotnických zařízení, která jimi 

nedisponují, popřípadě léků, krve a jejích derivátů a biologických materiálů nezbytně potřebných k 

dalšímu poskytování již zahájené neodkladné péče, 

i) součinnost s hasičskými záchrannými sbory krajů a operačními a informačními středisky 

integrovaného záchranného systému.6  

Z důvodů ekonomických zajišťuje většina ZZS v ČR i tzv. doplňkovou činnost, a to v případě, že 

realizace této činnosti nenaruší plnění hlavních úkolů. Je to zejména zajišťování zdravotní péče na 

různých hromadných kulturních a sportovních akcích. Poznamenávám to zde proto, že i zde jsou 

využívána vozidla ZZS a vzhledem např. k možným druhům poranění při sportovních akcích, musí být 

vozidla i zde náležitě vybavena. 

 

3.4. Síť zdravotnické záchranné služby v ČR 

Síť zdravotnické záchranné služby tvoří 14 samostatných subjektů zdravotnických zařízení ZZS, 

zřízených jednotlivými kraji. Provozují celkem 14 územních středisek záchranné služby se sídlem 

v krajských městech a tzv. „okresní“ střediska záchranné služby v místech, kde by dopravní obslužnost 

z územního střediska byla obtížná pro geografické poměry (vzdálenost, hornatost krajiny). Dále pak 

výjezdové skupiny při těchto střediscích a výjezdové skupiny zřizované fyzickými osobami, obcemi 

nebo jinými právnickými osobami začleněné do sítě zdravotnické záchranné služby na základě 

smlouvy s územním nebo okresním střediskem. Síť zdravotnické záchranné služby musí být 

                                                 
6
 § 5, 10 a 12 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 
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organizována tak, aby byla zabezpečena dostupnost přednemocniční neodkladné péče do 15 minut 

od přijetí tísňové výzvy s výjimkou případů hodných zvláštního zřetele. 

Součástí územního střediska je vždy vedle dalšího zdravotnické operační středisko a kromě 4 krajů ČR 

i středisko letecké záchranné služby, dále obvykle technický úsek a krizový útvar zajišťující koordinaci 

postupu s ostatními složkami integrovaného záchranného systému. 

Zdravotnické operační středisko nepřetržitě a bezprostředně řídí činnost výjezdových skupin 

zdravotnické záchranné služby a integruje činnost všech článků přednemocniční neodkladné péče v 

určené spádové oblasti v nepřetržitém provozu.  

Základními články pro práci v terénu jsou výjezdové skupiny: 

- Výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci (RLP) 

- Výjezdové skupiny rychlé zdravotnické pomoci (RZP) 

- Výjezdové skupiny randez - vouz  (RV) - setkávací systém 

- Posádky letecké záchranné služby ( LZS) 

Výjezdové skupiny mají k dispozici v souladu s druhem a rozsahem poskytované zdravotní péče 

speciálně vybavený typ vozidla. Viz 3.2. 

 

3.4.1. ZZS Jihočeského kraje 

Podklady k mé práci mi bylo umožněno získat a zpracovávat v jednom ze zdravotnických zařízení ZZS, 

v  ZZS Jihočeského kraje (JčK). Ta je dle zřizovací listiny příspěvkovou organizací Jihočeského kraje, 

tvořící jednotný funkční, organizační a hospodářský celek s právní subjektivitou, která zajišťuje 

především přednemocniční neodkladnou péči na území o velikosti 10057 km2 s počtem 631 500 

obyvatel7. Jako celek vznikla v roce 2005. Předtím byla činnost zajišťována samostatnými ZZS 

zřizovanými menšími územními celky- okresy nebo nemocnicemi v jednotlivých regionech JčK. Územní 

středisko je v Českých Budějovicích, další pak v Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, Prachaticích, 

Táboře, Písku a Strakonicích. Je zde celkem 25 výjezdových míst, je postaveno celkem 37 posádek RZP 

a RLP  v noci a 42 ve dne.   

Vedle provozování výjezdových skupin, zajišťování systému v rámci integrovaného záchranného 

systému, součinnosti se zařízeními praktických lékařů, doškolování pracovníků v oblasti PNP, 

provozuje ZZS JčK  i protialkoholní záchytnou stanici, akutní detoxikační centrum a lékařskou službu 

první pomoci. Plní i úkoly dle krizového, havarijního a obranného plánování.8 

Hustota obyvatel je nejnižší v ČR, proto jsou dojezdové vzdálenosti delší než jinde v ČR a tomu 

odpovídá opotřebení vozidel. 

 

                                                 
7
 http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=710&par[lang]=CS 18.2.2011 17.00  

8
 http://www.zzsjck.cz/ 11.2.2011 20.30 

http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par%5bid_v%5d=710&par%5blang%5d=CS
http://www.zzsjck.cz/
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3.5. Financování ZZS 

Financování ZZS je vícezdrojové. Hlavními zdroji jsou: 

a) Prostředky z veřejného zdravotního pojištění, které získá ZZS jako každé zdravotnické zařízení 

za provedené výkony od zdravotních pojišťoven na základě smlouvy uzavřené mezi konkrétním 

zdravotnickým zařízením ZZS a zdravotní pojišťovnou, jejímž klientům ZZS poskytla zdravotní péči.  

Jedná se vcelku o „stabilní“ příjmy, které se mění na základě objemu skutečně provedených výkonů 

a stanovení úhrady v platné vyhlášce MZ ČR.9 Z prostředků zdravotního pojištění bylo na činnost ZZS 

v roce 2008 vynaloženo celkem 1, 423 mld. Kč, v roce 2009 1, 588 mld. Kč.  

b) Dotace od zřizovatelů jsou fakultativní, jsou směřovány nejen do provozu, ale i jako 

prostředky na investice včetně nákupu vozidel ZZS. 

c) Státní dotace na provoz letecké záchranné služby.  

Podíl na financování ZZS mají zdravotní pojišťovny 35,4% a provozní dotace činí 60,8 %10.  

 

4. TECHNICKÉ A VĚCNÉ VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 

 

4.1. Operační střediska ZZS 

Technické a věcné vybavení operačních středisek je stanoveno ve vyhlášce MZ ČR č. 221/2010 Sb.11 

Pro provoz vozidel je důležité, že je zde upraveno vybavení střediska: 

- radiostanicí pro radiové spojení se všemi výjezdovými skupinami zařízení zdravotnické 

záchranné služby ve stanovené spádové oblasti územního zdravotnického operačního střediska,  

- panelem organizačně-provozního radiového systému, provozním panelem systému PEGAS 

s implicitní adresou „RRR 700 000“, 

- digitálním záznamovým zařízením, 

- technologiemi pro příjem a zobrazení datových zpráv z telefonního centra tísňového volání 112,  

- bezdrátovými komunikačními prostředky k signalizaci a vyrozumění o neodkladném výjezdu, 

- vstupními telefonními linkami pro příjem tísňových volání. 

Toto je nezbytně nutné pro řízení provozu sanitních vozidel a např. provoz radiostanice střediska a 

radiostanice vozidla je jeden komunikační systém.  

 

 

                                                 
9
 Vyhláška ČR č. 46/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 396/2010 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad 

zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté 
zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011  
10

 http://www.uzis.cz/ 14.3.2011 20.30 
11

 Vyhláška MZ ČR č.221/2010Sb., o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení 

http://www.uzis.cz/
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4.2. Zdravotnická vozidla – druhy, typy 

Dle normy ČSN EN 1789 jsou sanitní vozidla rozdělena na tyto typy: 

- typ A1 a A2  - ambulance pro převoz pacientů, konstruovaná a vybavená pro převoz pacientů, u 

kterých se nepředpokládá, že by se stali pacienty v ohrožení života. Typ A1 vhodný pro přepravu jedné 

osoby, typ A2  vhodný pro přepravu 2 a více osob. 

- typ B - ambulance záchranné služby, konstruovaná a vybavená pro převoz, základní péči a sledování 

pacientů. Foto č.1 

- typ C  - mobilní  jednotka intenzívní péče, konstruovaná a vybavená pro převoz, rozsáhlou 

(intenzivní) péči a sledování pacientů.  

V praxi jsou pro potřeby provozu sanitní vozidla dělena na:  

- Vozidla  RLP (Rychlé lékařské pomoci) - její posádku vždy tvoří lékař, zdravotnický záchranář a řidič 

záchranář. Tyto posádky vyjíždějí ke stavům bezprostředního ohrožení života, k těžkým úrazům a 

závažným dopravním nehodám, v případech hrozícího selhání základních životních funkcí a 

výrazného zhoršení zdravotního stavu postiženého. (Zpravidla typ vozidla  B nebo C). Foto č.2 

RLP je organizována dvěma rozdílnými způsoby. „Klasická“ RLP posádka, která pro výkon své práce 

využívá sanitního vozidla RLP.  Druhým způsobem zajištění RLP je systém „randez - vouz“12 

využívající speciálně upravené osobní vozidlo. Zároveň se v tomto sytému podílí na poskytování 

neodkladné péče i vozidlo RZP nebo RLP. Tento model umožňuje efektivnější využití lékaře a je 

používán převážně v aglomeracích s velkou hustotou obyvatelstva nebo v lokalitách, kde je potřeba 

zajistit rychlejší mobilní prostředek vzhledem k velkým dojezdovým vzdálenostem.  V současné 

době není však systém zakotven v žádném právním předpisu, zatímco vybavení upraveného 

osobního vozidla ano.  

- Vozidla RZP (Rychlé zdravotnické pomoci) - její posádku tvoří kvalifikovaný zdravotnický záchranář 

nebo sestra se specializací v intenzívní péči a řidič vozidla ZZS13. Posádky vyjíždějí ke stavům, kdy 

došlo k úrazu či zhoršení zdravotního stavu postiženého, ale jedná se o stav nižší naléhavosti a 

přímo neohrožuje jeho život. Posádka na místě poskytne vysoce odbornou neodkladnou péči a 

transportuje postiženého do zdravotnického zařízení. (Zpravidla typ vozidla B). 

ZZS v ČR měla k dispozici v roce 2009 pro výkony neodkladné péče celkem cca 658 vozidel, z toho 

306 vozidel RLP, 288 vozidel RZP a 65 vozidel  randez - vouz.  

Vedle erudice zdravotnických pracovníků záleží záchrana života člověka i na vybavení zdravotnických 

vozidel. V některých parametrech je vybavení vozidel RZP a RLP srovnatelné s vybavením jednotek 

intenzívní péče v nemocnicích.  Jedná se především o vybavení přístrojovou technikou k resuscitaci 

pacienta. Pro umístění a funkci této techniky musí být zdravotnické vozidlo náležitě přizpůsobeno.  

                                                 
12

 http://www.zzshmp.cz/zdravotnicka-zachranna-sluzba/  19.3.2011 14.35 
13

 Vyhláška MZ ČR č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků   

http://www.zzsjmk.cz/zachranna-sluzba/img/sanita.jpg
http://www.zzsjmk.cz/zachranna-sluzba/img/auto.jpg
http://www.zzshmp.cz/zdravotnicka-zachranna-sluzba/
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4.3. Předpisy pro zdravotnická vozidla 

Na zdravotnická vozidla v ČR se vztahuje řada předpisů evropských i českých počínaje předpisy 

obecnými, jež upravují požadavky na všechna vozidla v silničním provozu a konče specifickými 

předpisy právě pro sanitní vozidla. Základní požadavky pro vozidla jsou uvedeny v zákonu, který 

upravuje provoz vozidel na pozemních komunikacích14 a v prováděcích předpisech, jichž je celá 

řada.15.  Specifické současně platné požadavky pro sanitní vozidla jsou uvedena v ČSN EN 1789. Vedle 

toho existuje řada evropských a českých norem pro speciální vybavení vozidel, jejich výrobu, 

uspořádání, ale i normy související, např. z oblasti technických požadavků na výrobu hmot a 

zdravotnické prostředky. Ze všech zde jmenuji jen ČSN pro anestezii a umělé dýchání, ČSN pro 

výrobky zdravotnické techniky, ČSN pro nosítka, ČSN pro zdravotnické pomůcky. Výrobci a 

provozovatelé vozidel musí být orientováni dokonale v právním řádu, neustále sledovat změny 

předpisů a reagovat na ně.  

 

5. EVROPSKÁ NORMA PRO VYBAVENÍ VOZIDEL A JEJÍ IMPLEMENTACE DO ČESKÝCH 

PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

   

Současně platná evropská norma EN 1789 stanovuje požadavky na konstrukci, metody zkoušení, 

vlastnosti a vybavení silničních ambulancí (sanitních vozidel)16 používaných pro přepravu a ošetření 

pacientů. Cílem jejího vydání bylo sjednotit různé verze norem ve státech EU do jediného dokumentu. 

První standard byl vydán už v roce 1999, vzhledem k rychlému vývoji technologií byl již několikrát 

doplněn. Sama norma je složitý předpis, který cituje 38 dalších evropských předpisů. Předmětem 

normy bylo nastavit  podmínky nejen pro bezpečnost pacienta a posádky, ale i bezpečnost ostatních 

účastníků silničního provozu. V sanitním vozidle jsou např. uloženy lahve s kyslíkem, vedení plynů, 

řada elektrických zařízení, předmětů s vyšší hmotností. Nelze opominout, že vozidla jezdí poměrně 

rychle, musí zde být tedy požadavky na stabilitu vozidla na vozovce, pevnost vozidla, rozložení a 

upevnění předmětů tak, aby riziko pro pacienta a provoz bylo minimální.  

  

                                                 
14

 Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 

168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 
15 Vyhláška ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o 

technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
16

 Pojem silniční ambulance bude pro účely této práce a v souladu s platnou vyhláškou MZ a běžně 
používanými pojmy v ČR v dalším nahrazen pojmem sanitní vozidlo 
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5.1. Implementace normy EU do právních předpisů ČR 

 

5.1.1.  ČSN EN 1789 + A1  

ČSN 1789 + A1 je současnou českou verzí normy EU, má status jako oficiální verze. Je v podstatě jejím 

překladem. V roce 2007 vyšla EN 1789:2007 s tím, že nejpozději do listopadu 2007 jí má být dán statut 

národní normy ve státech EU, tzn. i v ČR. Norma byla skutečně převzata a v roce 2010 dále doplněna. 

(EN 1789+A1 → ČSN 1789+ A1). Evropská norma, která byla převzata a publikována jako národní 

norma se označuje ČSN EN, proto budu nadále používat pro předmětnou normu název ČSN EN 1789. 

Překlad normy byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví. Domnívám 

se, že překlad není dokonalý, text byl převzat celý a nedošlo ani k věcné úpravě, která by respektovala 

např. české ustálené pojmy používané jak běžně, tak v českých předpisech, členění kategorií sanitních 

vozidel atd. To, že první verze ČSN EN 1789 byla zveřejněna v roce 2007, je velmi důležitý fakt pro 

posuzování, zda měli výrobci sanitních vozidel v předchozím období dostatečný čas přizpůsobit výrobu 

požadavkům normy. 

 

5.1.2. Vyhláška MZČR č. 221/2010 Sb., o požadavcích na věcné a technické vybavení 

zdravotnických zařízení 

V roce 2010 byla vydána Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 221/2010Sb., o požadavcích na 

věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení (dále též jen Vyhláška č. 221/2010 Sb. nebo 

vyhláška). Ta stanovuje vedle dalšího i požadavky na zdravotnická zařízení dopravních zdravotních 

služeb a záchranných služeb.  

V oddílech pro vybavení zdravotnických vozidel jsou přesně stanoveny požadavky na vozidlo pro 

přepravu pacientů, vozidlo rychlé lékařské pomoci, vozidlo rychlé zdravotnické pomoci, vozidlo pro 

přepravu nedonošených novorozenců, vozidlo pro poskytování rychlé lékařské pomoci v setkávacím 

systému. 

Vozidlo pro přepravu pacientů je zde přímo charakterizováno jako sanitní vozidlo splňující požadavky 

na vozidlo a jeho vybavení podle technické normy ČSN EN 1789 stanovené pro silniční ambulanci pro 

převoz pacienta typu A1 nebo A2 a splňující podmínky pro provoz motorových vozidel na pozemních 

komunikacích podle jiných právních předpisů.  

Vozidlo rychlé lékařské pomoci je zde přímo charakterizováno jako sanitní vozidlo splňující požadavky 

na vozidlo a jeho vybavení podle technické normy ČSN EN 1789 stanovené pro silniční ambulanci 

záchranné služby typu B nebo pro mobilní jednotku intenzivní péče typu C a splňující podmínky pro 

provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích podle jiných právních předpisů.  

Vozidlo rychlé zdravotnické pomoci je zde přímo charakterizováno jako sanitní vozidlo splňující 

požadavky na vozidlo a jeho vybavení podle technické normy ČSN EN 1789 stanovené pro silniční 



17 
 

ambulanci záchranné služby typu B a splňující podmínky pro provoz motorových vozidel na 

pozemních komunikacích podle jiných právních předpisů.  

Vozidlo pro přepravu nedonošených novorozenců je zde přímo charakterizováno jako sanitní vozidlo 

splňující požadavky na vozidlo a jeho vybavení podle technické normy ČSN EN 1789 stanovené pro 

silniční ambulanci záchranné služby typu B nebo pro mobilní jednotku intenzivní péče typu C a 

splňující podmínky pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích podle jiných právních 

předpisů.  

Jsou zde také stanoveny požadavky na vozidlo pro poskytování rychlé lékařské pomoci v setkávacím 

systému, které je nezbytnou součástí moderního a efektivního způsobu poskytování péče a jež je 

určeno pro přepravu zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, léčivých přípravků, 

speciálního zdravotnického materiálu, transfuzních přípravků, krevních derivátů a biologických 

materiálů k zajištění neodkladné péče. Je zde přímo charakterizován osobní automobil s uzavřenou 

karosérií splňující podmínky pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích, který je 

vybaven stejně jako vozidlo rychlé lékařské pomoci – ambulance typu B s omezením vybraného 

vybavení, které není ve vozidle vzhledem k účelu jeho použití potřebné.  

Důležité pro celý systém posuzování vozidel je, že jsou ve vyhlášce uvedeny požadavky na doplňující 

vybavení jednotlivých typů vozidel nebo odlišnosti, které evropská norma připouští. Tímto vyhláška 

reaguje na současné potřeby poskytování zdravotní péče. Jsou zde i požadavky na označení vozidel. 

Předmětná vyhláška upravuje a doplňuje požadavky ČSN EN 1789, toto norma povoluje, ponechává 

na vůli jednotlivých států dále upravit požadavky na vybavení zdravotnických vozidel. 

 

5.2. Aplikace ČSN EN 1789 a vyhlášky MZ ČR č. 221/2010 Sb. do výroby a provozu 

zdravotnických vozidel 

Splnění požadavků těchto předpisů vyžaduje jejich respektování nejen výrobci, ale i provozovateli ZZS, 

kteří jsou těmi, kdo zadávají podmínky pro dodávku  hotového vozidla. Technická realizace vyhovující 

konstrukce vozidla spočívá především na výrobcích zdravotnických vozidel. Tito však pracují  na  

zakázku, tzn. že se v zájmu dobrých ekonomických výsledků svých firem  musí přizpůsobovat 

požadavkům zákazníka, v tomto případě provozovatelům zdravotnické záchranné služby, nemocnic i 

dalších právnických i fyzických osob, které zajišťují převozy nemocných. Nejen výrobci, ale i tito 

provozovatelé by měli zohledňovat požadavky těchto předpisů v zadávací dokumentaci výběrových 

řízení na dodavatele sanitních vozů. Dalším článkem je kontrola plnění požadavků předpisů. Tu má 

v ČR provádět hned několik subjektů. Zcela obecné požadavky na provoz vozidel schvaluje 

ministerstvo dopravy, některé požadavky podléhají zkouškám akreditovaných subjektů, zkušeben. 

Požadavky Vyhlášky MZČR č. 221/2010 Sb., by měly kontrolovat krajské úřady (v Praze MHMP) jako 
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registrující orgány nestátních zdravotnických zařízení. Součástí podkladů k registraci je i souhlas 

s věcným a technickým vybavením, mezi něž sanitní vozidla patří. U zdravotnických zařízení zřízených 

státem kontroluje totéž MZČR. Kontrola je tedy roztříštěna mezi více organizací. V současné době se 

hledá model, jak kontrolu zajistit efektivně a zároveň pro výrobce i provozovatele bez zbytečných 

finančních výdajů.  Vzhledem k rozsahu požadavků předpisů je ve Vyhlášce č. 221/2010 Sb., pro 

stávající zdravotnická zařízení stanovena roční lhůta pro dovybavení zdravotnických vozidel, pokud to 

konstrukce vozidla umožňuje.  V ostatních případech mohou vozidla „dojezdit“ v takovém stavu jako 

dosud. Na nová vozidla se však již požadavky vztahují v celé šíři.   

 

5.2.1. Výroba  zdravotnických vozidel v ČR a jejich dovoz   

Zdravotnická vozidla provozovaná v ČR se na trh a do zdravotnických zařízení dostávají trojím 

způsobem: 

a. Vozidla jsou dovezena do ČR jako sanitní vozidla a v ČR jsou případně jen dovybavena 

zdravotnickou přístrojovou technikou. 

b. Do ČR jsou dovezena tzv. šasi (podvozek pod skříňovou nástavbu s kabinou řidiče), které se 

v potom „dostavují“ na sanitní vozidla (vyrobí se tzv. nástavby) a vybavují se zdravotnickou 

přístrojovou technikou. 

c. Do ČR je dovezeno vozidlo s klasickou karoserií a již upraveným, velmi specifickým vnitřním 

prostorem s možností přestavby. V ČR se vozidla upravují a jsou dovybavena zdravotnickou 

přístrojovou technikou. 

Nespornou výhodou varianty druhé je možnost reagovat na požadavky trhu a technický vývoj. Je 

možnost např. na šasi později namontovat modernější nástavbu nebo naopak po nehodě 

přemontovat nástavbu na jiné šasi.  To přináší ve výsledku úspory pro zdravotnictví. 

Pro další účely této práce budu všechny dodavatele vozidel pro ZZS,  bez rozdílu způsobu výroby nebo 

dohotovení vozidla,   nazývat společným pojmem „výrobci“. 

 V Evropě je zhruba 130 výrobců zdravotnických vozidel, v ČR se jedná cca o 10 subjektů, z nichž čtyři 

jsou významní a zásobují cca 90% trhu.17 Konkurence zahraničních výrobců hlavně německých a 

francouzských drží českou výrobu na vysoké úrovni. Vozy značky Mercedes a VW s  nástavbami 

českých výrobců tvoří více než polovinu zdravotnických vozidel na českém trhu.  

Řada výrobců se již postupně s povinnostmi aplikace normy vyrovnala nebo vyrovnává, před dalšími 

výrobci teprve plná aplikace normy, tj. zohlednění jejích požadavků při výrobě,  čeká. 

Hlavní zástupci české výroby zdravotnických vozidel: 

                                                 
17

 http://www.ediplome.fm-kp.si/Zonta_Klemen_20100629.pdf 

http://www.ediplome.fm-kp.si/Zonta_Klemen_20100629.pdf
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FD servis Praha, s.r.o.18 

FOSAN, s.r.o.19 

SICAR, spol. s r.o.20 

KOV Velim Karosárna a slévárna21  

 

6. TECHNICKÉ PARAMETRY ZDRAVOTNICKÝCH VOZIDEL A JEJICH VYBAVENÍ DLE ČSN EN 1789 

 

6.1. Požadavky na konstrukci vozidel, jejich naplnění v praxi 

Požadavky ČSN EN 1789 na konstrukci vozidel jsem pro přehled zpracoval do samostatné přílohy 

Tabulka č. 2.  Jejich výčet a komentář formou textu považuji pro účely práce za nadbytečný. 

 

6.1.1.  Přehled požadavků ČSN EN 1789 a Vyhlášky MZ ČR č. 221/2010 Sb. na vybavení vozidel  

Vzhledem k  tomu, že sama evropská norma je z technické stránky obsahu poměrně složitý dokument, 

obsahuje určité nepřesnosti mezi textem a výkresovou dokumentací, překlad normy vykazuje někde 

chyby v názvosloví a neodpovídá zejména v části přístrojového vybavení ustáleným pojmům v českém 

zdravotnictví, zpracoval jsem požadavky ČSN EN 1789 a vyhlášky MZČR  č. 221/2010 Sb., na vybavení 

vozidel jako přehledný materiál, ze kterého vyplývá, které požadavky ČSN EN jsou vyhláškou upraveny 

či doplněny. Původně jsem nepředpokládal velkou náročnost zpracování, avšak už v průběhu psaní 

této práce jsem se setkal v terénu u výrobců i provozovatelů ZZS s kladným ohlasem.  Tento materiál 

může být zároveň využit kontrolními orgány při kontrole plnění požadavků uvedených předpisů pro 

účely plnění podmínek pro vydání oprávnění provozu zdravotnických zařízení. 22 Tabulka č. 3  

 

6.1.2. Potvrzení shody, testování technických parametrů a vybavení vozidel 

Splnění požadavků normy se ověřuje, některé z nich vyžadují technickou zkoušku. Zkoušky se 

provádějí ve zkušebnách, které jsou vybaveny odpovídajícím zařízením pro provedení konkrétních 

zkoušek, jejichž škála je poměrně rozsáhlá, od ověření brzdných systémů až po crash testy - 

dynamické zkoušky vybavení i celých vozidel.  Zařízení určená k měření na zkušebnách podléhají 

metrologickému řádu a jsou v pravidelných intervalech kontrolována nezávislým orgánem, stejně jako 

znalosti a připravenost osob provádějících tato měření - toto vše v návaznosti na jednotlivé akreditace 

zkušebny. 

                                                 
18

 http://www.fdservispraha.cz/  6.3.2011 15.52 
19

 http://www.fosan.cz/ 6. 3.2011 15.53 
20

 http://www.sicar.cz/index.php?page=ambulance/sanitky 6.3.2011 15.56 
21

 http://www.kov.cz/hlavni.php?lng=czech&stranka=sanity 6.3.2011 16.30 
22

 Zákon č.160/92 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních 

http://www.fdservispraha.cz/%20%206.3.2011
http://www.fosan.cz/
http://www.sicar.cz/index.php?page=ambulance/sanitky%206.3.2011
http://www.kov.cz/hlavni.php?lng=czech&stranka=sanity
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ČSN EN 1789 přímo předpokládá provedení  vybraných zkoušek, jejichž seznam je zde uveden. Je zde 

uveden vzor „Zkušebního výkazu“ a „Potvrzení shody“.  

V  ČR provádějí testování zdravotnických vozidel převážně dvě autorizované zkušebny.  

DEKRA Automobil a.s. - zkušebna Klíčany23 a 

TÜV SÜD Praha24. 

Samotné „Potvrzení shody“ pro jednotlivá vozidla zpracovává a vydává výrobce vozidel, uvádí zde 

výsledky zkoušek provedených zkušebnami. Toto potvrzení by mělo být jedním z podkladů pro 

kontrolu registrujících orgánů zdravotnických zařízení. 

 

7. VYBRANÉ KONSTRUKČNÍ PRVKY ZDRAVOTNICKÉHO VOZIDLA DLE ČSN EN 1789 Z POHLEDU    

             PRAXE VÝROBY A OVĚŘOVÁNÍ   

             VÝSLEDKY ŠETŘENÍ   

 

Na základě seznámení se s rozsahem požadavků normy, výrobou vozidel a možnostmi ověřování 

(testování) vozidel jsem dospěl k názoru, že nelze postihnout v rámci této práce všechny jednotlivé 

detaily požadavků a nebylo by to pro práci ani přínosem.  

Proto jsem se soustředil na  jednotlivé  vybrané  požadavky, jež jsou buď z hlediska bezpečnosti 

zásadní  nebo jejich naplnění přináší z nejrůznějších důvodů potíže v praxi. 

U každého z vybraných požadavků: 

- stručně charakterizuji jeho obsah dle normy ve vztahu ke konstrukci vozidla a je-li to důležité i ve 

vztahu k vybavení vozidla, 

- uvádím nedostatky u vozidel v provozu nebo problém při výrobě, pokud byly zjištěny 

- uvádím systém ověřování a názor na povinnost ověřování, případně můj pohled na řešení pro 

aplikaci normy v praxi. 

 

7.1. Všeobecné požadavky  

Vozidlo musí být ve shodě s platnou směrnicí ES/2OO7/4625, která je harmonizována v celé EU a 

dalšími směrnicemi EU, nebo příslušnými národními požadavky na homologaci vozidel. Nesmí při 

běžném provozu způsobit bezpečnostní riziko. Homologace vozidla znamená v ČR splnění minimálních 

požadavků, na jejichž základě je možné uvést vozidlo do provozu. 

  

                                                 
23

 http://www.usmd.cz/index.php?file=kont_zk.php 5.3.2011 18.36 
24

 http://www.tuv-sud.cz/  5.3.2011 18.40 
25 http://www.mpo-efekt.cz/cz/legislativa/evropske-smernice  19.3.2011 19.27 

http://www.usmd.cz/index.php?file=kont_zk.php
http://www.mpo-efekt.cz/cz/legislativa/evropske-smernice%20%2019.3.2011
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7.2. Maximální celkové rozměry vozidla 

Jsou stanoveny max. rozměry ve třech směrech.  Délka a šířka je stanovena zvláštními směrnicemi 

EHS, výška max. 4000 mm. Velikost vozidla je implementována do české legislativy v § 16 Vyhlášky 

č. 341/2002 Sb.  

Přestože je max. výška vozidla povolená do 4 000 mm, většinou jsou objednávána zdravotnická 

vozidla do výše 3000 mm, zejména z důvodu možnosti vjet do průjezdu domů a jiných prostor 

s nízkou světlou výškou. 

Rozměry jsou snadno měřitelné a dle mého názoru mohou být ověřeny samotným výrobcem, který je 

uvede do potvrzení shody.  

Doporučuji vycházet při měření ze skutečného stavu po dohotovení vozidla, např. až po instalaci 

majáku. 

 

7.3. Výkon 

 

7.3.1. Zrychlení a zkoušení zrychlení 

Vozidlo s velkou hrubou hmotností musí dosáhnout zrychlení z 0 km/hod na 80 km/hod za 35 s.  

Hodnoty zrychlení nelze převzít paušálně od výrobce, protože vozidlo má po dokončení některých 

druhů nástavby a vybavení výrazně jiné parametry než původní vozidlo či podvozek před přestavbou. 

Jiná hmotnost, rozměry, čelní plocha jsou proměnné, které zrychlení ovlivňují.  

Zrychlení lze ověřit bez problémů v autorizované zkušebně, podmínky zkoušky jsou stanoveny přímo 

v normě.  Domnívám se, že není nutné zkoušet každé vozidlo, ale vždy určitý typ s plným vybavením, 

vztaženo k výkonu vozidla v kW/1kg.  V případě, kdy bude mít zkušebna dostatek podkladů od 

výrobce, není nutné ani testování každé modifikace.  

Výsledek zkoušky by měl být přiložen k potvrzení shody. 

 

7.3.2. Brzdy a bezpečnostní systém 

Vozidlo musí být vybaveno systémem ABS a kontrolními systémy pro stabilitu a pasivní bezpečnost. 

V normě není přesně určeno, o jaké systémy kromě ABS se jedná. Zástupci zkušeben se po jednání 

shodují, aby byl požadován minimálně automatický protiskluzový systém.  

Do této kapitoly patří nepochybně i zajištění bezpečnosti pomocí airbagů. Zde vidím problém funkce 

airbagů ve vztahu ke konstrukci vozidla. Aby airbagy správně fungovaly, musí být při nárazu mimo jiné 

deformována přední část vozidla. V praxi však řada uživatelů vozidel vyžaduje, aby bylo vozidlo 

opatřeno vpředu trubkovým čelním rámem. V případě, že je instalací nárazníku změněna přední 

deformační zóna, nemusí se airbag uvolnit včas nebo vůbec. Tím je ohrožena bezpečnost posádky a 

v závislosti na tom i život pacienta. Foto č.3 
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Řešení není složité. Dodržet takovou konstrukci vozidla, aby byly všechny bezpečnostní prvky funkční 

a ověřit toto při kontrole vozidla. Doporučil bych výrobcům nereagovat na takovou objednávku, která 

není v souladu s požadavky normy. Zároveň se však domnívám, že právě ZZS jako zákazník výrobců by 

měla být prvním, kdo by měl dbát na bezpečnost řidičů. V tomto případě vlastních řidičů a také dalších 

zdravotnických pracovníků jako spolujezdců. Neměla by tedy sanitní vozidla s nárazníky požadovat. 

 

7.4. Elektrické požadavky 

 

7.4.1. Všeobecně  

Požadavek shody s IEC 60364 -7-70826  pro sanitní vozidla, požadavek na vybavení vizuálním a 

akustickým systémem pro naléhavý průjezd.  Výstražné zařízení je zahrnuto i ve Vyhlášce č. 341/2002 

Sb27. 

Ověření je snadné, dle mého názoru mohou být ověřeny samotným výrobcem, který toto uvede do 

potvrzení shody. 

Jako problém samotného předpisu vidím požadavek na vizuální zařízení, tedy maják a jeho barvu.28  

Norma neurčuje barvu vizuálního zařízení - majáku pro jednotlivé typy vozidel, např. v ZZS JčK mají 

všechna vozidla bez rozlišení typu barvu majáku modrou.   

Na základě své praxe a z poznatků pracovníků ZZS mohu konstatovat, že toto není vhodné, není 

rozlišen „naléhavý zdravotní stav pacienta“ - případ, kde by mělo mít vozidlo absolutní přednost, od 

případů převozu pacientů, kde není předmětem záchrana života.  Proto se domnívám, že by vozidla 

typu A1 a A2 měla být opatřena majákem jiné barvy, protože převoz pacienta není akutním stavem. 

Konečným řešením by byla dle mého názoru legislativní úprava, která by stanovila modré výstražné 

značení výhradně pro vozidla základních složek  IZS - HZS, PČR, ZZS.  Ostatní vozidla by měla 

maják oranžový. Nutná by byla úprava zákona č. 361/2001 Sb., což spadá primárně do  gesce 

ministerstva dopravy.  Evropská norma toto nevylučuje. 

 

7.4.2. Elektrická kompatibilita (EMC)29  

Požadavek, aby elektrické systémy vozidla a vybavení neovlivňovaly jiné elektrické systémy a naopak.  

Požadavek na shodu rozvodné sítě s příslušnými normami EN30. 

                                                 
26

 http://webstore.iec.ch/preview/info_iec60364-6%7Bed1.0%7Den_d.pdf 19.3.2011 18.30 
27

 Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o     
    technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
28

 http://www.ar-zzs.cz/Vystrazna-zvukova-znameni/ 27.3.2011 
29

 http://www.spsei.cz/elr/soubory/emc_filtry.pdf  19.3.2011 18.27 
30

 http://www.volny.cz/hostiegu/Files/noremc.htm  19.3.2011 18.21 

http://webstore.iec.ch/preview/info_iec60364-6%7Bed1.0%7Den_d.pdf
http://www.ar-zzs.cz/Vystrazna-zvukova-znameni/
http://www.spsei.cz/elr/soubory/emc_filtry.pdf%20%2019.3.2011
http://www.volny.cz/hostiegu/Files/noremc.htm
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Jedná se o velmi důležité požadavky pro bezchybný provoz zdravotnických přístrojů s dopadem na 

výsledek vyšetření a ošetření pacienta, i záchranu života. 

Výrobce jednotlivých přístrojů může dodat ke každému přístroji a systému homologační technický 

protokol -  doklad  o EMC, požadavky mohou být potom kompletně ověřeny samotným výrobcem 

vozidla a tento je uvede do potvrzení shody. Pokud nebudou všechny doklady k dispozici, doporučuji 

vždy ověřit EMC ve zkušebně, jedná se však o zkoušku náročnou, která patří i mezi zkoušky dražší, 

řádově 10 tis. Kč.  

Dle mého názoru by bylo v  některých případech jednodušší a levnější zaměnit konfiguraci výbavy 

vozidla. I dražší – nehomologačního technického protokolu vyhovující - komponent může ve výsledku 

přinést nižší finanční nároky, protože může být upuštěno od testování. 

 

7.4.3. Elektroinstalace 

Požadavky na přípojky jednotlivých typů pro vnější nabíjení přístrojů, vytápění, předehřívání motoru, 

na vybavení rozpojení při zapojení vozidla k vnějšímu zdroji, na uzemňovací zařízení, na počet zásuvek 

v prostoru pro pacienty dle typů vozidel, na obvody systému, jejich značení, odolnost kabeláže, 

nezaměnitelnost výstupů různých napěťových systémů. 

Zde mohu uvést, že právě tyto požadavky nejsou vždy a beze zbytku plněny, ačkoli to není technický 

problém. Vozidla jsou někdy vybavována prvky, které nelze dle požadavků normy, ale i obecných 

předpisů, kombinovat. Jsou montovány vzájemně nekompatibilní systémy jako obvody, zásuvky a 

jističe, které při zapojení mohou způsobit přetížení.  Přetížení ohrožuje i funkčnost přístrojů, které jsou 

elektrickou energií napájeny a jež jsou zachraňujícími pro život pacienta. Pokud např. umělá ventilace 

přestane fungovat a posádka je zaměstnána jinou činností (např. podáváním léků v infusním roztoku), 

mohlo by se jednat o ohrožení života.  Dalším rizikovým faktorem je vedení elektroinstalací ve stěně 

nástavby společně s rozvody plynů v neodvětrávaném prostoru. Je zde riziko vzplanutí.  

Každé vozidlo musí mít dle Vyhlášky ČÚBP č. 50/1978  revizní zprávu. Kontrolu provádí revizní technik. 

Vzhledem k tomu, že obvody jsou vesměs po dokončení vozidla již „zakryty“, resp. uloženy ve stěně 

vozidla, není ve fázi dohotovení vozidla detailní kontrola celého systému jednoduchá.  

Doporučuji proto zajistit též kontrolní mechanismy ještě před dokončením výroby vozidla.  Jde o 

značnou odpovědnost výrobců a revizních techniků, proto navrhuji u vozidel s rozvodem elektrické 

energie nad 48V povinnost dokládat platnou revizní zprávu, která by byla doložena k potvrzení shody. 

Revizní zpráva musí být ve shodě se základní normou pro provádění revizí elektrických zařízení 

ČSN 33 1500. Foto č. 4 
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7.5. Těleso vozidla 

 

7.5.1. Požární bezpečnost 

Požadavek na rychlost hoření materiálu interiéru vozidla, která musí být menší než 100 mm/min. To 

v důsledku vyžaduje používat jen určité druhy materiálu k výrobě nástavby a dalšího vybavení.   

Toto lze doložit, materiály musí být certifikovány.  

Dle mého názoru mohou být certifikáty shromážděny samotným výrobcem a tento je uvede k 

potvrzení shody. V případě, že certifikace materiálů chybí nebo vzniknou pochybnosti hořlavosti 

materiálů, doporučuji vždy změřit v autorizované zkušebně podle normy ISO 3795.   

 

7.5.2. Uspořádání sedadla řidiče 

Požadavek na ergonomický prostor místa řidiče a nastavení sedadla schválené výrobcem. Nesmí být 

omezeny. 

Zjistil jsem, že v posledních letech jsou již při výrobě sedadla řidiče vesměs respektovány požadavky 

na ergonomii člověka. Zde bych ale chtěl upozornit na umístění předmětů souvisejících s činností 

řidiče, což sem patří systémově pouze sekundárně, ale ergonomického prostoru se to dotýká. Jde o 

umístění předmětů jako např. navigace, radiostanice a jiných, které ještě lze u některých vozidel vidět 

upevněné na různých místech různým nevhodným způsobem. Pro zajištění ergonomických pravidel a 

v důsledku toho bezpečnosti silničního provozu je jediné správné umístění zabudováním přímo do 

skeletu vozidla, nejlépe do přístrojové desky.  

Požadavek normy je snadno doložitelný a kontrolovatelný. Dle mého názoru mohou být doloženy 

samotným výrobcem k potvrzení shody. 

  

7.5.3. Minimální zatěžovací kapacita 

Požadavek na minimální zatěžovací kapacitu osobami dle jednotlivých typů vozidel.     

Možno snadno doložit i ověřit.  Doporučuji, aby výrobce doložil tzv. vážným lístkem k potvrzení shody.  

Hmotnost vozidla musí být samozřejmě ověřena na certifikované váze. 

 

7.5.4. Přepážka 

Požadavek na přepážku mezi kabinou řidiče a prostorem pro pacienta, vybavení okénky v přepážce, 

jejich umístění a materiál, požadavky na dveře v přepážce. 

Norma neřeší přímo těsnost přepážky, což je podle mne nedostatek. 

Mohu konstatovat, že v některých případech se realizují přepážky s netěsnostmi nebo otvory, což 

omezuje jejich funkci. Rizikem při netěsnostech přepážky je v určitých situacích např. přenos 

infekčního onemocnění na zdravotnické pracovníky, resp. řidiče vozidla. Dalším nedostatkem jsou 
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případy, kdy se používá nehomologovaný materiál k výrobě přepážky, což může znamenat při havárii 

nebezpečí úrazu pacienta i zdravotnických pracovníků.  

Ověření požadavku je možné vizuální kontrolou, doložením homologace materiálu a sám výrobce 

může uvést k potvrzení shody.  

 

7.5.5. Přístupové otvory (dveře, okna, nouzové východy) 

Požadavek na počet dveří, oken, jejich těsnění, minimální rozměry, tvar, zabezpečovací systém dveří, 

umístění a zastínění oken a jejich materiál. Jde zejména o bezpečnost posádky i pacienta při průchodu 

otvorem, popř. při manipulaci s pacientem. Požadavek není v praxi bezvýhradně dodržován, a to 

zejména stanovený rozměr dveří. Jedná se zejména o ty případy, kdy se místo nové nástavby vozidla 

z důvodu snížení nákladů přebudovávají starší nevyhovující nástavby. Zde se rozměr otvoru různým 

způsobem modifikuje, např. otvor zadních dveří se vyřezává a v otvoru zůstane např. zbytek rámu. 

Jindy je zase podlaha vozidla v prostoru zadních dveří snížena o několik cm a vlastní rozměr otvoru se 

tak „upraví“, ale dále v prostoru pro pacienta je podlaha v původní výši. Takové zajištění rozměru 

otvoru je pouze deklaratorní a může negativně ovlivnit možnost manipulace s pacientem a 

bezpečnost zdravotnických pracovníků. Foto č.5 

Doporučuji, aby nástavby tohoto druhu nebyly realizovány. 

Ověření a doložení požadavku je možné vizuální kontrolou a výkresovou dokumentací a může být 

výrobcem uvedeno k potvrzení shody. Doporučuji však i ověření provozovatelem ZZS při nákupu 

vozidla. 

 

7.5.6. Ložná plocha 

Požadavky na rozměry ložné plochy, tj. ložnou výšku nosítek, ložný úhel nosítek, výšku otevřených 

zadních dveří pro jednotlivé typy vozidel. 

Rozměry sledují bezpečnou manipulaci s nosítky při vystupování a nastupování do vozidla.  Foto č.6 

Samotné splnění požadavku lze doložit technickým výkresem, schématem. Může zajistit výrobce. 

Pokud není k dispozici dostatečně vypovídající a přesná dokumentace, doporučuji vždy ověření 

v autorizované zkušebně. Odůvodňuji to zjištěním, že u některých sanitních vozidel byl  při měření ve 

zkušebně  naměřen nakládací úhel 18 - 22o, ačkoli má být max.16 o. 
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7.6. Prostor pro pacienty 

 

7.6.1. Všeobecně 

Požadavek na konstrukci, která umožní umístění zdravotnických prostředků uvedených v přílohách 

normy, požadavek na kvalitu materiálu, kterým jsou obloženy stěny, strop a dveře, požadavek na 

okraje a hrany předmětů, na provedení skříněk, lékárniček, podlahových krytin, ruční úchyty, rozměry 

pro nosítková křesla a jejich umístění. 

Všechny požadavky směřují přímo ke  snížení rizika úrazu pacienta a zdravotnických pracovníků, 

zajištění určitého komfortu práce zdravotníků a zabezpečení hygienických předpisů (snížení rizika 

přenosných onemocnění). Vedle toho se právě zde nejvíce projeví spokojenost zdravotníků 

s podmínkami práce.    

Ve výrobnách vozidel jsem poznal, že výroba takového prostoru se stále vyvíjí a výrobci denně řeší a 

zdokonalují prostředky a postupy, jak zvyšovat kvalitu prostoru pro pacienta.  

Ověření a dokladování je systémově, nikoli technicky náročné, je nutno shromáždit mnoho dokladů, 

zejména o použitých materiálech. 

Navrhuji pro každý jednotlivý typ nástavby, přestavby jak vozidla či interiéru doložit potvrzení o 

omyvatelnosti a dezinfikovatelnosti povrchu všech ploch a povrchů prostoru pro pacienty.  

 

7.6.2. Rozměry prostoru pro pacienty 

Požadavek na rozměry vnitřního prostoru v členění dle typů vozidel. Je určena např. minimální výška, 

šířka, délka prostoru, vzdálenosti mezi předměty a stěnami, podlahou a stropem prostoru, zasahování 

předmětů do ošetřovacího prostoru, sklopení sedadel a techniky. Je uvedeno přímo schéma 

s uvedením rozměrů.  V ČSN jsou patrné v určitých parametrech nejasnosti mezi výkresovou částí a 

textem. 

U některých typů vozidel je problémem vytvořit konstrukčně nad hlavou ležícího pacienta takový 

prostor, aby bylo možno pohodlně pacienta vyšetřovat a ošetřovat a zároveň zachovat výšku vozidla 

vzhledem k jízdním vlastnostem vozidla. 

Norma nepostihuje mnou zjištěný nedostatek u vozidel typu A1 a A2. Není určen minimální rozměr 

volného prostoru před přední hranou sedáku. V praxi toto umožňuje do vozidla instalovat i takový 

počet sedadel, kdy už není zaručen dostatečný prostor pro snadný pohyb osob se sníženou mobilitou.  

Hlavním účelem instalace více sedadel má za cíl umožnit přepravu více osob najednou, motivací jsou 

ve výsledku vyšší úhrady za přepravu pacientů z prostředků zdravotního pojištění a úspora 

v provozních nákladech. 

Proto doporučuji při instalaci sedadel dodržet minimální volný prostor před přední hranou sedadla, 

měřeno od přední hrany sedáku k dalšímu zařizovacímu předmětu nebo přepážce. Tento rozměr je 
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například uveden jako požadavek pro výrobu autobusů (EHS/2001/85).31 Navrhuji rozměr větší 

alespoň o 20% než v autobuse třídy II a III. dle směrnice, což je 680 mm, jelikož v sanitních vozidlech je 

realizován ve velké míře převoz pacientů méně mobilních oproti běžné populaci.  Tento prostor by 

měl být volný od podlahy až po strop vozidla bez výjimky, v celé šíři sedáku. Navržená úprava viz  

Schéma č.1. 

 

7.6.3. Sedadla pro pacienty a obsluhu 

Požadavek na minimální počet pacientů a sedadel v členění dle typu vozidla s ohledem na polohu 

nosítek, na rozměry sedadel a jejich polohu. Sedadla mají své doklady. Zde je zakotveno, že sedadla 

nesmí být za jízdy umístěna v boční poloze.   

Požadavek snadno doložitelný výkresovou dokumentací, typem vozidel, lze ho snadno ověřit, 

doporučuji, aby výrobce toto doložil k potvrzení shody.  

V praxi vidím jako problém: 

- Montáž sedadla na přepážku, což je neergonomické. Sanitní vozidla mají dle zvláštního předpisu 

ES /2007/46 výjimku, která se týká sklápěcích sedadel. Dle této výjimky se na tato sedadla pohlíží 

jako na nouzová, a proto se na ně obecně platný předpis32 upravující i zadržovací systém 

nevztahuje.  Nouzová sklápěcí sedadla by se měla používat pouze při stání vozidla, ale tak tomu 

v praxi není. Často také nahrazují levnější variantu těžšího typu plnohodnotného sedadla.  

- Montáž otočných sedadel s bezpečnostním pásem (zadržovací systém) zakotveným na sedačku. 

Při zkoušení ve zkušebně bylo opakovaně naměřeno v nejvyšším bodu sedáku při rázové zkoušce 

přibližně 30 G a došlo k částečné destrukci otočného sedadla.  Dle mého názoru by se sedadla 

tohoto typu, pokud nesplní požadavek rázové zkoušky, neměla do sanitních vozidel montovat, jsou 

nebezpečná. 

- Výběr plnohodnotných sedadel. Na trhu jsou v podstatě dvě skupiny plnohodnotných sedadel 

s různou cenou a vlastnostmi. Jednak jsou na trhu sedadla lehčí, což je důležitou položkou 

z hlediska celkové hmotnosti vozidla a hmotnostní rezervy pro zdravotnické prostředky. Tato 

sedadla jsou však zároveň dražší, protože jsou při výrobě náročné na ergonomii, kotvící způsob a 

jsou z nehořlavého materiálu. Nebo jsou k dispozici levnější sedadla, která jsou těžká a mají 

negativní dopad na hmotnostní rezervu.  

                                                 
31

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0085:en:NOT  20.3.2011 
             

32
 Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o     

    technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
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Do budoucna navrhuji zakotvit do právních předpisů zákaz montáže sklopných sedadel, která 

nejsou pro zdravotnické pracovníky bezpečná. Vzhledem k požadavku hmotnostní rezervy 

doporučuji montovat plnohodnotná lehká ergonomická sedadla. 

7.6.4. Systémy větrání a odsávání anestetických plynů 

Požadavek na dvacetinásobnou výměnu vzduchu za hod. u stojícího vozidla, na vybavení vozidel, jež 

mají rozvod anestetických plynů systémem AGSS, zajišťujícím maximální přípustnou úroveň 

kontaminace ovzduší.   

Plnění požadavku na výměnu vzduchu lze doložit dokumentací a výpočtem, musí být zohledněny 

výkony větrání, popř. klimatizace a topení ve vztahu k objemu prostoru. Pokud toto nezajistí 

výrobce, doporučuji vždy ověřit v autorizované zkušebně.  

7.6.5. Vyhřívací systém, chlazení 

 

Požadavek na nezávisle nastavitelný systém vyhřívání vozidel typu A, B a ohřívání čerstvého 

vzduchu pro vozidla typu C, jeho požadovaný výkon, parametry, způsob měření, nastavitelnost a 

ovládání. 

Instalace chladicího zařízení je nepovinná. Důležité pro ověřování výkonu vyhřívání vozidel typu A a 

B je to, zda je systém vyhřívání „závislý“ na motoru (tzv. vodní topení) či nikoli. Na základě diskuze 

s odborníky se přikláním k názoru, že pokud jde o tento typ vytápění, je na místě ověření parametrů 

zkouškou.  Jinak je nutné měřit parametry jen u nezávislého vyhřívání, které má výkon pod 4,0 kWh. 

V dalších případech lze plnění požadavku doložit dokumentací a výpočtem, musí být zohledněny 

výkony vyhřívacího systému, popř. klimatizace ve vztahu k objemu prostoru, ztráty v izolačních 

materiálech. Pokud toto nezajistí výrobce, doporučuji provést ve zkušebně.  Jsou-li  vozidla 

vybavena kompletními systémy, které mají certifikaci, není výpočet nutný. 

Zkoušku lze provést vždy pro skupinu vozidel pro určitou velikost a definovaný materiál nástavby. 

Není nutné ověřovat parametry u každého vozidla. Je jasné, že vozidlo menší velikosti při instalaci 

stejného systému vyhřívání požadavkům vyhoví.  

Přesto, že je instalace chladicího zařízení nepovinná, doporučuji na základě zkušeností práce 

záchranáře v co nejširší míře chladicí zařízení do vozidel typu B instalovat, a to vzhledem 

k fyziologickým nárokům práce zdravotnických pracovníků v horkých letních dnech a vzhledem ke 

zlepšení kvality péče o pacienta. Vozidla typu C navrhuji z téhož důvodu vybavit klimatizací povinně. 

Problém, který tato norma přímo neupravuje, ale je důležitý pro bezpečnost pacienta i silniční 

provoz, je umístění klimatizační jednotky. V praxi se ještě lze setkat s případy, kdy je klimatizační 

jednotka umístěna na střeše vozidla, což je nebezpečné v případě havárie. Proto doporučuji tuto na 

střechu vozidla neumísťovat. 
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7.6.6. Vnitřní osvětlení 

Požadavky na osvětlení s přirozenou barevnou vyvážeností jsou stanoveny v luxech jako minimální 

pro prostor pacienta a okolní prostor pro jednotlivé typy vozidel, jsou stanovena místa měření. 

Požadavek je snadno doložitelný měřením a posudkem autorizovaným subjektem.  

Barva světla může nejen negativně ovlivnit stanovení diagnosy (barva kůže, sliznic pacienta), ale i 

přípravu a aplikaci léků. Proto považuji hodnotu 50 lx ve vozidle typu B, C za nízkou. Zdroje světla by 

měla mít dle mého názoru bílou barvu s min. výkonem 200 lx. 

Měřil jsem intenzitu osvětlení ve vozidlech typu A, B a C s různým typem osvětlovacích těles. 

Intenzita osvětlení nevyhovovala v jednom případě požadavkům normy, z výsledků měření je 

možno dovodit vhodnost typu a umístění osvětlovacích těles. Tabulka č. 4.   

 

7.6.7. Upevňovací systémy a zkoušení zadržovacích a upevňovacích systémů v prostoru pacienta 

Jsou definovány požadavky na upevnění osob, předmětů a vybavení. Na upevnění stálých sedadel, 

ukotvení bezpečnostního pásu, na oporu hlavy s odkazem na příslušné směrnice EU, na uložení a 

instalaci vybavení, zvláštní požadavky na upevnění infuzí. Všechny přístroje a vybavení musí být 

instalovány tak, aby se při zrychlení či zpomalení 10 G ve čtyřech směrech neuvolnily (nestaly se 

z nich létající projektily). Zkoušení nosítek a křesel je specifikováno jako zkoušení s maketou se 

zadržovacím systémem, je vztaženo k  upevňovací konstrukci. Jsou přesně stanoveny podmínky 

rázové zkoušky, hodnoty zrychlení pro dynamickou zkoušku všech komponentů. Pokud je sanitní 

vozidlo vybaveno zvláštní skříní v prostoru pacienta, pak je nutné přihlédnout na ni včetně jejího 

uchycení.  

Ověření lze provést obecně výpočtem, statickým nebo dynamickým zkoušením.  U jednotlivých 

komponent vybavení je ověření výpočtem nebo provedením zkoušky (tzv. crash test) v praxi 

postačující. Opakovaně je odborníky diskutována otázka, zda je nutno ověřovat naplnění požadavků 

u vozidla jako celku. Norma to ale přímo nepožaduje.  To je možné ověřit  pomocí rash testu, crash 

test znamená vlastně vozidlo zničit, je tu tedy také otázka finanční. Na druhé straně i modelové 

výpočty mohou být dražší ve smyslu výpočtu a vytvoření projektu v modelových situacích, než 

klasický crash test. Já se přikláním k názoru, že u vozidel s klasickou karoserií, kde se upravuje 

vnitřek karoserie a vozidlo se dovybavuje, lze převzít zkoušky od výrobce karoserie s upraveným 

vnitřním prostorem. A v případech, kdy je dostavována celá nástavba na šasi, by měla být z důvodu 

jistoty omezení rizika provedena dynamická zkouška (crash test33), i s vybavením a figurínami.  Není  

                                                 

33
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:263:0001:0160:cs  27.3.2011 17.30 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:263:0001:0160:cs
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nutné provádět u všech vozidel, ale jen u jednoho zástupce stejného typu vozidla. Ve výsledku  tato 

náročná zkouška prodraží výrobu vozidla. Foto č.7a8 

 

7.6.8. Rozpoznání 

Norma stanovuje požadavky pro rozpoznání a viditelnost vozidla. Foto č.9. Za denního světla je 

stanovena jako základní barva karoserie žlutá nebo bílá, dále označení fluorescenčními barvami. Je 

stanoveno umístění a velikost symbolu hvězda života a nápisu ambulance.  

V  posledních letech se postupně objevuje v ČR na vozidlech ZZS tzv. Battenburské značení34, což je 

druh vysoce reflexního značení používaného u složek integrovaného záchranného systému, 

nejčastěji ve formě barevné šachovnice. Foto č.10.Toto není přímo požadavkem normy, ale vozidlo 

je možno v provozu rozpoznat lépe i bez zvukového znamení. Výzkumy ukázaly, že lidské oko je ve 

dne nejvíce citlivé na žluté a zelené odstíny barev, v noci na modré a zelené odstíny. Tak je 

vytvořeno značení šachovnice na bočních částech vozidla. Postupně byla tato vozidla dodávána do 

provozu ZZS kraje jihočeského, zlínského, pardubického a libereckého. Označení vychází z tzv. 

Battenburské dohody, není to opatření v Evropě závazné, v ZZS se však označení osvědčuje. Schéma 

č. 2  

Navrhuji legislativní úpravu, aby pro sanitní vozidla typu B a C bylo přesně definováno barevné 

provedení tak, aby nebyla zaměňována s ostatními vozidly v silničním provozu včetně vozidel A1 a 

A2 a aby jiná vozidla nemohla toto barevné provedení používat. Jednalo by se o obdobnou úpravu 

platící u vozidel Policie ČR dle zvláštního zákona.35 Battenburské značení považuji za vhodné. 

 

7.6.9. Vnitřní hladina hluku a její zkoušení 

Požadavek na maximální hodnotu hladiny hluku v dB, měření dle platné normy ISO 5128:198036, 

v závislosti na rychlosti vozidla (limitní hodnoty - od 70dB (A) při 60 km/hod nebo 40% max. 

rychlosti do 78 dB(A) při rychlosti 120 km/hod nebo 60% max. rychlosti). Je stanovena přípustná 

odchylka akustického tlaku, místa měření v prostoru pro pacienty, podmínky osazení všeho 

vybavení při měření, podmínky kvality pneumatik. V praxi budou nároky především na dodržování 

hladin hluku a jejich měření v  případech, kdy je dostavována celá nástavba na šasi a nelze použít 

žádné hodnoty výrobců k vozidlu. 

Měření je nutno provádět na schváleném úseku zkušební dráhy a doporučuji proto ověřovat 

autorizovaným subjektem, kde jsou vytvořeny pro měření podmínky.   

                                                 
34

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Battenbursk%C3%A1_%C5%A1achovnice  29.3. 2011 22.10 
35

 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů 
36

http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/34181/1/Vesel%C3%BDO_Metodika%20m%C4%9B%C5%99en%C
3%AD_JS_2009.pdf 19.3. 2011 19.01 

http://wapedia.mobi/cs/Integrovan%C3%BD_z%C3%A1chrann%C3%BD_syst%C3%A9m
http://wapedia.mobi/cs/Lidsk%C3%A9_oko
http://wapedia.mobi/cs/%C5%BDlut%C3%A1
http://wapedia.mobi/cs/Zelen%C3%A1
http://wapedia.mobi/cs/Noc
http://wapedia.mobi/cs/Modr%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Battenbursk%C3%A1_%C5%A1achovnice
http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/34181/1/Vesel%C3%BDO_Metodika%20m%C4%9B%C5%99en%C3%AD_JS_2009.pdf
http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/34181/1/Vesel%C3%BDO_Metodika%20m%C4%9B%C5%99en%C3%AD_JS_2009.pdf
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Měřil jsem hladiny hluku ve vozidle M-B Sprinter (RZP) a vozidle W Transporter (typ A) při rychlosti 

60 a 90 km/hod. Naměřené hodnoty nepřesáhly maximálně povolené hladiny hluku. Tabulka č. 5. 

 

8. VYBRANÉ POŽADAVKY NA ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY DLE ČSN EN 1789 A   

           VYHLÁŠKY MZ ČR č. 221/2010 SB. Z POHLEDU PRAXE VÝROBY A OVĚŘOVÁNÍ  

           VÝSLEDKY ŠETŘENÍ  

 

8.1.  Vybavení zdravotnickými prostředky 

Požadavek, aby vozidlo bylo projektováno a konstruováno tak, aby bylo možno je vybavit všemi 

prostředky stanovenými normou. Právě zde se skrývá jeden z největších problémů výroby 

zdravotnických vozidel.  

Vozidlo musí být v  podstatě konstruováno tak, aby byla pro umístění všech zdravotnických 

prostředků vytvořena dostatečná hmotnostní rezerva, a to dle jednotlivých typů vozidel.  

Pro vozidlo typu A1  činí 100 kg, pro vozidlo typu A2 115 kg, pro vozidlo typu B 225 kg, pro vozidlo 

typu C 260 kg. 

Tzn., že tomu musí být podřízena už volba konstrukce vozidla z hlediska materiálu, velikosti vozidla, 

druhu a množství sedadel, dalšího vybavení atd.  

 V  praxi je to problém technický a v celé šíři i ekonomický (lehčí materiály jsou zároveň většinou i 

dražší). Výrobci nástaveb musí neustále reagovat na potřeby přístrojové techniky a umístění 

veškerého vybavení určeného Vyhláškou č.221/2010 Sb. Musí brát v úvahu nejen požadavek na 

hmotnostní rezervu, ale i celkovou povolenou hmotnost vozidla, úlohu zde hraje např. i hmotnost 

zadržovacích systémů. 

U jednoho z výrobců jsem provedl měření hmotnosti běžného vybavení sanitního vozidla za účelem 

posouzení možnosti výběru konkrétního konstrukčního prvku při dokončení nástavby. (Tabulka č. 6). 

Z výsledku měření je patrné, že ačkoli jsem ověřil hmotnost neúplného vybavení, činila měřená 

hmotnost vybavení vozidla typu B 213,58 kg (stanovený požadavek pro hmotnostní rezervu je 225 kg). 

Zajištění rezervy bude tedy v tomto případě při konstrukci minimálně technickým problémem při 

výběru materiálů.  

V budoucnu by mohla být také problémem hmotnost nosítek, a to v případě, kdyby byla upravena 

norma pro specifikaci nosítek37, která by stanovila nosnost nosítek 350 kg (oproti stávajícím 250kg- 

tato změna byla připravována). Tato nosítka by byla těžší a snížila by se tak samozřejmě hmotnostní 

rezerva pro další vybavení.  

                                                 
37 ČSN EN 1865 s odkazem na Směrnici EU 93/42/EHS pro zdravotnické prostředky definuje minimální 

požadavky na konstrukci a provedení nosítek  
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Dalším faktorem je tzv. rozložení hmotnosti „na kolo“. V praxi jde o takové uložení zdravotnických 

prostředků, aby bylo nejen bezpečné a při poskytování péče vhodně dosažitelné, ale zároveň bylo 

rozmístěno tak, aby vozidlo nebylo zatíženo neúměrně na jedné straně a tím na silnici při jízdě 

nestabilní.38 Dle ES/ 2007/47 má být rozdíl hmotnosti na levé a pravé straně vozidla menší než 15%.39 

Skloubit toto s požadavky dostupnosti zdravotnických prostředků a pevnosti uložení je opravdu pro 

výrobce náročným řešením, uvážíme-li, že pro každý typ vozidla je řešení odlišné a nelze jednoduše 

uplatnit žádný obecný princip.  

Pokud by bylo jednáno o změně požadavku na minimální nosnost nosítek, resp. stanovení povinnosti 

nosnosti nosítek 350 kg, doporučil bych návrh neschvalovat a v praxi vybavit takto pouze část vozidel, 

např. 25% vozového parku  ZZS pro zajištění péče o pacienty s vyšší hmotností.  Důvodem je nejen 

hmotnostní rezerva vozidel, ale i to, že manipulace s těžkými nosítky je obtížnější, pro provoz ZZS 

nepraktické (chůze s nosítky a pacientem po schodech ve výškovém domě).   

Prohlášení o hmotnostní rezervě a rozložení zdravotnických prostředků by mělo být zásadně obsahem 

potvrzení shody. 

 

8.2. Požadavky na zdravotnické prostředky a jejich uložení 

 Jsou stanoveny požadavky na následující parametry přístrojů: 

- Konstrukce umožňující přenášení prostředků  

- Funkčnost zařízení při určeném rozsahu teploty vzduchu 

- Vlhkost a průsak kapalin 

- Mechanická pevnost, zkouška pro vibrace a volný pád 

- Upevnění přístrojů a zařízení  

- Elektrická bezpečnost 

- Uživatelské rozhraní 

- Rozvod plynu, plynová potrubí, zdroj kyslíku stacionární a přenosný, regulátory tlaku a zařízení na 

měření průtoku, terminálové jednotky, zdroj pneumatické energie, venkovní přípojky, zkušební tlak, 

ohebné hadice, poplašná zařízení. 

- Značení a návody pro obsluhu všech zařízení, návody pro jejich údržbu 

- Podrobně jsou stanoveny požadavky na zkoušky mechanické pevnosti, zkouška vibrační, nárazová a 

volný pád. 

Norma určuje konkrétní vybavení zdravotnickými prostředky pro jednotlivé typy vozidel, v ČR 

doplněno a upraveno Vyhláškou č. 221/2010 Sb., viz tabulka č. 2 

                                                 
38

 http://tomas-buchtela.blog.cz/0912/technika-prazske-zachranky   27.3.2011 17.18 
39

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:247:0021:0055:cs:PDF 19.3.2011 11.05 

 

http://tomas-buchtela.blog.cz/0912/technika-prazske-zachranky
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:247:0021:0055:cs:PDF
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Norma stanoví požadavek na vybavení vozidla pro komunikaci. V praxi je komunikace zabezpečena 

radiovým spojením.  

Nezjistil jsem žádný závažný nedostatek v přístrojovém vybavení vozidel typu B a C, kde jsem provedl 

namátkovou kontrolu vybavení. Ze sdělení vedoucích pracovníků ZZS, lékařů a záchranářů rovněž 

vyplývá, že v praxi jsou požadavky na vybavení zdravotnickými prostředky vesměs respektovány, 

přístroje požadavkům vyhovují, výrobci jednotlivých přístrojů splnění požadavků garantují. Řada 

přístrojového vybavení podléhá revizím, kde jsou vybrané parametry kontrolovány. V praxi se řeší 

spíše obnova a modernizace přístrojů a dalšího vybavení v  závislosti na finančních možnostech ZZS, 

nikoli samotná kvalita přístrojů nebo jejich nedostupnost. Občas se vyskytují technické vady u starších 

přístrojů, problémem se jeví občas překlady návodů k použití přístrojů. Vcelku hodnotím vybavení 

sanitních vozidel jako velmi kvalitní, nepředpokládám s aplikací normy v této části významné 

problémy. 

Problém vidím spíše v systémech uložení a upevňování přístrojů a ostatního vybavení a používání 

zadržovacích systémů během jízdy vozidla. Foto č. 11 Ani názor samotných zdravotnických pracovníků 

na tyto systémy není jednotný. Toto se promítá např. do požadavků na vybavení manipulačních ploch 

v prostoru pacienta. Foto č. 12. Norma vyžaduje např. zaoblené okraje ploch (snížení možnosti úrazu 

pracovníků), v praxi však z takto opatřených ploch „sjíždějí“ předměty, což s sebou může nést na 

druhé straně opět riziko úrazu40. Na tento problém jsem si nevytvořil ucelený názor, mám málo 

poznatků a zkušeností v tomto směru. 

 

9.  DOPAD APLIKACE NORMY NA PROVOZ ZZS JIHOČESKÉHO KRAJE 

ZZS Jihočeského kraje v minulém období nakupovala sanity převážně u výrobců, kteří respektovali při 

výrobě nástaveb, vestavěných komponent, zadržovacích systémů a dalších součástí vozidel základní 

požadavky ČSN 1789, a to minimálně od roku 2005. Rovněž tak toto zdravotnické zařízení ve 

výběrových řízeních na výrobu a dodávky vozidel neuplatňovala v zadávací dokumentaci požadavky 

v rozporu s normou.  Vedení ZZS průběžně spolupracovalo s výrobci na vyhledávání takových řešení, 

aby byly splněny požadavky normy na konstrukci vozidla a zároveň se vybavení mohlo vyvíjet v  

souladu se zvyšujícími se nároky na přístrojové vybavení.  Vozový park byl obnovován postupně, 

nejstarší vozidla jsou stará 10 -11 let, nejvíce zastoupena jsou vozidla do 6 let od uvedení do provozu. 

Tabulka č. 7. ZZS JČK byla jedním z prvních provozovatelů vozidel, kteří přistoupili k tzv. 

Battenburskému značení vozidel. Dopad aplikace normy se tedy promítal do provozu ZZS už 

v minulém období 5-6 let.  

                                                 
40 http://www.ldf.mendelu.cz/lide/clovek.pl?id=3435;zalozka=13;studium=30671;lang=sk 19.5.  2011 17.24 

 

http://www.ldf.mendelu.cz/lide/clovek.pl?id=3435;zalozka=13;studium=30671;lang=sk
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Právě k   výše uvedenému nepředpokládám žádný významný negativní vliv dopadu normy na provoz 

ZZS JČK. Vyhláška č. 221/2010 Sb. navíc umožňuje, aby vozidla, která neodpovídají ČSN 1789 

„dojezdila“ ve stávajícím stavu. Pokud to konstrukce vozidla dovolí, mají být tato vozidla dovybavena 

v souladu s normou do 1. 9. 2010. Postupně proběhne v jednotlivých střediscích ZZS kontrola všech 

vozidel a případné doplnění vybavení.  Po hrubém seznámení s vozidly ZZS JČK  předpokládám, že se 

bude jednat o doplnění ojedinělých kusů vybavení nebo spíše o jejich výměnu.  

Samozřejmě, že při nákupu nových vozidel musí být zohledněny i požadavky, na něž nebyl 

v minulosti kladen důraz (v rámci celé ČR) a které se nyní konkretizují na úrovni zkušeben, výrobců, 

ministerstva dopravy a ministerstva zdravotnictví, jako např. vybavení vhodnými sedadly, 

osvětlením, řešením ergonomického prostoru, hranami ploch a dalších zařízení v prostoru pacienta 

atd. Lze předpokládat, že do ceny vozidel se promítne i cena zkoušení k  doložení pro  potvrzení 

shody. Konkrétní finanční ohodnocení však nelze v této chvíli určit. Jednak není nastaven rozsah a 

ceny zkoušek, jednak se do ceny vozidel promítá řada jiných faktorů – konkurence výrobců, kurz 

koruny, podmínky výběrových řízení atd.  

Z hlediska personálního zajištění nepředpokládám v ZZS JČK v souvislosti s dopadem normy 

podstatné změny.  V ZZS pracuje kvalifikovaný technik a provoz již dnes odpovídá požadavkům na 

poskytování neodkladné péče i zdravotní dopravní služby.  

O situaci v ZZS dalších krajů mám sice informace neúplné, odvozené z činnosti výrobců a zkušeben. 

Usuzuji z nich však, že popsaná situace v ZZS Jihočeského kraje je spíše ojedinělá, v jiných krajích 

může být dopad aplikace normy podstatně výraznější.  

10. DISKUSE  

Když jsem se v rámci práce na MZČR seznámil s obsahem Vyhlášky č. 221/2010 Sb., která mimo jiné 

upravuje i požadavky na vybavení zdravotnických vozidel, domníval jsem se, že se jedná především o 

problém zdravotnických zařízení  ZZS a jejich technických pracovníků. Brzy poté, kdy jsem se o věc 

začal hlouběji zajímat, jsem zjistil, že dopad normy a těžiště případných změn se dotkne především 

výrobců vozidel, obchodních vztahů mezi uživateli a výrobci vozidel, práce zkušeben vozidel, krajských 

úřadů a orgánů ústřední správy, zejména ministerstva zdravotnictví a ministerstva dopravy. Dospěl 

jsem totiž k závěru, že vedle ryze technických otázek nelze pominout ani otázku celého systému 

výroby vozidel a systému ověřování plnění požadavků.   

EN 1789 je v evropském právu zařazena již od roku 2007, předtím byla zařazena již od roku 2003 

norma obdobná. Od té doby doznala norma mnoha změn v souvislosti se stále novými poznatky o 

bezpečnosti zdravotnických vozidel a možnostmi jejich výroby. Bylo jen otázkou času, kdy bude 

implementována do českého právního řádu a podmínky v ní stanovené vyžadovány platným 

právním předpisem. Výrobci i uživatelé zdravotnických vozidel měli tedy dostatek času se 
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s požadavky normy seznámit a postupně tomu přizpůsobovat jednotlivé parametry konstrukce a 

vybavení vozidel. Podle mých zjištění však nebyli na tuto situaci všichni výrobci ani koncem roku 

2010 zcela připraveni. Vyvstává otázka, proč tomu tak je.  

Podstata je v systému výroby vozidel. Některé vynucené změny jsou vyvolány přímo požadavkem 

na určitý prvek konstrukce vozidla, jiné v závislosti na rozsahu a umístění vybavení zdravotnickými 

prostředky. Do ČR jsou dováženy jak šasi, tak karoserie a vozidla, kde pomocí více či méně 

náročných úprav lze dokončit výrobek tak, aby vyhovoval požadavkům normy na sanitní vozidlo. 

Dováží se však i podvozky, kde je technicky velmi obtížné a nákladné konstrukci vozidla změnit. A 

nejedná se jen o technické problémy ve smyslu vývoje, konstrukce, zpracování a použití materiálů, 

ale i vyspělosti a zručnosti výrobců.  Je nutno zohlednit i finanční náklady na realizaci takových 

změn včetně ověřování vozidel. V některých případech je méně nákladné od přebudování určitých 

prvků a jejich testování upustit a zavést do výroby zcela nový typ nástavby vozidla nebo určitý 

systém vybavení. 

S povinností uloženou ČSN EN 1789 vyhotovit pro každý typ vozidla potvrzení shody, které by mělo 

garantovat kvalitu provedení zdravotnického vozidla, splnění požadavků normy a dalších souvisejících 

evropských norem, na které odkazuje, souvisí certifikace všech vestavěných komponentů, jak 

 technických dílů stavby vozu, tak vestavěných zařízení, přístrojů a jejich uchycení.  Norma přímo 

uvádí jako informativní přílohu vzor potvrzení shody, které by měl výrobce dodávat spolu s vozidlem 

jeho uživateli, tedy ZZS a ostatním zdravotnickým zařízením.  Přímo v tomto protokolu je uveden 

výčet zkoušek, které je třeba provést. Předpokládá se tedy, že výrobce na svou odpovědnost vozidlo 

vyrobí, vybaví a zkontroluje soulad s normou. To, co nemůže sám ověřit nebo prokázat, zadá k ověření 

autorizovanému subjektu, zkušebně, která vydá certifikát o provedené zkoušce.  

Je na místě diskutovat celý systém ověřování požadavků normy. Uvažuji nad tím, zda je možno 

v našich podmínkách stoprocentně akceptovat prohlášení výrobců bez jakékoli další kontroly. V ČR 

není k dnešnímu dni kompletní systém zkoušení řešen žádným opatřením, ať právním předpisem 

nebo např. metodickým pokynem ústředního orgánu. Není určen výčet a rozsah zkoušek, jež je nutno 

provádět ve zkušebnách, jaké doklady o ověření převzít od původního výrobce karoserie či šasi, do 

jaké míry akceptovat ověření některých parametrů výrobcem a v jakém rozsahu zavést následnou 

kontrolu. Hledá se systém, který by zohlednil požadavky normy, zajistil bezpečnost a byl zároveň 

finančně přijatelný.  Norma stanoví desítky požadavků, jejichž ověření je různě náročné. Některé 

požadavky lze ověřit vizuálně, např. vybavení zdravotnickými prostředky. Některé požadavky lze 

ověřit více či méně náročnou zkouškou, měřením nebo testem. Téměř všechny zkoušky jsou schopny 

zabezpečit zkušebny vozidel, některé zkoušky i jiné autorizované subjekty. Každé zkoušení však 

znamená prakticky určité zvýšení ceny sanitního vozidla.  Většina zkoušek se pohybuje řádově v ceně 

tisíců Kč. Výjimku tvoří dynamická zkouška ukotvení pevnosti nosítek, kterou je nutno opakovat, a 
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případně dynamická zkouška celé nástavby vozidla, kterou je nutno provádět do čtyř směrů a celková 

cena se pak pohybuje kolem 250-300 tis. Kč na jeden typ vozidla. (Tato zkouška však není dle normy 

povinná). Pokud je předložena kompletní kvalitní dokumentace celého vozidla, stálo by ověření 

parametrů na jeden typ vozidla dle údajů pracovníků zkušeben cca 40 tis. Kč. Zkoušky se však běžně 

provádějí pouze pro určitý typ vozidla nebo skupinu vozidel, proto se domnívám, že náklady na 

zkoušky se rozloží do výroby vozidel určitého typu a nehrají pro celkovou cenu vozidla významné 

navýšení.  

Pracovníci zkušeben poukazují na to, že některé parametry deklarované výrobci neodpovídají při 

měření deklarovanému splnění požadavku. Přesto se přikláním k tomu, aby těžiště odpovědnosti 

zůstalo na výrobcích vozidel. Domnívám se, že pro ověřování by měl být vypracován např. 

metodický pokyn na úrovni ústředního orgánu, ve kterém by bylo stanoveno, co a kdy je nutné 

ověřit zkouškou, co možno doložit výrobcem, v jaké formě, jakou dokumentací. Tento by pak měl 

být respektován jak výrobci, tak zkušebnami.  Zvýšila by se tak technická úroveň výrobců a jejich 

odpovědnost za kvalitní výrobu.  Na místě je pak zvážit, zda je potřebné stanovit mechanismus, jak 

namátkou ověřit plnění požadavků, tedy institut jakési supervize. Jedna z cest je zajistit toto na 

úrovni krajských úřadů, které vydávají souhlas s věcným a technickým vybavením zdravotnických 

zařízení. Kraj vynakládá zároveň nemalé prostředky na provoz ZZS.  Krajský úřad by měl mít 

možnost dát ověřit parametry vozidel v autorizované zkušebně. Vyžádalo by si to však finanční a 

personální zajištění na úrovni kraje.  Další variantou je zajistit totéž na úrovni zdravotních 

pojišťoven, které jsou plátci zdravotní péče. Zároveň se domnívám, že by zde mělo hrát větší úlohu 

ministerstvo dopravy, přinejmenším by mělo spolupracovat na vydání metodického pokynu pro 

ověření a zkoušení vozidel. Zároveň by mělo do právních předpisů zahrnout některé požadavky na 

konstrukci zdravotnických vozidel přímo.    

Zabýval jsem se otázkou, jak se promítne do celého systému účinnost Vyhlášky č.221/2010 S. a termín 

pro splnění požadavků normy. Ve vyhlášce je stanoven termín, do kdy musí být sanitní vozidla 

zdravotnických zařízení vybavena v souladu s požadavky vyhlášky, pokud to konstrukce vozidla 

dovoluje. Zároveň však vyhláška vyžaduje, aby všechna sanitní vozidla „nově uváděná do provozu“ po 

1. 9. 2010 byla již vybavena v souladu s požadavky vyhlášky. Pokud posuzuji připravenost celého 

systému výroby vozidel včetně zkoušení na aplikaci vyhlášky, musím konstatovat, že „dovybavení“ 

vozidel dle mého názoru není tak problematické jako zajištění nákupu vyhovujících vozidel pro 

všechna zdravotnická zařízení v ČR.  Požadavky normy se sekundárně promítají do provozu těch 

zdravotnických zařízení, která dosud nakupovala sanitní vozidla, která nevyhovují požadavkům normy.  

Ještě v roce 2010, kdy už byla Vyhláška č.221/2010 Sb., v platnosti, byla v některých případech 

požadována ve výběrovém řízení na výrobu vozidla montáž prvků v rozporu s požadavky normy a 

vyhlášky. 
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Jsem toho názoru, že by mělo být přechodné období pro naplnění požadavků vyhlášky prodlouženo 

tak, aby mohl být vozový park ZZS plynule obnoven bez toho,  aniž by to působilo problémy v provozu 

ZZS a do doby, která umožní výrobcům vozidel plynule přejít na nové podmínky.  Jedná se o 

legislativní opatření na úrovni MZČR.  

Co se týče vhodného přístrojového vybavení a pomůcek, nevidím žádný závažný, neřešitelný 

problém. Rozpoznal jsem však, že téměř u všech vozidel není snadné konstruovat nástavbu, 

upevnění přístrojů, lehátek, sedadel a dalšího vybavení tak, aby byla zajištěna určitá rezerva pro 

uložení povinného vybavení zdravotnickými prostředky včetně hmotnostní rezervy. Toto považuji za 

jeden z hlavních úkolů pro aplikaci normy v praxi. Je zde velké pole pro invenci výrobců, jak se 

k problému postavit. Vybírat materiály k výrobě nástavby, klást důraz na výběr typů sedadel, 

lehátek, přístrojů a pomůcek, zejména co se týče nejen jejich kvality, ale i hmotnosti. Vyžaduje to 

zejména vzdělání a zkušenosti managementu výrobců, v neposlední řadě i jejich odpovědnost a 

preciznost práce. Sám jsem ověřoval  hmotnosti jednotlivých částí vybavení  a kdybych nebyl 

poučen předem  zkušeným pracovníkem výroby, nebylo by pravděpodobně ověření a vyhodnocení 

kvalitní.  

Z hlediska práce zdravotnických pracovníků považuji za důležité soustředit se na naplnění 

požadavků, jež přímo souvisí s ergonomií, fyziologií a komfortem práce, což má v důsledku vliv na 

kvalitu péče.41 Jde o řadu opatření, z ergonomického hlediska např. o instalaci ergonomických a 

bezpečných sedadel, což přispívá ke snížení únavy, minimální výšku uvnitř vestavby, což umožňuje 

vzpřímenou polohu pracovníků. Pro zajištění fyziologických podmínek práce však chybí v předpisech 

povinnost instalace klimatizace v sanitních vozidlech. Zdravotničtí pracovníci se dostávají v letních 

měsících do extrémních podmínek, kdy je ve voze 40-50° C a mají na sobě celý ochranný oděv 

s pevnými botami dle platných předpisů.  

Nakonec se nemohu nezmínit, že určité potíže v praxi provozovatelů, výrobců vozidel i při ověřování 

působí fakt, že překlad evropské normy vykazuje určité nepřesnosti, což je u technického předpisu 

významné. Navíc byl převzat celý text, nedošlo k věcné úpravě, která by respektovala jednak české 

ustálené pojmy používané jak běžně, tak v platných českých předpisech, např. členění kategorií 

sanitních vozidel, jednak systém poskytování zdravotní péče. Do budoucna bych doporučil, aby při 

překladu spolupracovaly osoby, které se výrobou a zkoušením zabývají profesionálně a umějí odlišit 

jednotlivé nuance slov, sousloví a souvětí ve smyslu technického názvosloví a dále odborníci, kteří 

jsou orientováni v českých zdravotnických předpisech. 

 

                                                 
41

 http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V31-4HYV000  27.3.2011 17.50 
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11. ZÁVĚR A NÁVRHY NA OPATŘENÍ 

 

Práce je určena především technickým pracovníkům zdravotnické záchranné služby, kteří by měli 

mít alespoň základní přehled o implementaci evropské normy do českých právních předpisů a 

problematice dopadu na provoz ZZS. Práce by rovněž mohla být výchozím materiálem nebo spíše 

impulzem pro rozpracování podmínek výroby zdravotnických vozidel a jejich zkoušení. Uvědomuji 

si, že se jedná o první průřez  problematikou aplikace dopadu ČSN EN 1789 a se všemi závěry 

nemusí všichni výrobci sanitních vozidel souhlasit.   

Přesto jsem se pokusil shrnout dopad aplikace normy a navrhnout opatření, která by mohla být 

pro výrobu, zkoušení a provoz zdravotnických vozidel přínosem: 

11.1. Norma ČSN EN 1789 sleduje především kvalitu zdravotní péče, bezpečí pacienta a bezpečí 

zdravotnických pracovníků, v neposlední řadě i bezpečnost silničního provozu, např. v požadavku na 

uložení a zabezpečení plynů. Implementace normy do českého právního řádu je v tomto smyslu 

nesporným přínosem. 

11.2. Pro praxi je zásadní povinnost uložená normou  vyhotovit  pro každý typ vozidla potvrzení 

shody, které by mělo garantovat  kvalitu  provedení  zdravotnického vozidla, splnění požadavků 

normy a dalších souvisejících evropských norem, na které ČSN EN 1789 odkazuje.  

11.3. Požadavky ČSN EN 1789 se promítají nejen do provozu Zdravotnické záchranné služby, ale 

především do výroby zdravotnických vozidel. Aplikace normy do českého právního řádu má dopad i 

na činnost zkušeben vozidel a zavedení systému kontroly ze strany úřadů, které vydávají oprávnění 

k provozování zdravotnických zařízení a jsou tedy jedním z  článků kontroly zdravotnických vozidel. 

Měnící se požadavky na vybavení zdravotnických vozidel, jeho uspořádání a obsluhu vyvolávají nároky 

na organizaci práce a vzdělávání zdravotnických pracovníků i techniků zdravotnických zařízení. 

11.4. S problematikou požadavků ČSN EN 1789 a Vyhlášky č. 221/2010 Sb., na vybavení 

zdravotnických vozidel nebyli v době mého šetření dostatečně seznámeni všichni provozovatelé ZZS.  

Zpracoval jsem kompletní přehled požadavků ČSN EN a Vyhlášky č. 221/2010 Sb., na vybavení 

zdravotnických vozidel - materiál, který mohou využít i pracovníci krajských úřadů pro potřeby 

posuzování technického a věcného vybavení zdravotnických zařízení.  

11.5. Přestože je EN 1789 v evropském právu zařazena již od roku 2007, nebyli v roce 2010, kdy 

byla norma plně implementována do českého právního řádu, podle mých zjištění všichni výrobci 

zdravotnických vozidel na tuto situaci plně připraveni. Do výroby vozidel se vedle požadavků 

předmětné normy promítají i desítky dalších předpisů pro vozidla a zdravotnické prostředky a je velmi 

náročné požadavky a jejich vzájemné vztahy sledovat a do výroby včas zavádět.  
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11.6. Aplikace normy vyžaduje u některých typů vozidel oproti stávajícím postupům určité změny 

konstrukce vozidel. A to jak změny jednotlivých prvků vozidla požadované normou přímo, tak změny 

vyvolané požadavkem na rozsah a umístění vybavení zdravotnickými prostředky.   

11.7. V ČR jsou provozována zdravotnická vozidla mnoha výrobců, z nichž každý vyrábí unikátní 

typy tzv. nástavby na podvozky vozidel různých značek, které mají různé vlastnosti. Jejich uvedení do 

provozu a používání ve zdravotnictví je omezeno pouze technickými parametry a předpisy a není nijak 

dál regulováno (Není určen žádný typ vozidla nebo vymezen jejich okruh pro provoz ve zdravotnictví). 

U vozidel různých typů a druhů je náročné vyvíjet a realizovat konstrukční prvky vozidel a vybavení 

tak, aby odpovídaly požadavkům normy, a provádět jejich kontrolu.   

11.8. V normě je uveden výčet zkoušek, které je třeba doložit k potvrzení shody. U některých 

požadavků normy není přesně vymezeno, kdo které zkoušky provádí a jaký rozsah zkoušky je 

považován za dostatečný pro jejich splnění.   Na úrovni pracovníků autorizovaných zkušeben proběhla 

diskuze o sjednocení systému ověřování. Je proto nutno co nejdříve nastavit systém ověřování 

požadavků normy ve výrobě zdravotnických vozidel a kontroly jejich vybavení. Vyžaduje to součinnost 

ministerstva zdravotnictví, ministerstva dopravy, výrobců vozidel, pracovníků zkušeben vozidel a 

samotných provozovatelů, tj. zdravotnických zařízení a jejich zřizovatelů.  

 

11.9. Návrhy na opatření 

 

11.9.1. Návrhy pro zdravotnickou veřejnost a správní orgány  

 Prodloužit termín pro vybavení zdravotnických zařízení vozidly dle Vyhlášky č. 221/2011 Sb., 

nejméně o jeden rok.  Jedná se o legislativní opatření na úrovni MZČR. 

 Zajistit na úrovni MZČR seminář pro technické pracovníky ZZS, kde budou odborníky 

ministerstva dopravy a zkušeben prezentovány požadavky ČSN EN 1789 a jejich význam pro 

bezpečnost.  

 Uspořádat diskusní fórum výrobců zdravotnických vozidel a autorizovaných zkušeben, kde 

budou konkretizovány způsoby ověřování a zkoušení vozidel. 

 Pro systém ověřování doporučuji zpracovat metodický pokyn, který bude k dispozici nejen 

pracovníkům zkušeben, ale i výrobcům a uživatelům vozidel.  

 Na úrovni odborné veřejnosti apelovat jak na větší odpovědnost výrobců vozidel, tak na 

odpovědnost provozovatelů vozidel, tj. zdravotnických zařízení a jejich zřizovatelů. Tito by měli 

zadávat zakázky v souladu s platnými předpisy, resp. s Vyhláškou č. 221/2010 Sb., 

 Na úrovni krajských úřadů a Magistrátu hl. města Prahy vypracovat systém kontroly vozidel, 

který by se opíral o možnost ověření parametrů vozidel v autorizované zkušebně.  
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 Zakotvit do právního předpisu povinnost dodržet ve vozidlech typu A1 a A2  při instalaci 

sedadel volný prostor před sedákem, a to minimálně 680 mm, aby byl umožněn pohyb méně 

mobilních osob.  

 Z důvodu zvýšení bezpečnosti zdravotnických pracovníků zakotvit do právních předpisů zákaz 

montáže sklopných sedadel a otočných sedadel se zadržovacím systémem ukotveným na 

sedačku, pokud dochází při rázové zkoušce k destrukci sedadla.   

 Do právního předpisu zakotvit povinnost výrobců doložit k prohlášení protokol o provedení 

zkoušky o hmotnosti vozidla v návaznosti na garanci požadované hmotnostní rezervy určité 

kategorie, a to vždy na každý nový typ sanitního vozidla. Na základě tohoto údaje provozovatel 

může vybavit vozidlo zdravotnickými prostředky v souladu s normou, aniž by byla překročena 

maximální hmotnost vozidla.   

 Přinejmenším na úrovni metodického pokynu vyřešit povinnost rozsahu zkoušení upevňovacích 

a zadržovacích systémů, zejména u vozidel, kde je dostavována celá nástavba na šasi.  

   Do právního předpisu zavést požadavek na jednotný systém vizuálního zařízení (barvu majáku 

a barvu vozidla) tak, aby byla v provozu maximálně a jasně upřednostněna vozidla, která jsou 

určena pro poskytování zdravotní péče v případech bezprostředního ohrožení života a zdraví.  

Evropská norma toto nevylučuje. 

 Do právního předpisu zakotvit povinné vybavení vozidla typu C klimatizací.  

 

11.9.2. Návrhy pro výrobu a ověřování shody 

 Zrychlení ověřovat v autorizované zkušebně, není nutné zkoušet každé vozidlo, ale vždy určitý 

typ s plným vybavením, vztaženo k výkonu vozidla v kW/1kg. V případě, kdy bude mít zkušebna 

dostatek podkladů od výrobce, není nutné ani testování každé modifikace.  

 Pro ověření elektrické kompatibility doložit výrobcem ke každému přístroji a systému 

homologační technický protokol.  Pokud nebudou všechny doklady k dispozici, ověřit EMC ve 

zkušebně. Zároveň doporučuji provést finanční rozvahu a zvážit, zda je výhodnější provádět 

zkoušky EMC ve zkušebně nebo zaměnit konfiguraci výbavy vozidla. 

 Pro ověření veškeré elektroinstalace u vozidel s rozvodem elektrické energie nad 48V  dokládat 

k potvrzení shody platnou revizní zprávu. Pro ověření požární bezpečnosti ve všech případech, 

kdy chybí certifikace materiálů nebo vzniknou pochybnosti o hořlavosti materiálů, změřit 

hořlavost materiálů v autorizované zkušebně podle platné ISO normy. 

 Dodržovat a kontrolovat požadavky na přístupové otvory vozidla (zejména zadní dveře) a na 

ložnou plochu, kde nedodržení požadavků negativně ovlivňuje bezpečnost pacienta i posádky 
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vozidla, zejména při manipulaci s nosítky a křesly.  Pokud nepořídí výrobce přesnou výkresovou 

dokumentaci s údaji o ložné ploše, doporučuji ověřit ve zkušebně.   

 Pokud je vyhřívací systém u vozidel typu A a B závislý na chodu motoru, provést vždy ověření 

parametrů vyhřívání zkouškou, u vyhřívání na chodu motoru nezávislého, ověřovat zkouškou 

jen ta s výkonem pod 4,0 kWh. 

 Vyžadovat povinnost měření hluku ve vozidle na schváleném úseku zkušební dráhy 

autorizovaným subjektem ve všech případech, kdy je dostavována celá nástavba na šasi. 

 Dodržovat bezpodmínečně požadavky na bezpečnostní systém dle normy, konstruovat jen 

taková vozidla, aby byly všechny bezpečnostní prvky funkční, nereagovat na požadavky 

zadávací dokumentace, které nejsou v souladu s požadavky normy.  

 Všechna pomocná zařízení v kabině řidiče (jako navigace, radiostanice) zabudovávat z hlediska 

ergonomie a bezpečnosti přímo do skeletu vozidla, nejlépe do palubní desky. 

 Do vozidel typu B a C instalovat klimatizaci.  
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

 
 AGSS  systém - Anaesthetic gas scaveging systems 
ČR - Česká republika 
 

ČSN- Česká  technická norma 
EHS - Evropská homologační směrnice 
EIC - International elektrotechnical commission 

EMC - Electromagnetic compatibility 
EN- Evropská norma 
ES - Evropská směrnice 
EU - Evropská unie 
HZS - Hasičský záchranný sbor 
ISO - International Organzation for Standardization 
IZS - Integrovaný záchranný systém 
JčK - Jihočeský kraj 
KÚ - Krajský úřad 

LZS - Letecká záchranná služba 
MHMP - Magistrát hlavního města Prahy 
MZ - Ministerstvo zdravotnictví 
MZ ČR - Ministerstvo zdravotnictví České republiky 
PČR – Policie České repubiky 
PNP - Přednemocniční neodkladná péče 
RLP - Rychlá lékařská pomoc 

RZP - Rychlá zdravotnická pomoc 
RV - Výjezd randez - vouz v setkávacím systému 
Sb. - Sbírka zákonů 
ČÚBP- Český úřad bezpečnosti práce 
VŠ - Vysoká škola 
ZP - Zdravotní pojišťovna 
ZZ - Zdravotnické zařízení 
ZZS – Zdravotnická záchranná služba 
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