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Diplomová práce řeší problematiku současného stavu poskytování letecké záchrany v České 

republice. V úvodu práce je nastíněna činnost speciálních družstev HZS ČR, tzv. leteckých 

záchranářů. Vzhledem ke stále nedořešené situaci poskytování letecké záchrany v České 

republice uvádí autor i další složky IZS, které se letecké záchrany účastní, nebo o její 

provádění budou v budoucnu usilovat. Cílem práce je pak rozbor samotných činností 

leteckých záchranářů HZS ČR, a hodnocení letecké záchrany ve srovnání s ostatními 

složkami IZS. V závěru se autor pokusil navrhnout zlepšení pro poskytování letecké záchrany 

prostřednictvím speciálních družstev HZS ČR a ukázal průběh a poskytování letecké záchrany 

v zahraničí.  
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The diploma work solves present state of provided air – rescue in Czech republic. At the 
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components of IRS, which provided air-rescue, or will provide rescue works in future. 
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innovation for air rescue provided fire air rescuers and describe system of air – rescue abroad. 
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1   Úvod 

 

Od roku 2001 funguje v České republice systém leteckých záchranářů Hasičského 

záchranného sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“). Účelem letecké záchrany                

je transportovat leteckým prostředkem, v co nejkratším časovém intervalu, družstvo leteckých 

záchranářů HZS ČR na místo mimořádné události a poskytnut tak záchranu ohroženým 

osobám v situaci, kdy není možné použít dalších technických prostředků požární ochrany 

z důvodu závažnosti, komplikovanosti a nebezpečnosti dané situace. V takovém případě            

se využívají zejména vrtulníky. Využitím vrtulníku dojde k urychlení a většinou                      

i ke zjednodušení dopravy záchranářů na místo zásahu. 

 

V mnoha zemích se vrtulníky úspěšně používají pro řešení nejen složitých,             

ale i klasických zásahů. Díky možnosti rychlého transportu osob se řešení zásahu urychlilo, 

velmi zjednodušilo a ve své podstatě je pro zasahující hasiče nejbezpečnější. Samotný zásah 

za pomoci vrtulníku pak může být proveden za určitých okolností ve dne, v noci                       

i  za nepříznivých meteorologických podmínek (za deště, ve větru atd.). Spolupráce HZS ČR   

s Ministerstvem vnitra, Policií České republiky (dále jen „PČR“) a vybranými útvary Armády 

České republiky (dále jen „AČR“), ve věci zprostředkovávání letecké služby, však vykazuje 

rezervy, a to jak v řízení organizačním, tak i operačním.  

 

Financování skupin leteckých záchranářů HZS ČR i ostatních složek integrovaného 

záchranného systému (dále jen „IZS“) využívajících leteckou techniku, je velmi nákladné. 

Problém velké finanční náročnosti však není pro využití LZ HZS ČR hlavní překážkou. 

Vysoká cena poskytovaných služeb souvisí s zejména s technickou vybaveností složek IZS.    

Na druhé straně však moderní technické prostředky umožňují uskutečnit zásahy stylem, jež 

nebyl ještě v minulých letech myslitelný. Pokud však s Českou republikou budeme v tomto 

ohledu srovnávat země, jako jsou Rakousko, Německo, Francie a další, nalezneme v našem 

systému letecké záchrany osob ještě spoustu nedokončené práce.  

 

Cílem této diplomové práce je snaha analyzovat postavení leteckých záchranářů 

HZS ČR. Jelikož se v akcích se záchranou osob prostřednictvím vrtulníku začínají nasazovat  

i ostatní složky IZS, je třeba zhodnotit jejich stávající stav, ukázat myšlenku vize budoucnosti 

a popřípadě navrhnout příslušná optimalizační řešení.  
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2   Rešerše literatury 
 
 
Problematikou kolem letecké záchrany se zabývá celá řada odborné literatury. Většinou se 

však jedná o směrnice a koncepce složek MV ČR. Literatury, jež nebyla vytvořena pod 

hlavičkou některé ze složek IZS, je velmi málo. V této části rešerše uvádím několik zdrojů, 

se kterými jsem v rámci přípravy diplomové práce pracoval. 

 

Buřič, P., Franc, R. a kol.: Práce ve výšce a nad volnou hloubkou v podmínkách požární 

ochrany. Praha 2003. 

 

Tato publikace se zabývá rozborem jednotlivých základních technik pro práci na laně, 

popisuje ochranné prostředky a prvky používané při pohybu ve výšce a nad volnou hloubkou. 

Okrajově je zde naznačena také záchrana osob prostřednictvím vrtulníku z různých oblastí. 

 
 
Wachsmuth, J.: Letecká záchranná služba České republiky 1997, Asociace Zdravotnických 
záchranných  a dopravních služeb ČR, Brno, 1998 
 

Hlavním záměrem této publikace bylo zveřejnit statistické údaje LZS a souhrnně popsat 

jednotlivá střediska letecké záchrany. Jelikož nedošlo za posledních deset let u LZS k větším 

změnám, bylo možno tyto informace použít i v diplomové práci.   

 
 
Collins, L.: Technical Rescue Operations, PennWell Books, 2005 

 

Publikace, jež se specializuje na veškerou technickou záchranu je z části publikovaná na 

internetu. Kapitola o letecké záchraně však nepřinesla pro diplomovou práci nic nového, 

pouze shrnula veškeré obecné poznatky z tohoto oboru. 

 

 

Nejvíce informací jsem však získal konzultací s odborníky a účastí na různých cvičeních. 
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3  Předpisy HZS ČR řešící spolupráci s vrtulníky 
 

Hasičský záchranný sbor nedisponuje vlastními vrtulníky, ani jinými leteckými 

prostředky. Proto musí při záchranných pracích spolupracovat s LS Policie ČR a AČR.       

Pro spolupráci HZS ČR s Leteckou službou Policie České republiky (dále jen „LS PČR“) 

byly určeny tyto vnitřní předpisy a směrnice: 

 

1) Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra 

vnitra č.30/2004, kterým se stanoví postup pro vyžadování a zapojení vrtulníků PČR 

Letecké služby a vybraných útvarů AČR v rámci integrovaného záchranného systému 

(dále jen „IZS“) a pravidla k provádění a výcviku leteckých záchranářů HZS ČR    

(dále jen „Pokyn 30/2004“) [1] 

 

2) Směrnice pro vyžadování a zapojení vrtulníků PČR letecké služby v rámci IZS [3]                                     

 

3) Směrnice pro vyžadování a zapojení vrtulníků AČR v rámci IZS [2]                                           

 

4) Směrnice pro provádění a výcvik záchranných prací s letadly Ministerstva vnitra 

provozovanými PČR Leteckou službou (slaňování, jeřábování, lanové podvěsy) [4] 

 

5)  Směrnice pro výcvik a provádění záchranných prací leteckými záchranáři HZS ČR při 

využití vrtulníků AČR (slaňování z vrtulníku, transport osob na háku palubního jeřábu 

a na podvěsovém laně pod vrtulníkem) [5] 
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4  Typy vrtulník ů používané pro záchranné práce  
 

 

4. 1   Vrtulníky LS P ČR 
 

4. 1. 1  Bo105 CBS  
 

Vrtulník lehké váhové kategorie s omezením pro 

činnost při záchranných pracích. V České republice je 

v používání od roku 1991, a to u Policie ČR.           

Pro dobré technické vlastnosti byl vybaven 

prostředky pro poskytování zdravotnické záchrany. 

Dnes slouží pro pilotní výcvik. Nejstarší typ 

vrtulníku, který je postupně na leteckých základnách 

nahrazován modernějšími stroji. [40]         Obr. 1, Vrtulník Bo105 CBS  

                 
    

          Tab. 1, Takticko-technická data vrtulníku Bo 105 CBS [40] 

Technické parametry 

Max. rychlost 270 km/h 

Max. dolet 650 km 

Posádka Pilot + 2 členové 

Možný počet přepravovaných osob 2 

Výrobce Eurocopter 

Rozměry 

Délka 8,8 m 

Průměr rotoru 9,8 m 

Výška 3,0 m 

Hmotnosti 

Prázdná 1256 kg 

Maximální vzletová 2400 kg 

  

Palubní jeřáb není zabudován. 
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4. 1. 2  Bell 412 HP/EP 
 

Bell 412 je vrtulník se čtyřlistým rotorem, který byl 

vyvinut z modelu 212 s dvoulistým rotorem za 

účelem snížení vibrací a hlučnosti. Momentálně je 

tento typ vrtulníku v užívání LS PČR a je nejlepším 

typem pro záchranu osob. Nemůže být používán 

leteckou zdravotnickou záchranou službou z důvodu 

nevyhovujících technických podmínek s předpisem 

JAR OPS 3. Je prostorný a dokáže přepravit větší 

množství osob. [37]              Obr. 2, Vrtulník Bell 412 HP 

 

 

         Tab. 2, Takticko-technická data vrtulníku Bell 412 HP/EP [38] 

Technické parametry 

Max. rychlost 240 km/h 

Max. dolet 750 km 

Posádka Pilot + 2 členové 

Možný počet přepravovaných osob 2 ležící + 2 sedící 

Výrobce 
Bell Helicopter 

Textron 

Rozměry 

Délka 17,07 m 

Průměr rotoru 14,02 m 

Výška 3,5 m 

Hmotnosti 

Prázdná 3070 kg 

Maximální vzletová 5400 kg 

Palubní jeřáb  

Maximální hmotnost břemene 272 kg 

Použitelná délka lana jeřábu 76 m 

Rychlost spouštění / zvedání 0 – 1,25 m/s 
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4. 1. 3  Eurocopter EC 135 T2 
 

Vrtulníky „Eurocopter“ patří mezi nejmodernější 

stroje úspěšně testované a provozované v Německu, 

Rakousku, Švýcarsku a dalších zemích. Nová lehká 

generace dvoumotorových vrtulníků splňuje 

podmínky JAR OPS 3 a tím z velké části nahradila 

již zastaralé vrtulníky Bo105CBS. Jsou ve 

využívání jak LZS pro přepravu a záchranu 

pacientů, tak i LS PČR pro vyhledávání osob, 

přepravu osob, atd. [39]            Obr. 3, Vrtulník EC 135 

 

 

       Tab. 3, Takticko-technická data vrtulníku EC 135 T2 [39] 

Technické parametry 

Max. rychlost 287 km/h 

Max. dolet 700 km 

Posádka 2 Piloti + 2 členové 

Možný počet přepravovaných osob 1 ležící + 1 sedící 

Výrobce Eurocopter 

Rozměry 

Délka 10,0 m 

Průměr rotoru 10,2 m 

Výška 3,3 m 

Hmotnosti 

Prázdná 1300 kg 

Maximální vzletová 2500 kg 

 

 

 

Palubní jeřáb není zabudován. 

V případě nutnosti se však dá nainstalovat. 
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4. 2    Vrtulníky A ČR 
 

4. 2. 1  PZL – W3A Sokol 
 

Sokol je dvoumotorový vrtulník střední váhové 

kategorie, který je využíván při záchranných 

operacích, hašení lesních požárů a pro jiné, 

vesměs armádní účely. [41] 

V České republice je v užívání od roku 1996. 

Stroj není tolik automatizován, jako ostatní 

vrtulníky. 

        Obr. 4, Vrtulník W3A Sokol [18]  

 

 

       Tab. 4, Takticko-technická data vrtulníku W3A Sokol [42] 

Technické parametry 

Max. rychlost 260 km/h 

Max. dolet 745 km 

Posádka 2 Piloti + 2 členové 

Možný počet přepravovaných osob 1 

Výrobce PZL Swidnik (PL) 

Rozměry 

Délka 14,2 m 

Průměr rotoru 15,7 m 

Výška 4,1 m 

Hmotnosti 

Prázdná 3300 kg 

Maximální vzletová 6400 kg 

Palubní jeřáb LUKAS 

Maximální hmotnost břemene 270 kg 
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4. 2. 2  Mi – 17 
 

Dvoumotorový vrtulník, určený především 

k přepravě osob. Je vybaven moderním 

informačním a navigačním systémem 

s komunikačními prostředky, jež zajišťují 

přepravovaným osobám bezpečí i za velmi 

nepříznivých povětrnostních podmínek jak 

v noci, tak i ve dne. Základní verze je používaná 

pro armádní, policejní i civilní účely. [43]      Obr. 5, Vrtulník Mi-17 [43]  

 

 

  Tab. 5, Takticko-technická data vrtulníku Mi-17 [44] 

Technické parametry 

Max. rychlost 250 km/h 

Max. dolet 500 km 

Posádka 3 piloti 

Možný počet přepravovaných osob 25 

Výrobce 
Mil Moscow 

Helicopter Plant 

Rozměry 

Délka 18,22 m 

Průměr rotoru 21,29 m 

Výška 4,75 m 

Hmotnosti 

Prázdná 7055 kg 

Maximální vzletová 13000 kg 

Palubní jeřáb LPG 150 

Maximální hmotnost břemene  150 kg 

Trupový závěs  4000 kg 
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4. 2. 3  Mi – 171š 
 

Vrtulníky Mi-171š jsou na rozdíl od 

starých  typů Mi-17 mimo jiné vybaveny 

lepšími motory, hydraulicky sklopnou 

záďovou rampou, rozšířenými bočními 

dveřmi s palubním jeřábem  a zlepšenou 

ochranou kabiny.  

AČR vytvořila vrtulníkovou jednotku, 

která je od 1.1.2008 k operačnímu nasazení 

připravená ve formaci 4 vrtulníků.[17]

             Obr. 6, Vrtulník Mi-171š [43] 

 

 

  Tab. 6, Takticko-technická data vrtulníku Mi-171š [17] 

Technické parametry 

Max. rychlost 250 km/h 

Max. dolet 500 km 

Posádka 2 piloti 

Možný počet přepravovaných osob 26 

Výrobce 
FGUP Rosoboronexport 

Rusko 

Rozměry 

Délka 18 m 

Průměr rotoru 21 m 

Výška 4,75 m 

Hmotnosti 

Prázdná 7500 kg 

Maximální vzletová 13000 kg 

Palubní jeřáb 2 ks 

Maximální hmotnost břemene 300 kg, 170 kg 
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5  Zajišt ění leteckých činností u složek IZS 
 
 

5.1 Letecká služba Policie České republiky 

 

Letecká služba Policie České republiky je provozovatelem vrtulníkové techniky 

České republiky – Ministerstva vnitra. Podporuje tak všechny složky integrovaného 

záchranného systému, které vyžadují při zdolávání mimořádné události leteckou techniku. 

 

Letecká služba Policie ČR, jež je pohotovostním útvarem, zabezpečuje trvalou 

akceschopnost letecké techniky k plnění úkolů pro oblast vnitřní bezpečnosti státu, veřejného 

pořádku, integrovaného záchranného systému, krizového řízení a jiných úkolů státní správy 

na základě usnesení vlády, rozhodnutí ministra vnitra a sjednaných mezinárodních 

a mezirezortních dohod. Policejní vrtulníky jsou využívány při zdolávání mimořádných 

událostí, u kterých hrozí nebezpečí z prodlení a v místech, která jsou jen těžko dostupná 

pozemními dopravními prostředky.[1] 

 

Koncepce a činnost letecké služby vyplývá z usnesení vlády č. 672/1999, 

a č. 1029/2001 k organizačnímu a materiálnímu zajištění leteckých činností v integrovaném 

záchranném systému.[5] Samotné využití vrtulníků v praxi spočívá především v rychlé           

a bezpečné přepravě sil a prostředků policie či záchranářů k místu mimořádné události. Jedná 

se především o lokality, které nejsou přístupné běžnými dopravními prostředky a o typy 

mimořádných událostí, jako jsou záchranné a pátrací akce, odvrácení hrozícího nebezpečí,    

či jiné události vyžadující okamžité řešení.    

 

Dále se jedná o zásahy směřující k objasnění trestných činů, nalezení pachatelů 

a důkazů, rekognoskaci a pořizování dokumentace míst trestných činů.  

 

Vrtulníky jsou dále v menším měřítku využívány při provádění hlídkových 

a průzkumných letů, pátrání po odcizených motorových vozidlech, sledování plynulosti 

dopravy, kontrole závažného narušení životního prostředí, nebo výcvikových a instruktážních 

akcích. 
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Vrtulníky letecké služby policie ČR se využívají také při společném nasazení          

se složkami integrovaného záchranného systému. V návaznosti na bezpečnostní politiku 

okolních států České republiky a států Evropy se tato spolupráce stala součástí základních 

úkolů letecké služby. 

 

5.1.1 Činnost Letecké Služby Policie ČR v Integrovaném záchranném 

systému 

 

Letecká služba Policie ČR spolupracuje v rámci Integrovaného záchranného 

systému ČR (IZS) s jeho složkami. K jejím hlavním úkolům však patří podpora jednotek 

Policie ČR. Stroje LS PČR mohou být v případě vyhlášení mimořádných stavů nasazeny 

podle rozhodnutí Policejního prezidia operativně na neobvyklé úkoly. 

 

LS PČR spolupracuje a podporuje následující složky a jednotky [5] 

 

1) Zásahové týmy Policie ČR 

 

2) Zdravotnické týmy Letecké záchranné služby ČR 

 

3) Leteckou pátrací a záchrannou službu (SAR) 

 

4) Lety ve prospěch transplantačního programu 

 

5) Zásahová družstva HZS ČR a Báňskou záchrannou službu 

 

6) Záchranáře Horské služby ČR 

 

7) Složky IZS ČR v případech vyhlášení mimořádného stavu 

 

 

 

 



 14 

Tab. 7, Technické vybavení Letecké služby Policie ČR r. 2008 [52] 

Kategorie Typ vrtulníku Celkový počet Lokalizace 
Počet na 
základně 

Lehká Bo 105 CBS 2 HLZ Praha 2 

 EC 135 T2 
LZS Hradec 

Králové 
1 

  LZS Brno 1 
  LZS Praha 1 
  

7 

HLZ Praha 4 
Střední Bell 412 HP HLZ Praha 2 

  
3 

LZS Praha 1 
 Bell 412 EP 
  

2 HLZ Praha 2 

 

5.1.2 Lety pro zásahové týmy Policie ČR 

 

Jde o zásahové a výcvikové lety ve prospěch zvláštních jednotek, kdy je nutné velmi 

rychle přepravit větší počet speciálně vycvičených policistů. Tuto službu využívají hlavně 

jednotky Útvaru rychlého nasazení (URNA). Činnost je zajišťována stroji Bo105 CBS            

a     Bell 412HP/EP. Dnes stroje pro tyto úkoly operují jen ze základny v Praze. Doletové časy 

do vzdálenějších míst ČR se tedy pohybují až kolem hodiny. Byl proto vypracován plán 

nového rozmístění strojů LS PČR v nových místech zajišťující snížení doletových časů.[7] 

 

5.1.3 Lety ve prosp ěch LZS ČR 

 

V současné době LS PČR provozuje nepřetržitě pouze LZS na třech základnách;      

v Praze, Hradci Králové a v Brně. Tuto činnost zajišťují stroje EC-135 T2. Belly, které byly 

do roku 2005 v Praze pro tento účel zařazeny, budou uvolněny ve prospěch jiných úkolů.  

 

Každá letecká základna LZS má akční rádius (oblast, která je letecky pokrytá daným 

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

do nejvzdálenějšího místa spádového území a poskytnutí lékařské péče. K efektivnímu 

nasazení by byla ideální doba maximálně 15 minut a proto jsou spádová území plánovaná 

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

jednotlivých stanovišť LZS překrývají. To zajišťuje dosažení nejvzdálenějšího místa 

spádového území do 15-18 minut. 
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5.1.4 Lety ve prosp ěch služby SAR 

 

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

pohřešovaných letadlech v terénu, tzv. rekognoskace. Je prováděna prostřednictvím vrtulníku 

Eurocopter EC 135 T2 vybaveného moderní technikou přímo pro typy těchto zásahů. Využívá 

se termovize a mapových indikátorů. Služba SAR 

je i přes svou finanční náročnost a kritiku médií 

velmi efektivní. Orientačně, plocha, kterou jsou 

schopny pozemní síly o počtů 450 policistů 

prohledat za jednu hodinu, je vrtulník schopen 

propátrat za 12 minut. Včasné vyžádání vrtulníku 

na akci typu rekognoskace přináší řadu výhod, 

minimalizuje riziko z prodlení a zužuje 

prozkoumávaný prostor.          Obr. 7, Termovize na vrtulníku EC 135 T2,   

          Airbone System – Flir System 8000 US 

 

 

5.1.5 Lety ve prosp ěch transplanta čního programu 

 

K nasazení vrtulníků Letecké služby Policie ČR pro lety transplantačních programů 

dochází velmi zřídka. Jedná se hlavně o situace, kdy není možno využít jiný vrtulník k tomuto 

účelu  předurčený. 

 

Tyto lety jsou zajišťovány hlavně pro Institut klinické a experimentální medicíny 

(IKEM) a některé velké nemocnice provádějící transplantace (FN Motol).  
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5.1.6 Lety ve prosp ěch zásahových družstev HZS ČR a BZS 

 

Pro Hasičský záchranný sbor jsou předurčeny vrtulníky k hašení lesních požárů 

pomocí vaků na vodu, k řízení hašení, dokumentaci požářiště a vyhledávání ohnisek požárů   

a záchraně osob. Jejich významnost se projeví především v těžko přístupném terénu.[3] 

 

Zajištění letecké hasičské služby, je v předurčených lokalitách a obdobích 

vykonávána prostřednictvím letecké hlídkové činnosti nad lesními prostory v působnosti 

Ministerstva zemědělství. V případě výskytu požáru je oznámen požár nejbližšímu územně 

příslušnému operačnímu středisku HZS kde zpravidla dojde k vyslání pozemních jednotek      

a posléze k povolání prostředků leteckého hašení. Hašení vrtulníkem se provádí v obtížně 

přístupných oblastech, nebo při potřebě většího množství sil a prostředků.  

 

Vrtulníky Letecké služby Policie ČR jsou dále přeurčeny pro záchranu osob           

ve spolupráci s družstvy leteckých záchranářů HZS ČR.  

 

Jedná se o typy zásahů, jež jsou popsány v kapitole 7.2. Vzhledem k finanční náročnosti 

využívání letecké techniky je však tato varianta méně aplikována, nebo postavena až jako 

záložní či poslední varianta.   

 

V roce 2006 a 2007 byl uskutečněn zkušební provoz každodenní pohotovosti služby 

letových posádek letecké služby Policie a dvou členů Hasičského záchranného sboru 

vybraných a vycvičených pro práci s policejním a záchranným vrtulníkem na hlavní letecké 

základně v Praze Ruzyni. Tento typ pohotovostní služby zabezpečuje možnost rychlé             

a profesionální reakce při vzniku mimořádné události.[7] 

 

Hlavním cílem společné práce je operativní nasazení týmu do jakéhokoliv typu 

mimořádné události ohrožující životy nebo způsobující značné materiální a ekologické škody. 

 

 K dispozici je záchranný vrtulník Bell 412 s výbavou pro evakuaci osob 

z nepřístupných míst, především palubním jeřábem a dále pro hašení požárů pomocí 

podvěsných hasících vaků o objemu 910 nebo 800 litrů vody. Dvoučlenná hlídka hasičských 

záchranářů má kromě slaňovacích prostředků k dispozici, kompletní vybavení pro zásahy 
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k vyproštění osob z havarovaných vozidel. Takto je možné provést rychlý zásah především 

při závažných dopravních nehodách a hromadných nehodách na nepřístupných silničních        

a dálničních sítí. 

 

Lety pro Báňskou záchrannou službu se provádějí v případě, kde je potřeba rychle 

přepravit báňské specialisty do míst mimořádné události. Pro tyto úkoly je možné použít 

všechny vrtulníky LS PČR. 

 

 

5.1.7 Lety pro záchraná ře Horské služby ČR 

 

Při pátrání po osobách v horském prostředí a při sesuvu lavin se využívá možnost 

přepravy vrtulníkem skupiny záchranářů horské služby.  

 

Vrtulník významně urychluje transport zásahových sil i postižených osob, vysazuje 

záchranáře v místech nepřístupných pro mobilní techniku. Posádka využívá místních znalostí 

člena HS, o.p.s. 

 

5.1.8 Dislokace vrtulník ů letecké služby 

 

Provoz většiny vrtulníků zabezpečuje v současné době Hlavní letecká základna 

Praha umístěná na mezinárodním Letišti Praha Ruzyně. Základna poskytuje vedení útvaru, 

centrální servis, technickou  údržbu a výcvikové středisko.  

 

Tato základna zabezpečuje nepřetržitou pohotovost policejního vrtulníku               

pro potřeby Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru ČR a ostatních složek 

IZS pro celé území státu. Poskytuje dále nepřetržitou pohotovost sanitního vrtulníku            

pro Zdravotnickou záchrannou službu se sídlem v Praze na středisku Letecké záchranné 

služby.  
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V říjnu loňského roku byly do provozu uvedeny nové prostory Letecké základny Brno, 

umístěné na letišti Brno Tuřany. Je zde zabezpečován pohotovostní provoz vrtulníku EC 135 

pro LZS Jihomoravského kraje, dále zde bude zabezpečen trvalý provoz středního vrtulníku 

Bell 412 pro zajištění potřeb složek IZS na území Moravy. [7] 

  

Vrtulník EC 135 v sanitní verzi pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého 

kraje je umístěn na regionálním středisku v Hradci Králové v areálu fakultní nemocnice. 

 

K zabezpečení celoplošné akceschopnosti nasazení vrtulníků do neodkladných 

bezpečnostních a záchranných akcí, včetně leteckého hašení, se uvažovalo podle uvedených 

usnesení vlády postupně zřídit regionální letecká střediska v Českých Budějovicích, v Ostravě 

a v Karlových Varech. Nyní je však návrh pozměněn a je stále ve fázi vývoje.  

 

Jedná se o to, aby byl vytvořen celoplošný systém umožňující neodkladný policejní 

zásah či poskytnutí pomoci při ohrožení života, zdraví a majetku občanů do 30 minut            

od nahlášení mimořádné události. Systém leteckých středisek Ministerstva vnitra je přímo 

napojen na řídící strukturu integrovaného záchranného systému a vrcholové krizové řízení.  

 

Tam, kde je to účelné, je při zabezpečení provozu na leteckém středisku Ministerstva 

vnitra zároveň zajišťován i provoz sanitního vrtulníku pro Zdravotnickou záchrannou službu.  

 
 

5.2 Vzdušné síly A ČR pro složky IZS 

 

Služba pátrání a záchrany SAR byla zřízena v České republice na základě Úmluvy   

o mezinárodním letectví z roku 1947, kdy se stala Česká republika členem mezinárodní 

organizace pro civilní letectví ICAO. Službu pátrání a záchrany zajišťuje dle zákona              

č. 49/1997 Sb. Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Ministerstvem obrany a Ministerstvem 

vnitra. V rozsahu své působnosti ji zabezpečuje Řízení letového provozu ČR ve spolupráci      

s vojenskými orgány prostřednictvím záchranného koordinačního střediska (RCC), které sídlí 

v Praze. Tato služba poskytuje prioritně pátrání a záchranu letounům, které se ocitly v nouzi 

nebo posádkám havarovaných letounů. Pokud hrozí nebezpečí z prodlení lze na základě 

nařízení vrtulníky SAR využít i pro Integrovaný záchranný systém (IZS). Vrtulník v hotovosti 
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SAR lze poskytnout ve prospěch IZS však pouze v těch případech, kdy nebude plnit úkoly 

vyplývající z ustanovení § 49 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb. [2] 

 

5.2.1 Činnost vzdušných sil Armády ČR v Integrovaném záchranném 

systému 

 

V rámci letectva AČR existuje jeden útvar specializovaný na LZS a SAR                   

a to 233.vrtulníková letka 23. Základny vrtulníkového letectva sídlící na letišti Líně u Plzně. 

Dále pak útvar specializovaný na SAR pro oblast Moravy je 232. vrtulníková letka sídlící 

v Přerově na 23. Základně vrtulníkového letectva Edvarda Beneše.[2] 

 

Letka letecké pátrací a záchranné služby byla zřízena rozkazem ministra obrany        

k 1.12.1998 na letišti Líně u Plzně. Tato letka je určena především pro zajišťování letecké 

pátrací a záchranné služby (Search and Rescue – SAR) pro sektor pro Čechy a dále 

veškerému letovému provozu nad územím ČR. Zároveň je tato letka určena k výkonu letecké 

záchranné služby (LZS) jak pro zajištění vlastních i aliančních vojsk při výcviku                    

ve vojenských výcvikových prostorech, tak i pro potřeby dispečinků zdravotnické záchranné 

služby v Plzni a v Karlových Varech. Po reorganizaci k 1.1.2004 je letka součástí                 

23. základny vrtulníkového letectva Přerov, coby její odloučená část - 233. vrtulníková letka.  

 

V Líních působí v současné době vrtulníková letka, která je odloučenou částí 

vrtulníkové základny v Přerově. Příslušníci letky ze základny v Líních budou k 1. říjnu 2008 

začleněni do struktury letecké základny v Praze-Kbely, kde bude umístěn sektor Služby 

pátrání a záchrany (SAR) pro oblast Čechy, která byla zajišťována z Líní bude přesunuta       

do Prahy. Ze základny v Líních bude i nadále zajišťována Letecká záchranná služba jedním 

vrtulníkem W-3A Sokol.  

 

AČR vytváří smíšenou vrtulníkovou jednotku, která by měla mít k 1.1.2008               

k operačnímu nasazení připravené 4 vrtulníky Mi-171š s dobou pohotovosti k nasazení 20 dnů 

a s neomezenou vzdáleností místa nasazení. 
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O rok později by se měly připojit 4 vrtulníky Mi-35. V roce 2010 by měla být 

jednotka plně operačně způsobilá s počty 8 x Mi-35 a 6 x Mi-171š. Jednotka by měla být jako 

jediná z našeho letectva vyčleněna pro NATO i EU.[18] 

 

Vrtulníky Mi-171š slouží od roku 2005 k vysazování parašutistů, ke spojovacím 

účelům, přepravě materiálu v podvěsu, k záchranným akcím. 

 

Vrtulníky PZL W-3A Sokol slouží od roku 1996. Používají se ke spojovacím 

účelům, k pátracím a k záchranným akcím. 

 

Vrtulníky Mi-17 slouží od roku 1985 k vysazování parašutistů, ke spojovacím 

účelům, minování, přepravě materiálu v podvěsu, k záchranným akcím. Dříve i ke střelbám 

neřízenými raketami a SAR. 

 

  Tab. 8, Počty vrtulník ů AČR pro složky IZS [52] 

Typ vrtulníku   Dislokace 
Hmotnostní 
kategorie 

Využívá 

Sokol W3A x  Praha Kbely Střední IZS, SAR 
Sokol W3A x  Plzeň Líně Střední LZS 
Sokol W3A x  Plzeň Líně Střední IZS, SAR 
Sokol W3A x  Přerov Střední IZS, SAR 

Mi 171š  x Přerov Těžká IZS, SAR 
Celkem 4 1    

 

V současnosti má 233. letka ve stavu 8 vrtulníků W-3A Sokol. Jeden až dva z nich 

jsou trvale propůjčeny k 232. letce do Přerova pro působení v rámci služby SAR z tamního 

střediska na 23. základně vrtulníkového letectva. V 24 hodinové pohotovosti k okamžitému 

vzletu jsou na stanovišti v Líních připraveny dva vrtulníky W-3A Sokol. Letka má nyní ve 

stavu 22 pilotů, 11 palubních techniků a 11 záchranářů plně vycvičených s kvalifikací Combat 

Ready pro působení v hotovosti LZS a SAR. 

 

V roce 2005 vrtulník SAR v Plzni letěl k osmnácti a v Přerově k sedmnácti „ostrým“ 

zásahům. Zdravotnická letecká záchranná služba má za loňský rok na kontě necelých 407 

letových hodin.  
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5.2.2 Systém služeb 

 

U 233. letky je zaveden systém 24 hodinových služeb. Služba začíná v sedm hodin 

ráno a končí v tutéž dobu druhý den. Nová služba si stanoviště většinou přebírá již v 6:45 hod. 

Pohotovostní místnost je umístěna vedle hangáru s vrtulníky. Ve stejné budově jsou                 

i odpočívárny pro posádky, místnost pro předletovou přípravu s nástěnnými mapami České 

Republiky, západočeského regionu, Prahy s vyznačenými heliporty nemocnic, přistávacími 

schématy na plochy využívané v systému LZS, počítačem, na kterém je výnos ze systému 

LEDIS a dalšími pomůckami. V dalších prostorách sídlí zdravotnický personál a zde má své 

sklady zdravotnického materiálu a další potřeby. Vrtulník LZS a vrtulník SAR jsou ve           

24 hodinové pohotovosti ke vzletu – vrtulník LZS s normou ke vzletu 4 minuty ve dne            

a 10 minut v noci a vrtulník SAR s normou ke vzletu 10 minut ve dne i v noci. Současně         

s letovými posádkami se střídá i technická hotovost.[18] 

 

5.2.3 Lety LZS prost řednictvím A ČR 

 

V systému letecké záchranné služby – LZS je v pohotovosti 24 hodin denně jeden 

vrtulník   W-3A SOKOL na stanovišti na letišti Líně u Plzně, ze stavu 233. vrtulníkové letky. 

Tento vrtulník plní úkoly HEMS (ve starší terminologii primární a sekundární lety, které není 

možno odložit nebo předem naplánovat) ve spádové oblasti Plzeňského a Karlovarského kraje 

a dále pak provádí tzv. sanitní lety (ve starší terminologii předem plánované sekundární lety) 

v případě potřeby nad celým územím ČR i ve prospěch dalších regionů. 

 

Veškeré požadavky občanů a zdravotnických zařízení na použití vrtulníku jsou 

směrovány jednotným tísňovým číslem 112 na linku 155 na zdravotnické operační středisko 

záchranné služby Plzeňského kraje. 

 

Operátor zdravotnického operačního střediska vyhodnotí výzvu a podle závažnosti 

zdravotního stavu pacienta nebo závažnosti poranění rozhodne o nasazení vrtulníku.             

Od obdržení výzvy se vzlet uskuteční v průběhu dvou až tří minut. Posádka vrtulníku je          

v trvalém radiovém spojení s operačním střediskem a službami řízení letového provozu. 

Akční rádius vrtulníku je od střediska 70 km, ale většina primárních zásahů se uskutečňuje   

do vzdálenosti 30 - 40 km od základny. 
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Letecká záchranná služba v Plzeňském kraji je provozována Armádou České 

republiky (vojenskými útvary 4128 a 4574 Líně) a používá v současné době vrtulník            

W-3A Sokol. Zdravotnická část posádky ve vrtulníku je vždy minimálně dvoučlenná            

ve složení lékař a záchranář, který má odbornou kvalifikaci alespoň středního zdravotnického 

pracovníka. Vedoucím celé skupiny letecké (vrtulníkové) záchranné služby je lékař, který      

je však při provádění letové činnosti a zajištění bezpečnosti při provozu vrtulníku vázán 

rozhodnutími pilota. [4] 

 

5.2.4 Lety SAR prost řednictvím A ČR 

 

Služba SAR je zřízena za účelem včasného poskytnutí pomoci a záchrany osádek      

a cestujících v havarijních situacích, ať už se jedná o letouny civilní či vojenské v mírových 

podmínkách. Záchrana lidských životů je základním a prioritním úkolem služby pátrání          

a záchrany, proto je třeba si především uvědomit, že při každé letecké nehodě mohou být lidé, 

kteří událost přežijí, potřebují pomoc a jejichž naděje na přežití nehody se zmenšuje s každou 

uplynulou minutou, tzn. rychlost vyhledání osob v ohrožení a rychlost provedení zásahu         

je klíčová pro jejich úspěšnou záchranu. 

 

V systému letecké pátrací a záchranné služby – SAR jsou na území ČR                     

v pohotovosti 24 hodin denně dva vrtulníky W-3A SOKOL na dvou stanovištích. Na letišti 

Líně u Plzně je to stroj v podřízenosti 233. letky 23. základny vrtulníkového letectva 

pokrývající primárně západní část území ČR a v Přerově je pak v pohotovosti vrtulník          

W-3A SOKOL od 232. letky 23. základny vrtulníkového letectva pokrývající primárně 

východní část Čech a celou Moravu.[43] 

 

Vrtulníky W-3A SOKOL Armády ČR začleněné do systému SAR (kdy plní úkoly 

vyplývající z ustanovení § 49 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a § 23 zákona 

č. 219/1999 Sb. o ozbrojených silách České Republiky) lze využít pro spolupráci s IZS.     

Tyto vrtulníky lze vyžadovat v případě nutnosti podpory zásahu, kde hrozí nebezpečí 

ohrožení života a zdraví, škod velkého rozsahu nebo ohrožení životního prostředí a tuto 

podporu není možné realizovat jiným způsobem. Spolupráce s IZS prostřednictvím 

hasičských záchranných sborů krajů je zakotvena ve Směrnici pro vyžadování a zapojení 

vrtulníků Armády České Republiky v rámci IZS [4]. 
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5.3 HEMS, z.s.p.o. 

 

Sdružení nestátních provozovatelů vrtulníků letecké záchranné služby – HEMS, 

z.s.p.o. (dále jen „HEMS“) zahájilo svoji činnost v listopadu roku 2001. Cílem HEMS  

(Helicopter Emergency Medical Service) je zvýšení kvality, odborné úrovně a hospodárnosti 

letecké záchranné služby v České republice. [20] 

 

Zakladateli HEMS jsou dva soukromí provozovatelé vrtulníků letecké záchranné 

služby, společnosti Delta System Air a.s. se sídlem v Hradci Králové a Alfa Helicopter s.r.o. 

se sídlem v Brně, kteří působí v celkem sedmi střediscích letecké záchranné služby,                

z celkového počtu deseti územních středisek v ČR, a pokrývají tak svojí činností celých 70 % 

území České republiky.  

 

Sdružením nestátních provozovatelů letecké záchranné služby pod jednu zastřešující 

organizaci se Česká republika významně přiblížila modelu, který je uplatňován v řadě 

vyspělých zemí Evropy. Zároveň tímto krokem vznikla i platforma pro užší mezinárodní 

spolupráci v této oblasti a to ještě v období před vstupem České republiky do Evropské unie.  

V rámci HEMS spolupracují jeho členové na zajišťování nočního provozu letecké záchranné 

služby a při výcviku letových i zdravotnických posádek. Opakovaně uskutečňují členové 

HEMS pravidelné společné výcviky zásahů v nedostupném terénu a tvoří specializované 

týmy, schopné tyto zásahy provádět například pomocí lanové horolezecké techniky. Výcviku 

se účastní piloti, zdravotnický personál i ostatní složky celého integrovaného záchranného 

systému.  

 

V rámci svých dalších aktivit se HEMS pokouší aktivně navazovat mezinárodní 

kontakty s okolními státy, aby bylo možné co nejdříve reagovat na programy Evropské Unie  

v oblasti přes-hraniční spolupráce se společnostmi, které rovněž provozují LZS                       

v bezprostřední blízkosti společných hranic našich sousedních států.[20] 

 
 

Společnosti působící v České republice provozují Obchodní leteckou dopravu          

se specializací na leteckou záchrannou službu v souladu s předpisem JAR-OPS 3. 
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5.3.1    Alfa Helicopter, spol. s.r.o. 

 

Nestátní provozovatel vrtulníků letecké záchranné služby a obchodní letecký 

dopravce, který působí v České republice. Společnost vznikla 12.6.1991 se sídlem na letišti     

v Olomouci. V současné době provozuje LZS ve třech střediscích, jmenovitě v Olomouci, 

Jihlavě a Českých Budějovicích. Většinu činností, které firma Alfa Helicopter 

zprostředkovává, tvoří letecká doprava v oblasti zdravotnictví. Společnost je personálně         

a technicky vybavena v souladu s příslušnými leteckými předpisy jak pro Českou republiku, 

tak i pro Evropskou Unii.[22] Další aktivity společnosti jsou specializované letecké činnosti 

jako aerotaxi, letecké filmování, letecké práce ve stavebnictví, apod.  

 

Alfa Helicopter se v současné době nebrání spolupráci s ostatními složkami IZS.    

Ze strany A-H je požadováno, aby vzájemná spolupráce mezi A-H a ostatními složkami IZS 

byla organizována prostřednictvím odborné přípravy pro určitý typ vrtulníku, který společnost 

při mimořádné události poskytne. [46]  

 

Společnost provozuje leteckou službu pomocí vrtulníku Bell 427 a Bell 206 L4T. 

Vrtulníky společnosti využívají především představitelé Olomouckého kraje například při 

letošních povodních k monitoringu mimořádné situace.  

 

Tab. 9, Celkový počet zásahů Alfa Helicopter, s.r.o.  z roku 2006 [22] 

Primární lety Sekundární lety Celkem 
Středisko 

akce lety hodiny akce lety hodiny akce lety hodiny 

Olomouc 248 679 153:16 196 577 198:31 444 1256 351:47 

České 

Budějovice 
270 681 175:52 137 431 165:15 407 1112 341:07 

Jihlava 295 695 175:45 324 891 351:20 619 1586 527:05 

Celkem 813 2055 504:53 657 1899 715:06 1470 3954 1219:59 
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Předpokládá se, že vrtulník bude využíván především v situacích, které souvisejí 

s bezpečností a ohrožením obyvatel. Jelikož letecká technika A-H je vybavena především 

lékařskými prostředky, není zde prostor pro palubní jeřáb, či jiné lezecké doplňky spojené se 

záchranou osob. Přesto se chce v budoucnu při změně legislativy společnost A-H zabývat 

záchranou osob v podvěsu a s využitím lanové techniky.  

 

 

Obr. 8, Vrtulník Bell 427 společnosti Alfa Helicopter, s.r.o. [22] 

 

5.3.2    Delta System Air, a.s. 

 

Delta System-Air byla založena v roce 1991. Letecká společnost poskytuje leteckou 

záchrannou službu, kterou začala provozovat v roce 1993, dále pak aerotaxi, leteckou školu, 

letecké práce a servis.[23] Od počátku vlastnila dva vrtulníky Mi-2.  

 

DSA je jedním ze dvou soukromých provozovatelů, zajištujících provoz vrtulníků pro 

leteckou záchrannou službu (LZS) v České republice. Z celkových deseti stanic LZS v ČR 

DSA v současné době zajišťuje provoz na třech základnách: LZS Liberec, LZS Ostrava a LZS 

Ústí n.L. Provoz LZS je zajišťován vrtulníky typu EC 135 T2 zakoupenými v roce 2004, které 

v současné době patří k absolutní špičce letecké techniky používané pro provoz LZS nejen      

v ČR ale i v celé Evropě. 

 

Letecká škola společnosti provádí výcvik profesionálních pilotů na letounech           

a vrtulnících až po kvalifikaci dopravního pilota. Veškeré výcvikové kurzy probíhají v 

souladu s požadavky předpisu JAR-FCL a také v souladu s normou ISO 9001:2000. 
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Letecká škola je držitelem Osvědčení o schválení c. CZlFTO-006 vydaného Úřadem 

pro civilní letectví ČR. [17] 

 

Společnost DSA provozuje již od roku 1994 na letišti v Hradci Králové vlastní 

středisko údržby letadel, které provádí kompletní opravy a údržbu letounů a vrtulníků až do 

generální opravy a to na základě oprávnění pro údržbu a opravy vydaného Úřadem pro civilní 

letectví ČR. 

 

Od roku 2003 je servisní středisko DSA jediným certifikovaným servisním 

střediskem CESSNA SERVICE CENTER ve střední Evropě, které bylo schváleno přímo 

výrobcem letounů Cessna. Údržba letounů a vrtulníků je prováděna v souladu s mezinárodní 

normou ISO 9001:2000. 

 

 

Tab. 10, Výkony D.S.A. v roce 2006 [23] 

Primární lety Sekundární lety Celkem 
Středisko 

akce hodiny akce hodiny akce hodiny 

Liberec 460 321:32 97 78:07 557 399:39 

Ostrava 493 448:09 74 82:32 567 530:41 

Ústí nad 

Labem 
343 255:23 54 35:20 397 290:43:00 

Celkem 1296 1025:04 225 195:59 1521 1221:03 

 

 

Společnost zajišťuje lety aerotaxi včetně repatriačních letů (transport pacientů nad 

rámec státem garantované letecké záchranné služby) po České republice i celé Evropě již od 

roku 1993. 

 

DSA dále využívá svůj letový park pro letecké snímkování a filmování, vlečení transparentů, 

vyhlídkové lety a pronájem letadel. 
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6 Složky IZS provád ějící záchranné práce 
prost řednictvím vrtulníku v ČR 

 
 
 

6.1 Letečtí záchraná ři HZS ČR 

 

Idea letecké záchrany osob prostřednictvím HZS ČR se začala vyvíjet už před rokem 

1997. Následně, počátkem roku 1997, se záchrana osob prostřednictvím leteckých záchranářů 

začala systematicky cvičit a využívat. Neocenitelnou pomoc pak letečtí záchranáři HZS ČR 

prokázali při záchranných akcích v době povodní na celé Moravě v létě 1997.   

 

Letečtí záchranáři jsou odborně a speciálně vyškolená skupina hasičů-lezců, kteří 

provádějí záchranné práce v extrémních podmínkách pomocí vrtulníku. V rámci lezeckého 

družstva, resp. lezecké skupiny v určených krajích, tak působí družstvo leteckých záchranářů.   

 

 

   Obr. 9,  Rozmístění lezeckých družstev a skupin na stanicích HZS ČR [52] 
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     Tab. 11,  Analýza počtů LZ HZS ČR a lezeckých skupin využívající spolupráci s vrtulníky [14] 

HZS kraje předurčený pro 
spolupráci s vrtulníky LSPČR 

Počet 
lezeckých 

skupin 

Celkový 
počet 

leteckých 
záchranářů 

Minimální 
počet 

leteckých 
záchranářů 
ve službě 

HZS hlavního města Prahy 3 36 4 

HZS Středočeského kraje 2 24 3 

HZS Jihomoravského kraje 2 24 3 

HZS Královehradeckého 
kraje 

1 12 2 

HZS Karlovarského kraje 2 24 3 
HZS Plzeňského kraje 2 24 3 

HZS Moravskoslezského 
kraje 

1 12 2 

HZS Olomouckého kraje 1 12 2 
HZS Zlínského kraje 1 12 2 

 

 

Letečtí záchranáři mohou být nasazeni na záchranné práce s pomocí policejního 

nebo armádního vrtulníku, dle předurčenosti krajů pro poskytování vrtulníků pro HZS ČR. 

Jejich primárním úkolem je záchrana osob. Specializují se na extrémní a těžko přístupné 

prostředí, jako jsou např. skalní propasti, skály, dráty vysokého napětí, střechy, stožáry,         

či záchrana osob z vodní hladiny. 

 

Druhy kvalifikací a příslušnou odbornou způsobilost řeší předpis „Směrnice pro 

provádění a výcvik záchranných prací s letadly Ministerstva vnitra provozovanými PČR 

Leteckou službou (slaňování, jeřábování, lanové podvěsy)“ [3] 

 

Typové kvalifikace pro provádění záchranných prací pomocí vrtulníku jsou: 

 

1) Letecký záchranář 

2) Letecký záchranář – instruktor 

3) Letecký záchranář – examinátor 
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Špičkové znalosti a výbava jim umožňují provést zásah v místech, kde by                

se klasické pozemní jednotky jen těžko orientovaly. Ovládají také zdravotnické dovednosti     

a dokáží postiženým poskytnout první před-lékařskou pomoc. Základní výbavu leteckých 

záchranářů tvoří lanová technika pro slaňování, zdolávání terénních překážek, dále transportní 

lůžko pro zraněné osoby, vyprošťovací prostředky, aj.   

 

Použití vrtulníku do extrémní situace značně urychluje a zjednodušuje zásah. 

Činnost zasahujících leteckých záchranářů je pak mnohem efektivnější. Jednotka je společně 

s vrtulníkem a obsluhou stroje schopna provést zásah nejen ve dne, ale za určitých podmínek         

i v noci, či za mimořádných a nepříznivých meteorologických podmínek. 

 

Úspěšnost zásahu závisí na dokonalé souhře celé posádky na palubě vrtulníku. 

Posádku tvoří družstvo leteckých záchranářů, pilot a palubní inženýr, který má za úkol 

ovládání palubního jeřábu a další jemu příslušné činnosti. 

 

Vzhledem k náročnosti a charakteru zásahů musí letečtí záchranáři disponovat 

fyzickou zdatností a znalostí taktické stránky zásahu, jež prokazují při častých cvičeních.  

 

Školení leteckých záchranářů se provádí formou výcviku ve lhůtě minimálně 

jedenkrát měsíčně , v různých prostorách a za různých meteorologických podmínek. 

 

Samotná záchrana osob se cvičí většinou v armádních nebo opuštěných objektech, 

jako jsou výškové budovy, komíny, ale také různé skalní útvary. Jako další forma cvičení 

představuje pro letecké záchranáře HZS ČR ukázka zásahu pro veřejnost, nebo jiná plánovaná 

cvičení. 

 

Využití leteckých záchranářů je v poslední době hodně konzultovanou tématikou.  

 

Ukazuje se, že i přes jejich široké uplatnění, rozsáhlou odbornou přípravu a možnost 

zasahovat na místě bez časové prodlevy, jsou jednou z nejméně využívaných odborných 

skupin u HZS ČR. 
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6.1.1 HZS krajů předurčené pro p římou spolupráci s LS P ČR 

 

Ke spolupráci Letecké služby PČR jsou předurčeny Hasičské záchranné sbory krajů,             

ve kterých je umístěn vrtulník letecké služby PČR. 

 

Tab. 12, HZS krajů předurčené pro spolupráci s vrtulníky LS PČR [5] 

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy 

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje  

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje 

 

 

6.1.2 HZS krajů předurčené pro p římou spolupráci s A ČR 

 

Tab. 13, HZS krajů předurčené pro spolupráci s vrtulníky AČR [2] 

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje 

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje 

 
 
 
Hasičské záchranné sbory uvedené v tab.13, resp. jejich lezecké skupiny a družstva, jsou 

využívaná ve spolupráci se vzdušnými silami Armády České republiky. Letecké základny 

Armády ČR a veškerá činnost ve spojená s leteckou záchranou jsou detailně popsány 

v kapitole 5.2  

 
 
 
 
 
 
 



 
Obr. 10, Doletové vzdálenosti z leteckých základen v ČR na mapě v měřítku 1:1800000 
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Obr. 11, Přehled předurčených HZS krajů k přímé spolupráci při využívání vrtulníků 

 

AČR (HZS Karlovarského kraje, HZS Plzeňského kraje, HZS Moravskoslezského kraje, HZS Olomouckého kraje,  
 HZS Zlínského kraje) 

LS PČR  (HZS Středočeského kraje, HZS Královéhradeckého kraje, HZS hl.m. Prahy)
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Tab. 14, Analýza počtů vrtulník ů LS PČR pro rok 2008 [52] 

Typ vrtulníku    Dislokace 
Hmotnostní 
kategorie 

Využívá 

Bo 105 CBS x   HLZ Praha Lehká PČR 
Bo 105 CBS x   HLZ Praha Lehká PČR 
EC 135 T2  x  HLZ Praha Lehká LZS 
EC 135 T2  x  LZ Brno Lehká LZS 
EC 135 T2  x  RS HK Lehká LZS 
EC 135 T2  x  HLZ Praha Lehká IZS, PČR 
EC 135 T2  x  HLZ Praha Lehká IZS, PČR 
EC 135 T2  x  HLZ Praha Lehká IZS, PČR 
EC 135 T2  x  HLZ Praha Lehká IZS, PČR 

Bell 412 HP   x HLZ Praha Střední LZS 
Bell 412 HP   x HLZ Praha Střední IZS, PČR 
Bell 412 HP   x HLZ Praha Střední IZS, PČR 
Bell 412 EP   x HLZ Praha Střední IZS, PČR 
Bell 412 EP   x HLZ Praha Střední IZS, PČR 

Celkem 2 7 5    
 
 
 

   Tab. 15, Analýza počtů vrtulník ů AČR pro rok 2008 [52, 18] 

Typ vrtulníku   Dislokace 
Hmotnostní 
kategorie 

Využívá 

Sokol W3A x  Praha Kbely Střední IZS, SAR 
Sokol W3A x  Plzeň Líně Střední LZS 
Sokol W3A x  Plzeň Líně Střední IZS, SAR 
Sokol W3A x  Přerov Střední IZS, SAR 

Mi 171š  x Přerov Těžká IZS, SAR 
Celkem 4 1    

 

6.2   Letecká záchranná služba 

 

První lety se datují do období třicátých let minulého století, kdy se jednalo               

o sporadické lety s pacienty nebo lékaři. První vrtulníky určené pro záchranné akce                

ve Vysokých Tatrách a malá dopravní letadla pro rychlou přepravu pacientů na větší 

vzdálenosti se začaly používat v šedesátých letech minulého století. První akce s přistáním     

ve Vysokých Tatrách se uskutečnila v roce 1965 při záchraně horolezkyně. V roce 1972 začal 

tehdejší Letecký oddíl Federálního ministerstva vnitra provozovat vrtulník Mi-2. V roce 1979 

však došlo k nehodě vrtulníku Mi-8 a nastal útlum používání vrtulníků při záchranných 

akcích. 
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Národní projekt LZS se začal budovat po roce 1985, kdy se prováděly první ověřovací lety, 

vybírala se vhodná místa pro přistání u nemocnic, byla navrhnuta a vyrobena zdravotnická 

nástavba do vrtulníku, byly vyřešeny požadavky na spojení pro zdravotnické i bezpečnostní 

složky. Připraveno bylo také nezbytné zázemí na základně Letecké záchranné služby v Praze 

Ruzyni. [17] 

 

Vlastní zkušební provoz LZS v Praze byl zahájen 1.4.1987 a v průběhu pěti let i na dalších, 

celkem 18 střediscích, s označením „Kryštof“. V samém začátku provozu LZS se muselo 

vycházet z provozních a technických 

charakteristik vrtulníků   Mi-2 a Mi-8.     

V 90.letech byla zahájena obměna 

vrtulníkové techniky a do provozu byly 

postupně zařazovány vrtulníky      Bo-105, 

Bell 206 Long Ranger, Bell 412,       

Ecureil 355 a v posledních letech               

i špičková technika Eurocopter 135. [12] 

      Obr. 12, Vrtulník Mi-2 [17] 

 

Podstatou letecké záchranné služby je  poskytnutí neodkladné před-lékařské péče 

pacientovi v ohrožení života. Na místo mimořádné události je dopraven nejrychlejším 

možným prostředkem, vrtulníkem, lékař. V současné době je systém Letecké zdravotnické 

záchranné služby v České republice tvořen deseti stanovišti, která jsou rozdělena mezi 

provozovatele státního sektoru a provozovatele nestátního sektoru.  

 

Provozovatelé jsou předurčeni dle krajů. Způsob financování letových provozů        

se zásadně odlišuje v návaznosti na provozovatele letecké techniky. Většina letových výkonů 

však je alespoň částečně financována ze státního rozpočtu Ministerstvem zdravotnictví.  
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  Tab. 16, Provozovatelé a střediska LZS v ČR [8] 

Sektor Složka 
Letecká 
střediska 

Volací znak 

AČR Plzeň - Líně „Kryštof 7“ 
HLZ Praha „Kryštof 1“ 

Brno „Kryštof 4“ Státní 
LS PČR 

Hradec 
Králové 

„Kryštof 6“ 

Ostrava „Kryštof 5“ 
Ústí nad 
Labem 

„Kryštof 15“ 
Delta 

System-Air, 
a.s. 

Liberec „Kryštof 18“ 
Olomouc „Kryštof 9“ 
Jihlava „Kryštof 12“ 

Nestátní 
Alfa-

Helicopter, 
s.r.o. České 

Budějovice 
„Kryštof 13“ 

 

 

Letecká služba Policie 

České republiky provozuje 

leteckou záchranou službu na třech 

stanovištích v Praze, Hradci 

Králové a v Brně prostřednictvím 

vrtulníků EC-135 T2, jež jsou 

nejmodernějšími stroji v České 

republice, určenými pro leteckou 

zdravotnickou záchrannou službu. 

 

Obr. 13, Vrtulník LZS EC 135 T2  společnosti D.S.A. [23] 

 

V podmínkách resortu obrany vykonává službu letecké záchranné služby vojenský 

útvar v Líních, který je tvořen vojenskými lékaři s odpovídajícími atestacemi a zdravotními 

sestrami. K dopravě této zdravotnické skupiny k osobám v přímém ohrožení života je určen 

armádní vrtulník W-3A Sokol ve zdravotní verzi se svým pilotním, technickým a obslužným 

personálem letky SAR v Líních. Pravomoc k aktivaci armádního vrtulníku ve stálé 

pohotovosti pro LZS je dána meziresortní smlouvou s ministerstvem zdravotnictví výše 

uvedenému dispečinku zdravotnické záchranné služby v Plzni. 
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Obr. 14, Plošné pokrytí LZS v ČR [8] 

 

Druhy letů, které provádí Letecká záchranná služba, se dělí na:    

 

Primární lety představují pro posádku vrtulníku, po obdržení výzvy ke vzletu, 

okamžitý odlet na místo mimořádné události, zajištění základního ošetření pacienta, 

stabilizaci vitálních funkcí a jeho transport do nejbližšího a nejvhodnějšího zdravotnického 

zařízení, popř. může předat pacienta posádce sanitního vozu  

 

Sekundární lety představují akutní transport pacientů většinou z menších nemocnic 

do nemocnic nebo zdravotnických pracovišť vyššího typu, při němž je nutná intenzivní nebo 

resuscitační péče. 

 

Ambulanční lety představují plánované transporty pacientů na vyšší zdravotnická 

zařízení, nebo naopak z vyšších pracovišť na doléčení. Jedná se také o přepravu různého 

zdravotnického materiálu a případně odborníků. Při vyhlášení krizového stavu se nabízí 

prostřednictvím ambulančních letů spolupráce s ostatními složkami IZS. 
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Neonatální lety představují přepravu novorozenců s nízkou porodní hmotností         

na specializovaná pracoviště. 

 

Tab. 17, Počty zásahů vrtulník ů LZS za rok 2006 [19] 

Stanoviště Provozovatel 
Počet 

primárních 
akcí 

Počet 
sekundárních 

akcí 

Letové 
hodiny 

primární 
akce 

Letové 
hodiny 

sekundární 
akce 

Praha PČR LS 388 143 375h 
Brno PČR LS 776  

Ostrava 
Delta System Air, 

a.s. 
493 74 448h 9min 82h 32min 

Hradec 
Králové 

PČR LS 687  

Plzeň Armáda ČR 456 383h 

Olomouc 
Alfa Helicopter, 

s.r.o. 
248 196 153h 16min 198h 31min 

Jihlava 
Alfa Helicopter, 

s.r.o. 
295 324 175h 45min 351h 20min 

České 
Budějovice 

Alfa Helicopter, 
s.r.o. 

270 137 175h 52min 165h 15min 

Ústí nad 
Labem 

Delta System Air, 
a.s. 

343 54 255h 23min 35h 20min 

Liberec 
Delta System Air, 

a.s. 
460 97 321h 32min 78h 7min 

 

 

Vrtulník LZS nedisponuje technickými prostředky k vyproštění osob. Jedná se tedy 

o sanitní vrtulník, který pacienta transportuje v krátkém čase s poskytnutím lékařské péče        

a s možností využití moderní lékařské techniky ihned při transportu. 

 

Zdravotnické vybavení kabiny vrtulníku tvoří monitor krevního tlaku, speciální 

popáleninový vak, monitor křivky EEG, centrální rozvod kyslíku a stlačeného vzduchu, 

schránka pro injekční léčiva, inhalační kyslíkový přístroj a přístroj pro umělou plicní 

ventilaci.[24] 

 

K přenosu je možno využít zdravotnické vybavení jako scoop nosítka pro pacienta     

s poraněním páteře, zdravotnický kufr, přenosnou elektrickou odsávačku, kufr s vybavením 

pro intubaci s umělou plicní ventilací, defibrilátor, aj.[24] 
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6.2.1   Skupina speciálních činností 

 

Náhlé onemocnění nebo úraz může v místech nedosažitelných standardními 

prostředky, například v horském a skalnatém terénu, zaplaveném území ale i zablokované 

dálnici, znamenat vážný problém nejen pro pacienta, ale i pro zasahující záchranáře. 

 

Záchranná akce v takovém terénu představuje časově dlouhou a fyzicky namáhavou 

činnost pro všechny zúčastněné. Časová prodleva do poskytnutí neodkladné před-lékařské 

péče, spolu s náročným transportem prostřednictvím vozidla ZZS, pak mohou mít                

pro postiženého fatální následky. Proto se začalo uvažovat o možnosti řešení dopravy 

zdravotnické posádky na místo zásahu a následný transport pacienta v podvěsu                    

pod vrtulníkem LZS. V praxi to znamená, že po identifikaci místa zásahu při příletu do oblasti 

přistane vrtulník na nejbližším možném místě mimořádné události. Posádka LZS spolu 

s leteckým záchranářem HZS, připraví podvěs a pomůcky potřebné k ošetření pacienta.      

Poté je posádka dopravena ke zraněné osobě a po jejím ošetření ji transportuje za doprovodu 

lékaře nebo zdravotnického záchranáře na místo, kde je možné naložit ji na palubu vrtulníku 

LZS.  

 

Členové Skupiny speciálních činností jsou speciálně vyškolení záchranáři pro práce 

ve výškách a nad volnou hloubkou. Skupina působí a zajišťuje nepřetržitě pohotovost            

od 1. 1. 2005 pro nasazení na práce ve výškách a nad volnou hloubkou za využití vrtulníku. 

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje využívají za tímto účelem také dva externí 

spolupracovníky Hasičského záchranného sboru ČR ze skupiny leteckých záchranářů a členy 

Horské služby. 

 

Obr. 15, Vrtulník EC 135 T2 [23] 
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Odborná příprava a výcvik členů skupiny je součástí 

interní směrnice Letecké zdravotnické záchranné služby, 

a proto není pro veřejnost přístupný. Přesto byly některé 

informace o výcviku a odborné přípravě zveřejněny. 

Výcvik probíhal ve třech termínech každý měsíc. 

Skupina se zaměřila mimo přípravu pro práce pod 

vrtulníkem také na zásahy ve spolupráci s lezeckými 

družstvy Hasičského záchranného sboru ČR, např. na 

záchranu osob z podzemních kolektorů a studní              

za využití dýchací techniky a na výcvik v nadzemních 

zásobnících. [48] 

 

 

 

Záchranáři odcvičili celkem 73 hodin a nalétáno bylo 205 minut, vč. účasti na akci        

Air Ambulance, která se konala 16.-17.5.2003. Skupina se také zúčastnila                            

Dne s Integrovaným záchranným systémem (2006), kde provedla ukázku evakuace osob z 

hořící výškové budovy. [24] 

 

Je nutno podotknout, že tyto ukázky mají pouze propagační ráz. Vzhledem k ceně 

jedné letové hodiny je to však pro skupinu zároveň možnost výcviku. V březnu roku 2005      

si skupina stanovila cíl vycvičit do září 2006 všechny zdravotnické záchranáře pracující       

na Letecké zdravotnické záchranné službě pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou, 

zlepšit tak akceschopnost skupiny a především ji profesionalizovat. [24] 

 

Jelikož však samostatná činnost není pro členy skupiny speciálních činností ošetřena         

ve vztahu k případnému úrazu záchranáře při provádění prací ve výškách a nad volnou 

hloubkou za pomoci vrtulníku, nepodařilo se dodnes úspěšně ukončit výcvik pro členy pro 

členy posádek Letecké zdravotnické záchranné služby.  

 

Pro výkon činností práce ve výškách a nad volnou hloubkou za pomoci vrtulníku 

bude pro skupinu speciálních činností důležitá obnova vybavení a technických prostředků 

nezbytných pro provádění záchranných prací. 

 

Obr. 16, Spolupráce HZS ČR a členů 
Skupiny spec. Činností [24] 
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6.2.2  Financování LZS v České republice 

 

U státních provozovatelů se financování řídí dodatkem ke správní dohodě pro rozpočtový rok 

mezi Ministerstvem vnitra (Policie ČR) a Ministerstvem obrany (Armáda ČR), podle roční 

kalkulace dle daného typu vrtulníku a předpokládaného  počtu  letových hodin. Celkový 

finanční rámec je určen počtem nalétaných hodin na jednotlivých stanovištích; rozpočtové 

opatření pro resort Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany se řídí paušálním počtem 

předpokládaných nalétaných hodin. 

 

Tab. 18, Financování vybraných leteckých středisek LZS 2007 [45] 

Sektor Složka 
Letecká 
střediska 

Průměrný 
roční náklad 

Finanční 
podpora od 

MZ 

Cena letové 
hodiny 

AČR Plzeň - Líně 16 864 279 16 721 000 42 509,78 
HLZ Praha 13 305 333 31 590,- 

Brno Neudáno 31 530,- Státní 
LS PČR 

Hradec 
Králové 

Neudáno 
39 916 000 

31 530,- 

Ostrava Neudáno 22 491,- 
Ústí nad 
Labem 

63 969 255 22 491,- 
Delta 

System-Air, 
a.s. 

Liberec Neudáno 

194 493 431 

22 491,- 
Olomouc Neudáno 22 419,- 
Jihlava 63 935 133 22 419,- 

Nestátní 
Alfa-

Helicopter, 
s.r.o. České 

Budějovice 
Neudáno 

190 921 977 
22 419,- 

 

Vynaložené prostředky jsou u nestátních provozovatelů násobkem počtu odlétaných letových 

hodin (LH)  a smluvní cenou letové hodiny (SC) danou typem vrtulníku, plus paušální 

částkou (PČ) za držení pohotovosti:   

 

vynaložené prostředky na nestátní provozovatele vrtulníků = (LH x SC) + PČ 

 

Tab. 19, Financování Nestátního sektoru poskytující leteckou službu pro LZS [45]  

Alfa Helicopter, s.r.o. D.S.A., a.s. 
Vrtulník BELL 427 Vrtulník EC 135 T2 

Letová hodina 22 419,- / LH Letová hodina 22 419,- / LH 
Pohotovost 122 590,- / 1den Pohotovost 122 800,- / 1den 

Noční pohotovost 132 060,- / 1 den Noční pohotovost 132 250,- / 1 den 



 41 

6.3   OK-Ambulance, spol. s.r.o. 
 

OK-Ambulance poskytuje svým klientům komplexní asistenční systém lékařské 

pomoci, zprostředkovává prostřednictvím sekundárních letů, ve spolupráci s Delta System Air 

a.s., Horskou službou České republiky, leteckou ambulanční službu.[25] Sídlo této služby            

se nachází v Hradci Králové, zde je na letišti neustále připravena letecká technika                 

ve zdravotnické výbavě a kompletní letově – medicínská posádka, která zajišťuje 

profesionální letecké repatriace jak pro území České republiky (převážně vrtulník), tak i pro 

území Evropské Unie, Švýcarska, Chorvatska a Lichtenštejnska, kdy jsou pro repatriace        

ze zahraničí k dispozici dopravní letouny. Všechny služby jsou zajištěny přes dispečink,        

na který se lze lehce dovolat po vytočení telefonního čísla uvedeného na kartě dárce.    

 

Společnost nepředstavuje náhradu pro státem zřizovanou Leteckou záchrannou službu, 

nezprostředkovává primární lety.  

 

 

 

Obr. 17, Plošné pokrytí O.K. Ambulance [25] 
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6.4   Horská služba, o.p.s. 
 

Horská služba ČR, o.p.s. (dále jen jako HS ČR) je v současné době zařazena v rámci 

IZS jako „složka na vyžádání“. Je určena pro záchranné práce v horském prostředí. [26] 

 

V našich horách se HS snaží o rychlý, šetrný a především bezpečný transport lidí, 

kteří jsou v kritickém stavu, nebo vážně zraněni. V ČR se nachází velké množství těžko 

dostupných  terénů, kam se HS dostává déle než 30-40 minut. To hraje nepříznivou roli 

v případě výše uvedených stavů a úrazů. Vzhledem k těmto aspektům se po roce 1989 začala 

HS ČR intenzivně zabývat o spolupráci s leteckou službou, jelikož, pomocí vrtulníku s dobře 

vycvičeným leteckým záchranářem je vše otázkou několika minut. 

 

V současné době spolupracuje HS ČR dle plošného pokrytí se stáními i nestátními 

složkami poskytování letecké služby.  

 

Tab. 20, Poskytování Letecké služby pro HS, o.ps. [47] 

Sektor Složka 
Letecká 
střediska 
Plzeň - Líně 

Státní AČR 
Přerov 
Ostrava 
Ústí     
nad Labem 

Delta 
System-Air, 
a.s. 

Liberec 
Olomouc 
Jihlava 

Nestátní 
Alfa-
Helicopter, 
s.r.o. České 

Budějovice 
 

Odborná příprava a výcvik Leteckých záchranářů HS ČR, o.p.s. se provádí a řídí dle 

společné směrnice [3] Provádění záchranných prací s letadly MV provozovanými Policií 

České republiky leteckou službou (slaňování, jeřábování, lanové podvěsy). V současné době 

má HS ČR, o.p.s. k dispozici 45 leteckých záchranářů, připravených navíc pro práci              

ve strmém, zledovatělém terénu a schopných transportovat lavinového psa. 

 

Pro vyžadování vrtulníku na pátrací a záchranné akce se řídíme „Směrnicí pro 

vyžadování a zapojení vrtulníků Policie České republiky letecké služby v rámci 

integrovaného záchranného systému“ z ledna 2004. 
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Hlavní cíle použití vrtulníků u HS ČR, o.p.s. jsou zajištění nejrychlejšího přesunu 

leteckých záchranářů a potřebného materiálu do místa mimořádné události, poskytnutí před-

lékařské péče a  transport postižených osob do nejbližšího příslušného zdravotnického 

zařízení. 

 

HS ČR, o.p.s. rozlišuje při nasazení vrtulníku k záchraně osob v horském prostředí 3 typy 

indikací. [47]  

 

Lékařská indikace je stanovena lékařem záchranářem, operačním technikem či jinou 

medicínsky školenou osobou. Jedná se většinou o poranění závažného charakteru,              

jako je např. poranění páteře. 

 

Transportní indikace je stanovena vedoucím záchranné akce nebo operačním 

technikem podle faktorů, které ovlivňují průběh záchranné akce. Mezi tyto faktory se řadí 

obtížný terén, čas a závažnost poranění. 

 

Technická indikace, neboli technická záchrana je určena vedoucím záchranné akce 

nebo operačním technikem. Jedná se o transport záchranářských specialistů, lékařských týmů, 

lavinových psů s kynology, technická záchrana osob z lanových drah a záchrany osob 

z nepřístupných míst.  

 

Díky novým pohybovým aktivitám a adrenalinovým sportům jako jsou paragliding, rogalo, 

horská kola, ski-alpinismus, zimní lezení, snowboarding (free-riding), atd. se počet zásahů 

s použitím vrtulníku každoročně zvyšuje. 

 

Tyto záchranné akce v horách si sama organizuje a řídí HS ČR, o.p.s. 

 

Veškeré speciální záchranářské akce totiž pracovníci horské služby provádějí na 

vlastní nebezpečí. Její členové za současných podmínek nemohou vydávat žádné zákazy         

a nařízení, jejich doporučení nejsou pro nikoho právně závazná a z jejich porušení neplyne 

turistům žádná právní ani finanční zodpovědnost. 
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7   Systém nasazení LZ HZS ČR při mimo řádné události 
 

Využití leteckých záchranářů určuje z velké části činnost územních odborů          

HZS krajů a HZS krajů. Záleží na znalostech a dovednostech jednotlivých operačních 

důstojníků, kteří jsou určeni, vysílat příslušnou techniku k zásahu. Využití moderní techniky   

u zásahu je podmínkou k rychlejšímu a snadnějšímu zdolání mimořádné události. Letečtí 

záchranáři disponují schopností rychlého transportu na místo zásahu, a také širokým spektrem 

využití při různých mimořádných událostech. Jejich nasazení skýtá možnosti zásahu             

při záchraně osob z výšek a hloubek, letecké hašení požáru, až po zdolávání dopravních 

nehod.  

 

Tab. 21, Využitelnost leteckých záchranářů HZS ČR [51] 

Vzdušný průzkum (dokumentace MU) 

Vzdušný průzkum (Hlídkový let) 
Monitoring 

Vzdušný průzkum (lesní požáry, dopravní 

situace) 

Rekognoskace Průzkum, pátrání po pohřešovaných osobách 

Záchrana osob 
Využití palubního jeřábu a lanové techniky a 

jiných technických prostředků PO 

Letecké hašení 
Hašení lesních požárů prostřednictvím 

Bambi bucketu 

Přeprava jednotky PO na místo a z místa 

zásahu 

Přeprava osob (specialistů) na místo a 

z místa zásahu 

Doprava humanitární pomoci 

Doprava speciálních prostředků na místo 

zásahu 

Technická pomoc 

Mezinárodní spolupráce 

Ukázky činností LZ HZS ČR pro veřejnost  

Taktické cvičení složek IZS  
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Uchovávání statistik zásahové činnosti LZ HZS ČR je velmi komplikované, jelikož 

četnost vzletů dosahuje mimo Středočeský kraj a HZS hl.m. Prahy velmi malých počtů, 

mnohdy téměř nulových. Pro příklad je uvedena statistika zásahové činnosti LZ HZS ČR 

Středočeského kraje společně s HZS hl.m. Prahy za rok 2007. Statistický soubor je uveden 

s výstupem v grafu, kde můžeme porovnat četnost událostí v jednotlivých měsících. 
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Obr. 18, Graf  počtu zásahových činností LZ HZS ČR Středočeského kraje a HZS hl.m. Prahy [52] 

 

 

Tab. 22,  Legenda ke grafu, obr.7  

Jednotlivé měsíce v roce 2007 
Druhy MU 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Požár 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 4 

Technická pomoc 0 0 1 0 0 1 0 1 2 2 1 0 8 

Monitoring 2 0 5 1 0 2 7 0 5 0 2 1 25 

Zjištění les. požárů 0 2 1 4 0 0 0 3 0 0 0 0 10 

Dopravní situace 1 0 0 2 4 1 2 0 3 1 1 1 16 

Výcviky 1 3 2 5 7 2 2 1 2 3 0 1 29 
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7.1   Vysílání jednotky leteckých záchraná řů HZS ČR 
 

Systém tísňového volání a jednotná linka 112 přinesla do operačního řízení spoustu 

inovací. Při příjmu ohlášení mimořádné události na linku 150 měl operační důstojník možnost 

přímého kontaktu s volajícím po celou dobu a mohl si pro sebe potřebné informace sám 

zjistit. 

 

Při přechodu na systém linky tísňového volání 112 poskytuje volající, jež ohlašuje 

příslušnou mimořádnou událost, informace přímo operátorce na lince 112. Operátor z linky 

112 poté formou datové věty (zhruba 160 znaků) vyhodnotí a pošle informace o přijaté 

mimořádné události operačnímu technikovi, který vyšle na místo události příslušnou techniku.      

Operační technik, který tak nemá žádný kontakt s volajícími, musí spoléhat pouze                 

na informace ze zprávy, jenž mu byla doručena od operátora tísňové linky 112.  

 

Jeho postavení ve věci využití leteckých záchranářů je v tomto případě značně 

komplikované. Nemá přímý kontakt s oznamovatelem, nezná tudíž přímou situaci na místě 

zásahu a musí se spoléhat na informace od operátorky z tísňové linky 112. Navíc dochází      

ke zbytečnému časovému zpoždění při předání události na operačního technika HZS ČR.  

 

Při příjmu informace o mimořádné události na linku 150 má operační technik      

HZS ČR přímý kontakt s oznamovatelem, může si tak zjistit situaci a podmínky na místě 

zásahu sám a na základě těchto skutečností vyslat příslušnou techniku. Bohužel, investice 

vynaložené do moderní techniky a navazující nové možnosti řešení mimořádných událostí 

nejsou prostřednictvím operačních středisek plně využívány. Zdá se, že na vině je především 

lidský faktor. Důležitou vlastností operačního technika by měla být schopnost se rozhodovat. 

Rozhodovat a navrhovat příslušný typ jednotky, který k zásahu vyšle. Každé využití moderní 

techniky je sice finančně náročné, přistoupí-li se však k účinné přípravě řízení, bude finanční 

náročnost projektu minimalizována. 

 

V případě potřeby podpory při zásahu, kde hrozí nebezpečí ohrožení zdraví a života 

osob, velký rozsah materiálních škod, nebo poškození životního prostředí lze využít možnost 

povolání vrtulníku. Právo vyžádat si vrtulník mají předurčené HZS krajů (viz Tab. 12, 

Tab.13), ostatní HZS krajů a GŘ-HZS MV ČR. Samotné rozhodnutí o vyžádání vrtulníku má 

právo vydat velitel zásahu, operační technik, nebo řídící důstojník předurčeného HZS kraje. 
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Podle předurčenosti HZS krajů ke spolupráci s vrtulníky pak operační technik využije služeb 

Armády České republiky nebo letecké služby Policie ČR. 

 

 Zprávu o povolání vrtulníku letecké služby (příloha č.1) zasílá operační                    

a informační středisko HZS kraje operačnímu středisku letecké služby. Operační a informační 

středisko HZS kraje pak dodatečně vyrozumí operační a informační středisko MV-GŘ HZS 

ČR. Operační středisko letecké služby pak vyrozumí o události Operační oddělení Policejního 

prezidia ČR. 

 

Pokud bude vyžádáno více vrtulníků než má možnost letecká služba poskytnout, 

rozhoduje o nasazení vrtulníků řídící důstojník MV-GŘ HZS ČR. Taková situace může nastat               

při mimořádných událostech velkého rozsahu, jako jsou povodně, nebo nepravděpodobně 

ve sledu několika mimořádných událostí za sebou. Po ukončení zásahu je nutné, aby příslušný 

předurčený HZS kraje zaslal zprávu o zásahu operačnímu a informačnímu středisku MV-GŘ 

HZS ČR, které ji následně zašle také na operační středisko letecké služby. 

 

Zprávu o povolání vrtulníku Armády České republiky (příloha č.2) zasílá operační                    

a informační středisko HZS kraje Záchrannému koordinačnímu středisku Praha. Operační          

a informační středisko HZS kraje pak dodatečně vyrozumí operační a informační středisko  

MV-GŘ HZS ČR. Operační středisko letecké služby pak vyrozumí o události Společné 

operační centrum Ministerstva obrany. 

 

Pokud bude vyžádáno více vrtulníků než má k dispozici Armáda České republiky, 

rozhoduje o nasazení vrtulníků řídící důstojník MV-GŘ HZS ČR. Po ukončení zásahu je 

nutné, aby příslušný předurčený HZS kraje zaslal zprávu o zásahu operačnímu                         

a informačnímu středisku MV-GŘ HZS ČR, které ji následně zašle také na Společné operační 

centrum Ministerstva obrany. 
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7.2   Možné využití LZ HZS ČR při mimo řádné události 
 

Záchrana osob z výšek a z vodní hladiny je nejčastějším typem mimořádné události, 

k jejímuž řešení jsou letečtí záchranáři HZS ČR vysíláni. Jedná se složité typy zásahů, 

zejména v mimořádných podmínkách a extrémních situacích. 

Záchrana osob se za těchto podmínek provádí za pomoci vrtulníku s lanovým podvěsem nebo 

za pomoci palubního jeřábu. Způsob záchrany je určen typem vrtulníku a jeho vybavením.    

7.2.1 Záchrana osob z výšek 

 

Záchranné práce: 

 

1) Záchranné práce z průmyslových a stavebních konstrukcí - vysílače 

2) Záchranné práce z lanových drah 

3) Záchranné práce z komínů 

4) Záchranné práce z jeřábů a jeřábových drah 

5) Záchranné práce ze stromů 

 

7.2.2 Záchrana osob z vodní hladiny 

 
Za záchranné práce na vodní hladině se považuje taková činnost, při níž je letecký 

záchranář ohrožen pádem do vody, nebo pracuje přímo ve vodě. Potřebu záchrany osob lze 

předpokládat zvláště v případech, kdy množství a rychlost proudu tekoucí vody neumožňuje 

k zachraňované osobě jiný přístup než z vrtulníku. [6] 

 

Zásah se předpokládá v následujících případech: 

 

1) Záchrana osob z vodního toku nebo vodní plochy 

2) Záchrana osob z míst, která jsou odříznutá vodou při povodni, nebo z prostorů, jinak 

než přes vodu nepřístupných 

3) Záchrana osob z výšky nad volnou vodní hladinou 

4) Vytažení utonulých osob 

5) Spolupráce s potápěčskou skupinou při záchranných pracích 



 49 

 

Zásah při záchraně osob z vodní hladiny je specifický tím, že je nutné při záchraně 

tonoucího pracovat rychle, ale s ohledem na bezprostřední ohrožení života zachraňovaných 

osob způsobené přiblížením letecké techniky k vodní hladině. 

 

7.2.3   Hašení lesních požár ů a jejich monitoring 

 

Lesní a rozsáhlé požáry představují pro zasahující jednotky problém ve formě 

velkého počtu nasazených hasičů a techniky. Svojí náročností na likvidaci a lokalizaci patří 

k těm nejsložitějším. Většinou se jedná o požár v nepřístupném prostoru s nedostatkem 

vodních zdrojů pro plnění zasahujících cisteren. Nepřístupnost k místu zásahu představuje pro 

pozemní zasahující jednotky velký problém. Složitost a terénní náročnost lesních cest            

je způsobena jejich nedostatečnou únosností pro zasahující techniku.  

 

Tab. 23, Hlídkové lety a hašení lesních požárů leteckou technikou v letech 2000 až 2005 [14] 

Hlídkové lety Hasební lety 

Rok 
Počet 

zjištěných 

požárů 

Počet 

letů 

Počet 

letových 

hodin 

Počet 

letů 

Počet 

letových 

hodin 

Množství 

smáčedla 

[l] 

Počet 

hašených 

požárů 

2000 70 743 723,64 196 37,91 220 10 

2001 4 287 306,18 78 19,30 71 8 

2002 8 388 415,11 43 10,92 51 3 

2003 31 464 700,61 541 169,20 325 54 

2004 21 221 290,19 18 21,20 10 6 

2005 0 9 14,93 - - - - 

 

Využití letecké techniky k hašení požáru dokáže částečně omezit průběh a šíření 

požáru. V dnešní době je letecké hašení využíváno jen v případech, kdy lze jen obtížně na 

místo zásahu dopravit zasahující techniku. Samotné hašení prostřednictvím letecké techniky 

ovlivní lokalizaci a kontrolu šíření požáru a pomůže zasahujícím jednotkám zkrátit dobu 

zásahu. 
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Leteckou techniku lze využít při každém lesním požáru i menšího rozsahu. Rychlé 

nasazení letadel k hašení lesního požáru by mohlo mít za následek rychlejší zdolání lesního 

požáru a značným způsobem by tak pomohlo zasahujícím pozemním jednotkám. 

 

Jednou ze schopností, kterou disponují letečtí záchranáři 

HZS ČR, je řídit shozy hasební látky do místa požáru 

prostřednictvím závěsného vaku (“BAMBI bucket“) umístěným     

v podvěsu vrtulníku. Důležitá je však doba mezi jednotlivými 

shozy hasební látky leteckou technikou. Doporučuje se                 

při zásazích většího rozsahu a obtížné dostupnosti vodních zdrojů 

zřídit pro zasahující leteckou hasičskou službu plnící stanoviště.  

               

                            Obr. 19, Bambi bucket 

Prevenci proti požárům, či jejich zaznamenání v prvních fázích je možné zabezpečit 

monitoringem. Samotný monitoring provádí LS PČR. 

 

Opakující se služba bez vzletu může být pro letecké záchranáře velmi deprimující       

a může vést k celkové ztrátě koncentrace na povolání. Každý vzlet působí na psychiku 

leteckého záchranáře velmi dobře. Je třeba proto tyto jednotky maximálně využívat.                               

Právě monitoring, je jednou z možností, jak umožnit ověření si praktické stránky povolání. 

Seznámení se s terénem a prostředím nebude snad jedinou kladnou stránkou věci.  

 

7.2.4   Dopravní nehody z pohledu leteckých záchran ářů HZS ČR 

 

Mimořádné události, jako rozsáhlé dopravní nehody, tvoří skupinu zásahů, kdy je 

mnohdy pomoc ze strany zasahujících hasičů neodkladná. Jedná se o vyproštění osob                           

ze zdemolovaných automobilů, provedení protipožárních opatření, očištění vozovky                 

od uniklých provozních kapalin a poskytnutí první před-lékařské pomoci do příjezdu 

zdravotnické záchranné služby. Právě spolupráce jednotky HZS ČR a ZZS je na místě 

takovéto mimořádné události většinou nutná a potřebná. Nevýhodu ale je, že vrtulníky pro  

LZ HZS ČR nedisponují zdravotnickou výbavou a kapacitou vrtulníku pro případný transport 

zraněné osoby do nemocničního zařízení. Proto musí k místu takovéto události přiletět ještě 

vrtulník letecké záchranné služby. Se zvyšující se dobou dojezdu vznikají u zraněných osob 
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komplikace a snižuje se pravděpodobnost záchrany jejich života. Právě z tohoto důvodu by 

nasazení leteckých záchranářů přineslo alespoň z části eliminaci dojezdové doby k zásahu.  

 

Tab. 24, Statistika dopravních nehod v období 2000-2006 [15] 

Rok 

Počet 

dopravních 

nehod 

Usmrceno 
Těžce 

zraněno 

Lehce 

zraněno 

Hmotná 

škoda v mil. 

Kč 

2000 211 516 1 336 5 525 27 063 7 095,8 

2001 185 664 1 219 5 493 28 297 8 243,9 

2002 190 718 1 314 5 492 29 013 8 891,2 

2003 195 851 1 319 5 253 30 312 9 334,3 

2004 196 484 1 215 4 878 29 543 9 687,4 

2005 199 262 1 127 4 396 27 974 9 771,3 

2006 187 965 956 3 990 24 231 9 116,3 

 

V horských a jiných těžko přístupných oblastech, na dálnicích za běžných 

dopravních podmínek i kalamitních stavů, by možnost nasazení leteckých záchranářů HZS 

přinesla spoustu ušetřeného času pro záchranu zraněných osob. 

 

 S vrtulníkem není třeba navíc v prvním okamžiku hledat 

přistávací plochu. Letečtí záchranáři jsou schopni do místa nehody 

slanit společně s technickými prostředky. Disponují širokou škálou 

speciálních prostředků pro záchranu osob při dopravní nehodě. 

Hydraulické vyprošťovací zařízení v transportním provedení, jako 

rozbrušovací a motorové pily, speciální aku-nářadí pro další 

vyprošťování. Navíc jsou okamžitě schopni transportovat zraněnou 

osobu do nemocničního zařízení bez dalšího čekání na 

zdravotnickou záchrannou službu.  

     Obr. 20, Prostředky PO pro   

vyprošťovací práce [27] 
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8 Návrh zlepšení systému poskytování letecké záchra ny 
 

8.1 Společná služba LZ HZS ČR na leteckých základnách letecké 
služby P ČR 

 
 

Společný výkon služby leteckých záchranářů HZS ČR na leteckých základnách letecké služby 

je důležitý pro zkrácení doby nasazení a doby dojezdu skupiny příslušníků HZS ČR na místo 

mimořádné události s technickými prostředky, které umožní vykonávat základní záchranné 

práce v co nejkratším časovém intervalu.  

 

Nutností bude vysoká odborná úroveň zasahující skupiny, v tomto případě leteckých 

záchranářů HZS ČR a další speciální vybavení a prostředky, které nejsou běžně ve výbavě 

jednotky PO. Dalším cílem spolupráce LZ HZS ČR a letecké služby je zvýšení možností 

vrtulníků LZS při potřebě provádět technickou záchranu spojenou se zdravotní před-lékařskou 

neodkladnou péčí, tzn. spojit techniku podvěsu na vrtulníku EC 135 T2 s tím, že na palubě 

vrtulníku bude přítomna lékařská osoba. 

 

Vytvoření malé, špičkově vybavené a odborně připravené skupiny leteckých záchranářů HZS 

ČR je opodstatněné. Řešení dopravy hasičů na místo mimořádné události vrtulníkem může 

eliminovat problém nedostatečného počtu hasičů na místě mimořádné události v reálném čase 

a z toho vyplývajícího možného ohrožení zasahujících hasičů. Vrtulník s leteckými záchranáři 

HZS ČR bude dále plnit funkci rychlé, posilové, případně samostatně nasazené skupiny            

v případech zásahů na neprůjezdných komunikacích, v místech s nedostatečnými 

dojezdovými časy, v nepřístupném terénu aj. [7] 

 

Technické prostředky požární ochrany nejsou v současné době plně k dispozici, přičemž 

jejich pořízení je finančně náročné (odhadem stovky tisíc korun). Jedná se především              

o vyprošťovací zařízení, sestavené pro případné slanění s ním. Odborná příprava leteckých 

záchranářů HZS ČR pro jejich plné zapojení je také dlouhodobou záležitostí.[7] 

 

Pokud budou letečtí záchranáři HZS ČR trvale dislokováni na leteckých základnách letecké 

služby, je žádoucí stanovit další požadavky a zabezpečit podmínky pro jejich další využití.     
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Je proto žádoucí, aby skupina leteckých záchranářů HZS ČR a vrtulník byly v rámci 

operačního řízení maximálně využity pro zásahy v rámci IZS. Jedná se o leteckou základnu    

v Praze a výhledově v Brně.[7] 

 

Koncepce rozvoje letecké služby počítá s vybudováním plnohodnotné letecké základny          

v Brně pro potřeby Moravy a Slezska s 24hodinovou pohotovostí vrtulníku využitelného        

v rámci IZS. Tyto vrtulníky budou prioritně typu Bell 412, vrtulníky pro LZS budou typu       

EC 135.[7] 

 

Koncepce předpokládá úzkou spolupráci a součinnost s leteckou službou. Na základě 

možností letecké služby je nutné řešit prostory pro výkon služby leteckých záchranářů HZS 

ČR, způsob stravování a prostory se sociálním zařízením.[7] 

 

8.1.1 Hlavní d ůvody dislokace LZ HZS ČR na leteckých základnách       

LS PČR 

 

Možnosti a hlavní důvody dislokace leteckých záchranářů HZS ČR na leteckých základnách 

letecké služby PČR: 

 

1. Provedení zásahu s využitím vrtulníku (tzv. „technická záchrana“), případně doprava 

zdravotnického personálu na místo zásahu s využitím nestandardních postupů a technik 

(podvěs), 

 

2. Provádění standardní operační činnosti v návaznosti na činnost jednotek PO s využitím 

výhod vrtulníků – nízké reakční časy, krátká doba dostavení se na místo zásahu aj. 

 

 

Obě možnosti využití musí být koncepčně řešeny zvlášť, v závislostech na vzdálenosti 

leteckých základen letecké služby od stanic HZS kraje, na možnostech HZS krajů, typu 

vrtulníku určeného pro LZS, případně IZS, aktuálním stavu možnosti umístění leteckých 

záchranářů HZS ČR na jednotlivých leteckých základnách, dispozičním řešením leteckých 

základen, finančních nárocích spojených s vybavením leteckých záchranářů aj.[7] 
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8.1.2 Další využití vrtulník ů letecké služby 

 

Letecká služba počítá ve své koncepci rozvoje leteckých základen, po vybudování nezbytného 

zázemí, s provozem dvou plnohodnotných středisek v Praze a Brně s trvalou, nepřetržitou 

pohotovostí vrtulníku Bell 412 pro využití v IZS [7]. V současné době je tato pohotovost 

uskutečňována na hlavní letecké základně v Praze od 07:00 do 19:00 hodin v pracovní dny.  

Součástí koncepce [7] je návrh vybudovat systém pro společnou službu leteckých záchranářů 

HZS ČR na leteckých základnách jak v Praze, tak následně i v Brně. Vize je taková, že lety 

LZS budou vykonávat nově nakoupené vrtulníky EC 135T2 a vrtulník Bell 412, který je 

vybaven a předurčen pro provádění záchranných prací pomocí lanové techniky (slaňování, 

jeřábování, lanové podvěsy), bude sloužit pro lety IZS. Jedná se o vrtulník střední hmotnostní 

kategorie, jež je pro uvedené typy zásahů nejvhodnější. 

 

8.1.3 Vybavení vrtulníku v ěcnými prost ředky požární ochrany 

 

Vrtulník je možné využít pro různé typy zásahů. 

Musí být též vybaven příslušnými technickými 

prostředky, které budou dostupné na letecké 

základně. Z důvodů omezení letových vlastností 

vrtulníku, je nutné seznam věcných prostředků 

požární ochrany co nejvíce minimalizovat. Většina 

vybavení by měla být připravena v blízkosti 

vrtulníku tak, aby bylo možné tyto prostředky 

rychle dostat na palubu vrtulníku. Technické 

prostředky požární ochrany by měly mít takové 

parametry, aby s nimi bylo možno z vrtulníku slanit 

přímo do místa mimořádné události. 

Obr. 21,  Možnost transportu prostředků PO [27] 
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8.2 Heliport ve vlastnictví HZS ČR 
 
 

Z důvodu zkrácení dojezdové doby družstva leteckých záchranářů HZS ČR             

na leteckou základnu, nebo do míst, kde je možné přistání vrtulníků, navrhuji řešit tento 

problém prostřednictvím umístění heliportu do objektu hasičské stanice, nebo do její 

bezprostřední blízkosti.  

 

Nejlepší varianta přistávací plochy by byla 

spolu s vlastním vrtulníkem pouze pro 

činnosti HZS ČR, tak aby v případě potřeby 

vzletu byl “hasičský“ vrtulník stále v dosahu. 

Koupě a provozu vrtulníku by však byla pro 

Hasičský záchranný sbor kraje velmi 

zatěžující.              Obr. 22, Ukázka heliportu z USA [28] 

            

      

 

 Pokud budeme uvažovat využití heliportu vrtulníky letecké služby Policie ČR,    

bude určitě finanční stránka věci pro HZS kraje únosnější, ale dostupnost vrtulníků LS PČR 

bude menší vzhledem k letům spadající pod úkoly LS PČR.  

 

Nejlepším řešením se tedy jeví spolupráce se soukromým sektorem poskytující 

leteckou záchranou službu v případě nedostupnosti vrtulníku LS PČR. V tomto případě 

musíme navíc uvažovat menší interval možností záchranných prací, vzhledem k menší 

nosnosti vrtulníku a využití pouze techniky podvěsu. Je třeba provést nová školení pro práci 

s jiným typem vrtulníku, s kterým letecká záchranná služba disponuje.  

 

Navržený heliport bude součástí sítě heliportů a leteckých základen poskytujících 

přistávací plochu pro vrtulníky LS PČR, dle plošného pokrytí, pro spolupráci s družstvy 

leteckých záchranářů HZS ČR. 

 

Heliport bude sloužit pro provoz podle pravidel pro lety VFR ve dne a po vybavení 

světelným zabezpečovacím zařízením i v noci. 
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8.2.1 Charakteristika stanovišt ě heliportu 

 

Navrhovaný heliport je situovaný v areálu Hasičského záchranného sboru, nebo 

v jeho bezprostřední blízkosti. Sklon terénu v místě výstavby přistávací plochy musí být 

vyrovnán. Finanční náklady na výstavbu se pohybují v přepočtu od 1,5 milionu korun výše. 

 

8.2.2 Charakteristika heliportu 

 

Heliport bude navržen pro kritický vrtulník BELL 412, jehož maximální vzletová 

hmotnost je 5400 kg, průměr rotoru 14,02 m a celková délka 17,07 m. Může být tedy 

využíván všemi vrtulníky, jejichž parametry jsou menší než uvedené, např. Bo-105CBS,      

EC 135 T2, apod. 

 

Navrhovaný heliport se sestává z následujících provozních ploch [11]: 

 

1. Vzletová a dosedací plocha (VDP) 

 

S ohledem na předpokládaný noční provoz bude navržena jako kruhová, o průměru 15 m,     

ve střechovitém sklonu 2%, s živičným povrchem a s požadovanou únosností. 

 

2. Plocha konečného přiblížení a vzletu (KPV) 

 

Bude navržena kruhová (souměrná s VDP) o průměru 26 m, ve střechovitém sklonu 3 %, 

s urovnaným zatravněným povrchem. 

 

3. Bezpečnostní plocha (BP) 

 

Je mezikruží s vnitřním poloměrem 13 m a vnějším 22 m se středem ve středu VDP,   

převážně zatravněného prostoru. 

 

Přistávací plocha může být též čtvercová s délkou strany 23 m pro denní provoz a 30,5 m   

pro noční provoz.  
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Obr. 23, Heliport čtvercového tvaru [29] 

 

Heliport bude vybaven ukazatelem směru větru, umístěným v blízkosti přistávací 

plochy, tak aby byl viditelný ze všech směrů. 

 

Pro noční provoz bude heliport vybaven světelným zabezpečovacím zařízením [29],   

které obsahuje přibližovací světelnou soustavu, sestupovou světelnou soustavu, návěstidla 

KPV, návěstidla VDP, osvětlení ukazatele směru větru, překážkové osvětlení na střechách 

nejbližších budov, maják heliportu s bílým přerušovaným světlem. Světelné zabezpečovací 

zařízení bude ovládáno z vrátnice stanice HZS, kde bude zároveň sledována činnost a dění 

okolo heliportu prostřednictvím průmyslové kamery. 

 

8.2.3 Vliv stavby na životní prost ředí 

 

Vliv heliportu na životní prostředí je nutno posuzovat zejména z hlediska hluku. 

 

Heliport má charakter pracovní plochy, určené pro přílety a odlety vrtulníků pro 

zásahy vyžadující rychlého nasazení. S ohledem na minimalizaci hlukové zátěže budou 

navrženy vhodné příletové a odletové trajektorie. Počet vzletů a příletů za den bude 
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nepravidelný, lze uvažovat jeden až dva pohyby vrtulníku během dne, v závislosti na ročním 

období.  

 

V noci bude provoz spíše výjimečný. Pro nepravidelný a ojedinělý provoz vrtulníků 

na pracovním heliportu jsou z hlediska okolí kritické fáze těsně před vzletem a před přistáním, 

kdy je vrtulník v režimu visu nad heliportem. Tento hluk překročí přípustné limity pro denní  

a zejména noční dobu, avšak s ohledem na společenský účel se doporučí udělit výjimku         

ve smyslu pokynu hlavního hygienika ČR. [11] 

 

Pro provoz vrtulníku bude třeba stanovit místo pro zásobník pohonných hmot. 

Zásobník bude mít parametry dle obrázku v příloze. 

 

8.2.4 Požární zabezpe čení 

 

Heliport bude pro požární zásah volně přístupný. Požární zabezpečení leteckého 

provozu je nutno navrhovat v souladu s doporučeními manuálu ICAO                                

(DOC 9261-AN/903/2), podle něhož patří heliport na základě délky vrtulníku do kat. H2. 

 

Pro tuto kategorii je předepsáno následující minimální množství hasebních látek, 

které je nutno skladovat v blízkosti heliportu. Voda 1000l, výtoková rychlost roztoku 

tvořícího pěnu 500l /min, hasicí prášky 45 kg, CO2 90 kg. Jako hlavní hasební látka je 

doporučena pěna. Pro tento účel musí být v blízkosti heliportu hydrant DN 75 se zásobníkem 

pěnidla a příslušnými technickými prostředky PO. [30] Technický výkres je součástí přílohy. 

 

Obr. 24, Ukázka kruhového heliportu na střeše objektu v Rakousku [33] 
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9 Pohled do zahrani čí 
 

9.1 Německo 

 

V Německu byl v minulých letech hasičský záchranný sbor při nutnosti použití 

letecké pomoci odkázán na podporu jiných organizací a jejich leteckých prostředků. Hasičská 

jednotka EADS-IABG Mnichov nyní zřídila ve spolupráci s firmou HTM oddělení leteckých 

operací. [32] Smyslem této kooperace je zapojit až pět (i jinými způsoby využívaných)                    

z celkových jedenácti vrtulníků společnosti HTM do podpory záchranných akcí.  

 

Na základě poptávky od letecky podporovaných záchranných složek z Německa        

i zahraničí byl jeden z vyčleněných vrtulníků označen jako "Hasičský vrtulník                     

WF EADS-IABG“. Je strojem primárně nasazovaným k plnění úkolů úřadů, spolkových zemí 

či států, tj. převážně transport materiálu nebo transport osob. Velitel i pilot tohoto leteckého 

prostředku jsou elitními spolupracovníky EADS-IABG. Další členové týmu jsou zapojováni 

dle typu mimořádné události a specifikace zásahu.  

 

Zásahové síly letecké taktické skupiny pocházejí z hasičské jednotky EADS-IABG, 

zásahové síly skupiny letecké podpory se vytvářejí ve firmě HTM, jako pomocné síly 

hasičského sboru, technici a pozemní personál. Specialisté firmy Eurocopter, která je 100 % 

dceřinou společností EADS poskytují podporu zásobování. 

 

Obr. 25, Německý "Hasičský" vrtulník [32] 
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Organizačně jsou všechny síly provázány útvarem leteckých operací                      

WF EADS-IABG Mnichov. Spektrum zásahů hasičských vrtulníků sahá od bojů s lesními 

požáry, přes rychlé záchranné zásahy a transport na vodních plochách a záchranné akce             

v horách, až po nouzové odstřely sněhových polí a lavin systémem Avalanche-Blast. Kromě 

toho je hasičský vrtulník vybaven rozsáhlou paletou výzbroje pro intenzivní medicínskou péči 

a je vybaven rovněž palubním jeřábem. Letečtí záchranáři v Německu jsou schopni vykonávat 

stejnou škálu druhů zásahů, jako letečtí záchranáři HZS ČR. 

 

V Německu mají hasiči k dispozici 3 vrtulníky typu EC 135, jeden vrtulník typu          

AS 350 B3 a jen typ AS 350. Posádka vrtulníku je vždy složená ze dvou pilotů, kteří mají 

praxi alespoň 5 let se záchrannými pracemi s vrtulníkem. Dále pak dle typu mimořádné 

události je nasazen specialista hasičů (u nás LZ HZS ČR) nebo zdravotnický záchranář a 

samozřejmě palubní technik. [32] 

 

Obr. 26, Ukázka činností "hasičského" vrtulníku [32] 

 

V zájmu co nejintenzivnějšího využití prostředků letecké služby v Německu 

přistoupili k rozšíření spektra zásahů pro hasičský vrtulník a spojili tím síly firem, které 

vrtulníky vlastní, s odborníky na hašení požárů, medicínskou pomoc a dalších oblastí            

do jediné složky. A to je oddělení leteckých operací EADS-IABG.  

 

Intenzivní využití je i v zájmu snížení ceny zásahu podle pravidla - více zásahů - 

menší podíl režijních nákladů (nákladů vznikajících, když helikoptéra nelétá, mzdy pilotů, 

údržby i řízení leteckého provozu při pohotovosti) na jeden zásah - nižší výsledná cena. 
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9.2 Rakousko 

 
V Rakousku je letecká služba provozována prostřednictvím rakouské armády            

a ministerstvem vnitra, jež poskytují vrtulníky s hasičsko-záchranářskou posádkou                 

při zdolávání velkých lesních požárů a jiných mimořádných událostí velkého rozsahu. Letečtí 

záchranáři jsou tedy nasazováni jen v nejhorších situacích a to pouze s vrtulníky armády.   

 

Ve středisku Christophorus 9, což je oblast hlavního města Vídně byl svého času 

jeden vrtulník vyčleněn jako hasičsko-záchranářský. Byl určen na prvotní pomoc                  

pro zdolávání dopravních nehod na dálnicích a zablokovaných komunikacích, na záchranu 

osob v horském prostředí pomocí speciálních technik, jako podvěs a palubní jeřáb, dále pak 

na hašení lesních požárů a jinou lékařskou pomoc při nehodách se zraněním. Přistávací plocha 

byla umístěna u hasičské stanice Floridsdorf. Službu nastupovali 2 letečtí záchranáři – hasiči, 

byla 24-hodinová, se začátkem služby v 6:00 hod. Služba se však nevyplatila a z hlediska 

finanční stánky byla  ztrátová. Proto byl vrtulník převeden pouze na poskytování lékařské 

pomoci. [50] 

 

Navíc je od roku 1983 v Rakousku provoz 

letecké záchrany poskytován 

prostřednictvím nestátní neziskové 

organizace OAMTC, což je rakouský 

turistický auto-moto klub (Osterreichische 

Auto-Moto Touring Club) a je financován 

z příspěvků členů klubu. Ročně je 

uskutečněno kolem 12 000 zásahů v rámci 

LZS. [33] 

                                              Obr. 27, Záchrana v horském terénu [33] 

 
U rakouské LZS platí stejně jako u české LZS předpis JAR-OPS 3 a činnosti 

prováděné jsou stejné, jako u LZS v ČR. 

 

Plošné pokrytí pro LZS v Rakousku pak vytváří 14 stanic, z čehož teoreticky na jedno 

stanoviště připadá 5990 km2 území. Přes-hraniční spolupráci zprostředkovává středisko 
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Christophorus Europa 3 ze Subenu, který společně ve spolupráci s ADAC-Luftrettung 

obsluhuje i území v Německu.  

 

Specializovaná pracoviště pro práci ve 

vysokohorském terénu s pomocí vrtulníku jsou 

označena jako Alpin1-6. Avšak vzhledem 

k členitosti terénu a náročným podmínkám je tato 

složka skoro neustále, zvláště v zimě, využívána. 

Podle období, většinou je to od října do konce 

dubna, je každá složka Alpin schopna do 3 minut 

vzlétnou a osobě poskytnout zdravotnickou 

pomoc a transport do nemocnice. Posádka je 

schopna provést záchranu osoby technikou 

podvěsu, palubního jeřábu, záchranu z lanovky, 

záchranu z ledovcové trhliny.[36]   

        Obr. 28, Záchrana horolezce [36] 

 

Posádka vrtulníku je složena z pilota, lékaře a leteckého zdravotnického záchranáře. 

Pro práci v lavinách a extrémních situacích zůstává na palubě i specialista pro práci v horách, 

jehož funkce je srovnatelná s pracovníkem horské služby. Záchranné práce se provádí 

s vrtulníkem EC 135. 
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9.3 Slovensko 

 
Na Slovensku jsou letecké záchranné práce poskytovány několika organizacemi. 

Hasičský záchranný sbor Slovensko poskytuje dvě skupiny hasičů se specializací leteckých 

záchranářů. Skupiny jsou vytvořeny v Trenčíně a Prievidzi. Pro mimořádné události velkého 

charakteru v horském a těžko dostupném terénu je sestaven “Modul leteckého hasenia“.[35]        

Je složený ze tří skupin příslušníků sboru leteckých záchranářů, z nichž každou tvoří dvacet 

členů.  

 

Obr. 29, Vrtulník Mi-8 [17] 

 

Skupiny jsou rozděleny dle území a plošného pokrytí na Skupinu Západ,        

Skupinu Východ a Skupinu Střed. Skupina se skládá z velitele a jeho zástupce, 

dokumentaristy, palubního technika, zdravotníka, strojníka, vazače břemen a “pilčíka“. 

V případě poskytnutí modulu k mezinárodní pomoci je možno vyžádat jeden dvacetičlenný 

modul. Maximální doba leteckého nasazení modulu leteckého hašení je 14 kalendářních dní.  

 

Modul leteckého hašení je dále využíván při záchraně osob s použitím vrtulníku 

v jejich ohrožení života, transport specialistů a materiálu včetně technických prostředků na 

místo zásahu, vykonává monitoring požářiště. Vrtulníky jsou vyčleněné od Leteckého útvaru 

pro ochranu ústavních činitelů a diplomatických misí Ministerstva vnitra Slovenské republiky 

a Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky. [35] 



 64 

 
AIR TRANSPORT EUROPE, spol. s.r.o., dále jen ATE, jedná se o společnost poskytující 

vrtulníky pro Leteckou záchrannou službu na Slovensku, a také poskytující vrtulníky           

pro speciální činnosti. [34] 

 

Je další organizací, která provádí záchranu 

osob v horském a lesním terénu 

s obtížným přístupem. Společnost 

vytvořila v Popradě akreditační středisko, 

kde je členům horské služby i 

zdravotnickým záchranářům umožněno 

absolvovat odbornou přípravu pro 

záchranné práce s vrtulníkem, s technikou 

podvěsu a palubního jeřábu.[49] 

          Obr. 30, Vrtulník AGUSTA A109K2 [ 34] 

 

Společnost provozuje dvoumotorové vrtulníky AGUSTA A109K2, které jsou 

vybaveny moderními technickými prostředky jako digitální mapa se systémem GPS a přístroji 

pro noční vidění. Jsou vybaveny palubním jeřábem s nosností 204 kg i s možností podvěsu     

o nosnosti 500 kg. Kabina vrtulníku umožňuje převézt jednoho pacienta se třemi záchranáři 

s potřebným vybavením. Vrtulníky umožňují taktéž pomocí zdravotnické techniky vykonat 

urgentní medicínské činnosti.      
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10 Závěr 
 
 

Jak už bylo v minulých kapitolách této diplomové práce naznačeno, letečtí 

záchranáři HZS ČR představují špičkově vycvičenou a materiálně vybavenou složku HZS 

ČR, jejíž praktické využití není dostatečně intenzivní. Tato skutečnost je důsledkem 

nedostatečné informovanosti pracovníků operačních středisek, ale mnohdy je také motivována 

snahou zmenšit vysoké náklady na zásah, jež by při nasazení letecké techniky vznikaly. 

 

Četnost výskytu mimořádných událostí je daná a úkolem jednotek PO je tuto četnost 

dále snižovat účinnou prevencí. Je třeba zamyslet se, zda by volná kapacita příslušníků        

LZ HZS ČR nemohla být využita ve větší míře při preventivně výchovné činnosti, jako jsou 

např. instruktáže ostatních složek IZS (např. členů HS, dálniční Policie, aj.). Tyto složky by 

pak nejen sdílely zkušenosti leteckých záchranářů HZS ČR, ale mohly i lépe posoudit, kdy je 

potřeba přivolat letecké záchranáře HZS ČR ke spolupráci.  

 

Do prevence by pak mohly být zařazeny i dozory a pohotovosti při mimořádných 

událostech velkého rozsahu (např. při dlouhotrvajícím suchu s možností vzniku požáru, 

pohotovosti při povodních, či hlídková činnost při vytipovaných dopravních špičkách            

na začátku a konci prázdnin, aj.). Je zřejmé, že větší důraz na tuto prevenci není obsažen 

v příslušné legislativě a zůstává tedy otázkou, zda právě prevenci při její novelizaci v tomto 

směru neposílit. 

 

Nákladovost zásahu prostřednictvím vrtulníku je možné účinně snižovat hlavně 

optimalizací provozu leteckých sil. Pokud bude mít dispečer letecké služby v reálném čase    

co nejúplnější přehled o prostředcích, které má k dispozici, mohou tyto údaje sloužit 

k automatickému přepočtu možností nasazení, nabídnout tak řešení v co možná nejkratším 

časovém intervalu a tím zároveň snížit potřebné náklady. K tomu by bezesporu přispělo          

i výhodné umístění vlastních heliportů v objektu HZS ČR nebo v jeho bezprostřední blízkosti.  

 

Zde se naskýtá rovněž varianta nepokrývat území plošně, ale dle statisticky 

dlouhodobě vysledované četnosti zásahů tak, aby umístěný vrtulník byl maximálně využitý.  

 

 



 66 

V příhraničních oblastech je pak vizí budoucnosti zpracovat pravidla spolupráce tak, 

aby ekonomiku zásahu nedegradovaly legislativní problémy spojené s přeletem státní hranice, 

což bude v působnosti orgánů Evropské Unie.  

 

Pokud můžeme porovnat složky poskytující záchranné práce s použitím vrtulníku     

a jejich prosazování na trhu, je třeba zdůraznit, že Letečtí záchranáři HZS ČR mají nejlepší 

výchozí podmínky. Mají specializaci, materiální prostředky i zkušenosti. Jedinou nevýhodou 

se jeví nerealizovatelný transport pacienta do nemocničního zařízení a neposkytnutí okamžité 

odborné lékařské péče. Je pravda, že touto možností disponují členové leteckých záchranných 

služeb, ale jejich zkušenost se speciálními technickými prostředky, prací v podvěsu či 

palubním jeřábem je téměř nulová.  

 

Výjimku tvoří skupiny speciálních činností, ale na druhou stranu jejich zásahová 

činnost není nijak legislativně ošetřena. Pokud by se v České republice vytvořila pro           

zdravotnické záchranáře legislativní cesta k řešení problematiky speciálních činností, bylo by 

jen otázkou času, kdy by tyto složky dosáhly kvality Leteckých záchranářů HZS ČR.            

Je zřejmé, že maximální využití Leteckých záchranářů HZS ČR je efektivnější než 

vynakládání dalších finančních prostředků na odbornou přípravu a vybavení těchto složek. 
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Příloha č.1 
 

diagram 1, Zpráva o povolání vrtulníku LS PČR 
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Obr. 41, Protipožární zabezpečení heliportu [30] 
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Obrázek 32, Schéma stavebního výkresu heliportu [28] 
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Obrázek 33, Schéma stavebního výkresu heliportu – řez [31] 
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Obrázek 34, Schéma čerpacího mechanismu paliva pod betonovým heliportem [29] 
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Obrázek 35, Ukázka hašení za použití bambi-bucketu 

 

 
Obrázek 36, Nácvik záchrany tonoucí osoby 



 83 

 
Obrázek 37, Příprava podvěsu na EC 135 T2 

 
 
 

 
Obrázek 38, Nácvik záchrany osob z lanovky 

 


