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Seznam použitých zkratek a symbolů 

AČR – Armáda ČR 

ARO - anesteziologicko-resuscitační oddělení 

CNS – centrální nervová soustava 

ČSA – Československé aerolinie 

EKG – elektrokardiogram 

FMV - Federálního Ministerstva vnitra  

HEMS - sdružení nestátních provozovatelů vrtulníků LZS 

ICAO - Mezinárodní organizace pro civilní letectví 

IZS – Integrovaný záchranný systém 

JAA - Joint Aviation Authoritie 

JAR - Joint Avation Requirements 

JAR OPS 3 - předpisy pro leteckou dopravu 

JIP – jednotka intenzivní péče 

LZS – Letecká záchranná služba 

LZZS – letecká základny zdravotnické služby 

MZ ČR – Ministerstvo zdravotnictví ČR 

NACA  ational Advisory Committee on Aeronatutics score  

PČR – Policie ČR 

PNP – prednemocniční neodkladná péče 

RLP - rychlá lékařská pomoc 

RLP-RV - RLP v Rendez-vous systému 

RZP - rychlá zdravotnická pomoc 

SAR / LPSZ – Search and rescue / Letecká pátrací a záchranná služba 

SNB – Státní národní bezpečnost 

TANAP – Tatranský národní park 

ZZ – zdravotnické zařízení 

ZZS – Zdravotnická záchranná služba 
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ÚVOD 

Záchranná služba jako taková je nedílnou součástí integrovaného záchranného systému 

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

Zdravotnická záchranná služba (dále jen „ZZS“). Samotná záchranná služba na území 

ČR má dlouholetou tradici. Patří mezi nejstarší organizace svého druhu v Evropě. 

Mladší, ale ne méně významná pro tuto oblast, je Letecká záchranná služba (dále jen 

„LZS“), která u nás působí již 22 let. Na začátku byla myšlenka vybudovat kvalitní síť 

stanovišť, která by pokryla Československou republiku. Z původních 12 plánovaných 

vzrostl počet téměř o polovinu, což pro nás jako občany, a potenciální pacienty, je 

velice pozitivní. Dalším mezníkem ve vývoji LZS byl vznik soukromých provozovatelů 

LZS, bez kterých by nebylo možné vytvořit tak kvalitní zázemí pro LZS, jelikož státní 

sektory, jako je Armáda ČR, mají za úkol spíše humanitární pomoc, cvičení vojsk a 

záchranu v rámci Armády ČR (Müllerová, 2009). 

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

to, jak vyspělí jsme v této oblasti. Důležitost a potřebnost LZS a ZZS obecně roste 

každým dnem. Málo který člověk si v dnešní uspěchané době dokáže představit 

záchranný systém bez LZS. Je důležité si uvědomit, že LZS je nedílnou součástí našich 

životů, a proto bychom si měli vážit práce a zkušeností záchranářů, stejně jako ochoty, 

se kterou pro nás toto poslání vykonávají. 

Cílem této diplomové práce je analýza a vytvoření uceleného přehledu zásahů letecké 

záchranné služby za období tří let (2009- 2011) na území České republiky. Dále si práce 

klade za cíl souhrnně popsat historický vývoj Letecké záchranné služby na území České 

republiky, popsat její současný stav včetně vybavení, které letecká záchranná služby 

využívá. 

První kapitola diplomové práce je věnovaná historii a činnosti Letecké záchranné služby 

v České republice, zejména pak vývoj jednotlivých středisek. Tato část práce se opírá o 

bakalářskou práci Vývoj a současný stav Letecké a záchranné služby v České republice 

a rozšiřuje ji o aktuální informace a změny. 

Druhá část práce je  věnovaná metodám podle, kterých proběhl sběr dat a byla sepsaná 

diplomová práce. 

Třetí kapitola je stěžejní kapitolou diplomové práce. Je zde na základě získaných dat od 

Ministerstva zdravotnictví ČR popsán a ukázán rozdíl vytíženosti a potřebnosti mezi 
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LZS a ZZS Analýza zásahů v číslech jasně ukazuje činnost záchranářů a potřebnost této 

práce pro obyvatele České republiky.  

. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

 

1.1 Integrovaný záchranný systém 

„Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho složek při přípravě na 

mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací“ (Martínek, 

Tvrdek, 2010, s. 50). Integrovaný záchranný systém (IZS) není institucí či úřadem, 

nemá budovy ani razítka a rozpočty. Využívá se v přípravě na vznik mimořádné 

události a při potřebě provádět současně záchranné a likvidační práce dvěma nebo více 

složkami IZS. V IZS se uzavírají specifické dohody. Jedná se o dohody o plánované 

pomoci na vyžádání, dohody o poskytnutí osobní nebo věcné pomoci, dohody o 

součinnosti složek IZS, dohody o spolupráci. Tyto slouží pro případy, kdy základní 

složky IZS nebudou mít dostatek sila a prostředků ke zvládnutí konkrétní situace 

(Martínek, Tvrdek, 2010). 

Integrovaný záchranný systém se řídí zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému. Tento zákon uvádí vymezení IZS, stanoví jeho složky, dále 

působnost a pravomoci. Zákon vymezuje několik základních pojmů pro oblast IZS:  

 IZS – koordinovaný postup složek při přípravě na mimořádné události, při 

provádění záchranných a likvidačních prací. IZS se používá v případě, že je 

třeba využít dvě a více jeho složek.  

 Mimořádná událost – škodlivé působení sil a jevů (ať už vyvolaných člověkem 

či přírodními vlivy). 

 Záchranné práce – činnost vedoucí k odvrácení či omezení působení rizik 

vzniklých mimořádnou událostí. Jedná se především o ohrožení života, zdraví či 

majetku.  

 Likvidační práce – jedná se o činnost, která odstraňuje následky mimořádných 

událostí.  

 Věcná pomoc – poskytnutí věcných prostředků v rámci záchranných či 

likvidačních prací. 

 Osobní pomoc – činnost či služba prováděná během záchranných či likvidačních 

prací.  
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Základními složkami jsou Policie ČR, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby, 

Hasičský záchranný sbor ČR a jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí 

kraje jednotkami požární ochrany. Vedle základních složek pak obsahuje ještě řadu 

složek dalších. Tyto jsou vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené 

bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, 

havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové 

organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím. 

Ostatní složky integrovaného záchranného systému poskytují při záchranných a 

likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání (Zákon č. 239/2000 Sb., o 

integrovaném záchranném systému). Následující schéma ukazuje průběh krizového 

řízení, ve kterém IZS hraje nezastupitelnou roli.  

 

ČR 

 

Kraj 

 

ORP 

 

 

 

 

 

Dokumentace havarijního plánování  

      Dokumentace krizového plánování 

 

Obrázek 1: Grafický průběh procesů krizového řízení (Vilášek, Fus, 2012, s. 128) 

Tedy je-li událost menšího rozsahu, řeší ji jednotlivé složky IZS dle vlastních právních 

norem. Jedná-li se o událost velkého rozsahu, řeší ji dvě a více složek IZS na základě 
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kritická infrastruktura, kterou nelze odvrátit běžnou činností úřadů a IZS, vzniká 

krizová situace. Tuto řeší orgány krizového řízení (Vilášek, Fus, 2012). 

Základní složky IZS zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku 

mimořádné události, vyhodnocení mimořádné události a neodkladný zásah v jejím 

místě. Aby systém fungoval efektivně, jsou síly IZS rozmístěny po celém území ČR. 

Jsou schopny okamžitého zásahu, disponují nepřetržitou tísňovou linkou. Pro účely této 

práce se budeme zabývat Zdravotnickou záchrannou službou, respektive její leteckou 

částí (Smetana, Kratochvílová, 2007). 

 

1.1.1 Zdravotnická záchranná služba 

Zdravotnická záchranná služba (ZZS) je specializovaným ambulantním pracovištěm. 

Zázemí jí poskytuje kraj, tento odpovídá za organizaci a zajištění činnosti záchranné 

služby na svém území. Některá výjezdová stanoviště jsou zřizována právnickými či 

fyzickými osobami. Zastřešujícím odborným orgánem je Odborná společnost pro 

urgentní medicínu a medicínu katastrof České lékařské společnosti J. E. Purkyně a 

Asociace zdravotnických záchranných a dopravních služeb (Martínek, Tvrdek, 2010). 

Činnost ZZS, stejně jako uspořádání soustavy zařízení a pracovišť, určuje Ministerstvo 

zdravotnictví. O záchranné zdravotnické službě pojednává zákon č. 374/2011 Sb., o 

zdravotnické záchranné službě. Tento vymezuje ZZS následovně: „Zdravotnická 

záchranná služba je zdravotní službou, v jejímž rámci je na základě tísňové výzvy, není-

li dále stanoveno jinak, poskytována především přednemocniční neodkladná péče 

osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života“ (Zákon č. 

374/211 Sb., o záchranné zdravotnické službě) 

Neodkladná přednemocniční péče (PNP) je péče o postiženého na místě, kde 

k postižení, tj. úrazu či náhlému onemocnění, došlo. Dále během dopravy do 

zdravotnického zařízení. ZZS zasahuje při stavech, které bezprostředně ohrožují život 

postiženého, mohou vést prohlubováním chorobných změn k smrti, způsobí bez 

rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné změny, působí náhlé utrpení 

a náhlou bolest, působí změny chování a jednání postiženého, které ohrožují jeho 

samého či jeho okolí (Smetana, Kratochvílová, 2007). Základními úkoly ZZS je 

nepřetržité zabezpečování následujících úkolů:  
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 Nepřetržitý kvalifikovaný příjem, zpracování a vyhodnocení tísňových výzev a 

určení optimální PNP, rozhodování o vyslání výjezdové skupiny.  

 Řízení PNP na místě události a spolupráce s velitelem zásahu. 

 Poskytnutí instrukcí k zajištění první pomoci prostřednictvím sítě elektronické 

komunikace před příjezdem výjezdové skupiny.  

 Vyšetření pacienta, poskytnutí a zajištění PNP na místě vzniku úrazu či 

onemocnění.  

 Soustavná péče v průběhu přepravy k cílovému poskytovateli akutní lůžkové 

péče a to až do osobního předání do rukou zdravotníka cílového poskytovatele.  

 Doprava pacienta letadlem mezi zdravotnickými zařízeními za podmínek 

soustavného poskytování PNP. 

 Doprava v rámci transplantačního programu.  

 Třídění osob postižených na zdraví při hromadných mimořádných či krizových 

událostech (Zákon č. 374/211 Sb., o záchranné zdravotnické službě).  

Zdravotnickou pomoc poskytuje více složek:  

 DZS (dopravní zdravotní služba) – neakutní sekundární převozy, organizačně 

nepatří pod ZZS 

 LSPP (lékařská služba první pomoci) – již zrušena, nahrazena urgentními a 

ambulancemi nemocnic. Bývala označována jako „pohotovost“. Zajišťovala 

návštěvy u méně akutních případů, volalo se na místní telefonní číslo.  

 ZZS (zdravotnická záchranná služba) – „záchranka“, zajišťuje PNP, dojezd 

s majákem do 15 minut, operuje přes tísňovou linku 155. 

 RZP (rychlá zdravotnická pomoc) – PNP při úrazových a neúrazových stavech, 

kdy není vyžadován zásah lékaře ZZS. Jezdí dva záchranáři. 

 RLP (rychlá lékařská pomoc) – PNP o pacienty v akutním ohrožení života. 

Poruchy vědomí, zástava dechu, bolest na hrudi, vážné úrazy, dopravní nehody. 

Sestává ze dvou záchranářů a lékaře.  

 LZS (letecká záchranná služba) – indikace výjezdu jako u RLP plus speciální 

případy jako je ztížený terén. Vzlétají dva piloti, záchranář a lékař.  

 RLP-RV (RLP v Rendez-vous systému) – osobní vůz bez nosítek, posádkou jsou 

řidič záchranář a lékař. Spolupracují se sanitkou RZP, mohou být dodatečně 
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přivolání k pacientovi. Po zaléčení na místě odjíždějí k dalšímu případu, obvykle 

nejsou přítomni převozu pacienta (Adámek, 2010). 

Následující obrázek ukazuje dvě varianty vyobrazení znaku ZZS.  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Znak ZZS 

 

Nadále se budeme zabývat Leteckou záchrannou službou (LZS), která je hlavním 

tématem této práce.  

 

1.2 Historie LZS 

V této kapitole bude nastíněn postupný vývoj LZS na našem území. Budou popsány 

typy využívaných strojů, postupný nárůst zásahů a dosahu LZS. Její postupný vývoj 

jakožto plnohodnotné součásti IZS.  

 

1.2.1 LZS v Československu 

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

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

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

přeprava raněného z Terezína do Ústřední Vojenské nemocnice v Praze Střešovicích 

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

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



 

 10 

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

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

verzi tohoto typu, ale pro příliš velkou vnitřní hlučnost nebyla používána (Kneissl, 

2009). 

Na podzim roku 1962 byly provedeny první pátrací lety ve Vysokých Tatrách a to 

vrtulníkem Mi-4. Vrtulníky, jakožto záchranné prostředky, prošly pětiletou pauzou a ke 

slovu se dostaly až v červnu roku 1965 při povodních. Nad zatopenými oblastmi se 

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

vysokohorská záchranná akce s přistáním vrtulníku v horském terénu se odehrála 23. 9. 

1965, kdy byla jugoslávská horolezkyně zachráněna v oblasti Doliny Zlomísk. Akci 

provedl policejní vrtulník Mi-4 s registrací OK – BYN, který byl ve spolupráci s 

Tatranská horská služba (THS) využíván k provádění pátracích letů po nezvěstných. Za 

řízením stroje seděli piloti mjr. F. Červíček a  kpt. E. Flégl (Kneissl, 2009; Smetana, 

Kratochvílová, 2007; Adámek, 2010). 

V 60. a 70. letech byly záchranné lety na našem území spíše sporadické a to z důvodu 

nedostatku vhodných typů vrtulníků (Smetana, Kratochvílová, 2007). Přesto však řadu 

leteckých záchranných akcí nacházíme. V roce 1972 byla obnovena spolupráce s letkou 

Federálního ministerstva vnitra, které začalo provozovat vrtulník Mi-2. Roku 1973 

uskutečnil kpt. M. Fabík v rámci zkoušek kolem 30 přistání v horském terénu, nejvýše 

v Lúčnom sedle, 2168 m nad mořem. V létě 1974 stroj Mi-2 LS FMV vypomáhal 

horské službě a zasahoval při vícerých těžkých záchranných akcích. V menší míře byl 

též využíván stroj Mi-2 Slov-airu. Rok 1975 znamenal přelom ve způsobu použití 

vrtulníku při záchraně v horách. Do té doby zabezpečoval pouze transport záchranářů a 

materiálu do údolí. 24. 7. 1975 uskutečnila posádka vrtulníku  Mi-2 Slov- airu ( reg. 

značka OK – EIR)  první transport zraněného přímo z horolezeckého terénu. Protože 

vrtulník nebyl vybavený palubním navijákem, zraněný byl přepraven v podvěsu na 8 

metrů dlouhém laně. V průběhu celé letní sezóny 1976 byl vrtulník LS FMV na 

popradském letišti a uskutečnil 39 akcí v Tatrách, tj. plnou polovinu záchranných akcí 

horské služby za toto období (Kneissl, 2009). 

Po smrti M. Fabíka, který zahynul v důsledku letecké nehody u Bratislavy, se začal 

v horách více používat vrtulník typu Mi-8. Tato etapa je poznamenána tragickou 

nehodou při záchranné operaci 25. 6. 1979 v Mlynickej dolině, kdy při havárii vrtulníku 
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Mi-8 B-8021 zahynuli dva členové posádky a 4 pracovníci horské služby. Pátý podlehl 

zraněním o týden později v nemocnici. S těžkými zraněními přežili druhý pilot a jeden 

záchranář.  

Důležitým zlomovým momentem byl 2. mezinárodní kongres záchranných služeb 

AIRMED 85 v Curychu, kam zavítala i československá delegace. Tento zásadním 

způsobem ovlivnil celý koncept LZS. Klíčovou roli zde sehrálo Federální ministerstvo 

dopravy, odbor civilního letectví. Na jejich popud vznikl v roce 1985 tým specialistů 

z oblasti letectví, medicíny a horských služeb při Ministerstvu dopravy ČSSR (MD 

ČSSR), který připravil podklady a řídil a koordinoval zavádění LZS v ČSSR (Smetana, 

Kratochvílová, 2007; Kneissl, 2009). 

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

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

dlouhým pozemním transportem ohroženi. Přeprava byla vykonávána letouny typu L 

200 Morava. Již v roce 1965 bylo přepraveno 960 pacientů a nalétáno 2 571 000 

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

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

k záchraně lidského života. 

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

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

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

provozovatelé vrtulníků v rámci republiky. Preferována měla být obsluha dálnic a 

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

turistů (Kneissl, 2009). Začaly se provádět první ověřovací lety, vybírala se vhodná 

místa pro přistání u nemocnic, byla vyvinuta a vyrobena zdravotnická zástavba do 

vrtulníku, byly vyřešeny požadavky na spojení pro zdravotnické i bezpečnostní složky. 

Také bylo připraveno nezbytné zázemí na základně Letecké záchranné služby v Praze, a 

PZL-Swidnik Mi-2. Provozovatelem střediska se stala Letecká správa SNB, později 

Policie ČR. Pravidelný provoz LZS byl zahájen 1. 4. 1987 právě v Praze. Do konce 

roku 1987 zahájila svou činnost i slovenská střediska v Banské Bystricy a Popradě 

(vrtulníky Mi-2 a Mi-8). Do roku 1992 bylo postupně zprovozněno 18 středisek po celé 

České i Slovenské republice. Toto zajistilo celoplošné pokrytí s dostupností odborné 

zdravotnické pomoci do 15 minut. ČR se řadí mezi několik málo zemí Evropy, kde 
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tento systém pokrytí důsledně funguje a má tak velmi kvalitní neodkladnou péči o 

pacienta (Kneissl, 2009; Smetana, Kratochvílová, 2007; Adámek, 2010). 

Od samého začátku byl položen velký důraz na zajištění potřebné provozní bezpečnosti, 

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

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

1987 vykonával tuto činnost vrtulník ze stavu Letecké služby Federálního Ministerstva 

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

vrtulníkem Slov-airu (Kneissl, 2009). 

 

Střediska LZS v Československu 

V období od 1. 4. 1987 do 30. 5. 1987 se uskutečnil ve Středočeském kraji a v oblasti 

Prahy zkušební provoz LZS zabezpečován vrtulníkem Mi-2 LS FMV pod názvem 

Kryštof 1. V druhé etapě, od 15. 7. do 30. 9. 1987, vykonával tutéž službu vrtulník 

Slov-airu. Od 1. 7. 1988 byla zahájena další etapa zkušebního provozu V období od 1. 

7. 1987 do 30. 9. 1987 probíhal zkušební provoz střediska Letecké záchranné služby 

v Banskej Bystrici s vrtulníkem Mi-8. Volací znak byl Kryštof 2 (Kneissl, 2009). 

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

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

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

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

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

služba (THS) souběžně usilovala o dovoz speciálního stroje pro záchranu v horách. 

S dopomocí Ministerstva lesního a vodního hospodářství SR a prostředků získaných 

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

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

pronajatý firmě Air Transport Europe s.r.o. (ATE) (Kneissl, 2009). 

Od 1. 7. 1988 se do systému LZS zapojily i vrtulníky Slov-airu operující v Brně 

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

Kryštof 5 a roku 1990 následoval Hradec Králové jako Kryštof 6. S tímto volacím 

znakem operovaly vrtulníky LS FMV. Dále od května 1990 držely na vrtulníkové 
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základně v Prostějově armádní stroje Mi-17 od 51. vrtulníkového praporu hotovost pro 

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

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

pro úkoly LZS připravené dva vrtulníky Mi-8 (0818 a 1932) v Plané. Dalšími středisky, 

která zahájila činnost, byly Košice s volacím znakem Kryštof 8, 1. 10. 1990 Olomouc 

s volacím znakem Kryštof 9 a Nové Zámky s volacím znakem Kryštof 10. Hned 15. 10. 

1990 se zapojila i Bratislava jako Kryštof 11 a v roce 1991 byl zahájen provoz střediska 

LZS i v Jihlavě jako Kryštof 12 (Kneissl, 2009). 

Od 1. 5. 1991 zahájily činnost, jako Kryštof 13, armádní stroje Mi-2 z letiště Planá u 

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

volací znak Kryštof 7. 1. 7. 1991 zahajuje činnost Kryštof 14 v Žilině a Kryštof 15 

v Ústí nad Labem, následovaný Trenčínským Kryštofem 16, který byl provozován 

společností Bel-AIR. Roku 1992 vzniklo středisko LPZS (SAR) provozované armádou 

jako Kryštof 17 v Havlíčkově Brodě a ještě téhož roku se do systému zapojil i Kryštof 

18 v Liberci. Jak je vidět, vzniklo o celých 50% více středisek, než předpokládali 

pánové Kakos a Šubrt (Kneissl, 2009). 

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

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

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

Téhož roku přešel Kryštof 7 do podřízení11.vrp. Významným počinem roku 1992 bylo 

založení Asociace leteckých záchranných služeb ČSFR – HEMS (Kneissl, 2009).  

 

1.2.2 LZS v ČR po roce 1993 

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

se vypořádat také s rozdělením LZS na dva celky, český a slovenský (Kneissl, 2009). 

Od té doby se vyvíjí LZS České republiky samostatně v gesci Ministerstva 

zdravotnictví, které garantuje kvalitu, činnost a rozvoj LZS.  V roce 1995 byla 

novelizována základní právní norma – vyhláška MZ ČR o zdravotnické záchranné 

službě, která vytváří základní rámec k řešení systému zdravotnické záchranné služby na 

území ČR (Krutský, 1990). LZS se stala nedílnou součástí státem garantované 
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zdravotnické záchranné služby jako jeden z prostředků poskytování přednemocniční 

neodkladné péče. LZS doplňuje svými prostředky v indikovaných případech optimální 

dislokovanou síť pozemních výjezdových stanovišť zdravotnického záchranného 

systému (Krutský, 1990). 

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

1989 byl pozměněn způsob financování služeb poskytovaných provozovateli LZS a 

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

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

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

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

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

L1 – L18 měly spíše povahu doporučení, jsou předpisy JAR implementovány přímo do 

zákona. Ačkoliv se Česko stalo členem JAA až roku 2001, byl předpis JAR OPS 3 

(předpisy pro leteckou dopravu) přijat a uveden v platnost již 1. 8. 1999, jakožto 

výlučný předpis pro obchodní leteckou přepravu vrtulníků. ČR tak byla sedmým státem, 

který předpis přijal. Standardizační  návštěva instruktorů JAA proběhla v lednu 2004. 

Přechodné období, kdy mohly být pro LZS provozovány i stroje nesplňující požadavky 

JAR OPS 3, skončilo s koncem roku 2004 (Kneissl, 2009).  

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

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

letectví a eventuelně i L12 Letecká služba pátrání a záchrany-SAR [2]. Od 1. 7. 1998 

platí také JAR-145 Approved Maintenance Organisations a od 1. 7. 2001 navíc i předpis 

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

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

členem JAA (Kneissl, 2009).  

Po rozdělení Československé republiky došlo k převzetí středisek provozovaných 

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

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

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

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

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

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

http://www.hems.wz.cz/historie.htm#_ftn2
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do služby stroje Eurocopter AS 355 F2 s registry OK – AIA a OK – AIB v únoru 1996, 

dále OK – MIA od listopadu 1998 (Kneissl, 2009).  

Rok 1993 přinesl řadu změn. Kryštof 17 (Havlíčkův Brod) byl od 2. do 4. týdne roku 

1993 mimo provoz. V květnu 1993 přebral 11. vrtulníkový prapor v Líních středisko 

LZS v Plané - Českých Budějovicích. 10. srpna 1993 byl do aktivní služby zařazen 

vrtulník Bell 412HP LS PČR. Nedořešená legislativa propojující funkci LZS, její 

pravomoci a možnosti ve vztahu k civilnímu sektoru dovedla činnost vojenské LZS v 

průběhu roku 1993 do situace, která málem vyústila v  její zrušení. Na přelomu roku 

1993-94 došlo k zásadní změně v pojetí a filozofii LZS. Armádní LZS měla 

zabezpečovat cvičení vojsk, v mírovém životě by pak měla plnit funkci humanitární. 

Změny pokračovaly i v následujících letech. Od 29. 6. 1994 do 29. 7. 1994 byl zkoušen 

zapůjčený BK 117 D - HIMV do středisek Líně, Hradec Králové a Praha(Kneissl, 

2009). Armádní Kryštof 7 v  Plzni - Líních se začlenil do struktury SAR, a proto byly 

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

středisko LZS v Havlíčkově Brodě Kryštof 17 zaniklo v prosinci 1994 v souvislosti se 

zrušením 51. vrp. Firma HELICOPTER, s.r.o. získala středisko LZS v Českých 

Budějovicích Kryštof 13 po armádě k 1. lednu 1995. Armáda však po dohodě 

provozovala středisko ještě několik dnů, než si nový provozovatel opatřil vrtulník. 

Středisko bylo přesunuto z Plané do Hosína. 

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

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

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

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

armády". Po rozhodnutí ministrů na začátku roku 1997 o převzetí střediska civilním 

provozovatelem se v médiích rozhořela kampaň za zakonzervování staré struktury. 

Armáda, kromě SAR, odešla k 6. základně dopravního letectva do Kbel. Do Líní přišly 

první W-3A Sokol pro SAR (Kneissl, 2009).  

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

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

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

rozhodnuto uspořádat nové výběrové řízení. K 1. prosinci 1998 se přesunula 3. 

vrtulníková letka z 6. základny dopravního letectva v Kbelích zpátky do Líní. Zde 
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vznikl VÚ 6309 letka letecké pátrací záchranné služby s vrtulníky W -3A. 3. listopadu 

2000 byl otevřen nový heliport LZS v Hradci Králové. V prosinci 2001 Ministerstvo 

zdravotnictví prodloužilo smlouvy s nestátními provozovateli LZS. Noční provoz v 

Olomouci byl zrušen. Ministerstvo zdravotnictví prodloužilo v lednu smlouvy s 

nestátními provozovateli LZS ohledně nočního provozu (Kneissl, 2009).  

 

1.3 Střediska a provozovatelé LZS v České republice 

Kryštof 1 – Praha 

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

srpna sloužil první vrtulník Bell 412HP. Od 29. 6. 1994 do 29. 7. 1994 byl zkušebně 

používán vrtulník BK 117C-1, D – HIMV zapůjčený z Německa na střediscích Praha, 

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

1. ledna 1998 byl zaveden noční provoz trvale (Kneissl, 2009). V současné době v Praze 

stále operuje PČR a to s vrtulníkem EC 135 T2 (Vrtulník, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Policejní vrtulník (Kneissl, 2009)  
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Obrázek 4: Vrtulník LZS (Kneissl, 2009)                                                                       

Kryštof 4 – Brno 

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

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

dvoumotorová verze Bell 206, odpovídající požadavkům předpisu JAR OPS 3 (Kneissl, 

2009). V současné době operuje v Brně stroj EC 135 T2+ (Vrtulník, 2011). 

Kryšfot 5 – Ostrava 

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

nasadila stroj AS 355F-2. Od poloviny ledna 2005 (14. 1. 2005) byl nasazen zbrusu 

nový stroj EC 135 T2 (CPDS), OK - DSD (Kneissl, 2009). Stroj EC 135 T2+ v Ostravě 

létá i v současnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Heliport Ostrava – Kryštof 5 (DAS a.s., 2009) 

 



 

 18 

Kryštof 6 – Hradec Králové 

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

PČR zde provozovala primárně vrtulník EC 135 T2 (LZE letiště Líně, 2009). Od roku 

2009 přebrala Hradec Králové DSA a.s., která též využívá stroj EC 135 T2 (DSA, 

2009). 

 

Obrázek 6: Heliport Hradec Králové – Kryštof 6 (DSA a.s., 2009) 

 

Kryštof 7 – Plzeň 

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

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

Na konci roku 1994 se 11. vrtulníkový pluk přestěhoval do Přerova. V Plzni zůstalo 

středisko letecké požární a záchranné služby. Líňská LZS byla rozdělena na dvě 

samostatné jednotky: Letecké středisko záchranné služby (piloti, mechanici a stroje) a 

Středisko LZS (lékaři, sestry) (Kneissl, 2009). Plzeňský kraj je jediný, kde v současné 

době zajišťuje LZS Armáda ČR. Využívá stroje W-3 A Sokol (Vrtulník, 2011). 

Kryštof 9 – Olomouc 

Roku 1994 byla stanice přesunuta na Tabulový vrch. V roce 1996 přišel do stanice nový 

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

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

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

okamžitě nasazen pro ambulantní let (Kneissl, 2009). V olomouckém kraji nyní 

zajišťuje LZS Alfa-helicopter s.r.o. s vrtulníkem EC 135 T2+ (Vrtulník, 2011). 
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Kryštof 12 – Jihlava 

K 1. lednu 1993 stanici přebrala společnost Alfa-helicopter s.r.o. a nasadila v roce 1994, 

místo starého vrtulníku Mi-2, stroje Bell 206L-3, L-4. 29. října 2003 byl vrtulník Bell 

206L-4 nahrazen strojem Bell 427 (Kneissl, 2009), který zajišťuje provoz až do dnešní 

doby.  

Kryštof 13 – České Budějovice -Hosín 

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

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

S koncem roku 2003 firma Helicopter s.r.o. ukončila činnost a předala k 1. lednu 2004 

stanici společnosti Alfa-helicopter s.r.o se strojem Bell 206LT4, OK - ZIU. Ten byl 

později nahrazen Bellem 427 (Kneissl, 2009). Stejně jako v Jihlavě i zde funguje tento 

stroj i v současné době. 

Kryštof 15 – Ústí nad Labem 

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

stroj Mi-2, který byl později nahrazen strojem AS 355F-2 (LZE letiště Líně, 2009). 

Nyní operuje v Ústí na Labem nejoblíbenější stroj LZS EC 135 T2 (Vrtulník, 2011). 

 

Obrázek 7: Heliport Ústí nad Labem – Kryštof 15 (DAS a.s., 2009) 
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Kryštof 18 – Liberec 

DSA a.s. přebralo stanoviště od Bel-AIR s.r.o. k 1. lednu 1993. Do služby nasadilo 

stroje AS 355F-2, které nahradily staré Mi-2 (Kneissl, 2009). Tyto stroje následně 

nahradily modernější vrtulníky EC 135 T2.  

 

Obrázek 8: Heliport Liberec – Kryštof (DAS a.s., 2009) 

 

Z následujících dvou obrázků je dobře patrné rovnoměrné pokrytí celé České republiky. 

Až na Zlínský, Pardubický a Karlovarský kraj, mají všechny kraje vlastní stanoviště 

LZZS. Kraje, které pak nemají vlastní stanoviště, jsou vždy v dostatečné blízkosti 

stanoviště jiného kraje. Obrázky ukazují rozdělení dle jednotlivých provozovatelů a to 

v porovnání stavu v letech 2005 – 2008 a od roku 2009. 
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Žlutá – DSA, červená – Alfa helicopter, modrá – PČR, zelená - AČR 

Obrázek 9: Rozložení dle provozovatelů před rokem 2009 (Adámek, 2010, s. 74) 

 

 

Obrázek 10: Rozložení dle provozovatelů od roku 2009 (HEMS, 2009) 
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Můžeme tedy vidět, že rozdělení LZS se od roku 2009 změnilo. Armáda ČR zůstala v 

plzeňském kraji, kde je též základna SAR pro pátrání a záchranu. Policie ČR se stáhla 

ze dvou oblastí a zůstala pouze v Praze. Nestátní provozovatelé pokrývají šest oblastí, 

státní pak čtyři oblasti. Rozložení provozovatelů LZS dle jednotlivých územních 

středisek, i s údaji o jejich volacím znaku a typu využívaných strojů, ukazuje následující 

tabulka.  

Tabulka 1:  Rozložení provozovatelů LZS dle jednotlivých územních středisek (Smetana, 

Kratochvílová, 2007; Vrtulník, 2011) 

Sídlo LZS Volací znak Typ vrtulníků  Provozovatel Pohotovost 

Praha Kryštof 1 EC 135 T2 Policie ČR 24 hod 

Brno Kryštof 4 EC 135 T2+ Alfa-Helicopter s.r.o. Denní  

Ostrava Kryštof 5 EC 135 T2+ DSA a.s. 24 hod 

Hradec Králové Kryštof 6 EC 135 T2 DSA a.s. Denní 

Plzeň Kryštof 7 W-3A Sokol Armáda ČR 24 hod 

Olomouc Kryštof 9 EC 135 T2+ Alfa-Helicopter s.r.o. 24 hod 

Jihlava Kryštof 12 Bell 427 Alfa-Helicopter s.r.o. Denní 

České 

Budějovice 
Kryštof 13 

Bell 427 
Alfa-Helicopter s.r.o. Denní 

Ústí nad Labem Kryštof 15 EC 135 T2 DSA a.s. Denní 

Liberec Kryštof 18 EC 135 T2 DSA a.s. Denní 

 

V této souvislosti je pak zajímavý letecký park jednotlivých provozovatelů. Tento 

ukazuje následující tabulka.  
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Tabulka 2: Letecký park jednotlivých provozovatelů (DSA a.s., 2009; Alfa-helicopter, 2011; 

Vrtulník, 2010; AČR, 2010) 

Provozovatel Typ stroje 

Letecká služba Policie ČR Bell 412 HP, EC 135 T2 

DSA a.s. EC 135 T2, EC 135 T1, EC 135 T2+ 

Alfa helicopter s.r.o. Bell 206 L4T, Bell 427, EC 135 T2+ 

Armáda ČR W-3A Sokol, Mi-24 (včetně Mi-35), Mi-8,    

Mi-17 (včetně Mi-171Š) 

 

1.4 Činnost LZS 

Výjimečné postavení, které LZS požívá, plyne z používání specifických dopravních 

prostředků. Nejčastěji jsou to vrtulníky, které mají vyšší rychlost zásahu a umožňují 

letět s pacientem přímo na specializované pracoviště, které poskytne nejvhodnější péči 

pro daný případ. Stanoviště LZS jsou součástí územních stanovišť ZZS. Dopravní 

službu však zajišťují smluvně státní i nestátní provozovatelé. Tito dopravci jsou 

najímáni na základě usnesení vlády a financování z dotací Ministerstva zdravotnictví. 

Způsob dopravy je velkou výhodou LZS, ovšem současně její nevýhodou, neboť využití 

LZS mohou značně limitovat povětrnostní podmínky (Smetana, Kratochvílová, 2007). 

LZS má tedy své výhody i nevýhody. Mezi výhody patří rychlost, šetrnost a nezávislost 

na komunikaci. Mezi nevýhody pak počítáme závislost na počasí, omezený prostor, 

vibrace a hluk a překládání – nevyhovující heliporty (LZE letiště Líně, 2009).  

Specifickou podmínkou provozu vrtulníku LZS je viditelnost. Povolení vzlétnou je dáno 

předpisy. Záleží na dohledu, výšce mraků a zkušenostech posádky. Překážkou v letu je 

mlha. Za tmy smí vrtulník provést let, pakliže se letí do míst, kde to pilot zná, tedy byl 

tam za světla, či pokud je zajištěno osvětlení. V noci se létají spíše sekundární lety, do 

terénu se vyráží méně. Přistávání na heliportech u nemocnic není potíž ani za tmy. 

Běžné směny u LZS začínají 15 minut před východem slunce a končí 15 minut po jeho 

západu. Na základnách v Praze a Brně je provoz nonstop a to rozdělen do dvou směn 7 

– 19 a 19 – 7 hod. Létá se podle GPS navigace, nicméně posádka pilotů precizně ovládá 
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klasickou navigaci dle papírové mapy a vizuálních bodu, tuto průběžně cvičí pro případ 

výpadku GPS signálu či selhání techniky (Adámek, 2010). 

LZS je celosvětově používána v kombinaci s pozemní záchrannou službou. Statistiky 

vypovídají, že u polytraumatizovaných pacientů, kterým nebyla poskytnuta adekvátní 

pomoc do 25 minut od úrazu, dochází ve dvou třetinách případů k úmrtí. U zraněných, 

kteří jsou ošetření v prvních 14 minutách, dochází ke komplikacím, případně úmrtí 

pouze ve 20 % případů. Proto má LZS své pevné místo v systému ZZS. O nasazení 

vrtulníku rozhoduje personál zdravotnického operačního střediska daného kraje, kam 

směřuje tísňový hovor na linku 155. Dle závažnosti zdravotního stavu pacienta je 

rozhodnuto o případném využití vrtulníku. Od obdržení výzvy je vzlet uskutečněn do 2-

3 minut. Posádka vrtulníku je ve stálém radiovém spojení s operačním střediskem. Pro 

primární lety má vrtulník akční rádius v průměru 70 km (Smetana, Kratochvílová, 

2007). Ve specifických případech dochází i k přeshraniční spolupráci. Např. při lavině 

na polské straně Krkonoš, může polská horská službu požádat o pomoc své české 

kolegy, kteří následně přivolají českou LZS (Adámek, 2010). 

Výjimečné postavení, které LZS požívá, plyne z používání specifických dopravních 

prostředků. Nejčastěji jsou to vrtulníky, které mají vyšší rychlost zásahu a umožňují 

letět s pacientem přímo na specializované pracoviště, které poskytne nejvhodnější péči 

pro daný případ. Stanoviště LZS jsou součástí územních stanovišť ZZS. Dopravní 

službu však zajišťují smluvně státní i nestátní provozovatelé. Tito dopravci jsou 

najímáni na základě usnesení vlády a financování z dotací Ministerstva zdravotnictví. 

Způsob dopravy je velkou výhodou LZS, ovšem současně její nevýhodou, neboť využití 

LZS mohou značně limitovat povětrnostní podmínky (Smetana, Kratochvílová, 2007). 

Lety LZS se dělí na primární a sekundární. Primární lety slouží k poskytnutí včasné 

neodkladné péče na místě úrazu či onemocnění, které ohrožuje vitální funkce pacienta. 

Sekundární lety pak slouží k přesunu pacienta mezi zdravotnickými zařízeními do 

vyšších specializovaných medicínských center, k převozu orgánů k transplantaci, 

k repatriačním letům a k převozu pacientů z ciziny Jedná se o rychlé zásahy, kdy je 

dostupnost PNP prostřednictvím LZS výrazně lepší, než v případně běžných pozemních 

sil. Takovým případy jsou např. autonehody či zásahy v těžce dostupném terénu.  

Sekundární lety pak probíhají především v případech, kdy tímto dochází k výraznému 

časovému zkrácení přesunu, či kdy by pozemní přeprava mohla zhoršit pacientům stav, 

např. při poranění páteře či mozku (Smetana, Kratochvílová, 2007). 
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Specifický postup je v případě zdravotnického záchranného zásahu při hromadném 

neštěstí. Při organizaci se uplatňuje operační středisko ZZS a vedoucí lékař zásahu. 

Vedoucím zdravotnického zásahu je lékař skupiny, která přijela na místo jako první. 

Zdravotnické skupiny, které dorazí později, se řídí pokyny první osádky. Zdravotnický 

personál nevstupuje do nebezpečných zón, odtud vynáší pacienty členové příslušných 

složek IZS. Postup lze zobecnit do následujícího algoritmu:  

 Přijetí tísňové výzvy,  

 vyhodnocení situace, odhad potřebných sil a prostředků,  

 aktivace traumatologických plánů,  

 organizace činnosti na místě události,  

 třídění a ošetření dle naléhavosti,  

 paralelní uvolnění lůžek v odpovídajících zdravotnických zařízeních,  

 odsun postižených,  

 identifikace zemřelých a raněných,  

 zpracování dokumentace,  

 paralelní zajištění běžné činnosti ZZS. 

V rámci letového provozu má vrtulník LZS přednost před všemi ostatními účastníky 

letového provozu v dané oblasti. Posádka vrtulníku LZS se hlásí heslem Kryštof, řízení 

letového provozu pak vrtulníku uvolní cestu, odkloní dopravní letadla atd. (Adámek, 

2010). 

LZS v ČR zajišťují tito provozovatelé:  

HEMS – sdružení nezávislých provozovatelů vrtulníků letecké záchranné služby. Toto 

sdružení zahájilo činnost roku 2001 a to s cílem zvýšit kvalitu, odbornou úroveň, 

hospodárnost LZS v ČR. Zakladateli sdružení HEMS jsou společnosti Delta Systém Air 

a.s. – nyní DSA a.s. a Alfa Helicopter s.r.o.  Tito působí celkem v šesti střediscích 

z celkového počtu deseti územních středisek v rámci ČR. Pokrývají 60 % území 

republiky. Členové sdružení spolupracují na zajištění nočního provozu LZS a při 

výcviku letových a zdravotnických posádek. Dále pořádají výcvik týmů schopných 

pracovat v nedostupném terénu.  

 DSA a.s. provozuje LZS od roku 1993. Vedle této nabízí ještě celou řadu služeb 

spojených s letectvím.  
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 Alfa Helicopter vznikla roku 1991. Je obchodní leteckou společností. V oblasti 

záchranné služby je obchodním leteckým dopravcem zaměřeným na převoz 

raněných a nemocných. Tato aktivita představuje 98 % činnosti firmy.  

Státní provozovatelé – armáda a policie ČR (Smetana, Kratochvílová, 2007). 

 

1.5 Rozdělení činnosti LZS 

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

službách záchrany: 

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

(SAR), v češtině (najdi a zachraň). 

 V její modifikaci v bojových podmínkách – Combat SAR. 

 Třetí službou je letecká záchranná služba (LZS). Pro ni se používají dva termíny 

v angličtině, buď častější HEMS (Helicopter Emergency Medical Service), nebo 

méně používaný starší termín ARS (Air Rescue Service). 

 Čtvrtou službou záchrany jsou letecké zdravotnické odsuny (LZO) ve válečných 

podmínkách. V angličtině se používají zkratky MEDEVAC (následný 

zdravotnický transport) a CASEVAC (prvotní transport zraněných) (LZE letiště 

Líně, 2009). 

1.5.1 SAR 

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

letectví po druhé světové válce. V této souvislosti je důležité zmínit „Úmluva o 

mezinárodním civilním letectví“, tzv. Chicagskou úmluvu, která vznikla roku 1944. Na 

základě této úmluvy vznikla Mezinárodní organizace civilního letectví (ICAO). ČSR 

přistoupila k úmluvě roku 1945.  

V rámci signatářských států Chicagské úmluvy byla zřízena služba SAR a to za účelem 

včasného poskytnutí pomoci a záchrany osádek a cestujících v havarijních situacích. 

Vztahuje se na civilní i vojenské letouny v mírových podmínkách. Primárním úkolem 

této služby je tedy pátrání a záchrana lidských životů. Při každé letecké nehodě je šance, 
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že část cestujících přežije a pro jejich záchranu je důležitá každá získaná minuta. Čím 

rychleji přijde pomoc, tím vyšší šanci mají na přežití. Tedy rychlost vyhledání osob v 

ohrožení a rychlost provedení zásahu je klíčová pro jejich úspěšnou záchranu. Na území 

ČR jsou v pohotovosti dvacet čtyři hodiny denně dva vrtulníky na dvou stanovištích. 

Jedná se o vrtulníky W-3A SOKOL. Stanoviště se nacházejí na letišti Líně u Plzně a na 

letišti v Přerově. Tyto stroje a posádky jsou v podřízenosti Armády ČR. Oba tyto stroje 

začleněné do systému SAR spolupracují s IZS, pakliže je to třeba. Vrtulníky jsou 

v okamžiku krize povinny podpořit zásah, pakliže hrozí ohrožení života a zdraví, škod 

velkého rozsahu nebo ohrožení životního prostředí a tuto podporu není možné 

realizovat jiným způsobem (LZE letiště Líně, 2009).  

 

1.5.2 HEMS  

Lety HEMS představují většinu uskutečněných zásahů LZS v našich podmínkách. Do 

této skupiny patří primární a neodkladné sekundární transporty. Primární lety začínají 

výzvou, po které následuje okamžitý odlet na místo určení (nehoda, úraz). Posádka 

vrtulníku zajistí PNP a transport pacienta do nejvhodnějšího zdravotnického zařízení, 

nebo předá pacienta pozemnímu záchrannému týmu. Mezi sekundární lety spadají 

akutní mezinemocniční transporty pacientů. Jedná se o pacienty vyžadujících intenzivní 

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

typu (fakultní nemocnice, popáleninové nebo traumatologické centrum) (LZE letiště 

Líně, 2009).  

Nepatrnou část zásahů představují ambulanční lety, kdy vrtulník zajišťuje 

mezinemocniční dopravu stabilních pacientů, u kterých je transport pozemními 

prostředky méně vhodný vzhledem k charakteru poranění (např. zlomenina páteře). 

Dále jsou to lety neonatální, sloužící k přepravě novorozenců s nízkou porodní 

hmotností na specializované pracoviště (LZE letiště Líně, 2009).  
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1.6 Nasazení LZS 

Indikace nasazení LZS 

 Reálná pravděpodobnost zkrácení dosažitelnosti PNP o více než 5 minut 

v případě, kdy se jedná o nečekaně vzniklé bezvědomí s poruchou či zástavou 

dýchání. Dosažitelností PNP je myšlen časový interval, který uplyne mezi 

přijetím výzvy a zahájením ošetření pacienta na místě určení.  

 Reálná pravděpodobnost zkrácení dosažitelnosti PNP o více, než 10 minut u 

událostí, kdy obsahem tísňového volání je: 

 závažná, náhle a nečekaně vzniklá kvantitativní porucha vědomí; 

 náhle vzniklé příznaky svědčící pro akutní infarkt myokardu do 1 hodiny 

od vzniku potíží; 

 náhle vzniklé a objektivně zřejmé závažné poruchy dýchání; 

 závažná událost a vznik poranění, směřování pacienta do traumacentra, 

případně jiného specializovaného centra; 

 závažné potápěčské příhody s předpokladem směrování pacienta do 

centra hyperbarické medicíny; 

 v ostatních případech tam, kde nasazení LZS přinese významné zkrácení 

dosažitelnosti PNP. Především v těch případech, kdy dosažení PNP 

pozemní cestou je předpokládané v čase nad patnáct minut. Jedná se 

zejména o zásahy v nedostupném terénu či kvůli zvýšené hustotě 

dopravy špatně dostupných místech. 

 Reálná pravděpodobnost zkrácení doby transportu pacientka na specializované 

pracoviště o více jak patnáct minut než by tomu bylo v případě pozemní 

dopravy. Za specializovaná pracoviště jsou považovány traumacentrum, 

kardiocentrum, ictové centrum, centrum pro patologické novorozence, centrum 

hyperbarické medicíny, pracoviště s možností ohřevu pomocí extrakorporální 

cirkulace apod.  

 Události s větším počtem postižených, kde lze předpokládat nepoměr mezi 

počtem postižených a počtem dostupných sil a prostředků ZZS (Franěk, 2010). 

Konkrétní případy, které jsou indikovány jako primární při zásahu LZS jsou osoba 

zasažená vozidlem v rychlosti nad 35km/hod, pád z výšky větší než 6 metrů, větší počet 

zraněných, přejetí dopravním prostředkem, katapultáž z vozidla, vyprošťování vozidla, 
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smrt spolujezdce, poranění páteře, tonutí s poruchou základních životních funkcí 

(Adámek, 2010).  

Relativní indikace nasazení LZS 

 Minimalizace transportního traumatu pacienta nedojde-li k prodloužení 

transportního času díky pozemní přepravě. Mezi takové případy řadíme 

například pacienta s úrazem páteře a neurologickými projevy svědčícími pro 

úraz míchy do 4 hodin od vzniku úrazu a to pakliže je směřován na pracoviště 

spondylochirurgie či jiné specializované místo, nebo pacienta s prokázaným 

nebo pravděpodobným krvácením do CNS do 4 hodin od vzniku příhody 

v případě, kdy je předpokládaná neurochirurgická intervence. 

 Rekognoskační let v případě potřeby upřesnit lokalizaci či rozsah události. 

 Ostatní mezinemocniční transporty v případech, kdy pozemní transport může 

skrze dobu trvání, nešetrní či jiné způsobit vážné zhoršení zdravotního stavu 

převáženého pacienta (Franěk, 2010). 

 

Odborné kontraindikace nasazení LZS 

 Absolutní kontraindikace - reálné ohrožení bezpečnosti letu a posádky vrtulníku. 

Příčiny mohou být vnější, letové podmínky, počasí, či vnitřní, agresivní, 

neklidný pacient.  

 Relativní kontraindikace – pacient v nestabilním stavu, u kterého reálně hrozí 

akutní nutnost provedení život zachraňujících úkonů, které by mohly ohrozit 

průběh letu či stav pacienta. Tedy takových, které buď na palubě vrtulníku 

provést nelze, či je vysoké riziko selhání nebo komplikací. Mezi tyto řadíme 

například reálný předpoklad provádění KPCR, bezprostředně hrozící porod, 

porod v chodu, neklidný pacient. 

Při neprovedení letu z důvodu relativní kontraindikace se předpokládá zvážení všech 

okolností zásahu včetně typu použitého vrtulníku, podmínek letu, dostupnosti 

specializovaných pomůcek (např. pro mechanickou resuscitaci) apod. lékařem 

příslušného stanoviště LZS. Konečné rozhodnutí je v pravomoci velitele vrtulníku a 

zcela podléhá jeho odbornému pohledu a názoru. Výše uvedená kritéria se jej 

nedotýkají (Franěk, 2010). 
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1.7 Vrtulníky využívané pro provoz LZS 

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

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

se o lehký dvoumotorový vrtulník, se dvěma vysoce výkonnými motory Arrius 2B2, 4 

listým vyrovnávacím rotorem typu fenestron a lyžinovým podvozkem. Vrtulníky jsou 

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

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

provozu 3 vrtulníky tohoto typu na všech stanicích, kde zabezpečuje provoz LZS (LZE 

letiště Líně, 2009).  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11: Vrtulník typu EC 135 T2 (DSA a.s., 2009) 

 

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

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

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

listy na ocasním nosníku a lyžinovým podvozkem. Vrtulníky jsou zpravidla 

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

DSA vlastní 1 vrtulník tohoto typu, který využívá jako záložní stroj (LZE letiště Líně, 

2009).  
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Obrázek 12: Vrtulník EC 135 T1 (DSA a.s., 2009)  

Vrtulníky EC 135 jsou v Evropě nejpoužívanějšími vrtulníky LZS. Nové modely 

vynikají řadou předností. Oba motory se spouští současně a to automaticky a vrtulník 

tak vzlétá do 120 sekund. Mají výrazně sníženou hlučnost a to díky originální 

konstrukci vyrovnávacího rotoru. Tento rotor má více lopatek v asymetrickém 

rozložení, tím se rozloží vlnění a tedy hluk, čímž klesne celková hlučnost. Současně 

disponují nové modely EC 135 antirezonančním systémem, který zaručuje nižší vibrace 

stroje. Tento model spotřebuje 180 kg leteckého petroleje na hodinu. To představuje 

zhruba 220 litrů. Nádrž má objem 710 litrů (568 kg petroleje). Provoz vrtulníku v zimě 

je stejný jako v létě, nevyžaduje speciální směsi či kapaliny. Palubní elektrický rozvod 

je stejnosměrného napětí 28 V, přístroje pak pracuji na proudu střídavém a to 115 a 26 

V. Akumulátor má kapacitu 40Ah. Je využíván při startu, v průběhu letu je dobíjen 

dvěma generátory. Vrtulník stojí na dvou ližinách, na jejichž zadních koncích jsou 

čtvercové patky. Jejich dolní část má protiskluzovou úpravu. Stroj má celkem patery 

dveře, čtvery po stranách a jedny vzadu. Prostor pro pacienta a zdravotnický personál 

není od kokpitu nijak oddělen. Ne všechny vrtulníky jsou vybaveny klimatizací, proto 

jsou v kokpitu, který je z větší části z plexiskla, v letních měsících vysoké teploty. 

Oproti letadlům nejsou vrtulníky tak citlivé na používání elektronických přístrojů, proto 

je zde možno používat i mobilní telefony a další elektroniku (Adámek, 2010). 

Podrobnější popis tohoto typu vrtulníku je v níže uvedené tabulce.  
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Tabulka 3: Vrtulník EC-135 T2 (Adámek, 2010, s. 54) 

Typ vrtulníku Eurocopter EC-135 T2 

Celková délka (s běžícím rotorem) 12,13 m  

Délka trupu 10,16 m 

Výška  3,75 m 

Šířka (bez listů nosného rotoru) 2,65 m 

Průměr nosného rotoru 10,20 m 

Průměr vyrovnávacího rotoru 1,00 m 

Maximální vzletová hmotnost 2 835 kg 

Maximální vzletová hmotnost s podvěsem 2 910 kg 

Hmotnost prázdného stroje (bez vybavení) 1 880 kg 

Hmotnost paliva 568 kg 

Výkon motorů 2 x 472 kW 

Maximální krátkodobý (30s) výkon motorů 1 x 640 kW 

Maximální rychlost 285 km/h 

Cestovní rychlost 260 km/h 

Stoupavost  7,6 m/s 

Dostup  3 100 m 

Dolet  641 km 

Vnější hluk 80 dB 

Provozní teploty -35°C až + 39°C, max + 50°C 

 

Přistát v terénu může vrtulník na mnoha místech, záleží na prostoru a meteorologické 

situaci. Specifické je přistání na sněhu, který je nejen měkký, ale především se 

působením rotoru rozvíří a způsobuje ztrátu orientace pilota. V tomto případě se 

využívá postupu, kdy se sníh nejdříve odfouká z výšky, teprve poté přistoupí posádka 

k přistání. Prostor, na kterém může vrtulník přistát, je obecně definován dvojnásobkem 

průměru rotoru. V případě vrtulníku EC- 135 je to 20 x 20 metrů. Standardní limit 

náklonu místa přistání u tohoto modelu je 6°. Vrtulníky však mohou být speciálně 

vybavené a přistávat i na místech s větším sklonem (Adámek, 2010). 
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Mil Mi-2 je lehký víceúčelový dvoumotorový vrtulník klasického uspořádání s třílistým 

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

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

úkoly. 

 

Obrázek 13: Vrtulník SAR, (LZE letiště Líně, 2009) 

 

PZL-Swidnik W-3A Sokol - dvoumotorový turbohřídelový víceúčelový vrtulník W-3A 

SOKOL konstrukčně vychází z vrtulníku Mil Mi-2 HOPLITE. Přesto se zásadně 

odlišuje zejména svými většími rozměry a vyznačuje se lepší konstrukční pevností. 

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

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

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

pátrací záchrannou službu (SAR) (LZE letiště Líně, 2009).  
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Obrázek 14: Vrtulník typu W – 3A Sokol, (LZE letiště Líně, 2009) 

 

 

Obrázek 15: Vrtulník společnosti Alfa Helicopter (Franěk, 2009) 
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Obrázek 16: Vrtulník Policie ČR (Franěk, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17: Záchranná akce – slanění (Franěk, 2009) 
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1.7.1 Posádka vrtulníku 

Posádku vrtulníku SAR a LZS v hotovosti tvoří: 

Kapitán vrtulníku = velitel celé osádky vrtulníku, pilotuje vrtulník, je zodpovědný za 

provedení a průběh celého letu, vycvičený pro lety za ztížených podmínek ve dne i v 

noci, přistání na plochy omezených rozměrů ve dne a v noci a provádění záchranných 

prací ve dne a v noci. 

Pilot navigátor = vede vrtulník po trati letu ve spolupráci s velitelem osádky, obsluhuje 

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

vrtulníku ve dne i v noci za ztížených podmínek, neboť v případě zhoršení zdravotního 

stavu kapitána vrtulníku přebírá řízení a provede bezpečné přistání na nejbližší vhodné 

ploše. 

Palubní technik = asistuje pilotům za letu, sleduje činnost všech agregátů vrtulníku za 

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

záchranných pracích v konečné fázi přiblížení na místo zásahu, obsluhuje palubní jeřáb, 

podvěsové a slaňovací lano při vyprošťování osob, palubní technik spolupracuje se 

záchranáři při práci na laně v podvěsu pod vrtulníkem, po přistání zajišťuje místo 

přistání s cílem zamezit možnému úrazu osob či poškození vozidel a techniky střetem s 

točícím se rotorem a ocasní vrtulí vrtulníku. 

Záchranář = je vycvičen a vlastní osvědčení pro práci ve volných hloubkách pod 

vrtulníkem, slaňování, lezení, pohyb v těžko přístupném terénu, pro záchranu z vody a 

potápění (Kohout, 2006). 

Složení posádky vrtulníku, jak jej uvádí Adámek (2010) je následující:  

Kapitán (pilot) a palubní inženýr (kopilot) = kapitán zodpovídá za řízení, bezpečnost 

a provedení letu. Piloti nejsou záchranáři. Kapitán musí mít praxi dle předpisů civilního 

létání, což odpovídá zhruba 1 000 hodinám ve funkci kapitána.  

Zdravotnická posádka – lékař a diplomovaný zdravotnický záchranář = sedí 

v zadní části vrtulníku, mají speciální výcvik pro LZS. Lékař musí mít praxi na ARO, 
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JIP či urgentním příjmu, ideálně atestaci z urgentní medicíny, psychickou a fyzickou 

odolnost, optimálně základní znalost cizího jazyka. Záchranář musí mít vystudovanou 

vyšší zdravotnickou školu, praxi ve výjezdových skupinách ZZS, případně praxi z JIP či 

ARO, plus výše zmiňovanou odolnost.  

U některých provozovatelů se můžeme setkat i s redukovaným typem posádky a to pilot 

a dva zdravotničtí pracovníci. Po cestě na místo zásahu sedí po levici pilota 

zdravotnický záchranář, speciálně vyškolený pro činnost obsluhu radiokomunikace a 

navigace, který pilotovi s tímto pomáhá. Na cestě zpět již zvládá cestu pilot sám 

(Adámek, 2010). 

 

1.7.2 Vybavení strojů pro LZS 

Všechny vrtulníky LZS jsou vybaveny radiostanicí, přes kterou jsou spojeny 

s operačním střediskem. Dále se mohou spojit s pozemními vozy ZZS, případně po 

změně frekvence s policií, hasiči či horskou službou. Přímá komunikace s ostatními 

složkami mimo ZZS probíhá spíše výjimečně. Např. při práci v závěsu, kdy 

zdravotnická posádka vrtulníku komunikuje s hasičem, který je pod vrtulníkem zavěšen. 

Vrtulník disponuje dvěma vysílačkami. Jedna je v přední části a slouží ke komunikaci 

s řízením letového provozu, druhá v zadní části spojuje zdravotnický personál 

s dispečinkem (Adámek, 2010). 

Zdravotnické vybavení helikoptér upravují provozní řády jednotlivých středisek LZS. 

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

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

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

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

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

služby (Fojtík, 2008). 
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Obrázek 18: Vybavení záchranných vrtulníků (Franěk, 2009) 

 

Obrázek 19: Vybavení záchranných vrtulníků (Franěk, 2009) 
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Pro konkrétní představu bude podrobněji popsáno vybavení vrtulníku EC-135, který je 

pro zásahy LZS často využíván. Celý vrtulník se zdravotnickou zástavbou stojí cca 180 

milionů korun. Pevná zdravotnická zástavba zahrnuje lékařskou podlahu se zámkovým 

systémem, 2 sedadla pro zdravotnický personál, odsávačku, rozvod kyslíku, úchyty na 

přístrojové vybavení atd. Celková hmotnost této zástavby je 139 kg. Z toho 41 kg tvoří 

výše zmíněná speciální podlaha, 12 kg nosítka. Souhrnná hodnota zdravotnického 

vybavení, které je prakticky rozmístěno v zástavbě, je 2 miliony korun. Přístrojem, jenž 

je nejdražší položkou, je EKG monitor s defibrilátorem, jehož hodnota se pohybuje 

kolem 750 tisíc korun. Další nezanedbatelnou položkou je transportní defibrilátor, 

sloužící jako „umělé plíce“, v ceně kolem 300 tisíc Kč. Součástí zdravotnického 

vybavení je přes 70 druhů léků včetně infuzí. Co se týká další výbavy, je na palubě 

např. zdravotnická dokumentace a soubor map. Dále čelovky a lavinové vyhledávače. 

Lezecké potřeby se berou pouze ke konkrétním případům. Záchranáři jsou oblečení ve 

funkčních materiálech chránících proti nepřízni počasí. Životnost vrtulníku je zhruba 30 

let (Adámek, 2010). Technické údaje o vzorovém vrtulníku jsou uvedeny v následující 

tabulce. 
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Tabulka 4: Vrtulník EC-135 T2 (Adámek, 2010, s. 54) 

Typ vrtulníku Eurocopter EC-135 T2 

Celková délka (s běžícím rotorem) 12,13 m  

Délka trupu 10,16 m 

Výška  3,75 m 

Šířka (bez listů nosného rotoru) 2,65 m 

Průměr nosného rotoru 10,20 m 

Průměr vyrovnávacího rotoru 1,00 m 

Maximální vzletová hmotnost 2 835 kg 

Maximální vzletová hmotnost s podvěsem 2 910 kg 

Hmotnost prázdného stroje (bez vybavení) 1 880 kg 

Hmotnost paliva 568 kg 

Výkon motorů 2 x 472 kW 

Maximální krátkodobý (30s) výkon motorů 1 x 640 kW 

Maximální rychlost 285 km/h 

Cestovní rychlost 260 km/h 

Stoupavost  7,6 m/s 

Dostup  3 100 m 

Dolet  641 km 

Vnější hluk 80 dB 

Provozní teploty -35°C až + 39°C, max + 50°C 
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2 CÍLE, ÚKOLY A METODIKA 

Cílem této práce je zhodnocení a statistické vyjádření množství vzletů osádek LZS na 

území ČR mezi lety 2009 - 2011. Úkolem je zjistit množství vzletů, druhy letů a 

zdravotní stav pacientů. Zjistit, jaké zastoupení má LZS v rámci celkových misí ZZS.  

Pro splnění daných cílů diplomové práce je nutné provést tyto kroky: 

 Prostudovat odbornou literaturu a elektronické zdroje a zpracovat teoretická 

východiska práce. 

 Vyhledat informace týkající se vzletů posádek LZS a výjezdů ZZS obecně. 

 Zpracovat získaná data do tabulek a grafů.  

 Analyzovat získaná data.  

 Provést srovnávání dat, a to jak dat týkajících se pouze LZS, tak zjistit 

zastoupení vzletů LZS na celkovém počtu výjezdů ZZS.  

 Zhodnotit a vyvodit závěry.  

Pro sepsání této diplomové práce bude použita popisná statistika, analýza a metoda 

srovnávání. Jejich pomocí budou zpracovány a vyhodnoceny zjištěné informace. 
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3 DESKRIPTIVNĚ-ANALYTICKÁ ČÁST 

Tato část práce se bude věnovat analýze, popisu a srovnávání dat získaných 

prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví. Tato data pocházejí z Ročních výkazů o 

činnosti zdravotnického zařízení (dále jen ZZ). Druh ZZ je zdravotnická záchranná 

služba. Budou zkoumány výkazy za rok 2009, 2010 a 2011. Nebude-li výjimečně 

uvedeno jinak, všechna data uvedena v následující části práce budou pocházet z těchto 

výkazů. Tabulky a grafy budou zpracovány na jejich základě.  

Budou zkoumána data o ZZS obecně, aby mohla být posléze komparovaná s daty 

týkajícími se pouze LZS. Práce tak nejen ukáže, kolik vzletů, za jakým účele, v kterou 

denní dobu a s jakým výsledkem LZS podnikla, nýbrž i jaký byl podíl LZS na 

celkových zásazích ZZS. V jakém procentu jsou dispečeři ZZS nuceni povolat do akce 

vrtulníky s jejich zdravotnickým personálem.  

 

3.1 Statistiky činnosti LZS a jejich podíl v rámci ZZS 

ZZS, a tedy i LZS, funguje především na základě tísňového volání na národní číslo 

tísňového volání 155. Počet linek 155 postupem času klesá. V roce 2009 byl počet 

těchto linek 214, následující rok se snížil na 210, roku 2011 byl počet jen 178. 

V následné tabulce bude zaznamenán počet hovorů na tísňových linkách, a počet 

zásahů, který byl na jejich základě proveden. Dále kolik bylo zásahů bez tísňové výzvy 

a události s hromadným výskytem raněných, kde ZZS zasahovala.  

Tabulka 5: Hovory na tísňových linkách (Vlastní tvorba) 

 2009 2010 2011 

Hovory na tísňových linkách 2 387 134 2 334 853 2 140 094 

Události řešené na základě tísňové linky 773 781 807 390 811 101 

Ostatní zásahy (bez tísňové výzvy) 29 880 23 440 41 045 

Řešené události s hromadným výskytem 

raněných/postižených 
8 29 34 

 

Tabulka ukazuje postupné snížení celkového počtu tísňových hovorů a to o 247 000 

během dvou let. Naopak se zvýšil počet případů, kdy hovory vedly k zahájení řešení ze 
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strany ZZS. Alarmující je ovšem poměr počtu hovorů celkově k počtu událostí řešených 

na základě těchto hovorů. Na dispečink ZZS dorazí ročně takřka milion a půl hovorů, 

které nevyvolají žádnou akci ze strany ZZS, a které tedy nesouvisí se skutečně akutním 

stavem ohrožení života či zdraví. Toto poukazuje na značné vytížení dispečinků skrze 

zbytečné telefonické hovory. Je otázkou, jak často lidé skutečně neodhadnou situaci, a 

teprve rada odborného dispečera jim pomůže se s nastalou situací vypořádat, a nakolik 

se jedná o nezodpovědné zneužívání tísňové linky.  

Celkově se počet výjezdů zvýšil. V roce 2009 bylo celkem 803 661 běžných výjezdů, o 

dva roky později 852 146, tedy skoro o padesát tisíc víc. Zároveň výrazně stoupl počet 

událostí s hromadným výskytem raněných. Za dva roky více jak čtyřnásobně. Bohužel 

z této práce nevyplývá, z jakého důvodu k tomuto masivnímu nárůstu došlo.  

Stejně, jako se zvýšil počet výjezdů, zvýšil se i počet výjezdových stanovišť ZZS 

(včetně stanovišť LZS). Za rok 2009 bylo uváděno 281 stanovišť, v roce 2010 došlo 

k přechodnému snížení na 258, v následujícím roce pak počet narostl až na 285 

stanovišť, tedy rok 2011 převýšil rok 2009 o čtyři nová stanoviště.  

Následující tabulka zachycuje počty pozemních výjezdových skupin.  

Tabulka 6: Výjezdové skupiny ZZS (Vlastní tvorba) 

  2009 2010 2011 

Počet výjezdových skupin v nepřetržitém 

provozu 
RLP 171 159 142 

RV 44 54 68 

RZP 216 238 258 

Počet výjezdových skupin v omezeném 

provozu 
RLP 24 26 20 

RV 3 2 3 

RZP 50 54 60 

RZP – rychlá zdravotnická pomoc, RLP – rychlá lékařská pomoc, RV – rendez-vous systém (lékař 

v osobním voze spolupracující s RZP) 

Z tabulky je jednoznačně vidět trend, který směřuje ke snížení počtu RLP, tedy posádek 

ve složení dva záchranáři, jeden lékař a přesun na systém rendez-vous. Jinými slovy, 

záchranáři a lékaři jsou rozdělování do samostatných jednotek, což dává lékaři větší 

flexibilitu. Neztrácí čas převozem pacienta do zdravotnického zařízení, nýbrž je ihned 

po poskytnutí neodkladné péče schopen vyjet vlastním osobním vozem k dalšímu 

závažnému případu. Tímto způsobem se výrazně zefektivňuje celý proces fungování 

záchranné služby. Zároveň se jednoznačně ukazuje, že většina výjezdových skupin 
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funguje v nepřetržitém provozu. Tento fakt je potvrzením skutečnosti, že Česká 

republika disponuje velmi dobře propracovaným systémem ZZS, jak je uvedeno 

v teoretické části práce.  

Dalším údajem, který bude na tomto místě zmíněn, je rozdělení a počty pacientů dle 

povahy závažnosti stavu. K rozdělení pacientů se ve výkazech ZZS používá dělení 

National Advisory Committee on Aeronatutics score (NACA). NACA dělení spočívá 

v rozlišení pacientů do kategorií dle závažnosti, viz níže. K označení se posléze využívá 

zkratka NACA plus příslušné číslo označující score.  

Tabulka 7: Přehled NACA score (Záchranná služba, 2002) 

Score Závažnost Netraumatologické postižení Traumatologické postižení 

0 Žádná Žádné onemocnění Žádné trauma 

1 Lehká Lehká funkční porucha Nezávažné poranění 

2 
Střední 

Středně závažná funkční 

porucha 
Středně těžké poranění 

3 
Vysoká 

Závažná porucha ohrožující 

jednu životní funkci bez 

známek selhávání 

Těžké poranění jedné tělní 

oblasti, život neohrožen 

4 
Potenciální 

ohrožení života 

Těžká porucha životní funkce 

neohrožující bezprostředně 

život 

Těžké poranění vícečetných 

tělních oblastí neohrožující 

bezprostředně život 

5 
Přímé ohrožení 

života 
Těžká porucha životní funkce 

ohrožující život 

Těžké poranění vícečetných 

tělních oblastí ohrožujících 

život 

6 
Kardiopulmonální 

resuscitace 

Těžká porucha – selhání 

základních životních funkcí 

bezprostředně ohrožující život 

Těžká poranění vícečetných 

tělních oblastí selhání 

základních životních funkcí 

bezprostředně ohrožující život 

7 Smrt Primárně smrtelné onemocnění Primárně smrtelné poranění 

 

Na základě uvedeného rozdělení se dokážeme detailně zorientovat v následující tabulce, 

která zobrazuje výše uvedené počty ošetřených pacientů a to rozdělených dle závažnosti 

stavu. Tabulka se vztahuje k celkovému počtu pacientů ošetřených ZZS jako celkem.  
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Tabulka 8: Počet pacientů ošetřených ZZS (Vlastní tvorba) 

 2009 2010 2011 

Traumata 153 984 159 359 164 839 

NACA 0-3 146 361 151 464 156 876 

NACA 4-5 5 605 5 609 5 780 

NACA 6 488 586 587 

NACA 7 1 530 1 700 1 596 

Somatická 

onemocnění 
479 050 495 334 506 033 

NACA 0-3 435 876 451 882 462 703 

NACA 4-5 24 635 24 731 24 350 

NACA 6 4 113 4 303 4 245 

NACA 7 14 426 14 418 14 735 

Jiné a neznámé 87 776 91 476 96 227 

NACA 0-3 80 202 82 561 87 447 

NACA 4-5 3 106 3 365 3 331 

NACA 6 446 617 515 

NACA 7 4 022 4 933 4 934 

Celkem pacientů 720 810 746 169 767 099 

 

Celkový počet pacientů, u kterých zasahovala ZZS, během zkoumaných tří let postupně 

stoupal. Navyšovaly se počty na všech úrovních zhruba rovnoměrně, tedy došlo 

k nárůstu jak traumat, tak somatických onemocnění a to na všech stupních závažnosti. 

Taktéž narostla kategorie Jiné a neznámé. Do této spadají například psychiatrická 

onemocnění či sebevraždy a sebevražedné pokusy. Mezi lety 2009 a 2011 narostl 

celkový počet pacientů o cca 46 000.  

Nejvyšší četnost zásahů ZZS se týká věkové kategorie 65+. Celkový počet je vyšší u 

kategorie 20 – 64, ovšem s ohledem na věkový rozsah této kategorie a celkový 

předpokládaný počet žijících osob na danou kategorii, je poměrově vytíženější kategorie 

65+. Tento poměr je dán zvýšenou nemocností starších osob, která je v rámci západní 

civilizace výrazně podpořena nezdravým životním stylem a prostředím.  

Dojezdová doba ZZS je v minutách průměrně za tři roky celkem 7 426 112. Počet 

primárních výjezdů ZZS (bez LZS) je průměrně 792 890, sekundárních (bez LZS) pak 
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71 895. Celkový počet vozidel, tedy pakliže sečteme vozy RLP, RZP a RV, je pro rok 

2009 celkem 659 vozů. V roce 2010 disponovala ZZS 677 vozy, o rok později 779 

vozy. Přirozeně se měnil poměr typů vozů dle toho, jak se měnil typ posádek, který 

jsme zmiňovali výše.  

Bezprostředně po rozdělení ošetřených pacientů dle závažnosti stavu pro ZZS jako 

celek, uvádíme stejné rozdělení ošetřených pacientů konkrétně pro LZS.  

Tabulka 9: Počty pacientů ošetřených LZS (Vlastní tvorba) 

 2009 2010 2011 

Traumata 2 988 2 944 3 428 

NACA 0-3 1 438 1 328 1 708 

NACA 4-5 1 228 1 274 1 398 

NACA 6 195 900 182 

NACA 7 127 151 140 

Somatická 

onemocnění 
2 201 2 080 2 144 

NACA 0-3 981 974 985 

NACA 4-5 981 900 871 

NACA 6 145 103 180 

NACA 7 94 103 108 

Jiné a neznámé 243 191 237 

NACA 0-3 122 92 131 

NACA 4-5 75 55 52 

NACA 6 23 23 31 

NACA 7 23 21 23 

Bez kontaktu s 

pacientem 
171 156 92 

Celkem pacientů 5 432 5 924 5 809 

 

Mezi ošetřenými pacienty převažují pacienti s traumaty. Oproti ZZS jako celku má LZS 

vyrovnanější kategorii NACA 0-3 a NACA 4-5. Zatímco ZZS jako celek zasahuje 

především u pacientů z kategorie s nejnižším postižením, LZS má první dvě kategorie 

poměrně vyrovnané. Tedy zatímco většina pacientů z první kategorie je převážena 

především pozemní dopravou a procentuální zastoupení LZS je v této kategorii velmi 

malé, v kategorii NACA 4-5 převáží LZS zhruba jednu pětinu všech ošetřených 
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pacientů. V kategorii NACA 6 pak je to dokonce jedna třetina všech pacientů. 

V kategorii NACA 7 se naopak opět více angažují pozemní síly, účast LZS padá na cca 

jednu desetinu pacientů. Je tedy vidět, že až na poslední kategorii, se se závažností stavu 

pacienta zvyšuje zastoupení LZS v celkovém objemu zásahů. To vyplývá z logiky věci 

a informací uvedených v teoretické části. LZS je oproti pozemní dopravě rychlejší, 

neblokuje jí pozemní dopravní situace, nezpomaluje jí nemožnost pohybu přímou 

trasou. Tedy pacienty, kteří jsou závažněji ohrožení na zdraví či životě, spíše ošetřuje 

LZS, neboť je schopna je posléze rychleji dopravit na odpovídající odborné 

zdravotnické pracoviště.  

Zkoumáme-li kategorii somatických onemocnění a zastoupení počtu zásahů z pohledu 

ZZS jako celku a LZS, je poměr jejich zásahů opačný. Zatímco ZZS zasahuje 

především u somatických onemocnění, zhruba čtyřikrát častěji než u traumat, LZS má 

počet zásahu u somatických onemocnění zhruba o třetinu nižší než je tomu v případě 

traumat. Nejmenší počet zásahu vidíme ze strany LZS v kategorii Jiné a neznámé, kde 

jsou její zásahy minimální.  

Zatímco zásahy ZZS celkově mezi lety 2009 – 2011 postupně rostly, zásahy LZS měly 

v roce 2010 mírný propad. Ovšem též lze říci, že tendence je stoupavá, neboť mezi roky 

2009 a 2011 je rozdíl necelých 400 pacientů plus. Pakliže počítáme zásahy, při kterých 

došlo ke kontaktu s pacientem. Pokud bychom počítali všechny zásahy celkem, tedy i 

ty, kdy ke kontaktu s pacientem nedošlo, pak je tento rozdíl zhruba 300 zásahů. V roce 

2011 se počet vzletů, v rámci kterých nedošlo ke kontaktu s pacientem, snížil zhruba o 

polovinu. Další porovnání ZZS celkově a LZS, jako jejího celku, provedeme níže na 

základě grafů. Na tomto místě se ještě budeme věnovat počtu a délce misí LZS.  
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Tabulka 10: Počet misí LZS (Vlastní tvorba) 

 2009 2010 2011 

 Den Noc Celkem Den Noc Celkem Den Noc Celkem 

Celkový počet 

misí 
5 238 365 5 603 5 040 331 5 371 5 560 341 5 901 

Počet misí 

v terénu 
3 295 179 3 438 3 285 171 3 456 3 962 178 4 140 

Počet akutních 

transportů ze 

ZZ 
1 669 163 1 832 1 522 123 1 645 1 441 152 1 593 

Počet 

ostatních letů 
25 5 30 85 18 103 26  2 28 

Ambulanční 

lety – počet 

plánovaných 

transportů ze 

ZZ 

249 18 267 148 19 167 131  9 140 

 

Jak bylo již uvedeno výše, celkový počet misí LZS mezi lety 2009 – 2011 vzrost s tím, 

že v roce 2010 byl drobný propad v celkovém počtu. Co narůstá v průběhu let 

kontinuálně je počet misí do terénu a to především mise vykonané ve dne. Počet misí do 

terénu narostl za tři roky o 702. Celkový počet misí pak o 298. Naopak klesl počet 

akutních transportů ze ZZ i plánovaných transportů ze ZZ. Je tedy patrná tendence 

využívat LZS více v aktuálně akutních případech podpořených skutečností špatné 

dostupnosti či nutnosti zrychlené přepravy pacienta.  

Valná většina misí probíhá za dne. To je dáno mimo jiné omezenou schopností letu 

vrtulníku za špatné viditelnosti, tedy i za tmy. Pakliže pilot oblast, kde se nachází 

pacient, nezná, či pokud oblast není dobře osvětlená, let neproběhne.  
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Tabulka 11: Délka misí LZS (Vlastní tvorba) 

Délky misí v minutách Den Noc Celkem 

2009 236 967 23 353 260 320 

2010 274 774 23 444 298 218 

2011 321 293 31 707 353 000 

 

Skutečnost, že narostl počet misí do terénu, odráží i počet nalétaných minut. Zatímco 

celkově vzrostl počet misí cca o 7 %, počet minut strávených na misi se zvýšil více jak 

o čtvrtinu. Vzlety do terénu jsou časově náročnější než plánované či akutní převozy.  

 

3.2 Srovnání ZZS a LZS jako její části 

Následující část práce se bude věnovat porovnání činnosti ZZS jako celku a LZS jako 

její části. Budou využita grafická znázornění, která přispějí k přehlednosti celého 

srovnání. Data, která budou využita pro vypracování grafů, jsou z Ročních výkazů o 

činnosti ZZ tak, jak bylo uvedeno na začátku této kapitoly.  

                                   

Graf 1: Poměr pacientů ošetřených v letech 2009 - 2011 ZZS a LZS (Vlastní tvorba) 

Z grafu je patrné, že podíl LZS na celkovém fungování ZZS je spíše malý. LZS 

zasahuje především u akutních případů, kde je ZZS limitována dostupností, či kde je 

potřeba nadstandardně rychlé ošetření pacienta. Ačkoliv je procento zastoupení zásahu 
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LZS v celkovém fungování ZZS malé, je LZS velmi nutnou a platnou součástí celého 

záchranného systému, neboť ročně zachraňuje tisíce životů.  

 

Graf 2: Mise ZZS dle povahy řešeného stavu, průměrná čísla za roky 2009 – 2011 (Vlastní tvorba) 

 

Graf 3: Mise LZS dle povahy řešeného stavu, průměrná čísla za roky 2009 – 2011 (Vlastní tvorba) 

Na těchto dvou grafech můžeme dobře porovnat procentuální zastoupení jednotlivých 

druhů řešených stavů. Je jasně vidět fakt, který jsme uvedli již výše, a tedy že ZZS 

celkově, tj. její pozemní část, řeší především somatická onemocnění, méně pak 

traumata. LZS má oproti tomu jiné rozvržení. Více jak polovina výjezdů vede za účelem 

ošetření pacienta s traumatem, menší část pak směřuje za jedinci se somatickým 

onemocněním. Nejméně jsou zastoupeni pacientu zařazení do kategorie Jiné a neznámé.  

Další grafy se budou věnovat rozložení pacientů dle závažnosti problému. Budou 

rozděleny do tří základních kategorií traumata, somatická onemocnění a jiné a neznámé. 
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Graf 4: Mise ZZS traumata, průměrná čísla za roky 2009 – 2011 (Vlastní tvorba) 

 

Graf 5: Mise LZS traumata, průměrná čísla za roky 2009 – 2011 (Vlastní tvorba) 

V případě traumat vidíme veliký rozdíl mezi závažností poranění řešených ZZS celkově 

a LZS. LZS se věnuje lehce zraněným pacientům ani ne v 50 % případů, více jak 50 % 

pacientů je zraněno více či méně těžce. Oproti tomu pozemní část ZZS vyjíždí v případě 

traumat ve většině případů k lehkým zraněním zařazeným na úroveň NACA 0 – 3. 

Případů ze skupiny NACA 6 má v celkovém procentuálním zastoupení minimum, 

zatímco pro LZS je to poměrně významná skupina ošetřených.  
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Graf 6: Mise ZZS somatická onemocnění, průměrná čísla za roky 2009 – 2011 (Vlastní tvorba) 

 

Graf 7: Mise LZS somatická onemocnění, průměrná čísla za roky 2009 – 2011 (Vlastní tvorba) 

Velmi podobné zastoupení jednotlivých stupňů závažnosti postižení nalézáme i 

v případě somatických onemocnění. Jak jsme uvedli dříve, celkově somatická 

onemocnění řeší především pozemní část ZZS. Ovšem rozložení vykonaných výjezdů či 

vzletů, je podobné jako u traumat. V případě LZS je rozložení de facto stejné. ZZS jako 

celek vykazuje v případě somatických onemocnění o něco větší zastoupení případů 

z kategorie NACA 4 – 7. Stále však jednoznačně převažují pacienti ošetření jen 

s mírnými potížemi z kategorie NACA 0 – 3. 
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Graf 8: Mise ZZS jiné a neznámé, průměrná čísla za roky 2009 – 2011 (Vlastní tvorba) 

 

Graf 9: Mise LZS jiné a neznámé, průměrná čísla za roky 2009 – 2011 (Vlastní tvorba) 

V kategorii Jiné a neznámé je rozložení odlišné od předchozích dvou kategorií. Jak 

v případě LZS, tak celkově ZZS je zvýšený počet pacientů na úrovni NACA 7. U LZS 

je vysoký procentuální podíl zvláště viditelný. Toto může souviset s faktem, že do této 

kategorie spadají i sebevraždy. Tyto navyšují počet pacientů z poslední NACA 

kategorie. LZS v této kategorii vykazuje i vyšší zastoupení kategorie NACA 6 a to na 

úkor NACA 0 – 5. ZZS celkově si, i přes zvýšené zastoupení pacientů z kategorie 

NACA 7, drží většinu zásahu v kategorii NACA 0 – 3. 
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ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zabývala Leteckou záchrannou službou. Cílem bylo zmapovat 

činnost LZS v letech 2009 – 2011. Zjistit počet misí, jejich trvání. Charakter pacientů a 

jejich obtíží, tedy v jakých případech je vysílána LZS do akce. V rámci práce byla 

popsána činnost ZZS jako celku, neboť LZS je její součástí. Bylo tedy třeba nastínit, jak 

celý systém funguje. Následně bylo ukázáno, jaké procento z celkových zásahů ZZS 

pokrývá LZS. Cílem bylo též zjistit, jakým způsobem se liší charakteristika obtíží 

pacientů v poměru ZZS a LZS.  

 

Práce navazovala na bakalářskou práci. Tuto kvantitativně i kvalitativně rozšířila. 

Dodala nový rozměr ve formě analytické části, ve které byly zkoumány statistiky LZS a 

ZZS za uvedené tři roky. Z bakalářské práce byla použita část teorie, především Historie 

a rozmístění LZS v rámci ČR. V rámci diplomové práce byla komplexně rozšířena a 

aktualizována celá teoretická část, plus byla přidána část deskriptivně-analytická.  

 

Jako největší úskalí této práce se ukázala velmi obtížná dostupnost statistických dat 

týkajících se činnosti LZS v letech 2009 – 2011. Tato byla nezbytným základem pro 

vytvoření práce. Snažili jsme se komunikovat s několika zdroji, odpovědnými osobami, 

ovšem nesetkali jsme s velkou vstřícností, resp. nebyl nám umožněn přístup 

k potřebným datům. Vstříc nám vyšlo pouze Ministerstvo zdravotnictví, které nám 

zaslalo Roční výkazy o činnosti zdravotnického zařízení z potřebných let, na základě 

kterých byla posléze vypracována deskriptivně-analytická část práce. Nutno říci, že 

získaných dat bylo méně, než byla naše původní představa. Každopádně na základě 

zmíněných Ročních výkazů bylo možno základním způsobem analyzovat činnost ZZS a 

LZS jako její části.  

 

Ukázalo se, že skladba pacientů, dle typu a závažnosti postižení, je v rámci ZZS celkově 

a LZS odlišná. Pozemní složka ZZS zajišťuje při většině výjezdů péči o pacienty 

s nízkou závažností poranění či onemocnění. Nejvíce řeší somatická onemocnění. LZS 

oproti tomu ošetří více pacientů se zraněním, velmi často závažnějšího charakteru. Toto 

rozložení je odpovídající poslání LZS, která má zasahovat v případech, kdy je nutno 
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šetřit čas, kdy je zásah potřeba provést velmi rychle. Dále v případech, kdy je potřeba 

šetrný převoz, který pozemní doprava ne vždy může zajistit. A v neposlední řadě na 

místech se špatnou dostupností. Úkolem LZS je starat se především o závažněji 

postižené pacienty, kteří k přežití či uchování zdraví potřebují její rychlost a komfort.  

 

I přes částečný nedostatek statistických dat tato práce splnila cíle, které si předurčila. 

Bylo zjištěno vše, co bylo vytyčeno. Data byla přehledně zobrazena prostřednictvím 

tabulek a grafů, informace získané rozborem těchto dat srozumitelně sepsány. Tato 

práce přinesla základní přehled činnosti LZS v rámci ZZS.  
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