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Diplomová práce se zabývá dostupností zdravotnické záchranné služby v území. 

V úvodu je teoreticky popsána problematika dostupnosti, nejen v České republice, ale i 

v zahraničí - Sasku a Bavorsku. Další část je věnována představení samotné zdravotnické 

záchranné službě, z hlediska její historie, činnosti a typů výjezdových skupin. 

Samotná praktická část začíná vývojem dislokace zdravotnické záchranné služby 

z hlediska legislativy. Poté na tento text navazuje samotný návrh plánu pokrytí území 

výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby. Následuje popis metodiky, její 

princip a jednotlivé kroky. V závěru je tato metodika aplikována na Moravskoslezský kraj a 

jeho výjezdové základny zdravotnické záchranné služby. Stanoví se tak účelnost stávajícího 

stavu a v případě nevyhovujícího stavu, tak mohou být implementována nová řešení týkající 

se  dostupnosti zdravotnické záchranné služby. 
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KŘIŽANOVÁ, Veronika. Study on the Availability of Emergency Medical Services within an 

Area. Ostrava: Faculty of Safety Engineering, VŠB – Technical University of Ostrava, 2013, 

Thesis, Head of the thesis Ing. Jiří Šindler. 
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This thesis deals with the accessibility of the regional medical rescue service. The 

introduction focuses on the issue of accessibility, not only in the Czech Republic, but also in 

foreign countries, Saxony and Bavaria. The next part introduces the history of the medical 

rescue system, its operation, and types of outgoing groups. 

The practical part begins with the development of the dislocation of the medical rescue 

service from the point of view of legislation. Then the plan of the region coverage of the 

outgoing bases of medical rescue service is suggested. The thesis describes methodology, its 

principles and particular steps. The conclusion deals with the application of the methodology 

on the Moravian-Silesian region and its outgoing bases of the rescue medical service. The 

effectiveness of the existing state is determined. New solutions relating to the accessibility of 

the medical rescue service can be implemented in the case of an unsatisfactory state. 
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1 Úvod 

Zdravotní služba je z hlediska integrální bezpečnosti České republiky (dále jen ČR) 

důležitou součástí. Poskytovatel zdravotnické záchranné služby je základní složkou 

integrovaného záchranného systému a podílí se na provádění záchranných prací, vztahující se 

k životům a zdraví obyvatelstva. Proto bychom se měli zamyslet, proč jí není věnována 

taková pozornost, jako je tomu u Hasičského záchranného sboru ČR.  

V minulosti neměla zdravotnická záchranná služba oporu v žádném zákonu, na rozdíl 

od Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR. Proto byl rok 2011 průlomový, jelikož 

vstoupil v účinnost zákon o zdravotnické záchranné službě. Podle ohlasů expertů však není 

dobře sestaven a mnoho věcí je nedořešených. Velká kritika je vztahována na financování, 

dále přenášení zodpovědnosti na kraj a zdravotnickou záchrannou službu a mnohá další. To je 

bezpochyby chyba poslanců, kteří připomínky od odborníků z praxe nebrali na vědomí.  

Co se týká problematiky dostupnosti, ta má být řešena pomocí plánu pokrytí území 

kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby pomocí demografických, 

topografických a rizikových parametrů jednotlivých katastrálních území obcí. Jsou tedy 

nadefinovány parametry, ale ustálená metodika, která by byla jednotná pro všechny kraje, 

jako je tomu u jednotek požární ochrany, není vyřešena. 

Nalézt směr, kterým by se měla metodika ubírat je velmi těžké. Zákon se nezmiňuje o 

tom jaký typ pozemní výjezdové skupiny, vzhledem k vybavenosti, má být vyslán do míst 

mimořádné události. Nikde také není dána povinnost, aby k pacientovi přijela posádka, 

ve které je přítomen lékař. Úhlů pohledů, z jakých se na tento problém dívat, je opravdu 

mnoho. 

Cílem mé diplomové práce je navrhnout studii dostupnosti zdravotnické záchranné 

služby v území s ohledem na demografické, topografické a rizikové parametry. Návrh by měl 

být zpracován s ohledem na požadavek zajištění dostupnosti místa události na území 

jednotlivých obcí v dojezdové době do 20 minut z nejbližší výjezdové základny poskytovatele 

zdravotnické záchranné služby. Měla by být stanovena účelnost současného rozmístění 

výjezdových základen a v případě potřeby, navrhnout zřízení nových výjezdových základen 

nebo použít jiných možných řešení. Studie dostupnosti bude aplikována na Moravskoslezský 

kraj. 



2 

 

2 Rešerše právních předpisů a literatury 

 Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Tento právní předpis vymezuje základní podmínky poskytování zdravotnické záchranné 

služby. Zákon zahrnuje dostupnost služby, rovněž její činnost, práva a povinnosti 

poskytovatele zdravotnické záchranné služby. Zákon dále upravuje připravenost 

poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových 

situací a úkoly veřejné správy v oblasti zdravotnické záchranné služby.[18] 

 

 Vyhláška č.240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Tato vyhláška řeší stupně naléhavosti tísňového volání, operační řízení letecké výjezdové 

skupiny, dále organizačně provozní řád operačního střediska, komunikační řád poskytovatele 

zdravotnické záchranné služby, činnost zdravotnické složky v místě mimořádné události 

s hromadným postižením osob a strukturu traumatologického plánu poskytovatele 

zdravotnické záchranné služby.[22] 

 

 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování,  ve 

znění pozdějších předpisů. 

Zákon o zdravotních službách definuje druhy zdravotních služeb a podmínky jejich 

poskytování, s tím je spojena činnost státní správy, formy zdravotní péče, práva a povinnosti 

pacientů. Další části zákona upravují vedení a zacházení se zdravotnickou dokumentací, 

hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb a další činnosti, které souvisí s poskytováním 

zdravotních služeb.[19] 

 

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, určuje jeho složky a jejich působnost. Dále 

stanovuje působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, 

práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při 

záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení 

krizových stavů.[20] 
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 Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Tato vyhláška upravuje problematiku plošného pokrytí území jednotkami požární ochrany, 

vnitřní organizaci a vybavení jednotek požární ochrany, organizaci řízení v jednotkách, 

podmínky akceschopnosti jednotek, dále zásady velení a činnost hasičů při zásahu, činnost 

jednotek na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva a odbornou způsobilost a 

přípravu.[23] 

 

 Vyhláška č.296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické 

záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče  dopravními 

prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Vyhláška řeší technické a věcné vybavení vozidel pozemních výjezdových skupin, vrtulníku 

pro leteckou výjezdovou skupinu spolu s jejich označením a barevným provedením.[24] 

 

 ŠENOVSKÝ M.; ADAMEC V.; HANUŠKA Z.: Integrovaný záchranný systém  

Tato kniha představuje základní složky integrovaného záchranného systému. Spolupráci 

s veřejnou správou, právnickými a fyzickými osobami při provádění záchranných a 

likvidačních prací. Dalším bodem je kooperace s některými ostatními složkami integrovaného 

záchranného systému. Dále probírá problematiku záchranných a likvidačních prací na všech 

třech úrovní – taktické, operační a strategické. V poslední části je popsáno havarijní plánování 

a využívání havarijních plánů integrovaným záchranným systémem.[15]  

 

 KRÖMER A.; MUSIAL P.;FOLWARCZNY L.: Mapování rizik 

Publikace se zabývá metodou mapování rizik, která byla vyvinuta u Hasičského záchranného 

sboru Moravskoslezského kraje. Při mapování jsou propojeny různé typy nebezpečí, spolu se 

zranitelností území a s připraveností území. Při zpracování se používá geografický informační 

systém a statistické a numerické metody. Výsledkem jsou mapy rizik, které umožňují 

identifikovat složení a úroveň rizika pro jakoukoliv část analyzovaného území. Slouží i jako 

vstupy pro havarijní a krizové plánování.[11] 
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3  Dostupnost 

S termínem dostupnost se nejčastěji setkáváme především v telekomunikacích. Mohli 

bychom ji definovat jako míru pravděpodobnosti, se kterou bude určitý systém, pokud si 

vyžádáme jeho použití, fungovat po určitou dobu vztaženou k celkové době jeho užívání.[9] 

Pokud bychom tuto definici měli aplikovat na zdravotnickou záchrannou službu (dále jen 

ZZS), pak při dovolání na tísňovou linku 155, kdy informujeme o mimořádné události, která 

se stala, bychom měli očekávat příjezd výjezdové skupiny k místu mimořádné události. 

Dostupnost je závislá na fungování celého systému, čili na celkové době jeho užívání, od 

operačního střediska až po příjezd ZZS na místo události. 

 

3.1 Dostupnost zdravotnické záchranné služby v Německu  

Spolková republika Německo je federálním spolkovým státem, kde má každá z 16 – ti 

německých spolkových zemí nastaveny vlastní kompetence a legislativu. To platí i pro 

zdravotnickou záchrannou službu, která je součástí veřejných služeb obecného zájmu. 

 

3.1.1 Bavorsko 

Základní legislativou zabývající se ZZS je Bavorský zákon o záchranné službě (Bay 

RDG), jehož novela byla přijata roku 2009 a prováděcí nařízení k tomuto zákonu nabylo 

účinnosti roku 2011. K dalším legislativním normám patří např. vyhláška o aktivaci 

záchranné služby, předpis zaměřující se na plošné pokrytí a dobu dojezdu záchranné služby, 

letecké záchranné služby nebo horské služby a další. Financování se nedělí mezi státní správu 

a samosprávu, ale jde ze zákonného zdravotního pojištění. 

Samotné zajištění ZZS je úkolem státu. Stát tak přenáší pravomoc na tzv. Účelové 

svazy pro záchrannou službu a vyhlášení požárního poplachu /ZRF/, což jsou okresy a obce. 

Ty prověřují jednotlivé provozovatele ZZS jako např. Bavorský červený kříž, či Maltézskou 

první pomoc a další. Činnost musí být prováděna na základě veřejnosprávní smlouvy a 

zabezpečují ji veřejné záchranářské subjekty. 

Záchranná služba zahrnuje přednemocniční neodkladnou péči, mezinemocniční 

transporty v režimu neodkladné péče, leteckou záchrannou službu, řešení mimořádných 

událostí, dopravní zdravotní službu a transporty infekčních pacientů. 

Stejně jako u nás, existují odlišnosti v typech pozemních posádek, hlavně v profesní 

způsobilosti zdravotnického personálu a v technickém vybavení. Posádka s lékařem tzv. 
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Notarzteinsatzfahrzeug a Notarztwagen, zahrnuje i Rendez vous systém. Posádka bez lékaře, 

kde v týmu jsou dva záchranáři, tzv. Rettungswagen. Letecká záchranná služba má stejné 

složení jako u nás, lékař se záchranářem a pilot. 

Skladba plánu pokrytí je v plné kompetenci svazu ZRF na základě aktuálních potřeb 

přednemocniční neodkladné péče. Faktory, které jsou rozhodující pro plán pokrytí: počty 

zásahů, specifika jednotlivých oblastí, a sezónní záležitosti (např. lyžařská střediska). 

Dojezdová doba je definována jako doba jízdy dopravního prostředku ZZS z výjezdové 

základny na místo zásahu a to zpravidla do 12 – ti minut. Přitom tato doba nemusí být vždy 

dodržena. Je to důležitý údaj vzhledem k plánu pokrytí, aby se vědělo, zda je síť výjezdových 

stanovišť dostatečně hustá, na to, aby mohlo být 12 minut teoreticky dodrženo. Všechny 

výjezdy a časy jsou zaznamenávány v Integrovaném operačním středisku.[6][12] 

 

3.1.2 Sasko 

Sasko je stejně jako Bavorsko spolkovou zemí a proto má taky své zákony, i ty 

týkající se ZZS. 

Základním právním dokumentem je zákon o požární ochraně, zdravotnické záchranné 

službě a ochraně před katastrofami (Sachs BRKG). Je zvláštní, že jeden právní předpis 

upravuje problematiku tří oblastí. Hlavním podnětem pro odborníky byly povodně v roce 

2002. Experti došli k závěru pohlížet na tyto oblasti, jako na jeden celek a tím zefektivnit 

jejich vzájemnou spolupráci a řízení. Další otázky týkající se např. vozového parku nebo 

přípravy na hromadná neštěstí jsou zakomponována v nařízení Saského státního ministerstva 

vnitra, kterým je Zemský plán záchranné služby. Pro jednotlivé zřizovatele jsou vydávány 

sektorální plány s přesnými požadavky např. na připravenost jednotlivých výjezdových 

skupin. Finance jsou stejně jak v Bavorsku, získávány ze zákonného zdravotního pojištění.  

Zajištění služby ZZS je úkolem státu, v přenesené působnosti je zajišťují tzv. Účelové 

svazy. Provozovateli zdravotnické záchranné služby jsou organizace, které na základě veřejné 

zakázky uzavřely se zřizovatelem veřejnosprávní smlouvu. Rozmístění jednotlivých základen 

je podle plánu pokrytí. Dojezdová doba je stejná jako v Bavorsku, 12 minut.[12] 

 



6 

 

3.2 Dostupnost zdravotnické záchranné služby v České republice 

Dostupnost ZZS je zakomponována v zákoně č. 374/2011 Sb., o zdravotnické 

záchranné službě. Měla by být zajištěna pomocí plánu pokrytí území kraje výjezdovými 

základnami ZZS.  

V reálu to znamená stanovit počet a rozmístění výjezdových základen v závislosti na 

demografických, topografických a rizikových parametrech území jednotlivých obcí. 

Dosažitelnost jednotlivých obcí z nejbližší výjezdové základny bude v dojezdové době 20 

minut. Dojezdová doba se počítá od obdržení pokynu k výjezdu od operátora zdravotnického 

operačního střediska. Tato doba musí být dodržena, vyjma nečekaných dopravních nebo 

povětrnostních podmínek, či jiných případů hodných zvláštního zřetele. 

Plán pokrytí území kraje výjezdovými základnami je vydáván krajem. Veškeré 

informace a podklady poskytuje a zpracovává poskytovatel ZZS. Před jeho vydáním musí být 

projednání na zasedání Bezpečnostní rady kraje a stanovisko musí dát Ministerstvo 

zdravotnictví. Aktualizace by měla probíhat nejméně jednou za 2 roky. [18] 

Metodika k plánu pokrytí kraje v současné době neexistuje v žádném právním 

předpisu, a proto jedna z alternativ je částečná inspirace z plošného pokrytí území jednotkami 

požární ochrany. 

Důležitým faktem je, že podle zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně má každá 

obec za povinnost zřídit jednotku sboru dobrovolných hasičů, která má za úkoly hasit požáry, 

provádět záchranné práce při mimořádných událostech nebo živelních pohromách.[21] 

Znamená to, že každá jednotka má na starost určité území. Plošné pokrytí má tak za následek 

zefektivnění práce hasičských jednotek. Ty se odlišují hlavně v požární technice a odborné 

způsobilosti členů jednotek požární ochrany. ZZS nemá plošné pokrytí, které by jasně 

určovalo, s kolika a s jakými typy výjezdových skupin budou jednotlivá území disponovat.  

 

 

3.2.1 Plošné pokrytí území jednotkami požární ochrany 

Právními dokumenty k plošnému pokrytí území jednotkami požární ochrany je zákon 

č.133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhláška MV č.247/2001 Sb., o organizaci a činnosti 

jednotek požární ochrany. Plošné pokrytí znamená rozmístění jednotek požární ochrany na 

území kraje a na území hlavního města Prahy.[21] 
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Pro fungování systému jednotek požární ochrany je stěžejní skloubit jednotky 

z hlediska vybavení technikou požární ochrany a odbornou přípravou. To je z důvodu, aby byl 

zásah proveden odborným postupem a kompetentními osobami. 

Filozofie plošného pokrytí vychází ze stanovení stupně nebezpečí, která mohou 

ohrozit katastrální území obce. Stupně nebezpečí území jsou rozděleny do IV. stupňů. 

 

I. stupeň – nejvíce nebezpečný  

II. stupeň – nebezpečný  

III. stupeň – středně nebezpečný  

IV. stupeň – málo nebezpečný  

Stupně nebezpečí území vychází ze součtu tří kritérií, kterými jsou: počet obyvatel, 

počet zásahů a charakter území. Podle jednotlivých stupňů nebezpečí, se jednotlivá katastrální 

území zabezpečují dostatečným počtem sil a prostředků. Proto byly jednotky požární ochrany 

rozděleny do 6- ti kategorií (JPO I – JPO VI). Ty se liší, technickým vybavením, odbornou 

přípravou jednotky, dojezdovými časy i územní působností.[5] 

        

         Tabulka 1: Tabulka plošného pokrytí[21] 

 

        Legenda:                2 JPO – síly a prostředky dvou jednotek požární ochrany 

                                     1 JPO – síly a prostředky jedné jednotky požární ochrany  

 

 

 

 

 

Stupeň 

nebezpečí 

objektu 

Kategorie 

nebezpečí 

objektu 

Doba dojezdu množství sil a prostředků 

jednotek PO na místo zásahu 

I 
A 2 JPO do 7 minut, další 1 JPO do 10 minut 

B 1 JPO do 7 minut, další 2 JPO do 10 minut 

II 
A 2 JPO do 10 minut, další 1 JPO do 15 minut 

B 1 JPO do 10 minut, další 2 JPO do 15 minut 

III 
A 2 JPO do 15 minut, další 1 JPO do 20 minut 

B 1 JPO do 15 minut, další 2 JPO do 20 minut 

IV A 1 JPO do 20 minut, další 2 JPO do 25 minut 
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Princip vyhodnocování nebezpečí katastrálního území obce  

Hodnota Kc je výsledným kritériem, které určuje stupně nebezpečí katastrálního území 

obce. Získáme ji součtem tří hodnot jednotlivých parametrů. 

                Kc = Ko + Kz + Kui                         (1) 

 

Ko = Kritérium počtu obyvatel 

Kz = Kritérium zásahů 

Kui = Kritérium charakteru území 

 

 Ko - Kritérium počtu obyvatel 

Počet trvale žijících obyvatel na katastrálním území obce. 

  

                                      Tabulka 2:Kritérium počtu obyvatel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kz - Kritérium zásahů 

Toto kritérium udává hodnotu, která je závislá od počtu mimořádných události, u kterých 

zasahovaly jednotky v jednotlivých katastrálních územích obcí během jednoho roku, přičemž 

jde o průměrnou hodnotu za posledních 5 let. 

 

                                         Tabulka 3: Kritérium zásahů 

Počet mimořádných událostí Hodnota Kz 

do 100 0 

101 - 200 1 

nad 200 2 

 

 

 

 

Počet obyvatel Hodnota Ko 

nad 50 000 20 

15001 až 50000 15 

5001 až 15000 14 

3001 až 5000 12 

1001 až 3000 10 

201 až 1000 5 

do 200 1 
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 Kui - Kritérium charakteru území 

Kritériu charakteru území popisuje zvláštnosti, která se na katastrálním území obce vyskytují, 

a jiné kritérium by je nemohlo odhalit. 

   

 Tabulka 4: Kritérium charakteru území 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis kritéria Hodnota Kui 

Historické jádro vybraných měst a obcí, území měst 

a obcí s historickým prostředím, které jsou 

prohlášeny za národní kulturní památku, 

památkovou zónu, nebo památkovou rezervaci 

1 

Rekreační oblast s přechodným zvýšením počtu 

ubytovaných obyvatel v katastrálním území obce 

vyšším jak 5 000 osob, vyjma jednorázových akcí 
1 

Zastavěná, alespoň do 25% plochy, nebo obydlená 

část katastrálního území obce je umístěno v 

záplavovém území dvacetileté vody, jak je 

definováno v povodňovém plánu 

1 

Katastrální území obce je umístěno v zóně 

havarijního plánování stanovené dle zvláštního 

předpisu pro látky zařazené jako hořlavé kapaliny 

nebo hořlavé plyny, nebo výbušniny, nebo toxická 

kapalina nebo toxický plyn 

1 

Katastrální území obce je umístěno v zóně 

havarijního plánování stanovené dle zvláštního 

předpisu a pro velmi významné zdroje nebo jaderná 

pracoviště IV. kategorie 

1 

Obchodní centra se supermarkety nebo zábavní 

centra s celkovou kapacitou nad 1 000 osob a 

průmyslové zóny s plochou nad 1 000 000 m
2 

1 

Nemocnice, ústavy sociální péče, léčebné ústavy pro 

dlouhodobě nemocné s léčebnou nebo ubytovací 

kapacitou zařízení v jedné budově nad 100 osob 
1 
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Podle součtu dříve představených kritérií získáme celkovou hodnotu, která přiřadí ke 

katastrálnímu území obce stupeň nebezpečí. 

                                      

                    Tabulka 5: Celková hodnota kritéria 

Stupeň nebezpečí území obce Hodnota Kc 

I A 25 a více 

I B 21 až 24 

II A 16 až 20 

II B 11 až 15 

III A 6 až 10 

III B 3 až 5 

IV do 2 

 

 

 Posledním krokem je zákres stupňů nebezpečí do mapy kraje, které jsou jasně barevně 

rozlišeny. Takto zhotovená mapa, pak dává jasný přehled o tom, jaké množství sil a 

prostředků musí být v daném území zajištěno.[23] 

 

                                    Obrázek 1:  Příklad mapy stupňů nebezpečí území [17] 
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4 Zdravotnická záchranná služba 

Poskytovatel ZZS patří mezi základní složky integrovaného záchranného systému. 

Zajišťuje nepřetržitou pohotovost, kdy přijímá na zdravotnickém operačním středisku tísňové 

výzvy, dále musí danou situaci vyhodnotit a musí okamžitě zasáhnout. Poskytuje 

přednemocniční neodkladnou péči lidem, kteří jsou v přímém ohrožení života nebo se 

závažným postižením zdraví. Zřizovatelem je kraj. Poskytovatel ZZS je příspěvkovou 

organizací kraje.[18] 

 

4.1 Historie ZZS 

Historie ZZS sahá svými začátky do druhé poloviny 19. století. 8. 12. 1857 byla 

založena nejstarší záchranná služba ve střední Evropě, tzv. Pražská. Podnětem ke vzniku byl 

ředitel c. k. Policie pražského barona Páumanna. Všech 36 členů byli dobrovolníci mnoha 

profesí. Z nich byli pouze tři zdravotníci. Jejich cílem a heslem bylo: „Ochrániti, co jest 

ochrany hodno, zachránit v každém druhu nebezpečí jak životy lidské, tak i majetek 

spoluobčanů dobrovolně, neohroženě a nezištně“. Poznávací značkou byly červeno - bílé 

stuhy na levé paži, později se jimi staly sborové odznaky. Roku 1890 po schválení statutu a 

získání dopravních prostředků, byla zavedena nepřetržitá služba. 

Největší rozmach se dostavil po roce 1945. Budovala se obrovská síť zdravotnických 

zařízení, ohromný boom zažívaly lékařské obory. Lékařů a zdravotníků přibývalo velmi 

rychle. Důležitá změna nastala ve větší  dostupnosti zdravotní služby pro obyvatele venkova a 

měst. Mimo pracovní dobu byla zajišťována tzv. lékařská služba první pomoci v ordinacích 

obvodních lékařů. 

Zdravotnická záchranná služba, jak ji známe dnes, se začala vytvářet roku 1974 podle 

Metodického opatření Ministerstva zdravotnictví. Se sanitkou ze začátku jezdil zdravotnický a 

lékařský personál z anesteziologického – resuscitačního oddělení. Na území dnešní České 

republiky vznikají zdravotnické záchranné služby, např.: ZZS Karlovy Vary (1977), Valašské 

Meziříčí (1978), Zlín (1979) a další. Dalším krokem bylo osamostatňování záchranek od 

nemocnic a tím mohl započít vznik samostatných organizací. Propojenost a spolupráce 

výjezdových základen navíc zajišťovala dostupnost neodkladné nemocniční péče do 15 - ti 

minut od přijetí výzvy na linku 155, s výjimkou případu hodných zvláštního zřetele. 

Od roku 1993 do roku 2002 fungovalo deset územních středisek záchranné služby 

v systému rychlé lékařské pomoci a lékařské služby první pomoci. Financování a technickou 

vybavenost měla na starost okresní střediska záchranné služby. Od roku 2003 vzniklo celkem 
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14 krajských územních středisek záchranné služby. Od roku 2004 se zřizovatelem 

zdravotnické záchranné služby staly kraje.  

Poslední změna přišla s novým zákonem, kdy se dojezdová doba prodloužila z 15 - ti 

na 20 minut a kraj musí zpracovat plán pokrytí kraje výjezdovými základnami.[2] 

 

4.2 Činnost zdravotnické záchranné služby 

 Nepřetržitá pohotovost – okamžitý příjem výzvy na tísňovou linku 155 pracovníkem 

zdravotnického operačního střediska nebo operačního střediska jiné složky 

integrovaného záchranného systému. 

 Okamžité vyhodnocení stupně naléhavosti tísňového volání a řešení tísňové výzvy dle 

stavu pacienta - rozhodnutí o vyslání výjezdové skupiny, přesměrování výjezdové 

skupiny a řízení na operační úrovni. 

 Řízení a organizace přednemocniční neodkladné péče na místě události a spolupráce 

s velitelem zásahu složek integrovaného záchranného systému.  

 Nasměrování volajícího k poskytnutí první pomoci do příjezdu výjezdové skupiny, 

pokud si to žádá situace, pracovník operačního střediska poskytuje instrukce 

k poskytnutí první pomoci. 

 Na místě události dojde k vyšetření pacienta a udělají se nezbytné úkony k záchraně 

jeho života (neodkladná přednemocniční péče). 

 Soustavná zdravotní péče a nepřetržité sledování základních životních funkcí pacienta 

při jeho přepravě k poskytovateli akutní lůžkové péče. 

 Při mimořádných událostí nebo krizových situací, kde je postiženo na zdraví velké 

množství lidí, musí dojít ke třídění osob dle odborných hledisek urgentní 

medicíny.[18] 

 

4.3 Výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby 

V České republice je několik typů výjezdových skupin. Pokud budeme rozdělovat 

výjezdové skupiny podle typu dopravního prostředku, pak se dělí na pozemní, letecké a 

vodní. Dalším členěním, dle složení posádky a činnosti, existují výjezdové skupiny rychlé 

lékařské pomoci a výjezdové skupiny rychlé zdravotnické pomoci. Zvláštní případ je 

výjezdová skupina vykonávající činnost v rámci setkávacího systému.[18] 
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 Vozidlo rychlé lékařské pomoci (RLP) 

Posádka RLP je tvořena nejméně třemi členy, jehož vedoucím je atestovaný lékař. 

Část lékařů pracuje u Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, řada jiných 

však na záchranné službě pracují jako externisté. Dalším členem posádky je střední 

zdravotnický pracovník (dále jen SZP), tedy zdravotní sestra s postgraduálním vzděláním 

zaměřeným na akutní péči či zdravotnický záchranář. 

Řidič – záchranář spolupracuje také s lékařem a SZP při ošetřování pacienta. Dalším 

členem RLP může být nižší nebo pomocný zdravotnický pracovník – ošetřovatel. 

Tato výjezdová skupina je vysílána k případům, kdy jsou lidé v bezprostředním 

ohrožení života např.: vážné dopravní nehody, těžké úrazy, zástava dechu a oběhu a další. 

Vozidlo pro přepravu pacientů je plně vybaveno pro okamžité vyšetření, ošetření a zajištění 

pacienta, který je v ohrožení života. 

 

 Vozidlo rychlé zdravotnické pomoci (RZP) 

Posádku RZP tvoří nejméně dva členové – střední zdravotnický pracovník a řidič – 

záchranář: dalším členem týmu někdy bývá i ošetřovatel. Posádka RZP vyjíždí k případům 

lehčího charakteru, tedy nekomplikované úrazy a stavy. Týmu RZP chybí lékař, proto je 

posádka limitována v podávání léků a při některých terapeutických postupech. Pacient proto 

musí být v co nejkratší době převezen do nemocnice.  

RZP zajišťuje rovněž převozy pacientů, jejichž zdravotní stav se náhle zhorší, zejména 

z ordinací praktických lékařů a jsou vysílány k větším dopravním nehodám. 

 

 

 Vozidlo rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému 

Tato služba je využívaná pouze v některých městech a pracuje s tzv. setkávacím 

systémem. Vozidlo je využíváno pro přepravu zdravotnických pracovníků na místo 

poskytnutí neodkladné přednemocniční péče. Lékař není vázán na jiné výjezdové vozidlo a 

může tak ihned, pokud situace vyžaduje, odjet k dalšímu případu.  

Samotný systém funguje tak, že pokud je zřejmé, že pacient nebude muset být 

převezen do nemocnice, vyjíždí k němu pouze lékař. V opačném případě je spolu s lékařem 

vyslána i posádka RZP. 
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 Vrtulník pro leteckou výjezdovou skupinu 

Letecká ambulance je důležitým článkem a nedílnou součástí integrovaného 

záchranného systému, zejména pak zdravotnické záchranné služby. Je začleněna do celkem 

deseti středisek záchranné služby v České republice: Praha, Plzeň, České Budějovice, Jihlava, 

Brno, Olomouc, Ostrava, Hradec Králové, Liberec a Ústí nad Labem. Akční rádius středisek 

je kolem 70 - ti km. Stát je tak celoplošně pokryt leteckou ambulancí. 

Při zásahu je posádka složena z pilota, záchranáře a lékaře. Vrtulníky jsou vysílány do 

území se špatným přístupem pro pozemní posádky, dále pak při nutnosti rychlého převozu 

pacienta do zdravotnického zařízení na specializovaná pracoviště. [7] 

 

5 Dekompozice výjezdu zdravotnické záchranné služby 

Časový faktor hraje důležitou roli při zásahu. U ZZS je nejdůležitější dojezd na místo 

události. Dojezdový čas je stanoven na 20 minut, musíme si však uvědomit, že od vyrozumění 

operačním střediskem má posádka dvě minuty k výjezdu. Ve výsledku dojezdová doba činí 

18 minut. 

V Moravskoslezském kraji pracují lidé na operačním středisku ve 2 - stupňovém 

systému programu DISPEČER. Při zavolání na linku 155 musí calltaker od volajícího zjistit, 

co nejvíce informací o samotné události – popis místa, kde se volající nachází (přesná adresa), 

aktuální zdravotní stav postiženého. Calltaker vyhodnocuje událost podle stupňů naléhavosti a 

přeposílá ji dispečerovi. Dispečer tak má přehled o tom, která událost se musí řešit nejrychleji. 

Naléhavost tísňového volání je rozdělena do čtyř stupňů a je barevně rozlišena. První 

stupeň je označen červeně, druhý stupeň modře a třetí stupeň zeleně. 

 První stupeň - osoba, u které došlo k selhání nebo bezprostředně hrozí selhání 

základních životních funkcí, nebo jde o mimořádnou událost s  hromadným 

postižením osob.  

 Druhý stupeň - osoba, u které pravděpodobně hrozí selhání základních životních 

funkcí. 

 Třetí stupeň – osoba, u které bezprostředně nehrozí selhání základních životních 

funkcí, ale jejíž stav vyžaduje poskytnutí zdravotnické záchranné služby. 

 Čtvrtý stupeň – dispečer operačního střediska rozhodne o vyslání výjezdové skupiny 

a nejde o první až třetí stupeň.[22] 
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Zkolabování pacienta 

Zpozorování 

Ohlášení na linku 155 

Dispečer rozhodne, kterou výjezdovou skupinu vyrozumí. Má k tomu nástroje, které 

mu v jeho rozhodování mohou pomoci, aby celá akce proběhla v co nejkratším čase a v zájmu 

pacienta. K prvnímu nástroji patří tzv. rajonizace, což znamená rozdělení výjezdových skupin 

podle územních celků. Jako další je GPS, kdy dispečer vidí, kde přesně se posádky nachází. 

Například se mohou vracet na základnu a budou se nacházet poblíž místa události. Pak 

vyrozumí tuto posádku. Pokud se posádka nachází na výjezdové základně, je vyrozuměna 

pomocí telefonu. K dispozici jsou i jiné spojovací prostředky, např. radiostanice. Ty se mohou 

využít, pokud je posádka v terénu. Ta potvrdí, že výzvu dostala a přijímá ji. 

Každá posádka musí vypsat kompletní zprávu o dokumentaci zásahu. Čas je přesně 

zaznamenáván pomocí statusů (1 – 7), které se mění s činností v rámci zásahu. Jsou to časy, 

kdy případ převezme dispečer, výzva operačního střediska, výjezd, příjezd na místo události, 

předání pacienta, návrat na základnu a ukončení celé akce. Vše je elektronicky 

zaznamenáváno. 

 

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

    Obrázek 2: Dekompozice výjezdu zdravotnické záchranné služby, upraveno autorem dle[14] 

Celková doba zásahu u ZZS se může různit. Je to dáno situací, kterou řeší, v jakých 

podmínkách, kolik osob je postižených atd. Navíc do procesu mohou zasáhnout různé 

náhodné veličiny a ovlivní celý výjezd a zásah ZZS. Mezi negativní faktory můžeme zařadit 

např. špatné meteorologické podmínky, neočekávané dopravní komplikace, riziková místa 

v území a další.  

 

 

Převzetí zprávy a vyslání výjezdové skupiny 

Výjezd výjezdové skupiny 

Příjezd na místo, přesné zjištění zdravotního stavu 

Poskytnutí zdravotní péče, provedení výkonů k záchraně života 

Komunikace se zdravotnickým zařízením o stavu pacienta 

Odjezd z místa MU 

Příjezd do zdravotnického zařízení, předání pacienta 

Návrat na výjezdovou základnu 
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6 Studie dostupnosti zdravotnické záchranné služby 

Tato studie by měla rozebrat problém dostupnosti ZZS v území. Základní stávající 

stav konfrontovat s novými fakty, která se v dané problematice objevují. Nalézat tak nové 

poznatky a stanoviska. 

V případě této práce, pomocí platné legislativy, mapových podkladů a zhotovených 

prací na zadané téma, zmapovat stav, v jakém se nacházela a v tuto chvíli nachází 

zdravotnická záchranná služba z hlediska dostupnosti obyvatelstvu pro území kraje. Závěr by 

měl nastínit, jakým způsobem by mohla být tato otázka vyřešena. Možné řešení tkví v 

jednotné metodice, podle níž by se vytvářely plány pokrytí výjezdovými základnami ZZS pro 

jednotlivé kraje v České republice. 

 

6.1 Vývoj dislokace zdravotnické záchranné služby 

Zdravotnická záchranná služba si prošla obrovským vývojem, jak z hlediska 

technického vybavení, zdravotnického personálu, ale i vzdělávání a legislativy. Právě 

legislativa je klíčová, pokud se budeme bavit o dislokaci, neboli pokrytí území výjezdovými 

základnami. Stojíme před otázkou, jak docílit toho, aby každý občan, měl dostupnost 

neodkladné přednemocniční péče, pokud je v ohrožení života. Zatím to žádný zákon, ani jiný 

právní předpis nijak přesně nespecifikoval.  

Vyhláška č.434/1992 Sb., o ZZS pouze říkala, že dostupnost přednemocniční 

neodkladné péče musí být do 15 - ti minut od přijetí tísňového volání. Faktem ovšem je, že 

tento limit nemůže být vždy splněn. Je mnoho faktorů, které ovlivní dojezd výjezdové 

skupiny na místo události, ale ty nikdo přesně nevymezil. Bylo to pouze politické rozhodnutí, 

které mělo ujistit občany, že se jim dostane zdravotní péče do 15 – ti minut, ale přesně určit, 

jakým způsobem to bude zajištěno, to nebylo nijak ošetřeno. 

Vládní návrh č. 690 na vydání zákona o ZZS, který byl vydán v roce 2008, dával 

možnost řešení plošného pokrytí. Stanovoval kritéria pro Plán plošného pokrytí území kraje 

výjezdovými základnami ZZS. Rozmístění a počet výjezdových skupin měl být v souladu 

s dodržením dojezdové doby. Dojezdová doba se počítá od vyrozumění posádky 

prostřednictvím zdravotnického operačního střediska a byla stanovena od 10 – 20 minut 

v závislosti na demografických, topografických a rizikových parametrech území obcí a 

městských částí hlavního města Prahy. Výjezd musí být proveden do 2 minut od převzetí 

pokynu k výjezdu. 
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Kritéria určující dojezdovou dobu: 

Počet obyvatel, kteří mají trvalý nebo hlášený pobyt na území obce a městských částí 

hlavního města Prahy. 

a) nad 50 000 osob, maximální dojezdová doba 10 minut 

b) 200 až 50 000 osob, maximální dojezdová doba 10 minut, musí být současně splněny tyto 

podmínky: 

 na území se nachází stavby nebo zařízení občanského vybavení sloužící pro kulturu, 

obchod nebo sport, přesahuje-li jejich kapacita 1000 osob, 

 na území se nachází stavby nebo zařízení občanského vybavení sloužící pro 

poskytování sociálních služeb, dlouhodobých lůžkových zdravotních služeb nebo péči 

o rodiny nebo ubytovací zařízení, přesahuje-li kapacita 200 osob, 

 na území se nachází rekreační oblast, v níž se přechodně zvyšuje počet osob více jak o 

5000, vyjma jednorázových akcí, 

 katastrální území se nachází v zóně havarijního plánování. 

c) 200 až 50 000 osob, maximální dojezdová doba 15 minut, pokud nejsou splněny 

podmínky podle písmene b), 

d) do 200 osob, maximální dojezdová doba 20 minut. 

 

Vládní návrh říkal, že dojezdová doba musí být dodržena. Výjimky tvoří případy 

nenadálých nepříznivých dopravních či povětrnostních podmínek a jiných případů hodných 

zvláštního zřetele. Bude vytvořen Plán plošného pokrytí, který stanoví kraj. Kraj musí 

vypracovaný plán poslat Ministerstvu zdravotnictví, které buď vydá souhlasné stanovisko, 

nebo vrátí plán k přepracování.[16]  

Poslední velkou a revoluční změnou bylo vydání zákona č.374/2011 Sb., o ZZS. 

Revoluční by se dalo říci z důvodu, že stát předal veškerou zodpovědnost a financování na 

kraj, který je jejím zřizovatelem. Navíc byla uzákoněna dojezdová doba. Ta se prodloužila 

z 15 - ti minut na 20 minut. Neexistuje žádné odstupňování dojezdových dob, podle počtu 

obyvatel, či jiných kritérií. Uzákoněn byl i tzv. Plán pokrytí území kraje výjezdovými 

základnami, který musel mít každý kraj do 1. dubna 2013. Plán se projednával na zasedání 

bezpečnostní rady kraje a kraj si vyžádal stanovisko od Ministerstva zdravotnictví. Jelikož 

není přesně definováno, jakým způsobem plán pokrytí vypracovat, přistupuje k tomuto úkolu 

každý kraj individuálně. Zákon jen říká, že počet základen a jejich rozmístění závisí na 

demografických, topografických a rizikových parametrech území jednotlivých obcí a 

městských částí hlavního města Prahy.[18] 
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7 Studie plánu pokrytí území ZZS 

Plán pokrytí by měl být dokumentem, který mapuje hustotu pokrytí územního celku 

jednotlivými výjezdovými základnami. Měl by poukázat na oblasti, které nejsou plně pokryty 

z hlediska dostupnosti zdravotnické záchranné služby a na tyto místa se zaměřit, docílit 

jakými způsoby dosažitelnost zajistit. Každý kraj k tomuto úkolu přistupuje různě, jelikož 

metodický postup pro vytváření plánu pokrytí není specifikován. 

Základem je analýza dojezdu ZZS. Pardubický kraj spolupracoval s Institutem 

ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, kde jim tuto analýzu zpracovali pomocí softwaru 

ESRI – ArcInfo 10.1 s extenzí Network Analyst. Jejich vstupními daty byla jednotná rychlost 

65 km/h s různými kategoriemi silnic dle požadavků zdravotnické záchranné služby a 

požadovaným časem 20 minut. Další data byla použita z Českého statistického úřadu, 

Ředitelství silnic a dálnic, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a samozřejmě ze 

Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje. Výstupem je mapa Pardubického kraje 

s regiony s nedostatečnou dostupností základní složky integrovaného záchranného systému. 

Strukturálně plán rozčlenili do několika bodů: legislativní rámec, výjezdové základny (typy 

výjezdových skupin a jejich počet), rozmístění výjezdových základen, regiony 

s nedostatečnou dostupností a návrh opatření.[13] 

Kraj Vysočina pro svou analýzu dojezdových časů použil matematický model, který 

dojezdové časy rozděloval po pěti minutách. A za vstupní údaje bral průměrnou rychlost 

vozidla vzhledem ke kategorii silnice. Jednotlivé rychlosti byly sestaveny podle expertního 

odhadu, kterou prováděli řidiči a dispečeři operačního střediska. Z těchto rychlostí byl 

vypočten výsledný čas průjezdu části silniční sítě. V potaz byla brána i zástavba, zda silnice 

leží či neleží v zastavěné oblasti. Výstupem je mapa, kde je přesně vyznačena hranice území 

s dojezdem 20 – ti minut. Struktura plánu je obdobná plánu Pardubického kraje.[4] 

Musíme si však uvědomit, že tyto modely nijak nezohledňují případy hodny zvláštního 

zřetele. Vstupem je konstantní rychlost přiřazená k různým typům komunikací a neberou se 

v úvahu dopravní komplikace, nebo špatné povětrnostní či meteorologické podmínky. Proto 

je o případech hodných zvláštního zřetele zmíněno v zákonu. Díky tomu se zohledňují 

případy, kdy vozidla zdravotnické záchranné služby dojedou později než je stanovená doba 

také je to uplatnitelné při možných soudních sporech, které bohužel, nejsou v dnešní době 

výjimkou. 
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8 Návrh plánu pokrytí území ZZS 

Stěžejní kapitolou této diplomové práce je navržení metodiky pro zpracování plánu 

pokrytí území ZZS. Cílem metody bude rozdělení jednotlivých částí území do čtyř stupňů 

dojezdu, kdy každý stupeň bude určovat typ sídla a zda je zabezpečena dostupnost ZZS do 20 

minut. Pokud bude území nedostupné do dojezdové doby, pak je na místě nalézt řešení dle 

stupňů dojezdu. Částečnou inspirací pro tento návrh je plošné pokrytí území jednotkami 

požární ochrany, jehož princip vyhodnocování nebezpečí katastrálních území obcí je popsán 

v dřívější kapitole.  

Zdravotnická záchranná služba disponuje pouze s dojezdovou dobou, která je určena 

na 20 minut a s kritérii, která nic konkrétního nevypovídají, ale mají vyplývat z 

demografických, topografických a rizikových parametrů území jednotlivých obcí. Z těchto 

podmínek vyplývá, že kritéria uplatnitelná pro jednotky požární ochrany, můžeme použít i pro 

ZZS. Jsou to počty obyvatel trvale žijící v katastrálním území obce a počty zásahů ZZS 

v posuzovaném katastrálním území obce během jednoho roku v jednotlivých obcích a také 

kritéria určující charakteristiku území. Kritéria charakteru území musí být samozřejmě 

vztažena ke ZZS. 

Celá metodika je založena hlavně na zmapování posuzovaného území. To je první 

krok, který je klíčový. Zjistí se tak, která oblast je pokryta ZZS do požadované doby 20 

minut. V dnešní době, kdy šel vývoj v oblastech informačních technologií a softwarových 

programech značně dopředu, je možné mít kvalitní a velmi přesné výstupy, které 

potřebujeme. Poté se může aplikovat metodika, kdy podle stupňů dojezdu, můžeme řešit 

problém s dostupností ZZS v území, pokud není plně zajištěna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Obrázek 3: Schéma postupu při řešení plánu pokrytí území ZZS 

Zmapování území podle 

dostupnosti ZZS 

Použití metodiky pro 

zpracování plánu pokrytí 

Rozdělení území do čtyř 

stupňů dojezdu 
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8.1 Mapování území  

Na mapování území můžeme nahlížet z více úhlů. Díky geografickému informačnímu 

systému je možné zobrazit na mapě prakticky cokoliv, jako např.: sněhové oblasti, silnice, 

elektrické vedení i rozmístění složek integrovaného záchranného systému. Skupina odborníků 

z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje se mapováním území zabývají již 

delší dobu, a to hlavně z hlediska rizik. Odezva k jednotlivým rizikům je připravenost území. 

Mapa, která znázorňuje časovou dostupnost ZZS je jednou z nich.  

K základním vstupům pro vytvoření mapy připravenosti ZZS je rozmístění 

výjezdových základen ZZS a rychlosti pohybu vozidel na různých kategoriích pozemních 

komunikací. 

              Tabulka 6: Kategorie pozemních komunikací a jejich rychlosti 

Kategorie pozemních komunikací Rychlost [km/h] 

dálnice 108 

hlavní silnice (mezinárodně významné silnice) 84 

ostatní významné silnice 72 

silnice regionálního významu 54 

spojovací silnice lokálního významu 48 

významné spojnice v rámci sídel 60 

ostatní významné komunikace v rámci sídel 48 

místní komunikace 36 

účelové komunikace (lesní a polní cesty, chodníky pro pěší) 24 

 

Určení rychlostí se odvíjelo od rychlostí vozidel jednotek požární ochrany. Byly 

navýšeny o 20%, s ohledem na kategorii vozidel, které používá ZZS a jednotky požární 

ochrany. Pomocí složitého algoritmu, do kterého byly vstupní údaje zadány, bylo přesně 

vykresleno území, které je dostupné pro výjezdové základny ZZS do 18 – ti minut. Zákon sice 

mluví o 20 – ti minutách, ale 2 minuty mají posádky na výjezd ze základny. Mapa ukázala 

části území, která jsou dobře pokryta a území, kde jsou hluchá místa, v návaznosti na 

dostupnost. 

Nedílnou součástí výjezdových skupin ZZS je i vrtulník pro leteckou výjezdovou 

skupinu. Pomocí algoritmu, pro výpočet doletu bylo počítáno s rychlostí letu kolem 250 km/h 

a zpožděním při vzletu a přistávání, což ve výsledku dělá celkem asi 4,5 min, na základně 

pozorování. Byla vykreslena kružnice, znázorňující doletovou oblast vrtulníku. Vrtulník je 

schopen vykrýt ty místa, kde se vozidla ZZS nedostanou do požadované doby. [11] 
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8.2 Výpočet stupňů dojezdu 

 Určení stupně dojezdu se provádí pomocí tří kritérií. Samotná metoda je velmi 

jednoduchá. Zařazení do stupně dojezdu se udělá pomocí celkové hodnoty Ksd. Tuto hodnotu 

získáme pomocí součtu dílčích kritérií. 

 

 Ksd = Kozzs + 2 
 

 
 Kzzzs + 

 

 
 Kuzzs                                              (2) 

 

Důvodem, proč jsou použity zlomky, je ten, aby jedno kritérium nebylo preferováno 

před ostatními. Zlomky nám zkorigují všechna tři kritéria do 5 – ti stupňové škály.  

U kritéria počtu zásahů je navíc číslo 2, které značí váhu.  Znamená to, že je na něj 

kladen větší význam. K určení váhy byla použita metoda párového srovnání kritérií, což 

znamená, že se srovnávají každá dvě kritéria, a určuje se, které z nich je důležitější. Počet 

srovnání vychází z tohoto vzorce: 

  

      N = ( 
 
)  

      

 
                                                                                    (3) 

 

Komparace se prováděla v tzv. Fullerově trojúhelníku. Rozhodovatel vybral z dvojice 

kritérií, to důležitější. Z Fullerova trojúhelníku vyplývá, že počet zásahů má největší váhu, 

jelikož bylo dvakrát vybráno oproti ostatním kritériím.[3]  

 

 

1 Počet obyvatel   

2 Počet zásahů 

3 Charakter území 

 

 

                                                      Obrázek 4: Fullerův trojúhelník 
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8.3 Kritéria                                                      

Jednotlivá kritéria, která budou použita v metodice, se musí opírat o parametry, které 

jsou dány zákonem o ZZS.  

 

 Demografické parametry – kritérium počtu obyvatel 

Demografie je vědní obor, který zkoumá reprodukci lidských populací. Hlavními 

tématy demografie jsou změny počtu obyvatel a populační přírůstek, dějící se narozením, 

úmrtností nebo migrací obyvatelstva.[10] Právě rozložení obyvatelstva z hlediska jejich věku 

a počtu je pro ZZS klíčový. Rozdíl můžeme vidět mezi velkým městem, kde se bude nacházet 

větší počet obyvatel na malém prostoru, a vesnicí, kde je počet obyvatel menší, ale ve větším 

prostoru. To se bude odrážet na počtu výjezdů, které jsou přímo úměrné k počtu obyvatel.  

 

 Topografické parametry – kritérium charakteru území 

Topografie je vědní obor o tvarech zemského povrchu, které měří, mapuje a zobrazuje. 

Tyto parametry hrají důležitou roli v době, kdy vozidlo ZZS jede na místo události. Různé 

anomálie na silnicích a celkově v terénu, mohou dosti ovlivňovat samotný dojezd. Je 

obrovský rozdíl, zda je posádka vyslána k mimořádné události, která se stala ve městě, nebo 

na vesnici v horské oblasti. 

 

 Rizikové parametry  

Tyto parametry by měly odhalovat ta rizika, která ani geografické, či topografické 

parametry nezjistí. Můžeme zde zařadit významné objekty, ve kterých se zdržuje a 

soustřeďuje větší množství lidí, např. velká obchodní centra, zábavní parky. Další mohou být 

oblasti, kde se sezónně vyskytuje vyšší počet lidí, např. horská střediska, letní rekreační 

oblasti. Velkou skupinu zahrnují i poskytovatelé sociálních služeb, zejména objekty, ve 

kterých je provozují. Zde zařazujeme např. ústavy sociální péče, domovy důchodců a další. 

 

Posledním kritériem je počet zásahů Kzzzs v jednotlivém katastrálním území obcí. 

Tyto údaje jsou dostupné ze statistik výjezdů, které má ZZS k dispozici. Statistiky výjezdů 

mají vypovídací hodnotu ke každému území, kde se počet výjezdů zvýšil, snížil nebo je 

konstantní. A pro metodiku bych ho zařadila mezi klíčová kritéria. 
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 Kritérium počtu obyvatel 

Přiřazení počtů obyvatel k hodnotám Kozzs se odvíjí od počtu obyvatel v jednotlivém 

katastrálním území obcí. Vychází se ze statistiky počtu obyvatel z roku 2011. Samotný 

princip rozdělení byl proveden na základě počtu obyvatel, kteří nemají zajištěnou dostupnost 

podle zákona o ZZS. Hodnotící škála je 5 – ti stupňová.  

 

                                                    Tabulka 7: Kritérium počtu obyvatel 

Počet obyvatel Hodnota Kozzs 

do 500 1 

501 - 5000 2 

od 5001 - 15000 3 

od 15001 - 50000 4 

nad 50000 5 

 

 

Kritérium počtu obyvatel může být navýšeno pomocí dvou rizikových parametrů, 

které přímo nesouvisí s charakterem území, ale mohou zapříčinit sezónní nebo trvalejší 

zvednutí počtu obyvatel v oblasti. Jsou ohodnoceny stejnou přirážkou, číslem 1. 

 

                             Tabulka 8: Parametry zvyšující Kozzs 

Parametry Hodnota x 

Rekreační oblast s přechodným nárůstem počtu 

obyvatel v katastru obce vyšším než 5000 

obyvatel 

1 

Významné objekty - velká obchodní centra a 

zábavní centra s celkovou kapacitou nad 1000 

osob nebo objekty, kde se provozují sociální 

služby s celkovou kapacitou nad 100 osob 

1 

 

 Při zvyšování hodnoty Kozzs pomocí parametrů budeme používat přirážkový systém. 

Celý proces výpočtu kritéria počtu obyvatel, bude následující. K hodnotě Pox se připočítá 

hodnota x, pokud se v území obce jeden z parametrů nachází. Výsledkem bude Povýs, které 

nám určí konečnou hodnotu kritéria. Maximální číselná hodnota je 5, je to z toho důvodu, že 

hodnota 5 určuje počet obyvatel nad 50 000. Proto pokud se dostaneme součtem nad toto 

číslo, automaticky bude k němu přiřazena hodnota 5. Pohybujeme pouze v 5 – ti škálové 

stupnici. Vše bude zaznamenáno v tabulkách. 
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Pro výpočet výsledného kritéria počtu obyvatel použijeme matematického vztahu, kde 

z  tabulek č. 9 a č. 10 vybereme námi požadované hodnoty a doplníme jej do vzorce č. 1.  

 

                Povýs = Pox + x                                                                             (4) 

 

               Tabulka 9: Hodnota x                                          Tabulka 10: Hodnota Pox 

 

 

                

 

 

 

 Po dosazení do vzorce a výpočtu, přiřadíme k hodnotě Povýsl číslo, které má 

skutečnou hodnotu Kozzs z levé části tabulky č. 11. 

 

                                                    Tabulka 11: Celková hodnota Kozzs 

Hodnota Povýsl Kozzs 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 a více 5 

 

 

 Kritérium zásahů  

Jedná se o počet zásahů v katastrálním území obcí za jeden kalendářní rok, přičemž 

jde o průměrnou hodnotu za 2 roky. Údaje o počtu zásahů vychází se statistiky ZZS. 

 

                                                   Tabulka 12: Kritérium počtu zásahů 

Počet zásahů Hodnota Kzzzs 

do 150 1 

od 151 - 500 2 

nad 500  3 

 

Hodnota x 

rekreační oblast x1 1 

významné objekty x2 1 

Hodnota Pox 

1 

2 

3 

4 

5 
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 Kritérium charakteru území 

Představuje anomálie, které se mohou v území vyskytovat. Zařadila jsem mezi ně, 

oblasti, které jsou v nadmořské výšce od 600 m. n. m. z důvodu špatné dostupnosti pro 

pozemní vozidla ZZS a také rychlejším výkyvům počasí, které mohou mít na dojezd negativní 

vliv. Další kritérium jsou údolní oblasti, kde je velká pravděpodobnost výskytu a udržení se 

mlh. Nebezpečné klesání/stoupání řadím k anomáliím na silnici, které mohou způsobit 

prodloužení doby dojezdu na místo události. Všechny jsou ohodnoceny stejnou přirážkou, 

číslem 1. 

                            Tabulka 13: Kritérium charakteru území 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 Stupně dojezdu 

Výsledkem součtu tří kritérií je stupeň dojezdu. Je rozdělen celkem do čtyř stupňů, 

v závislosti na časové dostupnosti ZZS v kraji a na velikosti sídel.  

Rozdělení celkových hodnot Ksd je na stupnici od 0 – 20 pomocí Gaussovy křivky. Ta 

vychází z normálního rozdělení u základních rozdělení pravděpodobnosti spojité náhodné 

veličiny a je pojmenovaná jako graf hustoty pravděpodobnosti. Gaussova křivka má 

symetrický tvar. Na levé straně se nachází minimum, na pravé straně maximum a uprostřed je 

optimum.[1] 

 

 

 

 

 

                                                    Obrázek 5: Gaussova křivka[1] 

 

Charakter území Hodnota Kuzzs 

oblast v nadmořské výšce od 600 m. n. m. 1 

údolí - nízko položená oblast mezi svahy 1 

nebezpečné klesání/stoupání -  úsek, kde 

stoupání/klesání pozemní komunikace 

přesahuje 10% nebo, kde místní podmínky 

činí stoupání/klesání nebezpečným  

1 
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Pro bodové odlišení jednotlivých stupňů dojezdu jsem z celkových 100%, což je 20, 

pro minimum brala 25% a pro maximum 75%. Z tohoto vyplývá, 25% z 20 - ti nám dává číslo 

5, což nám odděluje poslední IV. stupeň dojezdu a 75% z 20 - ti udává číslo 15, čímž začíná I. 

stupeň dojezdu. Všechny stupně jsou rovnoměrně rozděleny. 

 

                                          Tabulka 14: Stupně dojezdu 

Stupně dojezdu Hodnota Ksd 

I. stupeň od 15 -20 

II. stupeň od 11 - 14 

III. stupeň od 6 - 10 

IV. stupeň do 5 

 

 

Charakteristika stupňů dojezdu 

Každé území bude spadat do určitého stupně dojezdu. Každý stupeň má určitou 

charakteristiku. Pokud je dojezdová doba dostačující, pak nejsou nutná žádná opatření. 

V opačném případě se musí přistoupit k určitým řešením, která zajistí dostupnost ZZS lidem 

dle zákona o ZZS. 

 

 I. stupeň dojezdu 

Dojezdová doba je splněna. Počet výjezdových základen je dostačující. Typ sídla: 

velká města nad 50 000 obyvatel.  

Tento dojezdový stupeň je typický pro místa s velkou hustotou obyvatel na malém 

území a s nejvyšším počtem výjezdů. 

 

 II. stupeň dojezdu 

 Dojezdová doba je splněna, počet výjezdových základen je dostačující, typ sídla: 

města od 15 000 - 50 000 obyvatel. 

Hustota obyvatel je také vysoká, ale nižší než je tomu u I. stupně dojezdu.  

 

 III. A stupeň dojezdu:  

Dojezdová doba je splněna, typ sídla: města a obce do 15 000 obyvatel 
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 III. B stupeň dojezdu 

  Dojezdová doba není splněna, typ sídla: města a obce do 15  000 obyvatel. 

 

 IV. stupeň dojezdu 

Dojezdová doba není splněna, počet stanovišť není dostačující, typ sídla: města a 

obce do 5 000 obyvatel. 

 

Důvodem proč jsou v charakteristice stupňů dojezdu typy sídel s počtem obyvatel, je 

ten, že největší města v kraji a okolí, kde se nachází povětšinou menší městečka a obce, 

jsou dobře dostupné pro vozidla ZZS. Jsou případy, kdy nejvíce v pohraničí nebo v blízkosti 

hranic s jiným krajem ta dostupnost není, ale také se tam nachází nejen malé obce, ale i větší 

města.  

Pro III. B stupeň dojezdu a IV. stupeň je nutné najít řešení pro optimalizaci dojezdu 

vozidel ZZS do požadované dojezdové doby 20 minut. Nabízí se mnohá řešení, která mohou 

být aplikovatelná. Záleží opravdu na hodně faktorech, jako např.: finanční situace, schopnost 

dohodnout možnou spolupráci s jinými složkami, poloha jednotlivých krajů. 

 

Řešení: 

 Vybudování nové základny ZZS  

Vybudováním nové základny ZZS se zvýší dostupnost neodkladné přednemocniční péče pro 

obyvatelstvo v regionech. Bude to mít za následek vytvoření nových pracovních míst. 

Velkým negativem a překážkou jsou vysoké finanční náklady, nejen na stavbu, ale i na 

techniku, kterou posádky potřebují ke své práci. 

 

 Dohody o mezikrajské spolupráci 

Pokud dojde k dohodě mezi dvěma kraji, nastane možnost, že se nebude muset stavět nová 

výjezdová základna. Tato varianta spolupráce je zmíněna i v zákoně. Případné dohody a 

smlouvy o pomoci v případě nouze pomohou při řešení velkým mimořádných událostí např.: 

výbuch domu ve Frenštátě p. Radhoštěm, vlakové neštěstí ve Studénce a podobně. 
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 Vrtulník pro leteckou výjezdovou skupinu 

Využití vrtulníku má svá opodstatnění. Dostane se do terénu nepřístupného pozemním 

vozidlům ZZS. Má rychlý dolet k  místu mimořádné události a také rychle přepraví pacienta 

do nemocničního zařízení. Nevýhodou je, že vrtulník nemůže vzlétnout během nepříznivých 

meteorologických a povětrnostních podmínek a v noci. 

 

 Dohody o poskytnutí první pomoci s občanskými sdruženími (Horská služba, 

Vodní záchranná služba) 

Tyto dohody mají velký smysl, hlavně v sezónách, kdy se v zimě otevírají zimní střediska, a 

v létě koupaliště a další rekreační střediska. Tyto složky dokáží okamžitě zajistit první pomoc 

pro zraněného do dojezdu ZZS. 

 

 Dohoda o příhraniční spolupráci se sousedními státy České republiky  

Příhraniční spolupráce má svá opodstatnění. Při mimořádných událostech v blízkosti 

pohraničí, může ZZS z jiného státu zasáhnout dříve, nebo spolupracovat. Tato smlouva 

zajišťuje přejezd vozidel ZZS bez povolení, což zrychlí dojezd na místo události. 

 

Mnohé z těchto variant řešení, jak doplnit dostupnost ZZS do míst, kde to v současné 

době není možné, již plně fungují v praxi. Je to například dohoda o příhraniční spolupráci. Tu 

podepsal ministr zdravotnictví Leoš Heger s německou stranou, tzv. Česko-německou 

smlouvu. Tato dohoda se netýká pouze vozidel ZZS, ale i vrtulníků nebo lodí záchranářů. 

Dostanou tak výjimku a nebudou muset čekat na povolení přejezdu přes hranice, jak tomu 

bylo v minulosti. Tato smlouva platí pro Liberecký, Ústecký, Karlovarský, Plzeňský a 

Jihočeský kraj. V přípravné fázi se nachází i dohoda o příhraniční spolupráci s Polskou 

republikou. 

V praxi se osvědčila i dohoda o spolupráci s horskou službou. V pardubickém kraji tak 

vznikla dohoda mezi horskou službou a ZZS. V minulosti mezi nimi spolupráce existovala, 

pouze díky ústnímu ujednání, nyní je smluvně podložená. Horská služba, tak vykoná první 

pomoc, než dorazí vozidlo ZZS. 

Všechna navrhovaná řešení mohou být využita, pokud je to v možnostech jednotlivých 

krajů. Největším problémem jsou finance. Peníze na novou výjezdovou základnu se jen tak 

v rozpočtu kraje nebo státu nenajdou. Proto dobrou alternativou jsou dohody o spolupráci 

s jinými kraji, občanskými sdruženími a státy. Zákon o ZZS však neumožňuje, aby např. 

Horská služba mohla poskytnout přednemocniční neodkladnou péči, jelikož k tomu není 
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patřičně vybavená, nemá kompetence ani odborné předpoklady. Byla by proto nutná změna 

legislativy, která by garantovala, že se pacientům dostane přednemocniční péče mnohem 

dříve, než po příjezdu ZZS.  

 

9 Moravskoslezský kraj 

Pro aplikaci metody jsem si vybrala Moravskoslezský kraj. Jelikož je k dispozici mapa 

časové dostupnosti ZZS v Moravskoslezském kraji, víme tak, která místa nespadají do 

dojezdové doby 20 minut. Můžeme tak, zjistit, do kterého stupně jednotlivé obce a města patří 

a navrhnout opatření k vyřešení dostupnosti ZZS, kterou deklaruje zákon. 

 

9.1 Charakteristika kraje 

Region má rozlohu 5 427 km
2
. Je složen z šesti okresů – Bruntál, Frýdek Místek, 

Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava – město. 

V Moravskoslezském kraji žije k 31. 12. 2012 celkem 1 226 602 obyvatel. Je třetím 

nejlidnatějším krajem v ČR. Největší koncentrace lidí je v okrese Ostrava – Město (329 961 

obyv.), další je Karviná (263 075 obyv.) a nejméně zalidněný je okres Bruntál (96 329 obyv.). 

Moravskoslezský kraj je částečně lemován pohořími. Pohoří s nevyšší horou 

Pradědem (1 492 m. n. m.) je Hrubý Jeseník. Lemuje západní hranici kraje. U hranice se 

Slovenskem a Polskem se nachází Moravskoslezské Beskydy s nejvyšším bodem, Lysou 

horou (1 323 m. n. m.). V jihozápadní části kraje nalezneme oblast Nízkého Jeseníku a 

Oderských vrchů. V regionu najdeme i níže položené oblasti, např.: na jihu Slezskou nížinu. 

Nižšími polohami protékají významné řeky – Odra, Opava, Ostravice a další. 

Podnebí je jako všude ve střední a západní Evropě stejné, mírné se střídáním čtyř 

ročních období. Teploty v létě se mohou pohybovat nad hranicí 30°C, v zimě naopak mohou 

klesat hluboko pod -15°C. Úhrn srážek se obvykle za rok pohybuje od 650 mm do 1500 mm. 

Lysá hora je pokládána za nejdeštivější místo v České republice. 

 Územím kraje prochází důležité mezinárodní a nadregionální silnice. 

K mezinárodním silnicím patří E75 Budapešť – Gdaňsk a E462 Vídeň – Krakow, ty vedou 

částečně po I/11 a I/48. Regionem prochází i dálnice D1 vedoucí z Prahy, přes Ostravu do 

Polska. Další je rychlostní silnice R48, která vede z Bělotína do Polska a navazuje na D1 a 

R56 z Ostravy do Frýdku Místku. Důležitým prvkem silniční sítě jsou silnice II. a II. tříd 

spojující ostatní města a obce.  
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 Co se týká železniční sítě, krajem prochází důležité koridory, které spojují Břeclav 

s Bohumínem a Mosty u Jablunkova a Cheb. Z Ostravy vyjíždí i mezinárodní rychlíky 

s cílovou stanicí např.: Vídeň, Bratislava, Varšava, Budapešť.[8] 

 

9.2 Výjezdové základny v Moravskoslezském kraji 

V Moravskoslezském kraji je rozmístěno celkem 60 výjezdových stanovišť ZZS. Jsou 

rozděleny mezi šest územních odborů rozprostřené po celém kraji – Ostrava, územní odbor 

Bruntál, územní odbor Opava, územní odbor Karviná, územní odbor Nový Jičín a územní 

odbor Frýdek Místek. Nejvíce je jich koncentrovaných ve středu kraje, poblíž Ostravy a jejího 

okolí. Jsou zastoupeny všechny typy pozemních výjezdových skupin. S největším počtem je 

zastoupena rychlá zdravotnická pomoc (38), následuje rychlá lékařská pomoc (17), vozidlo 

rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému je zastoupeno ve 4 případech.[ZZS MSK] 

Vrtulník pro leteckou výjezdovou skupinu se nachází v Ostravě – Zábřehu. Je k dispozici pro 

celý kraj. Dále může zasahovat v přilehlých částech Olomouckého a Zlínského kraje a 

v příhraničních oblastech Polska a Slovenska. 

         Obrázek 6: Mapa výjezdových skupin v MSK [ZZS MSK] 
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9.3 Nedostupné oblasti 

V Moravskoslezském kraji se nachází celkem 300 obcí, z toho je 5 statutárních měst, 

35 měst a 3 městysy. Pro účel vypracování plánu pokrytí výjezdovými základnami, si nechala 

ZZS zpracovat mapu časové dostupnosti ZZS v Moravskoslezském kraji.  

Z té vyplývá, jsou místa, která potřebují dokrýt z hlediska dostupnosti. Konkrétně, pro 

7 297 obyvatel, není zajištěna dostupnost, jelikož střed jejich obce leží mimo dojezd. Další 

obce, nejsou zcela pokryty, chybí dokrýt 50% plochy, a to postihuje celkem 10 768 obyvatel. 

Vesměs se jedná o malé obce, kde se počet obyvatel pohybuje pod hranicí 500 obyvatel. Jsou 

zde i výjimky, kdy tři obce mají nad 800 obyvatel. Obce, jejíž střed leží mimo dojezd, jsou 

důležitější, než obce, kterým stačí dokrýt cca 50% plochy území. Největší zástavba a centrum 

obcí se nachází v jejich středu. 

Tabulka 15: Obce ležící mimo dojezd ZZS [ZZS MSK] 

Obce, jejichž střed leží mimo dojezdovou dobu [18 min.] 

Kód obce Název obce ORP Počet obyvatel 

597198 Bílčice Bruntál 246 

597201 Bohušov Krnov 422 

597317 Dvorce Bruntál 1437 

551872 Hlinka Krnov 212 

597538 Křišťanovice Bruntál 249 

597716 Osoblaha Krnov 1110 

551848 Petrovice Krnov 138 

597741 Roudno Bruntál 198 

597775 Rusín Krnov 144 

551881 Slezské Pavlovice Krnov 213 

597881 Svobodné Heřmanice Bruntál 535 

598020 Bílá Frýdlant n. Ostravicí 306 

598232 Hrčava Jablunkov 258 

598747 Staré Hamry Frýdlant n. Ostravicí 554 

512893 Nové Lublice Vítkov 209 

512745 Těškovice Opava 848 

569101 Třebom Kravaře 218 
 

Jak je z tabulky vidět, většina obcí se nachází na Bruntálsku a kolem Krnova. Velkou 

pozornost si tak zaslouží Osoblaha a Dvorce. Další oblastí, která je nedostupná pro ZZS je 

jihovýchod od Frýdku Místku, mezi Frýdlantem n. Ostravicí a Jablunkovem. Poslední velké 

území se nachází u vodní nádrže Slezská Harta, kde se rozkládá větší část plochy bez 

dostupnosti ZZS v dojezdové době 18 minut. 
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Vrtulník pro leteckou výjezdovou skupinu podle mapy doletu ZZS 

v Moravskoslezském kraji nepokryje celý kraj. Místa, která jsou svou doletovou dobou nad 

18 min., se nachází na severozápadě kraje, v oblasti kolem Vrbna pod Pradědem. Všechny 

obce, které jsou uvedeny v tabulce č. 16, se nachází poblíž hranic s Olomouckým krajem. 

Nedostupnost vrtulníku je pro 3 113 obyvatel.  

 

Tabulka 16: Obce ležící mimo dolet vrtulníku [ZZS MSK] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4  Jednotlivá řešení 

Pro jednotlivé oblasti bude pomocí metodiky navrženo řešení, kterým by se dostupnost 

vozidel ZZS doplnila. Nejdůležitější budou obce, jejichž střed leží mimo dojezd ZZS. 

První část území, kterou se budu zabývat, je nejsevernější výběžek 

Moravskoslezského kraje. Výčet obcí, jejichž časová dostupnost je nad 18 minut: Janov, 

Petrovice, Hlinka, Slezské Pavlovice, Bohušov, Rusín. Mezi Vrbnem p. Pradědem a Krnovem 

se nachází Krasov. Osoblaha je vsí s  největším počtem obyvatel, který je 1110.  

 

 

 

 

 

 

 

                                          Obrázek 7: Severní část Moravskoslezského kraje [ZZS MSK] 

 

Obce, jejichž střed leží mimo dolet [18 min.] 

Kód obce Název obce ORP Počet obyvatel 

597325 Heřmanovice Krnov 380 

597368 Horní Město Rýmařov 961 

597431 Janov Krnov 313 

597473 Karlova Studánka Bruntál 240 

551996 Ludvíkov Bruntál 319 

551848 Petrovice Krnov 138 

551911 Stará Ves Rýmařov 530 

551821 Tvrdkov Rýmařov 232 
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 Osoblaha 

Počet obyvatel: 1110 (Kozzs= 2)                       Ksd = Kozzs + 2 
 

 
 Kzzzs + 

 

 
 Kuzzs 

Počet zásahů: 106 (Kzzzs =1)                            Ksd = 2 + 2 
 

 
1 

Charakter území: 0                                           Ksd = 5,3   5 (IV. stupeň dojezdu) 

                                                                            

 Bohušov 

Počet obyvatel: 422 (Kozzs= 1)                        Ksd = Kozzs + 2 
 

 
 Kzzzs + 

 

 
 Kuzzs 

Počet zásahů: 29 (Kzzzs =1)                             Ksd = 1 + 2 
 

 
1+ 

 

 
 1 

Charakter území: 1 (údolí)                              Ksd = 6,8    7 (III. B stupeň dojezdu) 

 

 Rusín 

Počet obyvatel: 144 (Kozzs= 1)                        Ksd = Kozzs + 2 
 

 
 Kzzzs + 

 

 
 Kuzzs 

Počet zásahů: 6 (Kzzzs =1)                  Ksd = 1 + 2 
 

 
1 

Charakter území: 0                                          Ksd = 4,3    4 (IV. stupeň dojezdu) 

 

 Slezské Pavlovice 

Počet obyvatel: 213 (Kozzs= 1)                Ksd = Kozzs + 2 
 

 
 Kzzzs + 

 

 
 Kuzzs 

Počet zásahů: 48 (Kzzzs =1)                            Ksd = 1 + 2 
 

 
1 

Charakter území: 0                                        Ksd = 4,3    4 (IV. stupeň dojezdu) 

 

 Hlinka 

Počet obyvatel: 212 (Kozzs= 1)                Ksd = Kozzs + 2 
 

 
 Kzzzs + 

 

 
 Kuzzs 

Počet zásahů: 19 (Kzzzs =1)                            Ksd = 1 + 2 
 

 
1 

Charakter území: 0                                        Ksd = 4,3    4 (IV. stupeň dojezdu) 

 

 Petrovice 

Počet obyvatel: 212 (Kozzs= 1)                Ksd = Kozzs + 2 
 

 
 Kzzzs + 

 

 
 Kuzzs 

Počet zásahů: 21 (Kzzzs =1)                            Ksd = 1 + 2 
 

 
1+ 

 

 
 1 

Charakter území: 1 (údolí)                            Ksd = 6,8    7 (III B. stupeň dojezdu) 
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Z využití metodiky se potvrdilo, že se obce nachází ve IV. a III B. stupni dojezdu, což 

znamená, že je potřeba najít optimální řešení, pro doplnění dojezdu ZZS. Pro vybudování 

nové výjezdové základny nejsou důvody, jelikož počet výjezdů, které se tam uskuteční je 

hluboko pod průměrem, navíc se tam nachází nejmenší počet obyvatel z celého kraje a využití 

ZZS by tak nebylo dostatečné. Řešení bych tak viděla, pokud je to možné, v příhraniční 

spolupráci s Polskem, jelikož Osoblaha, která má největší počet obyvatel ze všech obcí, leží 

na pomezí Česko – polských hranic. K dispozici je také vrtulník, který bez problému tuto 

oblast pokryje. Výjimku tvoří obce kolem hranic s Olomouckým krajem, kde vrtulník 

z Ostravy nedoletí do 18 minut. Proto navrhuji spolupracovat s olomouckou leteckou 

výjezdovou skupinou. V horských oblastech Jeseníku je důležitá spolupráce s Horskou 

službou, která je schopna provést první pomoc do příjezdu ZZS. 

 

Další oblast se nachází na západě kraje, u hranic s olomouckým krajem. Prochází ji 

důležitá silniční tepna I/46, která propojuje Jihomoravský, Olomoucký a Moravskoslezský 

kraj. V oblasti se nalézá vodní nádrž Slezská Harta. Výčet obcí, jejichž časová dostupnost je 

nad 18 minut: Bílčice, Dvorce, Křišťanovice, Roudno, Svobodné Heřmanice, Staré 

Heřminovy, Jakartovice, Horní Životice, Sosnová, Leskovec nad Moravicí, Nové Lublice. 

                              

                            Obrázek 8: Západní část Moravskoslezského kraje [ZZS MSK] 
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 Bílčice 

Počet obyvatel: 246 (Kozzs= 1)                Ksd = Kozzs + 2 
 

 
 Kzzzs + 

 

 
 Kuzzs 

Počet zásahů: 26 (Kzzzs =1)                            Ksd = 1 + 2 
 

 
1 

Charakter území: 0                                        Ksd = 4,3    4 (IV. stupeň dojezdu) 

 

 Dvorce 

Počet obyvatel: 1437 (Kozzs= 2)                Ksd = Kozzs + 2 
 

 
 Kzzzs + 

 

 
 Kuzzs 

Počet zásahů: 138 (Kzzzs =1)                            Ksd = 2 + 2 
 

 
1 

Charakter území: 0                                        Ksd = 5,3    5 (IV. stupeň dojezdu) 

 

 Křišťanovice 

Počet obyvatel: 249 (Kozzs= 1)                Ksd = Kozzs + 2 
 

 
 Kzzzs + 

 

 
 Kuzzs 

Počet zásahů: 24 (Kzzzs =1)                            Ksd = 1 + 2 
 

 
1 + 

 

 
 1 

Charakter území: 1 (nad.výška)                Ksd = 6,8   7 (III B. stupeň dojezdu) 

 

 Roudno 

Počet obyvatel: 198 (Kozzs= 1)                Ksd = Kozzs + 2 
 

 
 Kzzzs + 

 

 
 Kuzzs 

Počet zásahů: 34 (Kzzzs =1)                            Ksd = 1 + 2 
 

 
1 + 

 

 
 1 

Charakter území: 1 (údolí)                            Ksd = 6,8   7 (III B. stupeň dojezdu) 

 

 Svobodné Heřmanice 

Počet obyvatel: 535 (Kozzs= 2)                Ksd = Kozzs + 2 
 

 
 Kzzzs + 

 

 
 Kuzzs 

Počet zásahů: 36 (Kzzzs =1)                            Ksd = 2 + 2 
 

 
1  

Charakter území: 0                                        Ksd = 5,3   5 (IV. stupeň dojezdu) 

 

 Jakartovice 

Počet obyvatel: 1092 (Kozzs= 2)                Ksd = Kozzs + 2 
 

 
 Kzzzs + 

 

 
 Kuzzs 

Počet zásahů: 96 (Kzzzs =1)                            Ksd = 2 + 2 
 

 
1  

Charakter území: 0                                        Ksd = 5,3   5 (IV. stupeň dojezdu) 
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Metodika potvrdila, že obce, jejichž střed nebo celý katastr leží v území nedostupné 

pro vozidla ZZS do 18 minut. Jelikož se v území nachází významná silnice I. třídy, a vodní 

nádrž, řešením by mohla být výstavba nové základny ZZS. Mezikrajská spolupráce by pro 

toto území nebyla možná, jelikož v Olomouckém kraji je nejbližší výjezdová základna ve 

Šternberku a dosažitelnost je pouze k hranicím Olomouckého kraje. Nová výjezdová základna 

by se mohla umístit do obce Dvorce. Obec má největší počet obyvatel a také největší počet 

zásahů. Jelikož jsou jednotlivé obce poblíž sebe od 3 km do 23 km, byla by ZZS ve Dvorcích 

schopna dostupnost v tomto území doplnit. Vhodné místo se nachází vedle Jednotky sboru 

dobrovolných hasičů, kde se nachází pozemek, který je ve vlastnictví obce. Tři obce (Horní 

Životice, Nové Lublice a Svobodné Heřmanice) by byly v menší nevýhodě, dojezdová doba 

z Dvorců je kolem 22 minut. Jelikož jsou to obce, které mají méně než 40 výjezdů za rok, 

zvýšení dojezdové doby, by nemělo mít na kvalitu poskytování zdravotní služby, žádný vliv. 

Pro vrtulník je tato oblast celá pokrytá. Na Slezské Hartě přes letní prázdniny jsou k dispozici 

denně záchranáři z Vodní záchranné služby z Bruntálu, kteří dokáží provádět záchranné práce 

na klidné i tekoucí vodě do hloubky 60 m a poskytnout první pomoc. 

 

 

Nyní se zaměříme na dvě menší oblasti, jedna je na východě u polských hranic, kde se 

nachází obec Třebom a druhá poblíž Bílovce, ve středu kraje, kde nalezneme Těškovice. 

                                          

          

                                Obrázek 9: Střed Moravskoslezského kraje [ZZS MSK] 
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 Třebom 

Počet obyvatel: 218 (Kozzs= 1)                Ksd = Kozzs + 2 
 

 
 Kzzzs + 

 

 
 Kuzzs 

Počet zásahů: 36 (Kzzzs =1)                            Ksd = 1 + 2 
 

 
1  

Charakter území: 0                                        Ksd = 4,3   4 (IV. stupeň dojezdu) 

 

 Těškovice 

Počet obyvatel: 848 (Kozzs= 2)                Ksd = Kozzs + 2 
 

 
 Kzzzs + 

 

 
 Kuzzs 

Počet zásahů: 32 (Kzzzs =1)                            Ksd = 1 + 2 
 

 
1 + 

 

 
 1 

Charakter území: 1 (stoupání, klesání)      Ksd = 6,8   7 (III B. stupeň dojezdu) 

 

Pokud se zaměříme na obec Těškovice, nachází se uprostřed kruhu výjezdových 

základen. Z žádné výjezdové základny však není možné, se dostat do obce do 18 minut. 

Řešením by bylo zřízení výjezdové základny v Bílovci, o kterém se již delší dobu uvažuje 

v prostorách bývalého areálu civilní obrany, které je dnes ve vlastnictví Hasičského 

záchranného sboru kraje. Přesněji by tam mělo vzniknout Integrované výjezdové centrum. 

Z Bílovce do Těškovic by cesta trvala kolem 11 minut. Bílovec se nachází ve III A. stupni 

dojezdu, kdy je dojezdová doba splněna. Jelikož se v Bílovci provede přes 400 zásahů ročně, 

vybudováním nové základny, by se tak ulevilo ostatním základnám. 

Třebom se nachází v blízkosti polských hranic. Dostupnost by mohla být vyřešena 

přesunutím výjezdové základny z Dolního Benešova do Bolatic. Celá věc je ve stádiu jednání 

mezi zastupitelstvem obce, Moravskoslezským krajem a ZZS. Obě oblasti jsou v doletové 

zóně vrtulníku. 

 Poslední oblastí, na kterou se zaměříme, jsou Moravskoslezské Beskydy, území 

mezi Frýdlantem nad Ostravicí a Jablunkovem. V té se nachází obce Bílá, Hrčava, Staré 

Hamry. 

                                          Obrázek 10: Oblast Moravskoslezských Beskyd [ZZS MSK] 
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 Bílá 

Počet obyvatel: 306 (Kozzs= 1)                Ksd = Kozzs + 2 
 

 
 Kzzzs + 

 

 
 Kuzzs 

Počet zásahů: 113 (Kzzzs =1)                            Ksd = 1 + 2 
 

 
1 + 

 

 
 1 

Charakter území: 1 (údolí)                             Ksd = 6,8   7 (III B. stupeň dojezdu) 

 

 Staré Hamry 

Počet obyvatel: 554 (Kozzs= 2)                Ksd = Kozzs + 2 
 

 
 Kzzzs + 

 

 
 Kuzzs 

Počet zásahů: 46 (Kzzzs =1)                            Ksd = 2 + 2 
 

 
1 + 

 

 
 2 

Charakter území: 2 (nad. výška, stoupání)     Ksd = 10,3   10 (III B. stupeň dojezdu) 

 

 Hrčava 

Počet obyvatel: 258 (Kozzs= 1)                Ksd = Kozzs + 2 
 

 
 Kzzzs + 

 

 
 Kuzzs 

Počet zásahů: 25 (Kzzzs =1)                            Ksd = 1 + 2 
 

 
1 + 

 

 
 1 

Charakter území: 1 (stoupání)                 Ksd = 6,8   7 (III B. stupeň dojezdu) 

 

Vesnice Bílá a Staré Hamry leží v oblasti, která je z hlediska obyvatelnosti situována 

pouze do těchto obcí, nebo menších osad, zbytek plochy zabírají lesy a hory. Mezi nimi se 

taky najde pár odlehlých objektů sloužící pro rekreaci. Z hlediska reliéfu je stavění nové 

základny nevyhovující. Navíc do těchto míst s vyšší nadmořskou výškou, je častěji vysílán 

vrtulník. Vozidla ZZS mají velký problém, hlavně v zimě, se dostávat do výše položených 

míst. Proto je nezbytné mít dohodu mezi ZZS a Horskou službou. Ta nejen poskytne první 

pomoc, ale dokáže transportovat pacienta na místo, kde se dostane vozidlo ZZS. 

Obec Hrčava leží na trojmezí České, Polské a Slovenské republiky. Jelikož vesnice 

leží v zalesněné oblasti v nadmořské výšce kolem 500 m. n. m., reliéf oblasti je dosti 

kopcovitý a to samozřejmě dojezdovou dobu zvyšuje. Počet zásahů je minimální, proto není 

důvod pro jiná řešení. Pro potřebu rychlého transportu je k dispozici vrtulník. 
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10 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout studii dostupnosti ZZS v území, na základě 

demografických, topografických a rizikových parametrů. Práce je rozdělena na část 

teoretickou a praktickou.  

V teoretické části je popsána historie a činnost ZZS, dále vývoj v oblasti legislativy 

z hlediska ZZS a plošné pokrytí území jednotkami požární ochrany, které bylo částečnou 

inspirací, pro vytvoření návrhu plánu pokrytí území výjezdovými základnami. Praktická část 

začíná důležitou kapitolou o mapování území. Mapování území tak ukáže, které části území 

kraje jsou dostupné s dojezdovou dobou 18 minut, a ty, u kterých to tak není. Mapování je 

založeno na absolutně příznivých podmínkách, kdy se nepočítá s dopravními komplikacemi, 

denní dobou, kdy je na silnicích více aut, ani se špatnými meteorologickými a povětrnostními 

podmínkami. Proto v reálu, můžou na dojezd působit události, které sami neovlivníme. 

Následuje použití metodiky, která pomocí kritérií počtu obyvatel, počtu zásahů a charakteru 

území, nám rozčlení jednotlivé katastry jednotlivých obcí do čtyř stupňů dojezdů. Možností 

k doplnění dostupnosti ZZS se nabízí hned několik, např.: výstavba nové základny ZZS, 

dohoda o mezikrajské spolupráci, dohoda o poskytnutí první pomoci s občanskými 

sdruženími, dohoda o příhraniční spolupráci se sousedními státy. 

Metodika byla aplikovaná na části Moravskoslezského kraje, které z hlediska 

dojezdové doby převyšují 18 minutovou hranici. Pokud uspořádáme oblasti od těch, co 

potřebují nejrychleji vyřešit stav dostupnosti ZZS, měla by být situace vyřešena následovně. 

Oblast na západě kraje, která hraničí s olomouckým krajem, by měla být prioritní, jelikož 

tímto územím prochází důležitá silnice I. třídy a je zde vodní nádrž Slezská Harta. Jelikož 

z Horního Benešova by dostupnost nebyla zajištěna pro většinu obcí, řešení se tak nachází 

v obci Dvorce, z které by dostupnost mohla být zajištěna. Další oblast je v okolí Bílovce, obec 

Těškovice. Ta by se díky nové výjezdové základně v Bílovci dostala do III A. stupně dojezdu 

a oblast by tak byla pokryta zdravotní službou. Nejsevernější část kraje musí hledat řešení 

hlavně ve spolupráci s Horskou službou a zaměřit se na možnost příhraniční spolupráce. 

Jelikož celá oblast není pokryta doletem vrtulníku, je třeba tento problém řešit smlouvou 

s Olomouckým krajem, jehož vrtulník by dokázal otevřenou oblast pokrýt. Oblast v okolí 

Moravskoslezských Beskyd z hlediska svého reliéfu, který je z 90% pokryt lesy a horami, 

musí hledat řešení ve využívání vrtulníku a spolupracovat s Horskou službou. 

Současný stav rozmístění výjezdových základen ZZS je vzhledem k rozmanitosti 

území a rozložení obyvatelstva dostačující. Pokud by se uskutečnily výstavby dalších dvou 
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nových výjezdových základen, a byly by uskutečněny dohody, jak mezi kraji, občanskými 

sdruženími a sousedními státy, měla by být dostupnost na místech, kde to nyní tak není, 

kompletní. 
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