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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Předložená diplomová práce se zabývá prostředky pro transport nadměrných osob, 

dostupných ve vybavení složek IZS. V úvodní části je, po seznámení se základními pojmy, 

popsána obezita, její klasifikace a vývoj počtu obézních osob jak v Evropě, tak v České 

republice. Dále jsou uvedeny prostředky pro transport osob v rámci integrovaného 

záchranného systému se zaměřením na transportní nosítka, která jsou určena pro transport 

osob s morbidní obezitou, a postupy při řešení událostí spojených s transportem 

nadrozměrných osob. Cílem diplomové práce je, na základě dotazníkového šetření mezi 

HZS ČR o přiměřenosti současné výbavy pro transport nadměrných osob, návrh na 

doplnění a dovybavení jednotek požární ochrany vhodnými prostředky pro transport 

nadměrných osob. 

Klíčová slova: 

Obezita, morbidní obezita, transportní nosítka, transport, integrovaný záchranný 

systém. 

ANNOTATION OF THESIS 

The thesis deals with the means for transporting oversized people available in the 

equipment components of the IRS. In the introductory part is described obesity, its 

classification, trends in the number of obese people in Europe and in the Czech Republic. 

Next are described the means for transporting persons in the integrated security system 

with a view to  stretcher for transportation of persons with morbid obesity and action 

during the events associated with the transportation of oversized persons. The aim of this 

thesis is to use the survey results to make a proposal to supplement the retrofitting of fire 

protection units suitable means for transporting oversized people. 

Key words: 

Obesity, morbid obesity, transport stretcher, transport, integrated rescue system. 
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SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 

BMI – body mass index 

EHIS –  EuropeanHealth Interview Survey 

EU – Evropská Unie 

HZS ČR – Hasičský záchranný sbor České republiky 

IZS – integrovaný záchranný systém 

JPO – jednotka požární ochrany 

MSK – Moravskoslezský kraj 

MÚ – mimořádná událost 

NP – nadzemní podlaží 

SDH – sbor dobrovolných hasičů 

STC – Středočeský kraj 

ZZS – záchranná zdravotnická služba 

 

 



  

-1- 

 

ÚVOD 

Nadváha a obezita lidí je velmi rozsáhlé téma. Kdybychom se měli zabývat 

historií obezity, příčinami vzniku, druhy, ekonomickými a lékařskými následky, jejímu 

předcházení a případnou léčbou, bylo by potřeba vytvořit obrovskou publikaci, která by 

všechny tyto body obsahovala. 

S přibývajícím počtem obézních osob přibývá také stále více případů, kdy tyto 

osoby se dostanou do stádia, ve kterém nejsou schopny pohybu, vzhledem ke svým 

rozměrům, bez pomocí další osoby. A tento fakt se stává příčinou, proč zdravotnický 

personál je často nucen dojet pro pacienta domů, pomoci mu dostat se do vozidla a 

následně jej transportovat k lékaři často jen na běžnou zdravotní kontrolu. Bohužel se v 

dnešní době se vyskytuje stále více případů, kdy obezita u pacientů dojde do takového 

stádia, že zdravotnický personál, vzhledem k jejich velkým rozměrům a hmotnosti, není 

schopen takovým lidem pomoct, aby se dostali k vozidlu. V mnoha případech ani 

sanitní automobil není uzpůsoben pro rozměry takových pacientů. V těchto situacích 

jsou na místo povoláváni příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky 

(HZS ČR), kteří provádějí transport osoby pomocí transportní plachty, buď do sanitního 

vozu, nebo v případě velkých rozměrů pacienta do nákladního prostoru hasičského 

vozu. 

V této práci si přiblížíme základní informace o obezitě. Seznámíme se s její 

klasifikací, genetickými dispozicemi a životním stylem, incidenci a etologii.  

Dále se seznámíme s transportními prostředky, které se využívají jak u 

záchranné zdravotnické služby, tak i u Hasičského záchranného sboru České republiky. 

V poslední části diplomové práce si uvedeme vybavení vozů HZS ČR a záchranné 

zdravotnické služby (ZZS) pro transport osob. Konkrétně se budeme zabývat 

transportními nosítky, které jsou ve vozech umístěny, ale svými rozměry nejsou 

dostačující pro transport osob velkých rozměrů. Velmi obtížná a svízelná situace 

nastává, když hasiči musí takového člověka snést ze schodů z např. 7.NP, nosítka 

nejsou komfortní jak pro pacienta, tak pro hasiče, kteří je musí nést. 
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REŠERŠE 

Cílem této rešerše bylo provést průzkum odborných publikací zaměřených na 

transportní nosítka využívaná pro transport pacienta velkých rozměrů. Priorita byla 

kladena na nosítka, která by vyhovovala těmto pacientům, disponovala značným 

komfortem pro hasiče a zároveň byla skladná a snadno umístitelná ve výjezdových 

vozech HZS ČR. A na vytvoření přehledu o dosud řešených otázkách na toto téma. 

Pro účel této rešerše bylo prostudováno několik odborných knih, jak z oblasti 

fyziologie tak i požární ochrany. Do kapitoly rešerše byly vybrány knihy, které tuto 

problematiku svým obsahem přibližovaly nejblíže. Veškeré informace byly 

vyhledávány a tříděny primárně podle klíčových slov (viz. - KLÍČOVÁ SLOVA), které 

plynou z cílů zadání diplomové práce. 

Sbírky zákonů [1],[2] vytyčují základní pojmy z problematiky požární ochrany.  

Knihy [5],[6] jsou zaměřeny na problematiku obezity. Obsah knih je především 

zaměřena na základní údaje o obezitě, jako je vysvětlení pojmu obezita, její příčiny 

vzniku, způsoby určení obezity a její klasifikace. Statistiky [7] a[8] informují o výskytu 

obezity v rámci Evropské Unie a statistiky [9],[10]a [11]se zabývají nárůstem obezity 

v České republice v letech 2000 – 2013.Vyhláška [30] stanovuje požadavky na 

vybavení dopravních prostředků u poskytovatele zdravotnické dopravní služby, 

poskytovatele zdravotnické služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče, 

které zahrnují také prostředky pro transport pacientů. 

Publikace [33] a vyhláška [34] udávají, jak mají být vozy jednotek požární ochrany 

vybaveny technickými prostředky, konkrétně pak nosítka pro transport osob. Statistiky 

transportů pacientů získané z [25] ukazují nárůst událostí spojených s transportem 

pacientů v letech 2011 – 2015. Jsou zde uvedeny počty zásahů jednotlivých jednotek 

požární ochrany (JPO) v rámci České republiky. Dále pak je zobrazen nárůst počtů 

těchto události v rámci jednotlivých krajů, kde jsou zahrnuty všechny JPO. Statistiky 

slouží k přehledu četností transportů pacientů u jednotek požární ochrany, především 

pak u Hasičského záchranného sboru České republiky. Články [29] a [30] popisují dvě 

konkrétní události, při kterých byli hasiči přivolání na pomoc s transportem 

nadrozměrné osoby. 
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1 ZÁKLADNÍ POJMY 

Pro účely této diplomové práce jsou níže definovány pojmy, které jsou 

v následujících kapitolách použity. Pojmy se vztahují především k jednotkám požární 

ochrany a také k ostatním základním složkám integrovaného záchranného systému. 

 

Základní pojmy- krizové stavy 

1. Mimořádná událost – je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností 

člověka, přírodními vlivy a také haváriemi, které ohrožují život, zdraví, majetek 

nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací 

[1]. 

2. Krizová situace – je mimořádná událost, v jejímž důsledku se vyhlašuje stav 

nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav. Jsou při ní 

ohroženy důležité hodnoty, zájmy či statky státu a jeho občanů a hrozící 

nebezpečí nelze odvrátit a způsobené škody odstranit běžnou činností orgánů 

veřejné moci, ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů, záchranných 

sborů, havarijních a jiných služeb a právnických a fyzických osob [2], [3]. 

3. Požár – požárem se rozumí každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k 

usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách 

nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, 

materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy [1]. 

4. Velitel zásahu – na místě „mimořádné události“ (dále jen „MU“) koordinuje 

záchranné a likvidační práce složky „požární ochrany“ (dále jen „PO“). Při 

společném zásahu „složek integrovaného záchranného systému“ (dále jen „IZS“) 

je koordinátorem činnosti těchto složek [2]. 

5. Záchrana – činnost zaměřená na záchranu bezprostředně ohrožených životů za 

pomocí speciálních nástrojů a technických prostředků nebo prostředků 

improvizovaných [1]. 

6. Záchranné práce – je činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního 

působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení 
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života, zdraví, majetku nebo životního prostředí a vedoucí k přerušení jejich 

příčin [1], [3]. 

7. Likvidační práce – je činnost k odstranění následků způsobených mimořádnou 

událostí, přičemž následky se rozumí účinky (dopady) a rizika působící na 

osoby, zvířata, věci a životní prostředí [1], [3]. 

8. Integrovaný záchranný systém – je koordinovaný postup jeho složek při 

přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních 

prací [1], [3], [4]. 

9. Evakuace – je souhrn organizačních a technických opatření zabezpečujících 

přemístění osob, zvířat a věcných prostředků v daném pořadí priority z míst 

ohrožených mimořádnou událostí do míst, ve kterých je zajištěno pro osoby 

náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věcné prostředky 

uskladnění [4]. 
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2 OBEZITA 

Obezita, česky otylost, je v dnešní době brána jako onemocnění, které je nutno 

léčit. Obezitu způsobuje spousta faktorů jako např. nepoměr mezi příjmem a výdejem 

energie, psychické problémy nebo také poruchy metabolismu a štítné žlázy. Tato nemoc 

je závažná především tím, že dosud nebyla objevena žádná spolehlivá léčba, jež by 

nezáležela pouze na rozhodnutí a vůli nemocného. I přesto, že spousta pacientů je 

přesvědčena, že problém je v hormonech, jen velmi málo z nich má prokazatelnou 

hormonální poruchu, kterou lze léčit. 

2.1 Definice obezity 

Obezita je závažné chronické multifaktoriálně podmíněné onemocnění, které je 

nutno chápat jako nemoc a současně jako rizikový faktor podílející se na vzniku řady 

dalších onemocnění. Vzniká tehdy, pokud výrazně převažuje energetický příjem nad 

výdejem. Obezita je nadměrné uložení tuku v organismu. Podíl tuku v organismu je 

normálně u žen do 25 až 30 % a u mužů 20 až 25 % [5]. 

Závažnost obezity se pozná podle snadno dostupného vyšetření výšky a 

hmotnosti. Před více než sto lety byl zaveden tzv. Queteletův index, který je dnes 

celosvětově označován jako bodymass index (BMI): 

=
ℎ

ýš
[
kg

m
] (1) 

Tento index se dnes běžně užívá v celém světě a uvádí se nejen v lékařství, ale i 

ve všech zdravotně výchovných, dietologických či módních časopisech. Jako normální 

hmotnost bývá udávána hodnota BMI 18,5 až 25 [kg.m-2]. Pod dolní hranici normy 

klasifikujeme již onemocnění jako podvýživu. V různých dobách byl však společenský 

ideál pod touto hranicí a v dnešní době mívají adeptky různých soutěží krásy BMI nižší 

než je uvedený index BMI. Nižší hmotnost než normální je již evidentně spojena se 

zdravotními riziky. Je třeba upozornit, že tyto údaje neplatí pro děti. Je zajímavé, že 

BMI po narození klesá a člověk má nejmenší BMI na konci předškolního věku. Další 

zajímavostí je, že čím dříve začne BMI v dětství stoupat, tím vyšší pak bývá hmotnost 

v dospělosti [6].  
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2.2 Klasifikace obezity 

Pro klasifikaci obezity je používáno kvantitativního a kvalitativního hodnocení. 

Rozdíl mezi těmito dvěma typy je uveden v následujících odstavcích. 

 

Kvantitativní 

Pro klasifikaci vypočtené hodnoty BMI se používá tabulka (viz TAB. 2.1) 

vytvořená Světovou Zdravotnickou Organizací (WHO). 

 

TAB. 2.1. Klasifikace BMI [5] 

BMI KLASIFIKACE 

<18,5 Podváha 

18,5 - 24,99 Optimální váha 

25 - 29,99 Nadváha 

30 - 34,99 Obezita prvního stupně 

35 - 39,99 Obezita druhého stupně 

>40 Obezita třetího stupně 

 

Nadváha je považována za předstupeň obezity. Zdravotní rizika však stoupají již 

od BMI 25 a rizika řady onemocnění, která mají vztah k obezitě např. cukrovka, pak 

dále ostře stoupají rizika od hodnoty 27. Morbidní obezita (BMI nad 40) je pak 

závažným onemocněním a osoby s tímto stupněm nadváhy nepřežívají většinou 60 let. 

Optimální životní prognózu mají podle řady studií jedinci s BMI 20 až 22 v mládí, kteří 

se do stáří posunou na hodnoty blízké horní hranici normy, tedy BMI 25. Je tedy zdravé 

během života zcela mírně přibrat. 

Použití BMI je celosvětově uznávaným měřítkem pro stanovení diagnózy 

obezity, zároveň může sloužit i jako ukazatel životní prognózy a rizika většiny 

komplikací obezity [5]. 
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Kvalitativní 

Klasifikace kvalitativní rozlišuje obezitu více i méně závažnou, tzv. androidní a 

gynoidní typ (viz Obr. 2.1, 2.2) – tedy obezitu mužského a ženského typu. Je třeba 

zdůraznit, že tyto formy nejsou vázány na muže a ženy. Obezitu ženského typu může 

mít i muž a obezitu mužského typu může mít i žena. 

 Androidní obezita - mužského typu s typickým výrazným břichem je 

provázena řadou metabolických komplikací včetně rozvoje cukrovky a 

aterosklerózy. 

 Gynoidní obezita - ženského typu, uložení tuku zejména v oblasti hýždí a 

horní části stehen, bývá naopak hlavně kosmetickým problémem a 

metabolické komplikace při ní nejsou. Toto tvrzení je však novými 

studiemi oslabeno. Platí zřejmě jen pro lehčí formy gynoidní obezity. 

Těžší stupeň gynoidní obezity tato rizika rovněž má [6]. 

 

Obr. 2.1 Androidní typ obezity [27] 

 

 

 

Obr. 2.2 Gynoidní typ obezity [27] 
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Pro stanovení rizikového tuku uloženého v břiše mezi orgány a na břiše v 

podkoží se provádí určení obvodových charakteristik těla, stanovení tělesného tuku 

bioimpedanční analýzou a měřením tloušťky kožních řas, nejlépe se osvědčilo měření 

obvodu pasu. Tento tuk lze měřit ve výzkumných studiích například počítačovou 

tomografií. Obvod pasu se obvykle měří v místě viditelného pasu. Pokud není břicho 

převislé, odpovídá to zhruba výši pupku a krejčovskému pojmu pasu. Obvod boků se 

měříval nad tzv. velkým trochanterem (viz Obr. 2.3, 2.4), což je místo největšího 

vyklenutí hýždí nad kyčelním kloubem. Riziko metabolických komplikací, tedy 

zejména metabolického syndromu, tj. tendence k androidnímu typu obezity, je úměrné 

obvodu pasu a obvykle se klasifikuje na mírné a výrazné [6]. 

 

Obr. 2.3 Místo pro měření obvodu boků [26] 

 

 

Obr. 2.4 Místo měření obvodu boků [32] 
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2.3 Prevalence obezity 

Následující kapitola ukazuje zastoupení obézních osob v jednotlivých zemích 

Evropské Unie. Je zde uvedeno zastoupení osob s obezitou v rámci věkových skupin a 

podle úrovně vzdělání. Část kapitoly je také věnována statistikám v České Republice. 

2.3.1 Obezita v Evropské Unii 

EHIS –European Health Interview Survey je součástí systému harmonizovaných 

šetření o zdravotním stavu, který se rozvíjí od konce 90. let. Cílem je poskytnutí 

harmonizovaných a srovnatelných dat o zdravotním stavu v členských zemích EU [7]. 

Zatímco 46,1% osob ve věku 18 let žijících v Evropské unii (EU) mělo normální 

váhu v roce 2014, o něco více než polovina dospělých (51,6%) trpělo nadváhou (35,7% 

s nadváhou a 15,9% obézní) a další 2,3% pak byly osoby s podváhou (viz Obr 3.1). 

Jinými slovy, téměř 1 z každých 6ti osob byl ve věku 18 let v EU v roce 

2014obézní.Obezitaje vážným problémem v oblasti veřejného zdraví, které mohou být 

statisticky měřeny pomocí Body Mass Index (BMI) dospělých.Obezitaje definována 

jako BMI 30 a více [7]. 

Podíl obézních dospělých je jasně rozlišen mezi věkovými skupinami a podle 

úrovně vzdělání. Výjimkou jsou osoby starší věkové skupiny75 let a více. O to vyšší je 

pak podíl obézních osob: podíl obezity v EU činil 22,1% u lidí ve věku 65-74, zatímco 

u osob ve věku 18 až 24to bylo pod 6% (5,7%). Dalším skupina je dle úrovně vzdělání: 

Podíl obézních osob v EU klesá se zvyšující se úrovní vzdělání. U osob s nízkou úrovní 

vzdělání podíl obézních dosáhl téměř 20% (19,9%), u středně vzdělaných pak 16,0% a 

na méně než 12% (11,5%) u populace s vysokou úrovní vzdělání. Tyto informace 

extrahované z Evropského Health Interview Survey, vydává Eurostat, statistický úřad 

Evropské unie [7]. 
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Obr. 2.5 Graf podílu obezity v EU v roce 2014 [7] 

 

Nejnižší podíl obezity je v Rumunsku a Itálii, nejvyšší pak na Maltě. Mezi 

členskými státy EU, u kterých jsou data k dispozici, v roce 2014 v rámci populace starší 

18 let bylo zaznamenáno nejméně osob s obezitou v Rumunsku (9,4%) a Itálie (10,7% ) 

před Nizozemím (13,3%), Belgii a Švédskem (shodně 14,0%). Na opačném konci 

stupnice je znepokojivě více než 1 ze 4 dospělých na Maltě (26,0%), a asi 1 z 5 v 

Lotyšsku ( 21,3%), v Maďarsku (21,2%), v Estonsku (20,4%) a ve Spojeném království 

(20,1%)(viz Obr.3.2) [7]. 
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Obr. 2.6 Graf podílu obézních osob v populaci v jednotlivých zemích EU [7] 

 

Neexistuje žádný systematický rozdíl hladin obezity mezi muži a ženami: podíl 

obezity byl vyšší u mužů v polovině členských států, ve druhé polovině pak u žen. V 

rámci členských státu však významné rozdíly lze pozorovat (viz TAB. 2.2). Podíl 

obézních mužů je mnohem vyšší než u žen na Maltě (28,1% u mužů ve srovnání s 

23,9% u žen) v Chorvatsku, ve Slovinsku a na Kypru, a procento obézních žen je 

mnohem vyšší než u mužů v Litvě (19,9% u žen ve srovnání s 14,1% u mužů) v 

Lotyšsku a Nizozemsku. V EU podíl obezity byl v roce 2014 téměř stejný mezi muži 

(16,1%) a ženami (15,7%) [7].  
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TAB. 2.2 Zastoupení obézních osob v EU vyjádřené v procentech [7] 

Stát/Pohlaví Celkem Muži Ženy 

EU (28 zemí) 15,9 16,1 15,7 

Belgické království 14,0 13,9 14,2 

Bulharská republika 14,8 15,5 14,2 

Česká republika 19,3 19,9 18,7 

Dánské království 14,9 14,1 15,6 

Spolková republika Německo 16,9 17,3 16,5 

Estonská republika 20,4 19,1 21,5 

Řecká republika 17,3 18,3 16,4 

Španělské království 16,7 17,1 16,3 

Francouzská republika 15,3 15,3 15,3 

Chorvatská republika 18,7 20,7 16,8 

Italská republika 10,8 11,3 10,3 

Kyperská republika 14,5 16,3 12,9 

Lotyšská republika 21,3 18,8 23,3 

Litevská republika 17,3 14,1 19,9 

Lucemburské velkovévodství 15,6 16,8 14,4 

Maďarská republika 21,2 22,0 20,4 

Republika Malta 26,0 28,1 23,9 

Nizozemské království 13,3 11,6 15,1 

Rakouská republika 14,7 16,0 13,4 

Polská republika 17,2 18,8 15,9 

Portugalská republika 16,6 15,3 17,8 

Rumunsko 9,4 9,1 9,7 

Slovinská republika 19,2 21,0 17,4 

Slovenská republika 16,3 15,9 16,6 

Finská republika 18,3 18,9 17,7 

Švédské království 14,0 13,6 14,4 

Spojené království Velké 
Británie 

20,1 19,8 20,4 

Norské království 13,1 13,9 12,2 

Turecká republika 21,2 16,2 26,1 
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Téměř ve všech členských státech, se podíl obézních zvyšuje s věkem (viz Obr. 

2.7). V EU je pozorován 16,4 procentní rozdíl mezi mladými dospělými (5,7%) a 

staršími osobami (22,1%), pokud jde o obezitu [7]. 

Podle organizace WHO (World Health Organization) se počet dospělých 

obézních osob a dětí od roku 1980 zdvojnásobil [8]. 

 

 

Obr. 2.7 Graf zvyšujícího se podílu obézních osob s rostoucím věkem [8] 

 

Vzdělání jasně hraje důležitou roli ve všech členských státech. V téměř každém 

členském státě EU, za kterého jsou data k dispozici, se podíl obezity snižuje se zvyšující 

se úrovní vzdělání (viz. TAB 2.3). 
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TAB. 2.3. Počet obézních osob vzhledem ke vzdělání v EU vyjádřený v procentech [7] 

Stát/Vzdělání Celkem 
Základní 
vzdělání 

Středoškolské 
vzdělání 

Vysokoškolské 
vzdělání 

EU (28 zemí) 15,9 19,9 16,0 11,5 

Belgické království 14,0 19,5 13,4 9,8 

Bulharská republika 14,8 17,2 15,3 10,4 

Česká republika 19,3 22,6 20,5 12,5 

Dánské království 14,9 21,9 16,0 11,3 

Spolková republika Německo 16,9 21,4 18,0 13,1 

Estonská republika 20,4 22,6 21,3 17,6 

Řecká republika 17,3 22,3 14,4 13,4 

Španělské království 16,7 22,6 12,3 9,6 

Francouzská republika 15,3 20,9 15,2 8,8 

Chorvatská republika 18,7 24,9 18,9 12,6 

Italská republika 10,8 14,5 7,9 6,0 

Kyperská republika 14,5 21,1 14,6 9,3 

Lotyšská republika 21,3 23,0 22,6 17,6 

Litevská republika 17,3 20,0 18,9 13,3 

Lucemburské velkovévodství 15,6 22,8 17,6 8,3 

Maďarská republika 21,2 25,7 21,9 15,8 

Republika Malta 26,0 30,3 18,5 20,7 

Nizozemské království 13,3 17,1 13,7 8,6 

Rakouská republika 14,7 20,9 15,0 9,0 

Polská republika 17,2 21,9 18,5 10,7 

Portugalská republika 16,6 20,9 10,7 8,6 

Rumunsko 9,4 11,6 8,8 6,7 

Slovinská republika 19,2 26,1 19,6 10,8 

Slovenská republika 16,3 22,2 17,6 8,3 

Finská republika 18,3 22,6 20,4 14,8 

Švédské království 14,0 15,9 15,6 9,9 

Spojené království Velké 
Británie 

20,1 25,0 21,5 15,9 

Norské království 13,1 15,5 14,1 10,4 

Turecká republika 21,2 25,0 11,3 12,2 
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2.3.2 Stav v České Republice 

Následující informace byly vyhledány na stranách Českého statistického 

úřadu[9]. Polovina dospělých v České republice má vyšší než normální hmotnost a tento 

podíl se nedaří snižovat. Počet obézních osob naopak od počátku 90. let stoupá. 

Choroby spojené s obezitou jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí, kterým je možné 

předcházet, po onemocněních souvisejících s kouřením. Také podíl dětí s vyšší než 

normální váhou narůstá, zejména chlapců – každý pátý chlapec má vyšší než normální 

váhu. Přitom je známo, že s výskytem nadměrné hmotnosti v dětském věku stoupá 

riziko nadváhy v dospělosti se všemi negativními následky [10]. 

Podíl osob s nadváhou a obezitou i v České republice s rostoucím věkem stoupá 

(viz TAB. 2.4). 

 

TAB. 2.4 Podíl obezity a nadváhy s rostoucím věkem [11] 

Nadváha  
(25 <= BMI < 30) 

Obezita  
(BMI >= 30) 

Věk Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 

15-24 19,1% 8,7% 14,3% 2,0% 3,9% 2,8% 

25-34 35,9% 16,1% 26,3% 9,7% 9,0% 9,4% 

35-44 48,5% 24,3% 35,9% 20,0% 14,9% 17,3% 

45-54 50,6% 29,4% 39,6% 30,2% 21,9% 25,9% 

55-64 52,9% 41,0% 46,9% 27,6% 26,4% 27,0% 

65-74 51,8% 46,7% 48,9% 27,3% 28,5% 28,0% 

75+ 47,3% 44,1% 45,4% 15,2% 20,1% 18,2% 

Celkem 43,9% 30,0% 36,7% 19,3% 18,2% 18,7% 

 

Výskyt obezity v ČR od roku 2000 do 2013 

Podle průzkumu agentury STEM/MARK v rámci projektu Žij zdravě Všeobecné 

zdravotní pojišťovny z roku 2013 má ideální váhu pouze 42% obyvatel ČR. Celkem 

55% dospělé populace ČR trpí nadváhou nebo obezitou. S nadváhou se potýká 34% a s 

obezitou 21% české dospělé populace. Na výskytu nadváhy a obezity se větší měrou 

podílejí muži. Obézních je 23% mužů a 19% žen [30]. 



  

-16- 

 

Nejvíce alarmující je rychlý nárůst nadváhy a zejména obezity. V roce 2000 

mělo v ČR nadváhu nebo obezitu celkem 45% populace, která už v roce 2013 

dosahovala o 10 procentních bodů více. Ještě více pozornosti si zasluhuje fakt, že za 13 

let došlo k postupnému nárůstu podílu lidí s nadváhou pouze o desetinu, a to z 31% na 

34%, podíl lidí s obezitou přitom vzrostl až o polovinu z 14% na 21% populace. 

Pozitivním jevem je mírný pokles nadváhy i obezity u žen mezi lety 2010 a 2013 o 3 

procentní body. Pokles u žen byl vyrovnán nárůstem výskytu u mužů (viz Obr.2.8) [30]. 

 

Obr. 2.8 Nárůst obezity v ČR v letech 2000 – 2013 [30] 

 

Graf na Obr. 2.9 zobrazuje počet obézních osob na 1000 registrovaných pacientů 

v kraji. V Ústeckém kraji na 1000 těchto pacientů připadne skoro 146 (14,6%) osob 

obézních. Obdobná situace je také ve Zlínském a Jihočeském kraji. Naopak 

v Moravskoslezském kraji připadne na 1000 registrovaných pacientů jen 94 (9,4%) 

obézních osob. Pokud však tato čísla dosadíme do celkového počtu osob v krajích, je 

počet obézních osob v Moravskoslezském a Ústeckém kraji téměř obdobný. 

S nejvyšším zastoupením obézních osob se setkáváme ve Středočeském kraji a v kraji 

hl. města Prahy. 
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Obr. 2.9 Graf počtu obézních osob v krajích ČR [30]. 
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3 TRANSPORT OSOB SLOŽKAMI INTEGROVANÉHO 

ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU 

Integrovaný záchranný systém (IZS) je efektivní systém  vazeb, pravidel  

spolupráce a koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a 

samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a 

likvidačních prací a přípravě na mimořádné události [28]. 

Integrovaný záchranný systém vymezuje  zákon č. 239/2000 Sb. Jeho základy 

však byly položeny již v roce 1993. IZS vznikl jako potřeba každodenní spolupráce 

hasičů, zdravotníků, policie a dalších složek při řešení mimořádných událostí (požárů, 

havárií, dopravních nehod, atd.). Vždy, když bylo nutné spolupracovat při řešení větší 

události, byl zájem spolupracovat a využívat to, s kým se spolupracuje, pro dosažení 

rychlé a účinné záchrany nebo likvidace mimořádné události. Spolupráce na místě 

zásahu uvedených složek v nějaké formě existovala vždy. Avšak odlišná pracovní náplň 

i pravomoci jednotlivých složek zakládaly a zakládají nutnost určité koordinace postupů 

[28]. 

IZS tvoří základní a ostatní složky. Mezi základní složky patří Hasičský 

záchranný sbor České republiky, Jednotky požární ochrany zařazené do plošného 

pokrytí kraje, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky. 

Základní složky integrovaného záchranného systému zajišťují nepřetržitou pohotovost 

pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v 

místě mimořádné události. Za tímto účelem rozmísťují své síly a prostředky po celém 

území České republiky. Ostatními složkami jsou pak 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 [1]. 

Hasičský záchranný sbor ČR je hlavním koordinátorem  a páteří integrovaného 

záchranného systému. V praxi to mj. znamená, že pokud zasahuje více složek IZS, na 

místě většinou velí příslušník Hasičského záchranného sboru ČR, který řídí součinnost 

složek a koordinuje záchranné a likvidační práce. Operační a informační středisko IZS 
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(je jím operační a informační středisko  HZS ČR) povolává a nasazuje  potřebné síly a 

prostředky  jednotlivých složek IZS v konkrétních lokalitách[28]. 

V následujících odstavcích si uvedeme jednotlivé statistiky četnostní transportu 

pacientů u jednotek požární ochrany (JPO). 

U JPO se jedná o technický zásah v rámci spolupráce složek IZS. Na žádost 

záchranné zdravotnické služby (ZZS) vyjíždí jednotka HZS na místo událostí. Ve 

většině případů zajistí hasiči pomocí svého vybavení snesení nadrozměrné osoby a 

umístění do sanitky. V ojedinělých případech může dojít i k situaci, kdy sanitní vůz pro 

přepravu pacienta nedisponuje dostatečnými rozměry, a proto následnou přepravu 

k lékaři musí zajistit JPO. Téměř vždy dochází k této pomoci v důsledku jak vysoké 

hmotnosti člověka, tak i složitých podmínkách jako je nízká nosnost výtahů nebo úzká 

schodiště. 

Názorným příkladem takovéto události je převoz 350 kg těžké ženy, ke kterému 

došlo v Neratovicích. Transport ženy si vyžádala její obvodní lékařka. Vzhledem 

k tomu, že středočeská záchranka nemá na tak těžké pacienty uzpůsobené sanitky, byla 

o transport požádána soukromá služba, která disponuje vozem, který je těmto pacientům 

přizpůsoben [29]. 

I přesto, že žena byla schopna se s pomocí holí pohybovat po bytě, na ulici se bez 

pomoci nedostala. Aby bylo možné ženu dostat se schodů v domě do sanitního vozu, 

museli být povolání na pomoc hasiči [29].  

Další kuriózním případem byl transport pacientky, která se v důsledku svých 

rozměrů nemohla dostat ze dveří bytu. Zdravotníci opět požádali HZS o pomoc. 

Pacientka musela být nakonec transportována oknem ven pomocí vysokozdvižného 

vozíku, na kterém byly dřevěné palety a matrace. Vzhledem k tomu, že sanitka nebyla 

schopna ženu převézt, musela být hasiči naložena do dodávky a následně dopravena do 

nemocnice [30]. 

Případy, kdy jsou hasiči nuceni převézt pacienta v nákladním prostoru vozu, jsou 

však na hranici zákona. Dle zákona 361/2000 o silničním provozu §51odst.1) zakazuje 

přepravu osob v nákladovém prostoru vozidel. Avšak odst.2) vyhrazuje výjimky pro 

přepravu příslušníků HZS a dalších bezpečnostních sborů. I přesto, že pacient není 

příslušníkem HZS, má velitel zásahu právo tento transport z důvodu nebezpečí 
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z prodlení povolit. Pravomoci velitele zásahu vyplývají z vyhlášky č.247/2001 o 

organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. 

Vzhledem k tomu, že takových případů neustále přibývá (viz. následující 

statistiky), chtěl by HZS vytyčit hranice, kdy JPO budou k těmto případům povolány na 

pomoc a kdy bude stačit pouze povolat další posádku ZZS. 

 

Četnost transportů pacientů v ČR 

Technická havárie - zásah u události vedoucí k odstranění nebezpečí nebo 

nebezpečných stav [1]. 

Pod technickou havárií spadá také odvoz nebo převoz pacienta. Vzhledem 

k tomu, že ve statistickém sledování není rozlišen transport obézních pacientů od 

jiných, je v následujících grafech uveden pouze obecně převoz pacienta. Aby bylo 

možné zjistit konkrétní číslo, bylo by potřeba přečíst všechny zprávy ze zásahu, které se 

týkají převozu pacienta a ve spoustě případu není ani uveden důvod vyžádání pomoci 

HZS při transportu. Podíl převozu pacientů k celkovému počtu havárií bude blíže 

popsán v následujících odstavcích. Bohužel i tato čísla nemusí být zcela přesná, neboť 

jedna činnost může být uvedena vícero jednotkami požární ochrany, které zasahovaly na 

místě události. 

Na Obr.3.1 je názorně ukázáno jakou část z celkového počtu technických havárií 

tvoří konkrétně transport pacienta. Co se týče technických havárií, od roku 2011 je 

zaznamenám pomalý přírůstek. Výjimku tvoří rok 2013, počet vzrostl až o zhruba 1l 

000 těchto událostí. Následující rok pak došlo k značnému poklesu, rok 2015 opět 

zaznamenal přírůstek technických havárií [25]. 

Počet transportů pacientů od roku 2011 lineárně stoupá. Vzhledem k technickým 

haváriím na počátku tvořil cca 7% transport pacientů, v roce 2015 se vyšplhal až na 

13,3%. 
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Obr. 3.1 Graf výčtu transportu pacienta z technických havárií [25] 

 

Následující graf (viz Obr. 3.2) ukazuje počet transportů pacientů v rámci 

jednotlivých JPO v letech 2011 - 2015. Nejnižší počet zásahů mají JSDH podniků, i 

přesto byl od roku 2011 zaznamenán přírůstek technické pomoci. V letech 2011 – 2013 

měly HZS podniků větší počet událostí, při kterých museli transportovat osobu, než 

JSDH obcí. Avšak toto se od roku 2014 mění, JSDH obcí vyjíždějí k těmto událostem 

častěji. Značný nárůst transportů pacientů je vidět u HZS ČR, počet události v roce 

2015 byl skoro dvojnásobný než v roce 2011. Celkový počet transportů pacientů u 

všech JPO činil v roce 2011 3856 a v roce 2015 pak 7432, i zde je vidět necelý 

dvojnásobný přírůstek [25]. 
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Obr. 3.2 Graf počtu transportů u jednotlivých JPO [25] 

 

Transport pacientů v krajích 

Graf na Obr. 3.3 ukazuje, že v 10ti krajích od roku 2011 počet výjezdů, kdy 

příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky asistovala u transportu 

pacienta narůstá. Ve čtyřech krajích je nárůst nepravidelný a vždy v jednom roce 

dochází k poklesu četností těchto zásahů. Nicméně při celkovém srovnání: rok 2011 

s rokem 2015, ve všech krajích počet transportů znatelně přibyl. Největší počet událostí, 

při kterých hasiči transportovali pacienta, je v Středočeském kraji, který také má v námi 

sledovaných letech nejvíce obyvatel. I přesto, že v počtu obyvatel je na druhém místě 

Hlavní město Praha, co se týče počtů transportů, je zaznamenáno podstatně více zásahů 

v Moravskoslezském kraji. Hasiči Hlavního města Prahy vyjeli k transportu pacienta na 

žádost ZZS v roce 2015 nejméně krát ze všech krajů. 

Z celkového počtu transportů v jednotlivých krajích zahrnující nejen HZS ČR, 

ale i JSDH obcí, HZS podniků a JSDH podniků (viz Obr. 3.4) vyplývá, že v některých 

krajích při transportu pacienta často asistují i jiné JPO než jsou jen HZS ČR. Značný 

podíl můžeme vidět ve Středočeském kraji, kdy v roce 2011 z celkového počtu 797 

transportů bylo 38,5% v rámci jiné JPO než je HZS ČR. V Moravskoslezském kraji byl 

dokonce z 545 transportů 46,1% podíl zásahu HZS podniků a JSDH podniků. 

V ostatních krajích jiné JPO než je HZS ČR také asistují při transportu osob, nicméně 
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podíl těchto počtů zásahu k celkovému počtu pro daný kraj není až tak vysoký. V letech 

2012 – 2013 je to zhruba obdobné. V roce 2015 stojí za pozornost srovnání 

Středočeského a Moravskoslezského kraje (MSK). Přestože HZS Středočeského kraje 

(STC) u transportu osob zasahovalo celkem 844 krát a HZS Moravskoslezského kraje 

pouze 554 krát, tak v celkovém počtu zásahů všech JPO dosáhl MSK na počet 972 a 

STC pouze na 909 transportů pacienta. 

 

 

Obr. 3.3 Graf počtů transportů u HZS ČR v krajích [25] 
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Obr. 3.4 Graf srovnání transportů pacientů v krajích [25] 

3.1 Vybavení složek integrovaného záchranného systému pro 

transport 

Základní složky IZS kromě PČR mají ve své základní výbavě prostředky pro 

transport osob. Mezi tyto prostředky spadají transportní plachty, které jsou využívány 

k rychlému transportu pacienta z místa havárie. Zdravotnická nosítka sloužící 

především pro odsun raněných nebo také jako dočasné lůžko pro pacienta. Dále pak 

prostředky, které zajišťují bezpečnou přepravu pacienta, jako je imobilizér hlavy, který 

je určen k zajištění hlavy a krční páteře při transportu raněného a páteřní desky pro 

snadnou manipulaci s pacientem a pro rychlé přenesení z místa události. 

3.2 Zdravotnická záchranná služba 

Zdravotnická záchranná služba je zdravotní službou, v jejímž rámci je na 

základě tísňové výzvy, není-li dále stanoveno jinak, poskytována zejména 

přednemocniční neodkladná péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v 

přímém ohrožení života [12]. 
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Je základní složkou integrovaného záchranného systému udržující trvalou 

pohotovost při plošném pokrytí území České republiky organizovaném tak, aby byla 

zabezpečena dostupnost přednemocniční neodkladné péče a její poskytnutí do 15 minut 

od přijetí tísňové výzvy s výjimkou případů hodných zvláštního zřetele [12]. 

V příloze vyhlášky č. 296/2012 Sb. o požadavcích na vybavení poskytovatele 

zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické služby a poskytovatele 

přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto 

prostředky, je stanoveno, jakými základními transportními prostředky musí jednotlivé 

vozy disponovat (viz. TAB.3.1) [30]. 

Poskytovatelé zdravotnické dopravní služby disponují vozidlem pro přepravu 

pacientů. Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby vozidlem rychlé lékařské 

pomoci; vozidlem rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému (osobní automobil 

s uzavřenou karosérie splňující podmínky pro provoz motorových vozidel na 

pozemních komunikacích podle zákona č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel 

na pozemních komunikacích); vozidlem rychlé zdravotnické pomoci a vozidlem pro 

přepravu nedonošených patologických novorozenců. Prostředky pro transport, které dle 

přílohy vyhlášky 206/2012 musí mít, jsou uvedeny v tabulce TAB. 3.1. 

V povinné výbavě ZZS jsou také pomůcky pro znehybnění krční páteře, 

pomůcky pro imobilizace, vyprošťovací zařízení (vesty) a spinální nebo scoop rám (viz 

Obr. 3.5). 

 

 

Obr. 3.5 Scoop rám nosítka [35] 
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TAB. 3.1 Vybavení vozů transportními prostředky [30] 
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Vozidlo pro přepravu 
pacientů 

ANO  -   ANO ANO 

Vozidlo rychlé lékařské 
pomoci 

ANO ANO ANO ANO 

Vozidlo rychlé lékařské 
pomoci v setkávacím systému 

 - ANO  -   - 

Vozidlo rychlé zdravotnické 
pomoci 

ANO ANO ANO ANO 

Vozidlo pro přepravu 
nedonošených a 

patologických novorozenců 
ANO  -  -  -  

Vrtulník pro leteckou 
výjezdovou skupinu 

ANO ANO  - ANO 

Vozidlo pro přepravu 
pacientů neodkladné péče 

ANO ANO ANO ANO 

3.3 Hasičský záchranný sbor České republiky 

Hasičské sbory vznikly v polovině 19. století jako instituce svépomocí občanů pro 

občany, na základě principu dobrovolnosti a s náboženským charakterem – pro což 

existuje důkaz ještě i dnes - stále platné motto dobrovolných hasičů "Bohu ku cti – 

bližnímu ku pomoci“. Středem zájmu byla ochrana života a majetku občanů. 

V dnešní době jsou kladeny zvýšené požadavky a nároky na hasičské záchranné 

sbory na jejich technickou, organizační a sociální pomoc při mimořádných událostech. 

Stejně jako jiné komunity jsou i HZS pod tlakem rostoucích nákladů a mají omezené 

finanční možnosti pro zkvalitňování technického vybavení pro záchranu lidí. HZS jsou 

dnes také často povolávány k transportu pacientů větších rozměrů, se kterými si osádka 

ZZS není schopna sama poradit, ať už se jedná o nízký počet zaměstnanců nebo 

neodpovídající vybavení vozu pro tyto situace [22].  
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Podle koncepce Jednotné vybavení Hasičského záchranného sboru ČR 

cisternovými automobilovými stříkačkami, která je založena na unifikaci technických a 

taktických požadavků na CAS a optimalizaci rozmístění CAS na stanicích HZS krajů ve 

vztahu k plošnému pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany a k charakteristice 

zásahového obvodu, musí tyto vozy také obsahovat prostředky pro transport a 

stabilizaci zraněné osoby [34]. 

Vyhláška 35/2007Sb.Vyhláška o technických podmínkách požární techniky 

stanovuje technické podmínky pro dopravní automobil, automobilovou stříkačku, 

cisternovou automobilovou stříkačku, pěnový hasící automobil a kombinovaný hasící 

automobil [33]. 

Dopravní automobil, jehož konstrukce umožňuje přepravu jednotky požární 

ochrany na místo zásahu nebo přepravu osob při plnění úkolů na úseku ochrany 

obyvatelstva, v provedení technickém a s motorovou stříkačkou musí obsahovat 

minimálně po jednom kusu záchranných a evakuačních nosítek. Cisternová 

automobilová stříkačka v provedení základním, rozšířením a technickém je vybavena 

alespoň jedním kusem záchranných a evakuačních nosítek [33]. 

Kromě základních typů transportních prostředků, jako jsou různé druhy nosítek, 

jsou hasiči vybavení prostředky pro události, při kterých je nutné transportovat osoby 

jinak, než jen přenesením z místa událostí. Mezi tyto typy patří záchrana osob z výšek, 

kdy evakuace osob může být provedena pomocí výškové techniky, záchranných tunelů 

a rukávů, pomocí lezecké techniky, vrtulníku a plachet nebo matrací pro skok. Pokud se 

jedná o záchranu osob na zamrzlé vodní hladině, vhodnými prostředky pro transport 

jsou především žebříky a případně i plavidla, u kterých je nutné vzít v úvahu čas 

potřebný pro uvedení plavidla do akceschopného stavu. 
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4 PROSTŘEDKY PRO TRANSPORT OSOB – TRANSPORTNÍ 

NOSÍTKA 

V předchozí kapitole jsme si uvedli typy prostředků, které slouží pro záchranu 

osob a jejich následný transport z místa události. Jednalo se o zásahy různých 

charakterů, např. zásah na vodní hladině, na zamrzlé vodní hladině, při autonehodě, … 

Tato kapitola se bude zabývat pouze transportními nosítky, které slouží převážně pro 

manipulaci s osobami, u kterých byla diagnostikována morbidní obezita nebo mají 

vysoké BMI. Pro účely této diplomové práce bude stanovena hranice hmotnosti 

obézních osob od 180kg. Je to z důvodu, že většina klasických transportních prostředků 

má nosnost právě do 180kg. Skoro ve všech případech se jedná o pacienty bez 

podezření na poranění páteře a ve většině pak pouze o přepravu pacienta na kontrolu 

k obvodnímu lékaři. Avšak může se i jednat o událost, kdy pacient je ohrožen na životě. 

Seznámíme se se základními typy nosítek, které se nejčastěji vyskytují na vozech 

jednotek požární ochrany a záchranné zdravotnické služby (ZZS).  

4.1 Transportní prostředky používané ZZS 

Zde jsou popsána nosítka, která využívají posádky ZZS pro transport pacientů. 

Velkým přínosem, při řešení problematiky transportu nadměrných osob, jsou Sanity 

XXL. Jedná se o vozy ZZS, jež byly vyrobeny a vybaveny speciálně pro převoz 

pacientů, kteří díky své vysoké hmotnosti a rozměrům nemohou být transportování 

pomocí klasických vozů. 

 

Sanita XXL 

V lednu 2007 převzala záchranná služba hlavního města Prahy do své výbavy 

speciální sanitní vozidlo pro přepravu pacientů s nadváhou na speciálních nosítkách se 

zvýšenou nosností a se speciálním nájezdem do sanitního prostoru za pomoci navijáku. 

Sanita XXL (viz Obr. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4) je vyrobena tak, aby byla schopna i 

dalších nestandardních přeprav, jakými jsou např. přepravy pacientů s nemocničním 

lůžkem a s přístrojovou výbavou či pacientů na invalidním elektrickém vozíku. 
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Sanitní vůz je skříňového typu na podvozku Mercedes-Sprinter, který byl v roce 

2006 zcela inovován a vybaven nejsilnějším motorem s automatickou převodovkou. 

Sanita XXL je klimatizována, mimo jiné vybavena speciálními nosítky (viz Obr. 4.5, 

4.6) pro přepravu nadměrně hmotných pacientů, servomechanismem umožňujícím 

nakládku a uchycení nosítek nebo nemocničních lůžek, kotvicím zařízením pro 

uchycení invalidních vozíků a transportní sedačkou s pohyblivým mechanismem [14]. 

Transportní nosítka: 

• nosnost: 727 kg; 

• hmotnost: 50 kg; 

• délka: 204  x 74 cm [15]. 

 

 

 

Obr. 4.1 Sanita XXL [16] 
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Obr. 4.2 Vnitřek sanity [17] 

 

 

Obr. 4.3 Přichycení nosítek k sanitě [17] 
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Obr. 4.4 Nakládání pacienta [17] 

 

Sanitku pro speciální transporty pacientů začali od ledna 2017 také využívat 

záchranáři z Moravskoslezského kraje. Sanita je větších rozměrů, než jsou běžné a je 

schopna transportovat pacienta s velmi vysokou hmotností. Je vybavena nosítky 

s velkou nosností a hydraulickým zvedákem. Další výhodou je elektrický a hydraulický 

pohon, který umožňuje dvěma tlačítky nastavit výšku nosítek dle potřeby. Pokud dojde 

k poruše, je možná ruční obsluha. Co se týče lůžkové části, rám hlavové opěry můžeme 

sklopit, popřípadě i prodloužit. Kolejnicový nosič má nosnost 400kg a nosítka lze 

roztáhnout až na velikost 205 x 74 cm (viz Obr. 4.5, 4.6,4.7) [18]. 
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Obr. 4.5 Nosítka – prodloužení hlavové opěry [42] 

 

 

Obr. 4.6 Nosítka – Prodloužení matrace do stran [42] 
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Obr. 4.7 Nosítka a kolejnicový systém v sanitě [19] 

 

Díky těmto sanitkám se zvýšila bezpečnost a zároveň také komfort jak pro 

přepravovaného pacienta, tak i pro výjezdové skupiny. V současné době je k dispozici 

v naší republice celkem 7 těchto sanitek. Jsou v kraji: Plzeňský, Jihočeský, Středočeský, 

Praha, Královehradecký, Jihomoravský a Moravskoslezský. 

 

Skládací nosítka 

Potah nosítek je vyroben z polyesteru, který je oboustranně potažen měkčeným 

PVC. Toto PVC je velmi odolné vůči plísním a má sníženou hořlavost. Tyče, jež tvoří 

nosnou část, jsou z eloxovaného hliníku. Díky tomu nedochází ke korozi. Nosítka jsou 

snadno a rychle rozložitelná a pro manipulaci a případný transport jsou potřeba 

minimálně dvě osoby. Velkou výhodou je možnost nosítka složit jak na délku, tak i na 

šířku [20]. 

• rozměry: 203 x 50 cm, 214 x 58 cm; 

• hmotnost: 6 - 6,7 kg 

• nosnost: 120 – 130 kg [20]. 
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Obr. 4.8 Zdravotnická skládací nosítka ve složeném stavu [20] 

 

 

Obr. 4.9 Zdravotnická skládací nosítka v rozloženém stavu [20] 

 

Páteřová deska 

Páteřová deska je transportní prostředek využívaný jak u ZZS, tak u HZS ČR. 

Podrobnější popis je uveden v kapitole níže. 

 

Transportní vyprošťovací plachta 

Transportní vyprošťovací plachta je také využívána u ZZS i HZS ČR, její popis 

je v následující kapitole. 
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4.2 Transportní prostředky používané HZS ČR 

V této části si popíšeme základní typy nosítek, které se nacházejí na vozech HZS 

ČR. Využívají se nejen pro transport pacienta, ale také při dopravních nehodách, 

závalech a jiných haváriích. 

Na trhu máme několik druhů prostředků pro transport pacienta. V následujících 

odstavcích si uvedeme základní vlastnosti, které mají jednotlivé nejvyužívanější druhy.  

Páteřová deska 

Deska je vyrobena z pevného plastu, který je vyplněný polyuretanovou pěnou. Je 

vhodná také pro záchranu osob ve vodě, neboť má schopnost plavat na vodní hladině. Je 

uzpůsobena k zamezení dalšího pohybu transportované osoby a její správnou fixaci 

pomocí upínacích popruhů. Díky tomu je využívaná pro transport raněných, u kterých je 

podezřená na poranění páteře. Je velmi vhodná také pro přenos pacienta na větší 

vzdálenosti. Pacienta je možné na desce uložit do košových nosítek, naložit do sanitky 

nebo vrtulníku a na desce jej dopravit až na operační stůl. Dále je deska odolná vůči 

nárazům a korozi. Je voděodolná, snadno omyvatelná, má antibakteriální úpravu a je 

odolná vůči krvi a bakteriím. Disponuje 12 – 14ti úchyty pro uchopení rukou nebo pro 

fixační popruhy s karabinou. Deska je také nedílnou součástí vozů ZZS [23]. 

• rozměry: 184 x 44,5 x 5 cm; 

• hmotnost: 6-8 kg; 

• nosnost: 454 kg B-BAK PIN, 192 kg ROCK PIN [23]. 

 

Obr. 4.10 Páteřová deska B-BAK PIN [23] 
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Páteřová deska TANGO 2V1 

Deska , která v sobě spojuje dospělou a pediatrickou páteřovou deku uspokojuje 

požadavky na ergonomicky vyspělou záchranářskou techniku. Díky jednoduché 

vyjímatelnosti pediatrické desky z desky pro dospělé osoby, šetří místo ve voze [23]. 

• rozměry: dospělá 183 x 44,5 cm; dětská 120 x 32 cm; 

• hmotnost: 8kg; 

• nosnost: dospělá 180 kg, dětská 30 kg [23]. 

 

Obr. 4.11 Páteřová deska TANGO 2V1 [23] 

Transportní plachta 

Je vyrobena z oboustranně potažené PVC tkaniny. Díky tomu je zajištěna 

pevnost plachty a tím je možné ji využívat i při přepravě osob s větší váhou. Je lehce 

omyvatelná a odolná vůči bakteriím a plísním. Disponuje osmi úchyty s plastovou 

ochranou pro uchopení rukou. Madla se tak nezařezávají do rukou při přenosu pacienta. 

Stabilitu a odolnost při přepravě nadměrných osob zajišťují zátěžové popruhy, které 

jsou křížově našity. Největší uplatnění má plachta při přenosu osoby ve stísněných 

prostorách, jako jsou např. úzká schodiště. Plachty jsou využívány především u 

pacientů, u kterých se nepředpokládá zranění páteře [23]. 

• nosnost: 150 kg, 280 kg; 

• hmotnost: 1,5 kg, 3,6 kg; 

• rozměry: 200 x 90 cm, 204 x 140 cm [23]. 
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Obr. 4.12 Transportní vyprošťovací plachta BEXATEC Pro Plane [23] 

 

 

Obr. 4.13 Transportní vyprošťovací plachta XXL [23] 

 

Matrace vakuová 

 Vakuové fixační dlahy a matrace jsou mnohonásobně použitelnými prostředky 

pro šetrnou stabilizaci a fixaci poraněných částí i celého těla v požadované poloze při 

poskytování první pomoci. Princip vakuových dlah spočívá v tom, že sypký, přesně 

rozměrově a hmotnostně definovaný materiál v uzavřeném prostoru má schopnost 

maximálně se přizpůsobit individuálnímu tvaru těla v požadované poloze. Jakmile se 

vakuová dlaha připraví do požadovaného tvaru, prostor se sypkým materiálem se 

vakuuje a vytvoří tak dokonalý kompaktní obtisk těla (na úrovni sádry). Takto 

zafixovaný je pacient přetransportován do místa konečného ošetření, kde může být ještě 

v zafixovaném stavu zrentgenován, neboť tyto fixační prostředky dokonale propouštějí 
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rentgenové paprsky. Vpuštěním vzduchu do evakuovaného prostoru je dlaha připravena 

k dalšímu použití. Výborně izoluje a její použití je snadné a velmi rychlé bez působení 

vnějšího tlaku.  Matrace je lehce omyvatelná a desinfikovatelná a má využitelnost 

v širokém rozsahu teplot. Zajišťuje maximální pocit bezpečí a pohodlí pro pacienta [23]. 

• hmotnost: 5,7kg; 

• rozměry: 200 x 80 cm [23]. 

 

 

Obr. 4.14 Matrace vakuová v celoomyvatelném obalu [23] 

 

Košová nosítka 

Košová nosítka Spencer jsou navržena tak, aby  se s nimi dalo manipulovat a 

čelit většině nejobtížnějších situacích, např. při záchranných operacích v dolech, ve 

vysokých výškách nebo při záchranných akcích na vodě. Košová nosítka, vzhledem 

k jejich robustní konstrukci, odolnosti a flexibilnímu použití, patří mezi spolehlivá a 

bezpečná nosítka. K jejich vytvoření byla využita revoluční technologie, která zajišťuje 

jednotnou tloušťku po celé délce nosítek. Koš je vyroben z polyetylenu o vysoké 

hustotě a připojen k hliníkovému rámu, díky kterému jsou nosítka pevnější. Madla jsou 

součástí konstrukce a jsou umístěna po celém obvodu nosítek. Očka k připevnění 

odpružených západek postroje jsou z nerezové oceli. Uvnitř koše je vyjímatelná 

podložka, která se upevňuje suchými zipy Velcro, vyrobená z EPDM, takže je odolná 
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vůči vodě i krvi. Polyetylen o vysoké hustotě garantuje, že je koš odolný proti otřesům a 

výjimečně dobře sterilizovatelný [35]. 

• Nosnost: 280 kg; 

• hmotnost: 13,5 kg; 

• rozměry: 215 x 65 cm [37]. 

 

 

Obr. 4.15 Košová nosítka Spencer Shell [37] 

4.3 Klady a zápory jednotlivých nosítek 

KLADY 

Páteřová deska:  

Deska je vyrobena z lehkého a vysoce pevného plastu. Disponuje více úchyty, 

díky kterým je pro hasiče uchopení komfortnější a při manipulaci je snadné 

přehmatávání. Nejvhodnější je její vyžití při manipulaci s osobou, u které je podezření 

na poranění páteře, desku jde lehce podsunout pod pacienta a také zajistit zamezení 

dalšího pohybu pacienta pomocí umístění fixačních pásu k bočním otvorům. Je zde také 

možnost tažení desky po zemi. 
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Transportní plachta: 

Největším kladem u modelu XXL je větší rozměr a nosnost, než u klasické 

plachty a jiných druhů transportních nosítek. Velmi lehce se s transportní plachtou 

manipuluje, protože je lehká a zároveň velmi pevná. Další velkou výhodou je snadné 

uskladnění ve vozech. 

Vakuová matrace: 

Matrace může zajistit plnou imobilizaci celého těla pacienta. Díky přizpůsobení 

se tvaru těla v požadované poloze vytváří pro pacienty značný komfort. Velkou 

výhodou je využitelnost v širokém rozsahu teplot, především pak tepelná izolace 

pacienta v chladnějším období. 

Košová nosítka 

Nosítka mohou zajistit fixaci pacienta pomocí 3 dvoudílných upínacích pásů. 

Disponují 4 úchyty pro lano a jsou uzpůsobené pro vyšší nosnost. 

ZÁPORY 

Páteřová deska: 

Nevýhodou desky je malý rozměr a nízká nosnost pro nadrozměrné pacienty. 

Jako hlavní nevýhodu lze spatřit v tom, že je s deskou obtížná manipulace především 

pro osoby, které nadrozměrné pacienty přenáší, protože je hůře uchopitelná. Desku 

nelze složit a lépe uskladnit ve vozech. Je neflexibilní při manipulaci v úzkém prostoru. 

Transportní plachta: 

Velkou nevýhodou transportních plachet je nestabilnost a nezpevněná plocha 

pod pacientem. K přepravě zraněných nebo postižených osob je zapotřebí větší počet 

záchranářů. 

Vakuová matrace: 

Vakuové matrace nevyhovují transportu nadměrných pacientů svými malými 

rozměry. Především pak nevyhovují z hlediska nedostatečné nosnosti pro tyto pacienty. 

Košová nosítka 

Ačkoli mají vyšší nosnost, jejich rozměry jsou malé, a tudíž jsou nevhodné pro 

transport obézních osob.  



  

-41- 

 

5 ŘEŠENÍ UDÁLOSTÍ SPOJENÝCH S TRANSPORTEM OSOB S 

OBEZITOU 

Vzhledem k tomu, že v České republice neexistuje pro Hasičský záchranný sbor 

České republiky a záchrannou zdravotnickou službu žádný legislativní postup, jsou tyto 

případy řešeny individuálně v závislosti na dané situaci. 

Hlavní zásadou je šetrný a bezpečný transport pacienta. Úkolem velitele zásahu 

je určit nejvhodnější způsob, jak pacienta umístit na nosítka, a to i v případech, kdy se 

jedná o transport zdravého pacienta. Poté přichází nejtěžší část, dopravit pacienta 

k sanitnímu vozu. Pokud se pacient nachází v dobře dostupném místě, je jeho přenos 

náročný pouze vzhledem k jeho váze a rozměrům. Nachází – li se osoba v hůře 

dostupném místě (např. v bytě ve vyšším nadzemním podlaží, kde schodiště, chodby i 

osobní výtah jsou úzké), bývá transport pro hasiče nejen obtížný, ale také fyzicky 

náročný. Vzhledem k tomu, že se jedná o osoby s 180 a více kg, je pro přenesení 

takovéto osoby potřeba větší počet hasičů. Se vzrůstajícím počtem zasahujících dochází 

k zvětšení potřebné plochy při transportu. Pokud se tato skupinka hasičů s pacientem 

nevejde do výtahu, musí dojít k snesení osoby po schodišti. V bytových a občasných 

stavbách je minimální šířka schodiště 1100 mm (dle normy ČSN 73 4130 Schodiště a 

šikmé rampy) a transport na tomto schodišti je velmi náročný. A to jak z hlediska 

vměstnání se na schodiště, tak poté s následnou manipulaci nejen s pevnou páteřovou 

deskou, ale také i například s transportní plachtou. 

Po snesení pacienta ze schodiště následuje přeprava pacienta z nosítek, na 

kterých byl snesen, na sanitní nosítka a následné umístění pacienta do sanitního vozu. 

Může dojít také k situaci, kdy v krajích, které disponují sanitou XXL, není tento vůz 

v danou chvíli k dispozici a pacienta nelze umístit na klasická nosítka, musí být umístěn 

na podlahu nákladového prostoru hasičského vozu. Tato situace je na hranici se 

zákonem a o takovém transportu pacienta může rozhodnout pouze velitel zásahu a to 

pokud situaci vyhodnotí jako situaci nebezpečí z prodlení. Při převozu pacienta do 

nemocnice je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k autonehodě a tím k zranění 

přepravovaného. Po příjezdu do nemocnice, je pacient přenesen na nemocniční nosítka 

a předán do rukou lékařů. 

Jak již bylo na začátku kapitoly zmíněno, jedná se pouze o laické postupy, které 

se mohou lišit v závislosti na konkrétních podmínkách.  
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Například ve Spojených státech postihuje obezita kolem 58 milionů obyvatel a 

její výskyt se neustále zvyšuje. Proto některé transporty zajišťují speciální agentury 

s proškolenými zaměstnanci, kteří znají postupy, jak pohybovat a manipulovat s 

„velkými“ pacienty s minimálním úsilím a za použitím speciálních nástrojů – např. 

s pneumatickým zvedacím systémem [38]. 

Některé agentury jsou vybavené specializovanými sanitkami pro obézní osoby. 

Tyto sanitky disponují nosítky s většími rozměry, než jsou u klasických nosítek, a 

mohou nést pacienty, kteří váží až 300 kg a jsou opatřeny úchyty, které slouží jako 

uchopovací bod pro zvednutí pro více zasahujících osob. Tyto sanitky jsou také 

vybaveny rampami a navijáky na přitáhnutí nosítek s pacientem do sanitky. I s tímto 

vybavením zůstává pro záchranáře výzvou, jak co nejefektivněji a s co nejmenším 

úsilím přepravit pacienta z prostředí, ve kterém se vyskytuje, na sanitní nosítka. Pacienti 

často bývají v místech, která jsou z hlediska použitelnosti sanitních nosítek těžko 

dostupná [38]. 

I přesto že ve Spojených státech je daleko větší podíl obézních osob, ani zde 

není žádný postup pro transport těchto pacientů podložen legislativou. Vše je pouze na 

základě rozhodnutí v dané situaci a doporučeních, jak v těchto případech postupovat. 

Důraz je kladen na rozvážnosti a předvídatelnosti a následné efektivní řešení problému 

vzniklých během transportu tzn. zhodnocení mobility obézního člověka a následné 

určení potřebných osob pro zajištění jeho přepravy. Vhodné umístění sanitního vozu, 

např. pokud je možnost, postavit vůz z mírného svahu směrem dolů a toto využít ve 

prospěch při nakládání s vykládání pacienta. A pokud možno vyvarovat se použití 

transportních prostředků, které nebyly navrženy tak, že by zvládly váhu obézního 

pacienta [37]. 
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6 METODY PRO STANOVENÍ PŘIMĚŘENOSTI SOUČASNÉ 

VÝBAVY 

Výzkumná část diplomové práce byla zpracována na základě dotazníkového 

šetření. V něm respondenti odpovídali na celkem dvě otevřené otázky. Dotazník byl 

zaslán elektronickou formou vedoucím technické služby HZS ČR příslušného kraje. Při 

sběru dat jsem se ve všech případech setkala s kladným postojem respondentů. 

První otázka dotazníku zněla: „Jaké typy prostředků jsou ve Vašem kraji v rámci 

HZS ČR využívány pro transport nadměrných osob?“ Druhá otázky byla směřována na 

zastoupení těchto prostředků ve vozech HZS ČR příslušného kraje: „Disponuji všechny 

vozy HZS ČR Vašeho kraje těmito prostředky, nebo jsou umístěny pouze na vozech 

centrálních stanic?“  

Velikost stanic HZS ČR kraje je odvozena z počtu výjezdů, které stanice 

v systému plošného rozmístění uskutečňuje v rámci operačního řízení. Výjezdem se 

rozumí družstvo 1 + 5, nebo 1 + 3. Celkem je osm velikostních typů stanic jednotek 

HZS ČR kraje. Jsou odlišeny počtem příslušníků v jedné směně. Tři typy jsou tzv. 

centrální stanice a pět typů stanic tzv. pobočné stanice HZS ČR kraje. 

Následující tabulky a grafy ukazují druh a četnost výskytu transportních 

prostředků využívaných u HZS ČR. 

6.1 Charakteristika výzkumného souboru 

Výzkum probíhal od 1.3.2017 do 5.4.2017 a byly do něj zařazeny tyto hasičské 

záchranné sbory: HZS hlavního města Prahy, HZS Královéhradeckého kraje, HZS kraje 

Vysočina, HZS Jihočeského kraje, HZS Středočeského kraje, HZS Plzeňského kraje, 

HZS Libereckého kraje, HZS Jihomoravského kraje, HZS Olomouckého kraje, HZS 

Zlínského kraje, HZS Moravskoslezského kraje, HZS Ústeckého kraje, HZS 

Pardubického kraje a HZS Karlovarského kraje. Na základě grafu srovnání transportů 

pacientů v krajích lze vidět téměř u všech krajů pozvolný nárůst případů, ve kterých 

HZS ČR příslušného kraje asistoval. 
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Z počtu čtrnácti dotazovaných krajů odpovědělo 11, ve 3 případech nebyla 

zpětná reakce na dotazník, návratnost činí 78 %. Výsledky šetření byly zpracovány do 

tabulek a grafů a byly doplněny komentářem. 

6.2 Výsledky výzkumu 

Tabulka TAB. 6.1předkládá, jaký typ transportních prostředků je využíván 

v krajích České republiky. Největší zastoupení tj. v 6ti krajích (54,55%) mají transportní 

plachty s nosností do280, v 5ti krajích disponují transportní plachtou s nosností 140 – 

180kg (dle výrobce)a ve 4 krajích pak transportními nosítky (viz. Obr. 6.1). 

TAB. 6.1 Transportní nosítka využívána v jednotlivých krajích 

Transportní prostředek 
Počet 

krajů 
[%] 

Transportní nosítka 4 36,36 
Košová nosítka 1 9,09 

Transportní plachta 4 36,36 
Transportní plachta XXL 

280kg 
6 54,55 

Transportní plachta XXL 
500kg 

3 27,27 

 

 

Obr. 6.1 Graf procentuálního zastoupení určitých prostředků na vozech HZS ČR v 

krajích 
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Z tabulky TAB. 6.2 lze vyčíst, jaké je rozmístění transportních prostředků na 

centrálních a pobočných stanicích HZS ČR. Ve sloupci centrální stanice, jsou uvedeny 

prostředky, které jsou výhradně na těchto typech stanic a na pobočných se v rámci 

daného kraje nevyskytují. Sloupec pobočné a centrální stanice pak ukazuje, které 

prostředky jsou nejen na centrálních ale i na pobočných stanicích daného kraje. 

V celkem 5ti krajích účastnících se výzkumu, jsou transportní plachty s nosností 

do 280kg umístěny na vozech stanic centrálních i pobočných. Jedná se o vozy 

prvovýjezdové. Pouze v jednom z dotazovaných krajů, který tímto prostředkem 

disponuje, jsou plachty umístěny jen na vozech centrálních stanic. Transportní plachta 

s nosnosti 140 – 180 kg (dle výrobce) je součásti vybavení vozů v celkem 5ti krajích na 

všech stanicích. Jeden kraj pro transport nadměrných osob disponuje na vozech 

centrálních stanic košovými nosítky, které i pro nedostačující rozměry vyniká vyšší 

nosností oproti ostatním druhům nosítek (viz Obr. 6.2).  

TAB. 6.2 Umístění transportních prostředků na stanicích v krajích 

Transportní prostředek Centrální stanice Centrální a pobočné stanice 

Transportní nosítka - 4 
Košová nosítka 1 - 

Transportní plachta - 5 
Transportní plachta XXL 280kg 1 5 
Transportní plachta XXL 500kg 2 1 

   

 

Obr. 6.2 Obsazení nosítek na stanicích HZS ČR  
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7 VYHODNOCENÍ A NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 

Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že 10 (91%) ze zúčastněných 

krajů má v základním vybavení prvovýjezdových vozů na centrálních stanicích alespoň 

jeden transportní prostředek s nosností vyšší než 180kg.Celkem 7 (64%) 

z dotazovaných krajů disponuje prostředkem pro transport osob s nosností vyšší než 

180kg i na pobočných stanicích. Transportním prostředkem s nosností až 500kg jsou 

vybaveny pouze 3 kraje. 

Dle statistik získaných z European Health Interview Survey (EHIS), šetření o 

zdravotním stavu, je prokazatelný postupný nárůst osob s obezitou v Evropské Unii od 

roku 1980. ZObr.2.8 podle průzkumu agentury STEM/MARK je zaznamenám od roku 

2000 do roku 2013 trend nárůstu obezity také v České republice. Tento zvyšující se 

počet má za následek také zvýšení počtu událostí, při kterých musí jednotky požární 

ochrany transportovat osobu s nadváhou. 

Vzhledem k neustálému růstu počtu osob s obezitou a zvyšující se četností 

nutnosti transportu těchto osob v rámci HZS ČR navrhuji dovybavit všechny 

prvovýjezdové vozy HZS ČR transportní plachtou XXL s nosností do 280kg (viz 

Obr.7.1). Vzhledem k tomu, že počet osob, jejichž váha převyšuje 280kg je v České 

republice minimum, považuji tento transportní prostředek z hlediska nosnosti 

dostačující na řešení událostí spojených s přepravou nadměrných osob. Momentálně je 

k dispozici na vozech HZS ČR v celkem 6ti krajích, které se zúčastnily dotazníkového 

šetření. 

Plachta je vhodná pro transport na kratší i delší vzdálenosti. Díky PVC, které je 

oboustranně potaženo tkaninou, je zajištěna pevnost plachty a tím je možné ji využívat i 

při přepravě osob s větší váhou. Disponuje úchyty s plastovou ochranou pro uchopení 

rukou. Tím je zajištěno, že se madla nezařezávají do rukou při přenosu pacienta. 

Největší uplatnění má plachta při přenosu osoby ve stísněných prostorách, jako jsou 

např. úzká schodiště [23]. 
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Obr. 7.1 Navržená transportní plachta XXL [23] 

 

Jelikož ze statistik EHIS a průzkumu agentury STEM/MARK vyplývá, že počet 

osob s nadváhou neustále narůstá, jak v Evropské Unii, tak i konkrétně v České 

republice, lze předpokládat, že časem bude narůstat i hmotnost těchto osob. Pokud by 

přibývaly případy, kdy se jednotky požární ochrany budou muset zabývat transportem 

osob s váhou přesahující limitní nosnost navržené transportní plachty XXL, tj.280kg, 

bylo by vhodné doplnit vozy HZS ČR, alespoň na centrálních stanicích o transportní 

plachtu TRANSFER XXL s nosností až 500kg (viz Obr.7.2). 

 

Obr. 7.2 Zadní strana transportní plachty TRANSFER XXL [40] 
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Co se týče záchranné zdravotnické služby, na základě značného zastoupení 

obézních osob v krajích, nejvýhodnějším řešením této situace je dovybavení krajů 

alespoň jednou sanitou XXL, která by byla k dispozici pro celé území kraje. I přesto, že 

tato sanita je uzpůsobená pro transport osob s obezitou a je vybavena nosítky, která mají 

vyšší nosnost, rozměry a lze je podle potřeby snižovat a zvyšovat pomocí hydrauliky, 

neřeší problém, jak pacienta dostat z místa, kde je potřeba využít schodiště. Zde je opět 

nezbytné zažádat o pomoc buď další posádku, nebo přímo Hasičský záchranný sbor 

České republiky (viz Obr.7.3). 

 

 

Obr. 7.3 Přeprava pacienta na nosítka sanity XXL [40] 
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ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce byl průzkum současného stavu transportních 

prostředků u složek IZS pro transport osob s obezitou a návrh na dovybavení nebo 

obměnu těchto prostředků. Získané informace dokazují, že počet osob s obezitou v celé 

Evropské Unii narůstá. V České republice došlo v rámci sledování v letech 2000 – 2013 

ke skoro polovičnímu nárůstu. V důsledku toho, stoupl taky počet případu, kdy 

záchranná zdravotnická služba si vyžádá pomoc Hasičského záchranného sboru České 

republiky, při transportu nadměrných osob. 

Obezita se stává aktuálním problémem v celé Evropské Unii, jak to zřetelně 

vyplývá ze statistik získaných z EHIS. Podle šetření agentury STEM/MARK je vidět 

pozvolný nárůst obezity i v České republice. 

Vzhledem k tomu, že transport nadměrných osob bývá vyžádán ve většině 

případů, jen za účelem dopravy pacienta k lékaři a tudíž se nejedná o situace, kdy by 

pacient byl v přímém ohrožení života např. v důsledku havárie, dojíždí k těmto osobám 

nejdříve pouze záchranná zdravotnická služba. Jelikož posádku v těchto vozech 

většinou tvoří pouze dvě osoby, je vyžádána pomoc Hasičského záchranného sboru 

České republiky. Tuto skutečnost lze vidět na grafech počtu převozů pacientů jak 

v jednotlivých krajích tak i celkově v České republice. Po prostudování všech 

dostupných materiálů, zabývajících se transportními nosítky, bylo zjištěno, že na trhu se 

již vyskytují prostředky, které díky své vyšší nosnosti mohou být v těchto případech 

použity. 

Jelikož v České republice není žádný postup pro transport nadměrných osob 

legislativně podložen, všechny tyto situace se řeší obdobně jako transport běžných 

pacientů. Dle jejich zdravotního stavu a na základě vyhodnocení situace lékařským nebo 

odborným personálem na místě události, zda je transport nutný a za jakých podmínek. 

Nicméně šetrné zacházení s pacientem a zachování bezpečnosti jak transportované 

osoby, tak i zasahujících je vždy na prvním místě. 

Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že celkem 88,9% ze 

zúčastněných krajů je alespoň na centrálních stanicích vybaveno transportním 

prostředkem, který má nosnost vyšší jak 180 kg. Pro neustálý přibývající počet 

transportů osob s obezitou, bylo navrženo dovybavení všech prvovýjezdových vozů 
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HZS ČR transportní plachtou XXL, která svou nosností až 280kg, pevností a snadným 

uskladněním se momentálně jeví jako dostačující prostředek pro transport. 

Nezmění – li se trend vzrůstajícího počtu osob s obezitou a v následujících 

letech začne stoupat i průměrná hmotnost obézních osob, může dojít k situaci, že ani 

transportní plachta XXL s nosnosti 280kg nebude pro tyto pacienty dostačující. V tomto 

případě by bylo nutné vybavit vozy jak záchranné zdravotnické služby, tak i Hasičského 

záchranného sboru, transportními prostředky s vyšší nosností. 
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