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Abstrakt  

KYNCLOVÁ, Jana. Nasazení posádek a prostředků zdravotní služby na dálnici D1 

v Moravskoslezském kraji. Ostrava, 2012. 61 s. Bakalářská práce. VŠB – Technická univerzita 

Ostrava. Vedoucí práce Ing. Ladislav Jánošík. 
 

Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením dostupnosti dálnice D1 pro záchrannou službu 

v Moravskoslezském kraji z hlediska nájezdů a připraveností záchranné služby na hromadné 

postižení zdraví. Práce se v první části zabývá dálnicí D47/D1, kde popisuje její přínos pro 

Moravskoslezský kraj a vyhodnocuje nehodovost za její krátké provozní období. V další části 

je nejprve uveden přehled výjezdových posádek záchranné služby dostupných pro zásah na 

dálnici. Následně je uvedena dostupnost dálnice D1 posádkami záchranné služby v závislosti 

na dojezdovém čase a vzdálenosti stanovišť záchranné služby od jednotlivých exitů. 

V následující kapitole je uveden obecný popis činnosti záchranné služby při běžných 

událostech. Součástí kapitoly jsou také hromadná postižení zdraví a vyhodnocení 

připravenosti záchranné služby v Moravskoslezském kraji na jejich řešení včetně materiálního 

a technického zabezpečení. Zdravotnická zařízení jako koncové prvky poskytování zdravotní 

péče nejen při dopravních nehodách jsou uvedeny v samostatné kapitole. Práci uzavírá 

přehled rizik vyplývajících pro záchranáře ze zásahu na dálnici. 

 

Klíčová slova: 

dálnice, zdravotnická záchranná služba, dostupnost, dojezdové časy, hromadné postižení 

zdraví 



 

 

Abstract 

KYNCLOVÁ, Jana. Employment of Crew and Equipment of Medical Emergency Service on 

Motorway D1 in the Moravian – Silesian Regon. Ostrava, 2012. 61 s. Bachelor thesis.  

VŠB – Technical University of Ostrava. Advisor Ing. Ladislav Jánošík. 
 

Bachelor thesis deals with availability evaluation of motorway D1 by the emergency rescue 

service in Moravian - Silesian Region in terms of entrances and preparedness of the 

emergency rescue service for multiple victim accident. In the first part, thesis deals with 

motorway D1, where are written the benefits for Moravian – Silesian Region and there  

is evaluation of accident rate for its short working time. In the next part there is sum up crews 

emergency medical services available to motorway’s entrances. Thesis continuous by 

motorway D1 availability in terms of arrival times and distances of emergency medical 

services stations to each entrance. Component of this chapter are multiple victim accidents 

and preparedness evaluation the Emergency rescue service in Moravian – Silesian Region 

including material and technical rear. Medical facilities as end elements of providing health 

service not only in case of traffic accident are presented in individual chapter. Thesis is 

terminated by danger overview, which follows from intervention on the motorway for 

emergency medical technicians.  
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cca  přibližně 

cm  centimetr 
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FM  Frýdek Místek 

HS  hasičská stanice 

HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky 

IZS  Integrovaný záchranný systém 
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km  kilometr 

ks  kus 

KZOS  Krajské zdravotnické operační středisko 

LZS  Letecká záchranná služba 

min.  minuta 

MSK  Moravskoslezský kraj 

MÚK  mimoúrovňové křížení 

NJ  Nový Jičín 

SOS  Mezinárodní tísňový signál 

TCTV  Telefonní centrum tísňového volání 

tzn.  to znamená 

tzv.  takzvaný 

ÚO  Územní odbor 

ÚSZS  Územní středisko záchranné služby 
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ÚVOD 

Automobilová doprava je fenoménem dnešní uspěchané doby. Proudy vozidel všech 

kategorií brázdí silnice, jimiž jsou některé státy doslova protkány. Budují se rychlostní 

koridory napříč kontinenty spojující sever s jihem a východ se západem s cílem 

usnadnit přepravu osob, zboží a surovin. Automobil se stal nepostradatelným 

pomocníkem většiny domácností. Přináší lidem určité pohodlí, které si ovšem čas od 

času vyžádá své oběti, lepším případě jsou to materiální škody, v tom horším případě 

jsou to následky na zdraví či životech účastníků silničního provozu. 

Silniční doprava v České republice je každoročně doprovázena mnoha tisíci dopravních 

nehod, od drobných „šťouchanců“ po nehody s těžkými následky na zdraví či životech 

přepravovaných osob. Pro řešení následků nejen dopravních nehod je v České republice 

vybudován integrovaný záchranný systém, jehož nedílnou součástí je zdravotnická 

záchranná služba.  

Uvedením do provozu dálnice D1 v Moravskoslezském kraji vyvstala otázka 

dostupnosti rychlé pomoci pro případ dopravní nehody na dálnici. Hasičský záchranný 

sbor Moravskoslezského kraje na tuto otázku odpověděl výstavbou hasičské stanice 

Ostrava Slovenská, která je právě pro dopravní nehody předurčena. Záchranná služba 

přestože umístění jejich stanovišť víceméně kopíruje umístění hasičských stanic 

v Ostravě, posádku na zmíněné stanici nemá. Cílem této práce je posoudit připravenost 

zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje pro případ hromadné nehody 

na dálnici z hlediska nájezdů na dálnici. Dále pak vyhodnocení personálního  

a materiálního zabezpečení pro řešení hromadného postižení zdraví ze strany záchranné 

služby a určení kapacit zdravotnických zařízení pro likvidaci následků události s větším 

počtem zraněných. 
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1 Definice pojmů 

„Dálnice 

Pozemní komunikace určená pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu silničními 

motorovými vozidly, která je budována bez úrovňových křížení, s oddělenými místy 

napojení pro vjezd a výjezd a která má směrově oddělené jízdní pásy."
1
 [4] 

„Dopravní nehoda  

Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie 

nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde  

k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti  

s provozem vozidla v pohybu.“
 2

 [5] 

Integrované bezpečnostní centrum Ostrava (IBC) 

Integrované bezpečnostní centrum sdružuje operační řízení všech základních složek IZS 

na úrovni kraje a Městské policie statutárního města Ostravy do jedné budovy. Jedná se 

o jedinečný projekt, který v Evropské unii nemá obdobu. Veškerá tísňová volání z linek 

150, 155, 158 a 112 z celého kraje jsou svedena do jednoho sálu. 

„Zdravotnická záchranná služba (ZZS) 

je zdravotní službou, v jejímž rámci je na základě tísňové výzvy, není-li dále stanoveno 

jinak, poskytována zejména přednemocniční neodkladná péče osobám se závažným 

postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života. Součástí zdravotnické záchranné 

služby jsou další činnosti stanovené zákonem č. 374/2011, o Zdravotnické záchranné 

službě.“[6] 

                                                 
1
 § 4 odstavec (1) Zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. In: 13. Ministerstvo 

dopravy České republiky, 1997, č. 13, částka 3. 

2
 § 47 odstavec (1) Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. In: 361. 

Ministerstvo dopravy České republiky, 2000, ročník 2000, částka 98. 
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Krajské zdravotnické operační středisko (KZOS) 

Krajské zdravotnické operační středisko je centrální pracoviště operačního řízení 

zdravotnické záchranné služby. Pracuje v nepřetržitém provozu. Jeho hlavní úkoly jsou 

příjem a vyhodnocování tísňových výzev. KZOS dále poskytuje volajícím telefonicky 

asistovanou první pomoc. Vydává posádkám pokyny k výjezdu. V případě potřeby 

komunikuje s operačními středisky dalších složek IZS a s cílovými zdravotnickými 

zařízeními. Další úkoly v rámci operačního řízení jsou k nalezení v zákoně  

o zdravotnické záchranné službě. [6] 

Posádka Rychlé Zdravotnické Pomoci (RZP) 

Posádky RZP jsou nejméně dvoučlenné složené z nelékařských zdravotnických 

pracovníků tj. řidič, případně řidič-záchranář a záchranář/zdravotní sestra se 

specializací. [6] 

Posádka Rychlé Lékařské Pomoci (RLP) 

V posádce RLP je oproti posádce RZP samozřejmě navíc lékař. [6] Ostravské posádky 

jsou v obou případech doplněny o tzv. sanitáře, pokud je ve službě žena 

(záchranář/lékař). 

Posádka Rendez – Vous (RV)  

Systém Rendez-Vous (setkávací systém). Posádka v tomto systému jezdí obvykle 

v osobním voze ve složení lékař, řidič/řidič záchranář, případně může být v posádce 

ještě záchranář. Posádka RV je mnohem rychleji na místě, než klasická sanitka. Používá 

se v případech, kde se předpokládá, že lékař pacienta ošetří a ponechá na místě, pokud 

je třeba pacienta i přes zásah lékaře převést do zdravotnického zařízení, povolá si přes 

operační středisko posádku RZP. Ta pacienta naloží a buď s doprovodem lékaře, či bez 

něj odváží pacienta k dalšímu vyšetření či hospitalizaci. Další způsob nasazení posádky 

RV – posádka vyjíždí zároveň s posádkou RZP a na místě obě posádky spolupracují. 

Benefitem tohoto systému je optimalizace využití lékaře ve službě. [6] 
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Posádka Letecké Záchranné Služby (LZS) 

Posádka Letecké Záchranné Služby (LZS) svým složením odpovídá posádce RLP, s tím 

že místo řidiče je pilot vrtulníku. Použití LZS má svá omezení, ale zároveň poskytuje 

v indikovaných případech šetrný a rychlý transport pacientů. [6] 

Hromadné neštěstí  

„Je mimořádná událost, v jejímž důsledku došlo k hromadnému poškození osob 

v takovém rozsahu, že vyžaduje uplatnění zvláštních postupů k urychlenému zajištění 

dostatečné kapacity zdravotnických zařízení (i mimo území správního celku) pro 

poskytnutí potřebného rozsahu zdravotní péče.“
3
 [12] 

Traumatologický plán ZZS  

Traumatologický plán ZZS se zpracovává s cílem zajistit přednemocniční péči v místě 

mimořádné události s výskytem hromadného postižení osob a součinnost s cílovými 

zdravotnickými zařízeními. [21] 

                                                 
3
 strana 23 HLAVÁČKOVÁ, Dana, Josef ŠTOREK a Václav FIŠER. Krizová připravenost 

zdravotnictví.  
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2 Statistika nehodovosti na úseku dálnice D1 na území 

Moravskoslezského kraje 

Na úvod této kapitoly je uveden stručný popis dálnice, historie výstavby a důvody 

vzniku této komunikace. Intenzita dopravy a její předpokládaný vývoj jsou uvedeny  

v tabulce 3. Závěr kapitoly je věnován krátkému popisu zajímavého projektu 

Ministerstva dopravy České republiky – Jednotná dopravní vektorová mapa, ze kterého 

jsem čerpala data pro statistiku nehodovosti na dálnici D1 v Moravskoslezském kraji. 

2.1 Dálnice D47/D1 - Via Moravica 

Dálnice D47 navazuje na dálnici D1 v okolí města Lipník nad Bečvou, odkud je vedena 

severovýchodním směrem až k česko - polské hranici. Dálnice dosud není uvedena do 

provozu v celé plánované délce. Úsek z města Bohumín k státní hranici je ve výstavbě  

a jeho dokončení je nutné koordinovat s výstavbou navazující polské dálnice A1. 

Dokončení je také limitováno probíhajícími vládními úspornými opatřeními. [7] 

Zmiňovaný úsek dálnice nyní již označovaný jako D1 byl uváděn do provozu na etapy 

od roku 2007 do roku 2009. V prosinci roku 2007 byla zprovozněna část propojující 

Ostravu a Bohumín, v květnu 2008 pak navázal úsek s jediným tunelem na trase 

Ostrava – Bělotín. Poslední šestipruhový úsek spojující Bělotín a Lipník nad Bečvou 

byl otevřen v roce 2009. Tím došlo k napojení Ostravy na dálniční síť. [7] 

2.2 Význam dálnice D1 na území Moravskoslezského kraje 

V době, kdy neexistovala dálnice D47, byla silniční doprava v Moravskoslezském kraji 

ve směru jihozápad - severovýchod vedena převážně po silnicích I/47 a I/48 . Tyto 

komunikace byly již dlouhodobě přetížené a jsou vedeny nevyhovujícím způsobem 

hlavně pro tranzitní dopravu. [7] 

Důvody vzniku dálničního tahu jsou zřejmé z obrázku 1, kde je znázorněna dálniční síť 

České republiky. Linie dálnice D47 je červeně zvýrazněna. Mezi zásadní patří tyto 

důvody: 

 Snížení intenzity dopravy na stávajících komunikacích, 
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 lepší propojení severu a jihu Evropy, 

 oblast Ostravska se pevněji integruje mezi ostatní regiony České republiky, 

 zlepší se dopravní konstelace uvnitř samotného regionu, 

 zvýšení atraktivity Moravskoslezského kraje pro investory a podpora stávajícího 

průmyslu a obchodu a tím snížení vysoké nezaměstnanosti. [7] 

 

Obrázek 1 Aktuální dálniční síť ČR [34] 

2.3 Intenzita dopravy na dálnici D1 v MSK a na silnicích I/47 a I/48 

Intenzita dopravy se stanovuje na základě celostátního sčítání dopravy na dálnicích, 

silnicích I. a II. třídy a na vybraných úsecích silnic III. třídy. Sčítání dopravy je 

prováděno již od roku 1959 v pětiletých intervalech s drobnými odchylkami. Poslední 

sčítání dopravy proběhlo v roce 2010 a jeho podrobné výsledky jsou dostupné široké 

veřejnosti na webových stránkách Ředitelství dálnic a silnic České republiky. [32] 

Pro potřebu této práce jsem vytvořila tabulky, ve kterých jsou data ze sčítání dopravy 

z let 2000, 2005 a 2010 na silnicích I/47, I/48 a na dálnici D1 v Moravskoslezském 

kraji.  

Tabulka 1 Intenzita dopravy na vybraných úsecích silnice I/47 [19][20][32] 

Úsek/Rok 2010 2005 2000 

Bělotín - Odry 2 706 3 789 3 123 

Odry - Jakubčovice nad Odrou 1 791 5 308 3 210 

Odry - Fulnek 3 399 6 899 5 794 

Fulnek - Bílovec 3 093 5 655 4 516 

Bílovec - Bravantice 4 883 8 376 6 164 

Exit 342 - Klimkovice  3 776 10 032 7 656 

Klimkovice - Exit 349 6 385 10 194 7 207 
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V tabulkách 1 a 2 jsou z výsledků sčítání dopravy vybrány úseky na silnicích I/47  

a I/48. Vybrala jsem úseky, u kterých byl předpoklad snížení intenzity dopravy 

uvedením dálnice D1 do provozu. Tyto komunikace již byly nevyhovující. Od roku 

2000 je na sledovaných úsecích vidět větší či menší nárůst intenzity dopravy. Ve 

výsledcích sčítání dopravy v roce 2010 je zřetelné snížení počtu projíždějících vozidel 

na obou sledovaných komunikacích. 

Tabulka 2 Intenzita dopravy na vybraných úsecích silnice I/48 [19][20][32] 

Úsek/Rok 2010 2005 2000 

Bělotín – Palačov 13 658 19 690 12 982 

Palačov - Starý Jičín 14 207 16 986 15 236 

Starý Jičín - Nový Jičín 11 600 20 300 15 202 

Nový Jičín – Příbor 19 845 28 747 21 678 

Příbor - hranice okresu NJ/FM 13 035 15 558 11 868 

Na silnici I/48 je největší pokles intenzity dopravy v úseku Starý Jičín – Nový Jičín  

a Nový Jičín – Příbor, kde je počet projíždějících automobilů v roce 2010 téměř 

poloviční oproti roku 2005 a jedná se řádově téměř o 10 000 vozidel denně méně, které 

projedou tuto trasu. Pokles by zřejmě mohl být i vyšší, ale mnoho motoristů a přepravců 

není ochotno zaplatit dálniční poplatky, a tak někteří z úsporných důvodů raději 

využívají „staré“ silnice. 

Pro srovnání předpokládané a skutečné intenzity dopravy na dálnici D1 

v Moravskoslezském kraji jsem z výsledků sčítání intenzity dopravy na jednotlivých 

úsecích dálnice vytvořila tabulku, kde jsou v prvním sloupci výsledky reálného sčítání 

v roce 2010 a následující sloupce uvádějí předpokládanou intenzitu dopravy 

v následujících letech. Prognóza vychází z výsledků sčítání dopravy v roce 2000. 
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Tabulka 3 Prognóza intenzity dopravy na úseku dálnice D1 v MSK [13] 

Úsek/Rok 
2010 

skutečnost 
2010 

prognóza 
2015 

prognóza 
2020 

prognóza 
2025 

prognóza 
2030 

prognóza 
Hranice OLK a MSK - 
Mankovice 

13 761 29 800 32 300 34 100 35 200 36 300 

Mankovice - Hladké Životice 13 761 16 900 18 300 19 300 20 000 20 600 

Hladké Životice - Butovice 13 201 18 500 20 000 21 200 21 900 22 500 

Butovice- Bravantice 13 189 19 000 20 600 21 900 22 500 23 200 

Bravantice - Klimkovice 15 227 18 000 19 400 20 600 21 300 21 900 

Klimkovice - Ostrava Rudná  14 515 18 500 20 000 21 200 21 900 22 600 

Ostrava Rudná - Severní spoj 11 382 21 600 23 300 24 800 25 400 26 200 

Severní spoj - Místecká 9 823 37 100 40 100 42 700 44 000 45 400 

Místecká - Vrbice 6 533 36 400 39 500 41 900 43 200 44 700 

Vrbice - Bohumín 5 875 28 000 30 300 32 100 33 100 34 100 

2.4 Statistika nehodovosti na úseku dálnice D1 na území MSK 

Statistická data použitá pro vytvoření následujícího grafu byla získána díky projektu 

„Jednotná dopravní vektorová mapa“, kterou na základě požadavku Ministerstva 

dopravy ČR tvořilo nejprve Dopravní rozvojové středisko a posléze tvorbu a provoz 

v oblasti Geografických informačních systému převzalo Centrum dopravního výzkumu. 

Jednotná dopravní vektorová mapa obsahuje mnoho tematických vrstev, např.: 

 Správní členění ČR, 

 data o silniční, železniční, vnitrozemské vodní a letecké dopravě, 

 informace o sčítání silničního a železničního provozu, 

 data o nehodách v silničním provozu, 

 data o územních systémech ekologické stability a přírodních parcích, 

 data o záplavových územích a povodních, ... [15] 

Zajímavé aplikace volně přístupné veřejnosti jsou „Statistické vyhodnocení nehod 

v mapě“ a „Statistické vyhodnocení nehodovosti v silničním provozu ve vybrané 

lokalitě“, kde jsou uložena data o nehodách v silničním provozu od 1. 1. 2007, 

aktualizovaná každý měsíc ve spolupráci s Policií ČR. [15] 

Aplikace „Statistické vyhodnocení nehod v mapě“ umožňuje zadáním několika 

parametrů vyfiltrovat pouze požadované záznamy. Výsledkem je soupis nehod 

odpovídajících zadaným kritériím a ke každé nalezené dopravní nehodě, lze získat 

„Informativní výpis o nehodě“ a zároveň ji lze zobrazit ve vektorové mapě. 
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V aplikaci „Statistické vyhodnocení nehodovosti v silničním provozu ve vybrané 

lokalitě“ je možné nastavit filtr na určitý časový interval a v mapě je možné vyznačit 

prostor o velikosti až 50 km
2
, pro který chceme vytvořit analýzu nehod. Výsledkem je 

soupis nehod v zadané oblasti s dalšími statistickými údaji. 

Samotná mapa umožňuje po zobrazení vrstvy dopravní nehody zobrazit všechny 

nehody ve zvolené oblasti, dopravní nehody jsou vyznačené červenými kolečky, která 

nejen lokalizují nehodu, ale zároveň fungují jako interaktivními odkazy a po kliknutí se 

pod mapou zobrazí detailní informace o vybrané nehodě. [15] 

Konkrétní data pro dálnici D1 v Moravskoslezském kraji, jsem ale získala díky ochotě 

pana Ing. Bricha z Centra dopravního výzkumu, který mi tato data poskytl 

elektronickou poštou. Žádná z veřejných aplikací na tomto portále neumožňuje liniové 

vyhledávání, jednotlivé vyhledávání v mapě bylo při celkovém počtu nehod neefektivní. 

Dle informací od pana Ing. Bricha bude toto řešeno v rámci výzkumného projektu  

v příštích letech. 

V následujícím grafu jsou zobrazeny počty dopravních nehod na dálnici D1 

v Moravskoslezském kraji za období 2007 – 2011. Srovnávat lze, ale v podstatě jen 

nehody za období 2010 - 2011, protože až 25. 11. 2009, byl sledovaný úsek dálnice D1 

tj. Bělotín - Bohumín otevřen v téměř celé plánované délce (neustále chybí plánované 

spojení Bohumín – česko/polská hranice). 

V grafu 1 je v první skupině sloupců v každém sloupci uveden počet nehod v daném 

roce, které měly za následek pouze hmotnou škodu. Druhá skupina sloupců znázorňuje 

počty nehod s následky na zdraví či životech v jednotlivých letech provozu dálnice či 

jejích částí. 
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Graf 1 Celkové počty dopravních nehod na D1 v MSK 2007 – 2011 

Z uvedených údajů nelze zjistit počty zraněných a závažnost poranění či počet úmrtí při 

jednotlivých událostech, proto nelze z této statistiky vyvozovat nasazení vozů ZZS. 

Počet nehod, kdy vznikla pouze hmotná škoda, je několikanásobně vyšší než počet 

nehod s následky na zdraví. Tento fakt je poměrně překvapivý při rychlostech, kterými 

se automobily po dálnici pohybují. Zde by byla zajímavá analýza příčin nehod a hlavně 

rychlostí, při kterých k nehodám došlo. 

Přestože dálnice jsou obecně nejbezpečnější komunikace, je z grafu vidět stoupající 

tendence počtu nehod se zraněním či úmrtím účastníků nehody na sledovaném úseku 

dálnice. Pro relevantní hodnocení nehodovosti je však sledované období krátké. Ale 

samotný výskyt nehod s přítomností zraněných je dostačující proto, aby ZZS zásahy na 

dálnici brala v potaz a dokázala na ně adekvátně reagovat, ať už při příjmu tísňové 

výzvy či při samotném zásahu v prostoru dálnice. ZZS MSK na dálnici evidentně příliš 

často nezasahuje, o to důležitější je, aby posádky měly na paměti nebezpečí, které jim 

na dálnici hrozí a znaly zásady bezpečného chování, neméně důležitá je potom taktika 

zásahu a schopnost spolupráce s dalšími zasahujícími složkami IZS. 
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3 Dostupnost dálnice D1 jednotlivými posádkami ZZS 

z hlediska nájezdů na dálnici D1 v Moravskoslezském kraji 

Dálnice D1 v rámci Moravskoslezského kraje prochází třemi bývalými okresy – Nový 

Jičín, Ostrava - město a Karviná. Dělení na bývalé celky územní samosprávy je dosud 

využíváno v rámci operačního řízení na krajském zdravotnickém operačním středisku, 

které je umístěno ve společném operačním sále Integrovaného bezpečnostního centra 

v Ostravě. Pro lepší orientaci a vytvoření přehledu výjezdových stanovišť a posádek 

ZZS v okolí dálnice, rozdělím úseky dálnice dle pomyslných hranic okresů respektive 

dle jednotlivých územních odborů. 

Kapitola pokračuje tabulkami uvádějícími dojezdové časy a vzdálenosti na dálniční 

nájezdy z jednotlivých stanovišť záchranné služby, které jsou dislokované ve 

vzdálenosti umožňující dojezd na dálnici v čase vyžadovaném zákonem. Z těchto údajů 

potom vychází návrh na pokrytí dálnice posádkami záchranné služby. Zároveň na tomto 

základě mohu vyhodnotit dostupnost dálnice posádkami záchranné služby z hlediska 

nájezdů.  

3.1 Územní odbor ZZS Ostrava 

Statutární město Ostrava je třetí největší město v České republice, jak rozlohou, tak 

počtem obyvatel, který se pohybuje okolo 340 000. Ostrava je specifická díky těžkému 

průmyslu, který je umístěn přímo ve městě, byť již zdaleka ne v takové míře jako 

v minulosti. To přináší časté těžké pracovní úrazy a k tomu dlouhodobě zhoršené 

životní podmínky pro obyvatelstvo. Obojí se v určité míře projevuje v počtu výjezdů 

záchranné služby, od kterých je mimo jiné odvozen počet posádek zajišťujících 

nepřetržitou přednemocniční neodkladnou péči. V Ostravě dnes najdeme 3 vozy 

klasické RLP, 1 posádku v systému RV, 1 posádku LZS – tj. 5 lékařů ve službě v době 

od 7:00 do 19:00. V noci je lékař RV zároveň členem posádky LZS. Posádka v areálu 

koncernu Arcelor Mittal je předurčena pro poskytování přednemocniční neodkladné 

péče uvnitř areálu. Na stanovišti v Ostravě Martinov je navíc dislokován sanitní vůz pro 

převoz novorozenců, jehož provoz zajišťuje řidič, který drží pohotovost a do 30 minut 
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od výzvy KZOS by se měl dostavit na pracoviště. Všechny vozy včetně LZS jsou řízeny 

z KZOS. 

Tabulka 4 Přehled umístění posádek ZZS ÚO Ostrava [zdroj: ÚSZS MSK] 

Stanoviště Posádka RLP Posádka RZP  Posádka LZS Posádka RV 

Ostrava-Zábřeh 1 2  1 1 

IVC Slezská x 1  x x 

Ostrava IBC 1 2  x x 

Ostrava Poruba 1 1  x x 

NH ArcelorMittal 1 x  x x 

3.2 Územní odbor ZZS Nový Jičín 

Zdravotnická záchranná služba v této lokalitě provozuje 6 výjezdových stanovišť 

s celkem 8 posádkami – 3 x RLP, 5 x RZP. Všech 8 posádek slouží v nepřetržitém 

provozu. Na Novojičínsku se nacházejí celkem 4 nájezdy na dálnici.  

Tabulka 5 Přehled umístění posádek ZZS ÚO Nový Jičín [zdroj: ÚSZS MSK] 

Stanoviště Posádka RLP Posádka RZP 

Nový Jičín 1 2 

Kopřivnice x 1 

Frenštát pod Radhoštěm 1 x 

Studénka x 1 

Fulnek 1 x 

Odry x 1 

3.3 Územní odbor ZZS Karviná 

Územní odbor Karviná je rozlohou nejmenší ze 6 ÚO ZZS MSK. Pro zajištění 

přednemocniční neodkladné péče v tomto regionu je vytvořeno 5 výjezdových stanovišť 

s celkem 10 posádkami. 
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Tabulka 6 Přehled umístění posádek ZZS ÚO Karviná [zdroj: ÚSZS MSK] 

Stanoviště Posádka RLP Posádka RZP 

Karviná 1 2 

Orlová 1 x 

Havířov 1 3 

Bohumín x 1 

Český Těšín x 1 

3.4 Nájezdy na dálnici D1 pro posádky ZZS   

Dálnice má v porovnání s ostatními dopravními komunikacemi některá specifika. Patří 

sem zejména jednosměrný provoz, který je zabezpečen použitím dělícího středového 

pásu a téměř vylučuje čelní srážky. Dále pak nepřítomnost běžných křižovatek, které 

jsou nahrazeny mimoúrovňovými kříženími, nepřítomnost železničních přejezdů, 

cyklistů, chodců, standardně by se na dálnici neměla vyskytovat vozidla, která nejsou 

schopna dosáhnout minimální předepsané rychlosti. Všechna tato opatření zvyšují 

bezpečnost provozu na dálnici. [5] 

Pro vozidla IZS je zásadní vlastností dálnice přítomnost středových svodidel 

znemožňujících přejetí z jednoho směru do druhého. Proto je nesmírně důležité pro 

všechny zasahující složky IZS, aby operátor přijímající tísňovou výzvu týkající se 

mimořádné události na dálničním tělese zjistil, ve kterém směru a v ideálním případě na 

jakém kilometru se nehoda či jiná mimořádnost stala. 

Následující tabulky vytvářejí přehled dojezdových časů a vzdáleností z jednotlivých 

stanovišť k nájezdům na dálnici. Data jsou získaná z webových stránek Google Mapy, 

funkcí plánování trasy. Časy jsou samozřejmě přibližné a jsou počítané pro běžná 

vozidla, ne pro vozidla používající výstražné zařízení. Čas jízdy bude dále ovlivněn 

ovlivněn aktuálními meteorologickými podmínkami, sjízdností vozovky, kvalitou 

použitých komunikací, technickým stavem vozidla, denní dobou, intenzitou dopravy, 

jízdními schopnostmi a aktuálním zdravotním stavem řidiče. Nicméně pro představu 

dosažitelnosti dálnice ze strany ZZS jsou uvedená data dostačující  
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i vzhledem k tomu, že jízda s výstražným zařízením většinou dojezdovou dobu zkrátí  

o překvapivě krátkou dobu v řádech desítek sekund. [8] 

Uvedené časy jsou časy jízdy k danému dálničnímu nájezdu. Dojezdové časy až k místu 

mimořádné události budou ve většině případů o pár minut delší. 

Celkový čas, za který se posádka dostaví na místo události, se pak skládá 

z následujících částí: 

 

Obrázek 2 Obecná časová osa doby, za kterou se dostaví posádka na místo události 

Doba od vzniku nehody po zavolání na tísňovou linku se zřejmě pohybuje v řádech 

desítek sekund, v závislosti na tom, zda si zraněný volá sám, nebo zda volá okolo 

projíždějící osoba. Zde by na čas mohla mít vliv denní doba a intenzita dopravy v době 

nehody. 

Převzetí tísňové výzvy operátorem by podle nepsaných pravidel nemělo trvat déle než  

1 - 2 minuty. To je možné v případě „běžných“ hovorů, kdy volající zná přesnou adresu, 

kam se má dostavit pomoc a výstižně specifikuje důvod volání. V případě nehody na 

dálnici, předpokládám především obtížnější lokalizaci místa události a nutnost získat 

více informací pro řešení události ze strany dalších složek IZS (zaklíněné osoby, požár, 

únik provozních kapalin, neprůjezdná komunikace, přítomnost nebezpečných látek). 

Pokyn k výjezdu předává posádce dispečer krajského zdravotnického operačního 

střediska prostřednictvím telefonického rozhovoru a tiskem výjezdového lístku. Do  

2 minut od převzetí výzvy je podle platného zákona o záchranné službě posádka 

povinna vyjet. 

Doba cesty k dálničnímu nájezdu je uvedena v následujících tabulkách. Cesta po dálnici 

může trvat dalších několik minut v závislosti na vzdálenosti místa nehody od nájezdu  

a dále také na délce případné kolony. 

Celková doba od vzniku nehody po příjezd posádky ZZS na místo, se pak pohybuje od 

cca 10 minut výše. 
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Tabulky jsou omezeny dojezdovým časem 30 minut, tam kde je čas delší již není 

tabulka doplněna. Tento čas zohledňuje možnost nasazení posádek v případě nehody 

s větším počtem zraněných, kdy bude třeba na místě více posádek než 4 navrhované. 

S dojezdovým časem 30 minut, ale až na místo události počítá MUDr. Urbánek pro 

prvotní rozvahu o způsobu vedení zásahu (viz kapitola 4.5 Hromadné postižení zdraví). 

Vychází z předpokladu, že závažně traumatizovaní pacienti mají minimální šanci na 

přežití, pokud se jim nedostane definitivního ošetření do dvou hodin. [36]  

Zákon o zdravotnické záchranné službě stanovuje dobu dojezdu posádky na místo 

události z nejblíže umístěného stanoviště ZZS na 20 minut. [6] 

Tabulka 7 Dosažitelnost dálničních nájezdů ze stanovišť ZZS – Novojičínsko 

MÚK 
MÚK 

Bělotín 

MÚK 

Mankovice 

MÚK 

Hladké 

Životice 

MÚK 

Butovice 

MÚK 

Bravantice 
Vzdálenost a čas 

Stanoviště ZZS [km] [min] [km] [min] [km] [min] [km] [min] [km] [min] 

Hranice 6,2 7 16,7 13 24,9 17 31,1 20 38 24 

Nový Jičín 22 19 21 22 12,3 16 18,4 20 25,2 24 

Studénka 28,4 19 18,6 14 10,4 10 4 6 11 10 

Fulnek 23 16 13 11 5 6 11 11 18 14 

Odry 14,6 12 4,6 7 13,5 12 19,5 15 26,4 18 

V tabulce 7 jsou uvedeny dojezdové vzdálenosti stanovišť ZZS k jednotlivým dálničním 

nájezdům na území bývalého okresu Nový Jičín, do výčtu nájezdů jsem přidala ještě 

MÚK Bělotín, který je sice na území Olomouckého kraje, ale je nutné ho využít pro 

najetí do úseku Bělotín – Mankovice ve směru Bohumín a pro sjetí z dálnice ve směru 

opačném. 

Z jednotlivých dojezdových časů je vidět, že ideální umístění pro zásah na dálnici na 

Novojičínsku má posádka RLP Fulnek, která dojede ke všem nájezdům do 20 minut. 

Nejméně výhodné umístění pro zásah na dálnici mají z uvedených stanovišť posádky 
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z Nového Jičína, které mají k nejbližšímu nájezdu Hladké Životice 12,3 km dlouhou 

cestu, která je navíc přes den poměrně frekventovaná a z poloviny vedená přes obce.  

Pro zásah ve směru Bohumín až k MÚK Hladké Životice je teoreticky výhodné jako 

druhou posádku RLP využít posádku z Hranic. Přestože je vzdálenější, pojede většinu 

cesty po dálnici, takže dosahuje podobných časů jako posádka z Nového Jičína. Její 

celkový čas bude ovšem ovlivněn delší dobou aktivace posádky, která musí proběhnout 

přes Krajské zdravotnické operační středisko ZZS Olomouckého kraje. Nehledě na 

nutnost zajištění pokrytí vlastního území, v případě zásahu na území 

Moravskoslezského kraje bude posádka minimálně hodinu mimo své území.  

Co se týká posádek RZP je situace podobná, nejblíže dálnici je umístěna posádka RZP 

Odry a od toho se odvíjejí její dojezdové časy. Obdobně jako RLP Fulnek dojede ke 

všem MÚK do 20 minut. Druhou pro zásah na dálnici výhodně umístěnou posádkou je 

RZP Studénka, která také dojede ke všem MÚK, včetně Bělotína do 20 minut.  

. 

Tabulka 8 Dosažitelnost dálničních nájezdů ze stanovišť ZZS (1. část) 

Tabulky 8 a 9 volně navazují na tabulku 7. Vzhledem k dojezdovým časům některých 

posádek z ÚO Nový Jičín na ostravské dálniční nájezdy jsou zde tyto posádky pro 

porovnání vloženy znovu, stejně jako jsou přidány některá novojičínská MÚK. Pro 

MÚK 
MÚK Hladké 

Životice 

MÚK 

Butovice 

MÚK 

Bravantice 

MÚK 

Klimkovice 
MÚK Rudná Vzdálenost 

a čas 

Stanoviště 

ZZS 
[km] [min] [km] [min] [km] [min] [km] [min] [km] [min] 

Ostrava-

Zábřeh 
28 20 21,8 17 15 13 8 9 2,8 5 

IVC Slezská X X 37,4 30 30,3 26 23,6 23 18,9 20 

Ostrava IBC 35,7 24 29,5 21 22,7 17 15,7 14 10,9 11 

Ostrava 

Poruba 
26,7 22 20,5 19 13,7 16 6,6 11 7,2 11 

Bohumín 44,2 27 38,2 24 31,4 21 24,4 17 19,6 15 

Orlová X X X X 37,6 29 33,4 29 28,1 26 

Studénka 10,4 10 4 6 11 10 18 14 22,7 16 

Fulnek 5 6 11 11 18 14 25,2 18 30 20 
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snadnější porovnání časů a kvůli prostorové náročnosti tabulek jsou také přidány jediné 

2 posádky z ÚO Karviná – RZP Bohumín a RLP Orlová. Dle tabulky 8 má v zásadě pro 

zásah na dálnici velmi výhodné umístění centrální stanoviště ZZS v Ostravě Zábřehu. 

Toto stanoviště zároveň disponuje nejvyšším počtem posádek v celém kraji. Proto je 

také pravděpodobné, že bude některá posádka z tohoto stanoviště k dispozici. Od dubna 

letošního roku na stanoviště Ostrava IBC byla přidána posádka RZP, aby byl pokryt 

neustále narůstající počet tísňových výzev. Tím se také zlepšila dostupnost posádky 

RZP z tohoto stanoviště pro případné události na dálnici. Posádka Ostrava IVC Slezská 

je pro zásah na dálnici použitelná spíše výjimečně, neboť díky svému umístění má 

dojezdové časy příliš dlouhé. To je dáno hlavně tím, že její cesta k nejbližšímu nájezdu 

vede z velké části městem.  

Tabulka 9 Dosažitelnost dálničních nájezdů ze stanovišť ZZS (dokončení) 

MÚK 
MÚK 

Severní spoj 

MÚK 

Místecká 

MÚK 

Vrbice 

MÚK 

Bohumín 

Západ 

MÚK 

Bohumín 

Východ 

MÚK Státní 

hranice 

ČR/Polsko 
Vzdálenost 

a čas 

Stanoviště 

ZZS 
[km] [min] [km] [min] [km] [min] [km] [min] [km] [min] [km] [min] 

Ostrava 

Zábřeh 
5,7 8 9,4 10 13,9 12 18,7 15 20,7 16 20,7 18 

IVC 

Slezská 
15,6 19 7,6 15 7,5 13 12,6 18 14,6 19 18,6 21 

Ostrava 

IBC 
7,9 10 3,1 6 7,5 9 12,8 12 14,8 13 14,8 15 

Ostrava 

Poruba 
7,5 10 11 12 15,7 15 20,6 18 22,6 19 26,6 22 

Bohumín 16,6 13 12,9 11 8,4 9 2,9 5 1 1 5 3 

Orlová 25,2 25 21,3 23 17,4 21 11,8 17 13,8 13 17,8 15 

Studénka 25,9 18 29,5 20 34 22 39 25 41 26 45 28 

Fulnek 33,1 22 36,9 24 41 26 46,1 29 48,1 30 X X 

Posádky ze stanoviště Ostrava Poruba jsou pro zásah na dálnici umístěné poměrně 

výhodně, jak je vidět z dojezdových časů, jsou srovnatelné s časy posádek ze stanoviště 

Ostrava IBC. „Protilehlého“ umístěné obou stanovišť jsem využila při tvorbě plánu 
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pokrytí dálnice posádkami ZZS. Dálnice na území Ostravy je posádkami ZZS pokrytá 

velmi dobře. 

Horší situace je na úseku MÚK Vrbice – MÚK Bohumín Západ, ve směru Hranice na 

Moravě, kde nejbližší posádkou je RZP Bohumín, která k nájezdu dojede za 5 minut. 

Další posádkou je posádka Ostrava IBC, která má dojezdový čas k nájezdu 12 minut. 

Poměrně výrazný časový rozdíl může být pro dvoučlennou posádku RZP Bohumín 

nepříjemný obzvláště v situaci s více zraněnými. 

Pro zatím do provozu neuvedená MÚK budou vzdálenosti prodloužené - v případě 

MÚK Bohumín Východ cca o 2 km, v případě MÚK Státní hranice ČR/Polsko  

o cca 6 km. Dojezdové časy se prodlouží o dobu odpovídající vzdálenosti tj. v prvním 

případě cca o minutu, v druhém případě cca o 2 minuty.  

Následuje tabulka 10, ta je vytvořena s cílem přehledně a stručně vyjádřit možnosti 

záchranné služby při zásahu na dálnici v Moravskoslezském kraji. Návrh posádek je 

rozdělen na dvě varianty a to dle směru, ve kterém mimořádná událost vznikla. 

V případě nájezdu Mankovice jsou posádky stejné pro oba směry. Pro většinu nájezdů 

je výhodnější vyměnit pořadí povolávaných posádek i v případě, že mají shodné, nebo  

o pár minut se lišící časy dojezdu k dálničnímu nájezdu. Jsou to případy, kdy se nehoda 

stane ve směru jízdy přijíždějící posádky, která ušetří čas, protože nebude muset 

z dálnice sjet a najet do opačného směru. Příkladem může být nájezd Hladké Životice, 

kam má posádka RZP Studénka dojezdový čas 10 minut. Při nehodě ve směru 

Mankovice je RZP Studénka druhou zvolenou posádkou po posádce RLP Fulnek. Při 

nehodě ve směru Butovice by však RZP Studénka musela z dálnice sjet a najet do 

opačného směru. To by ji zdrželo, proto jsem pro tento směr zvolila posádku RZP Odry, 

která je sice o 2 minuty pomalejší, ale pojede přímo bez otáčení.  
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Tabulka 10 Návrh pokrytí dálnice D1 posádkami ZZS v Moravskoslezském kraji  

MÚK Exit 
Souřadnice 

GPS 

Posádky ZZS pro 

směr státní hranice 

ČR/Polsko 

Posádky ZZS pro 

směr Hranice na 

Moravě 

Bělotín 311 
49°35'14.679"N 

17°46'0.087"E 

RLP/RZP Hranice 

RZP Odry 

RLP Fulnek 

RLP/RZP Nový Jičín 

Olomoucký kraj 

RLP/RZP Hranice 

Mankovice 321 
49°38'36.921"N 

17°52'22.018"E 

RZP Odry 

RLP Fulnek 

RLP/RZP Hranice 

RZP Studénka 

RZP Odry 

RLP Fulnek 

RLP/RZP Hranice 

RZP Studénka 

Hladké 

Životice 
330 

49°41'25.373"N 

17°57'23.900"E 

RLP Fulnek 

RZP Odry 

RZP Studénka 

RLP/RZP Nový Jičín 

RLP Fulnek 

RZP Studénka 

RZP Odry 

RLP/RZP Nový Jičín 

Butovice 336 
49°43'36.116"N 

18°0'57.103"E 

RZP Studénka 

RLP Fulnek 

RZP Odry 

RLP/RV/RZP Ostrava 

Zábřeh 

RZP Studénka 

RLP Fulnek 

RLP/RV/RZP Ostrava 

Zábřeh 

RZP Odry 

Bravantice 342 
49°45'18.454"N 

18°5'44.772"E 

RZP Studénka 

RLP Fulnek 

RLP/RV/RZP Ostrava 

Zábřeh 

RLP/RZP Ostrava 

Poruba 

RZP Studénka 

RLP/RV/RZP Ostrava 

Zábřeh 

RLP Fulnek 

RLP/RZP Ostrava 

Poruba 

Klimkovice 349 
49°47'59.777"N 

18°8'33.479"E 

RLP/RV/RZP Ostrava 

Zábřeh 

RLP/RZP Ostrava 

Poruba 

RZP Studénka 

RLP/RZP Ostrava 

IBC 

RLP/RV/RZP Ostrava 

Zábřeh 

RLP/RZP Ostrava 

Poruba 

RLP/RZP Ostrava 

IBC 

RZP Studénka 

Rudná 354 
49°48'34.697"N 

18°12'23.176"E 

RLP/RV/RZP Ostrava 

Zábřeh 

RLP/RZP Ostrava 

Poruba 

RLP/RZP Ostrava 

IBC 

RZP Studénka 

RLP/RV/RZP Ostrava 

Zábřeh 

RLP/RZP Ostrava 

IBC 

RLP/RZPOstrava 

Poruba 

RZP Bohumín 
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Severní 

spoj 
357 

49°50'7.570"N 

18°13'6.434"E 

RLP/RV/RZP Ostrava 

Zábřeh 

RLP/RZP Ostrava 

Poruba 

RLP/RZP Ostrava 

IBC 

RZP Bohumín 

RLP/RV/RZP Ostrava 

Zábřeh 

RLP/RZP Ostrava 

IBC 

RLP/RZP Ostrava 

Poruba 

RZP Bohumín 

Místecká 361 
49°51'23.508"N 

18°15'14.707"E 

RLP/RZP Ostrava 

IBC 

RLP/RV/RZP Ostrava 

Zábřeh 

RLP/RZP Ostrava 

Poruba 

RZP Bohumín 

RLP/RZP Ostrava 

IBC 

RLP/RV/RZP Ostrava 

Zábřeh 

RZP Bohumín 

RLP/RZP Ostrava 

Poruba 

Vrbice 365 
49°52'42.650"N 

18°18'13.842"E 

RLP/RZP Ostrava 

IBC 

RZP Bohumín 

RLP/RV/RZP Ostrava 

Zábřeh 

RZP Ostrava Slezská 

RZP Bohumín 

RLP/RZP Ostrava 

IBC 

RLP/RV/RZP Ostrava 

Zábřeh 

RZP Ostrava Slezská 

Bohumín 

Západ 
370 

49°54'41.184"N 

18°19'49.706"E 

RZP Bohumín 

RLP/RZP Ostrava 

IBC 

RLP/RV/RZP Ostrava 

Zábřeh 

RLP Orlová 

RZP Bohumín 

RLP/RZP Ostrava 

IBC 

RLP Orlová 

RLP/RV/RZP Ostrava 

Zábřeh 

Bohumín 

Východ 

372 

? 
? 

RZP Bohumín 

RLP Orlová 

RLP/RZP Ostrava 

IBC 

RLP/RV/RZP Ostrava 

Zábřeh 

RZP Bohumín 

RLP Orlová 

RLP/RZP Ostrava 

IBC 

RLP/RV/RZP Ostrava 

Zábřeh 

Státní 

hranice 

ČR/Polsko 

376 

? 
? Polsko 

RZP Bohumín 

RLP Orlová 

RLP/RZP Ostrava 

IBC 

RLP/RV/RZP Ostrava 

Zábřeh 

3.5 Dílčí závěr 

Cílem této kapitoly bylo nejprve vytvořit přehled použitelných posádek pro zásah na 

dálnici D1 v Moravskoslezském kraji. Na to navázalo stanovení dojezdových časů  

a vzdáleností z jednotlivých stanovišť záchranné služby k dálničním nájezdům. Z těchto 

údajů jsem následně vytvořila plán pokrytí dálnice posádkami ZZS v obou směrech. 
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Kritérium pro tvorbu plánu byly časy dojezdu posádek k dálničním nájezdům. Nebrala 

jsem ohled na hranice územních odborů a posádky by tak zajížděli na území sousedních 

okresů. Z dojezdových časů k nájezdu Bohumín je zřejmé, že následujících a zároveň 

posledních zhruba 6 km dálnice, zatím neuvedených do provozu bude pokryto 

dojezdem posádky RZP Bohumín, ostatní navržené dojedou v delších časových 

intervalech. Přestože zřejmě bude dodržena dojezdová doba 20 minut stanovená 

zákonem, bylo by však vhodné zabezpečit lepší pokrytí tohoto úseku. Už nyní, přestože 

úsek není zprovozněn, zde vznikají nehody na základě nepozornosti řidičů, kteří si 

nevšimnou, že dálnice končí. Po spojení dálnice D1 s polskou dálnicí A1 by bylo 

vhodné vytvořit smlouvu s polským poskytovatelem ZZS o přeshraniční spolupráci. 

Alespoň pro úsek státní hranice ČR/Polsko – Bohumín Západ. Případně by mohlo dojít 

k přesunu jedné posádky RZP ze stanoviště Ostrava IBC na Hasičskou stanici Ostrava 

Slovenská, která sídlí přímo u dálničního nájezdu Místecká. Její dojezdový čas na státní 

hranici by byl přibližně 10 minut.  

Závěrečným výstupem z celé této kapitoly jsou mapy uvedené v přílohách, které by se 

mohly stát pomocníkem dispečerů krajského zdravotnického operačního střediska pro 

případ nehody na dálnici. V mapách jsou vyznačena jednotlivá mimoúrovňová křížení  

a ke každému z nich jsou uvedené posádky dle tabulky 10.  
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4 Vyhodnocení dostupnosti posádek ZZS pro případ nehody na 

D1 v Moravskoslezském kraji a kapacita jejich prostředků 

s ohledem na počet zraněných 

V této kapitole na úvod popíši fungování zdravotnické záchranné služby od přijetí 

tísňové výzvy pro předání pacienta do zdravotnického zařízení. V další části je potom 

uvedena materiální základna pro běžné události a pro události s hromadným postižením 

zdraví.  

Pro vyhodnocení dostupnosti posádek ZZS v případě hromadného postižení zdraví jsem 

využila nehody tramvají v Ostravě Vřesině a vlakové nehody ve Studénce. Obě nehody 

si vyžádaly větší počty zraněných a ZZS na situace musela adekvátně reagovat. 

4.1 Oznámení nehody 

V této kapitole jsou informace již se zaměřením na nehodu na dálnici. Postup operátora 

při získávání informaci od volajícího je obdobný i u ostatních druhů běžných tísňových 

hovorů. 

Základem je samozřejmě přítomnost někoho, kdo nehodu oznámí. V případě nehody 

bez zranění, či lehčího zranění je možné, že si zavolá posádka havarovaného vozu 

pomoc sama. V případě těžkých zranění, je obvykle nutné, aby pomoc zavolala osoba, 

která se nehody přímo neúčastnila. V obou případech je však základem důsledná práce 

operátora tísňové linky. V případě dopravní nehody, kdy je zjevné, že bude potřeba 

zásah více složek IZS, je doporučeno volat tísňovou linku 112, která mimo jiné 

disponuje technologií přibližné lokalizace volajícího a program Dispečer TCTV 112 

umožňuje liniové vyhledávání. Pokud je volající dezorientován, neví, odkud volá, jaké 

město míjel naposled, je na operátorovi, aby dokázal volajícího navést na nějaký 

identifikační bod, nejlépe kilometrovník, či číslo SOS hlásky. Zároveň je nutné zjistit 

směr, ve kterém se havarované vozidlo nachází. V MSK je důležité odlišit, zda je 

volající na dálnici či rychlostní silnici I/48 „čtyřpruh“, která díky dvěma jízdním 

pruhům v obou směrech a dělícímu středovému pásu v některých úsecích připomíná 
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dálnici. Proto jsou zde na místě cílené dotazy odkud kam volající jede apod., protože 

mnoho lidí neví, po jaké silnici vlastně jede. Nejdůležitější je samozřejmě zjistit místo 

nehody, ale není to vše.  

Dále je potřeba zjistit počet a typ havarovaných vozidel, zda se nacházejí na silnici, či 

mimo, nebo jde o nehodu v tunelu, počet zraněných, zda je někdo zaklíněn a potřebuje 

vyprostit, zda vozidla nehoří a případně únik provozních kapalin. Důležitou informací je 

také výskyt nebezpečných látek v některém z havarovaných vozů. V případě výskytu 

zraněných je hovor dále předán na KZOS, kde je již na zdravotníkovi, aby zjistil detaily 

ohledně závažnosti stavu zraněných osob. Poskytl telefonicky asistovanou první pomoc 

a rozhodl o nutnosti vyslání posádek ZZS - typ a počet posádek, případně LZS. Pokud 

je hovor předáván z tísňové linky 112, nemusí se již operátor ZZS zdržovat lokalizací 

místa nehody a zjišťováním výše uvedených technických podrobností.  

Pokud ovšem potřebuje volající pouze zdravotnickou pomoc je číslem volby tísňová 

linka ZZS 155. 

Pro odhad počtu zraněných osob v případě, že oznamovatel není schopen říci, kolik se 

na místě nachází zraněných osob, může sloužit následující tabulka:  

Tabulka 11 Odhad počtu zasažených osob při různých typech událostí [9] 

 

 

 

 

Typ události Charakter poranění Typický počet 

postižených 

Běžné 

rozpětí 

Dopravní nehoda dvou 

osobních vozidel 

Tupá 3-4 2-8 

Nehoda autobusu Tupá 10-15 10-45 

Nehoda lehkého letadla Tupá 1-2 1-4 

Nehoda dopravního letadla Popáleniny 20 – 80 20 – 250 

Požár budovy Inhalační trauma Desítky Desítky 

Průmyslová havárie  Intoxikace Desítky Stovky 
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4.2 Činnost krajského zdravotnického operačního střediska Zdravotnické 

záchranné služby Moravskoslezského kraje 

Krajské zdravotnické operační středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje je 

od ledna roku 2011 umístěné budově Integrovaného bezpečnostního centra v Ostravě. 

Základním úkolem KZOS je příjem tísňových výzev a operační řízení posádek v celém 

kraji. Pracovníci KZOS jsou rozděleni na tzv. dispečery a „call-takery“. Prací dispečera 

je předávání tísňových výzev posádkám, komunikace s posádkou během výjezdu, 

komunikace se zdravotnickými zařízeními tj. operační řízení a činnost „call-takera“ 

spočívá v přebírání tísňových hovorů, tzn. vytěžení informací, jejich zaznamenání do 

informačního systému, klasifikace naléhavosti a odeslání dat dispečerovi. Zaměstnanci 

se na obou pozicích pravidelně střídají, aby zvládali obě funkce a byli tak vzájemně 

zastupitelní. 

Po přijetí tísňové výzvy se vysílají posádky spádově nejbližší, případně dnes díky tomu, 

že jsou sanitní vozy a vrtulník ZZS Moravskoslezského kraje vybaveny sledovacím 

zařízením, je možné operativně použít posádku, která je události nejblíže. V případě 

rozhodnutí o nasazení vrtulníku probíhá nejprve komunikace dispečera s pilotem  

o letových podmínkách, především se řeší meteorologické podmínky, denní doba  

a možnosti přistání na místě nehody. LZS se využívá v případě těžkých poranění, při 

události v nedostupném terénu a nutnosti přemístění členů posádky v podvěsu vrtulníku, 

ve výjimečných případech je možné LZS využít také místo posádky RLP, pokud není 

v dosahu a situace si žádá přítomnost lékaře.  

Přestože jsou sanitní vozy vybaveny navigacemi, ne vždy jsou funkční a ne vždy 

vyberou tu nejvhodnější cestu. Od dispečerů je v takovém případě vyžadována 

schopnost rychle se orientovat v mapě a zároveň předat srozumitelné informace posádce 

o dalším směru jízdy. Bohužel u krajských operačních středisek chybí operátorům 

místní znalost, nelze pojmout místopis celého kraje tak podrobně, jak někdy situace 

vyžaduje. 

Při běžných událostech je standardem jedna posádka na jednoho pacienta. V případě 

větší události je třeba rozhodnout, jaké množství posádek a prostředků bude v první 

chvíli na místo události vysláno. Je nutné pokrýt potřebu události, ale zároveň je nutné 
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udržet pohotovost pro další události. Dispečer se dostává do nepříjemné pozice - na 

základě informací od volajícího, který je často šokován situací a může situaci jak 

podhodnotit, tak nadsadit, musí odhadnout závažnost situace a potřebu posádek  

a prostředků na místě. Pokud se na místě vyskytuje více zraněných, musí dispečer 

rozhodnout o závažnosti dalších volání a zvolit naléhavost jednotlivých událostí a tomu 

přizpůsobit svoji činnost. Proto je velmi důležité, aby první posádka, která se dostaví na 

místo události většího rozsahu, vyhodnotila situaci a podala upřesňující informace 

operačnímu středisku.  

Výše zmíněné prvotní upřesňující hlášení z místa události může mít podobu následující 

mnemotechnické pomůcky: „METHANE“  

M My callsign = volací znak posádky, která podává hlášení. 

E Exact location = přesné místo události. 

T Type of event = typ (charakter) události. 

H Hazard = rizika na místě. 

A Acces = přístupové trasy, přístup. 

N Number of victims = odhad počtu obětí. 

E Emergency service = přítomné a potřebné složky IZS. [9] 

Pro orientační prvotní odhad zdravotních následků na místě události lze využít 

následující schéma: 

 Ztráty na životech na místě nehody  20 %, 

 těžká zranění     20 %, 

 středně těžká zranění    20 %, 

 lehká zranění     40 %. [12] 

4.3 Výjezdové posádky ZZS  

Výjezdové posádky ZZS v MSK odpovídají složením zákonnému předpisu a najdeme 

zde 4 typy výjezdových posádek ZZS (definice jednotlivých typů posádek viz kapitola  

1 Definice pojmů): 

 posádka LZS 

 posádka RLP 

 posádka RZP 
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 posádka RV 

ÚSZS MSK v současné době neprovozuje zdravotní dopravní službu. Tyto služby 

provozují soukromí poskytovatelé a v případě potřeby jsou kontaktována jejich operační 

střediska. Pro případ hromadného postižení zdraví jsou jejich vozidla využita pro odvoz 

lehce zraněných osob.  

4.3.1  Vozidla záchranné služby  

Vozidlo RLP musí splňovat požadavky na vozidlo a jeho vybavení podle technické 

normy ČSN EN 1789 stanovené pro silniční ambulanci záchranné služby typu B nebo 

pro mobilní jednotku intenzivní péče typu C. Zároveň musí vozidlo splňovat podmínky 

pro provoz na pozemních komunikacích podle jiných právních předpisů. [3] Pro účely 

RLP se v Moravskoslezském kraji využívá nejčastěji vozů Mercedes Benz Sprinter. 

 

Obrázek 3 Vozidlo RLP Mercedes Benz Sprinter [30] 

 

Vozidlo RZP musí splňovat stejné podmínky jako vozidlo RLP, nemusí však splňovat 

podmínky pro mobilní jednotku intenzivní péče typu C. [3] Vozidla využívaná v rámci 

Moravskoslezského kraje jsou nejčastěji typu Volkswagen Transporter 5, technicko-

taktická data jednotlivých vozů se mohou lišit, dle jednotlivých dodávek. 
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Obrázek 4 Vozidlo RZP Volkswagen Transporter 5 [31] 

4.3.2 Vybavení vozů záchranné služby 

Vybavení vozidel ZZS věcnými a technickými prostředky je stanoveno v příloze  

č. 7 vyhlášky č. 92/2012 Sb. Předpis stanovuje, jaké technické prostředky by měly být 

umístěny v jednotlivých typech vozidel, tzn., že existuje rozdíl mezi požadavky na 

vybavenost vozidel RLP, RV a RZP. 

Ve vozidlech záchranné služby najdeme také samozřejmě léčiva. Léky jsou ve větší 

míře umístěné ve vozidlech standardně obsazených lékařem, tzn. RLP, RV, LZS. 

Posádky RZP mají v dispozici obvykle menší výběr léků. Vychází to mimo jiné 

z omezených kompetencí zdravotnických záchranářů k podávání léků. Zároveň ale 

mohou být sanitní vozy RZP a RLP vybaveny stejně z důvodu zastupitelnosti vozidel 

v případě poruchy. Požadavky na vybavení jednotlivých typů vozidel medikamenty je 

dáno vyhláškou č. 51/1995 Sb. Příklad vybavení vozidla léky je uveden v příloze 1. 

4.4 Výjezd posádky ZZS 

V předchozí kapitole jsou uvedeny typy posádek ZZS, se kterými se můžeme jako 

pacienti setkat. Je vždy na operačním středisku, aby z omezeného množství získaných 

informací správně rozhodlo o vyslání správného typu posádky. Po tomto rozhodnutí 

následuje aktivace vybrané posádky, v případě KZOS MSK dispečer, buď ten který je 

určen pro řízení daného okresu, nebo ten, který je aktuálně volný, telefonickým 
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hovorem a posláním výjezdového lístku do tiskárny vybrané posádky předá informaci  

o tísňové výzvě posádce.  

Posádka bez dalšího prodlení vyjíždí na místo události. Nyní jsou sanitní vozy v MSK 

vybaveny navigacemi a sledovacím zařízením. Dříve se spoléhalo na místní znalost 

posádek a k dispozici byly a stále jsou mapové podklady. Pro informování operačního 

střediska o stavu posádky se využívají tzv. kódy typické činnosti odesílané pomocí 

radiostanice či navigace. Díky tomu dispečer na obrazovce vidí, zda je posádka na cestě 

k události, na místě, zda jede do zdravotnického zařízení, či zda se vrací na základnu. 

Pomocí radiostanice lze také poměrně nenápadně, operačnímu středisku ohlásit stav 

nouze při ohrožení posádky. 

Posádka po dojezdu na místo vyšetří a ošetří pacienta. V případě posádky RZP 

následuje převoz a předání pacienta do zdravotnického zařízení. Posádka RLP 

respektive lékař se může rozhodnout dle stavu pacienta o jeho transportu do 

zdravotnického zařízení, nebo v případě, že stačilo jednorázové ošetření, může ponechat 

pacienta doma. 

Po návratu posádky na základnu musí posádka doplnit použitý materiál. Dokumentaci  

o výjezdech dnes posádky ÚSZS MSK vyplňují do elektronických formulářů, které mají 

v noteboocích - notebook a tiskárna je součástí vybavení každého sanitního vozu. 

4.5 Hromadné postižení zdraví - posádky a prostředky ÚSZS MSK 

Povinností ZZS je mimo jiné zajistit péči o občany v případě hromadného neštěstí. Pro 

ošetření většího počtu pacientů je potřeba určitý počet zdravotníků a ti musí mít 

dostatek materiálu, který jim umožní poskytnout zasaženým lidem prvotní ošetření  

a stabilizaci pro převoz do cílového zdravotnického zařízení. 

4.5.1 Nasazení posádek ZZS v případě hromadné nehody 

Hromadné postižení zdraví, hromadné neštěstí, hromadná nehoda všechny tyto pojmy 

v podstatě vyjadřují totéž. V současné době se ustálil termín hromadné postižení zdraví, 

který postihuje všechny osoby zasažené událostí. Nemusí být nutně zraněné. Hromadná 

neštěstí jsou hojně diskutované téma. Už samotná definice pojmu není jednotná, liší se 
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také počty zraněných, se kterými se v jednotlivých stupních počítá a od toho se také 

odvíjejí případné návrhy na řešení události a počty nasazených posádek. 

Možná dělení a definice hromadného postižení zdraví: 

Prvním příkladem může být následující dělení událostí dle publikace Medicína katastrof 

a hromadných neštěstí: 

 Nehoda – současné zranění či zasažení 2 - 5 osob, z čehož alespoň jedna je 

v kritickém stavu, 

 velká nehoda/hromadné neštěstí omezené – současně postiženo nejvíce 10 osob, 

z nichž alespoň jedna je v kritickém stavu. Situaci je schopno vyřešit několik 

výjezdových posádek, není potřeba aktivace traumatologického plánu, 

 hromadné neštěstí/hromadné neštěstí rozsáhlé – náhlé a současně vzniklé 

postižení více než 10 a méně než 50 osob, z nichž minimálně jedna je 

v kritickém stavu. Situace vyžaduje aktivaci traumatologického a havarijního 

plánu, 

 katastrofa – náhlé a současně vzniklé postižení více než 50 osob bez rozdílu 

postižení. Událost bude třeba řešit aktivací krizových plánů a využitím 

veškerých dostupných prostředků, včetně vyžádání mezikrajské výpomoci. [33] 

Dle traumatologického plánu ZZS Moravskoslezského kraje je dělení událostí 

následující: 

 Hromadné postižení zdraví omezené – při události bylo zasaženo nejvíce 20 

osob, traumatologický plán se neaktivuje. 

 Hromadné postižení zdraví rozsáhlé – zraněno či zasaženo událostí bylo více než 

20, ale méně než 50 osob. Traumatologický plán se aktivuje. 

 Katastrofa – na místě události se vyskytuje více než 50 zraněných osob. 

Traumatologický plán se aktivuje, včetně svolávání záloh. [37] 

Dle návrhu prováděcí vyhlášky k zákonu O zdravotnické záchranné službě je za 

hromadné postižení osob považována mimořádná událost, jejíž řešení vyžaduje 

současné nasazení 3 a více posádek ZZS, nebo událost s 15 a více postiženými osobami. 

[25] 
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Definice hromadného postižení zdraví dle Hodgetts a Mackway-Jones 

„… jakákoliv nehoda, při které počet obětí, závažnost stavu a typ jejich poranění nebo 

místo nehody vyžaduje nasazení mimořádných prostředků …“ Tato definice nepočítá 

s konkrétními čísly počtu obětí nehody. [22] 

MUDr. Urbánek ve své dizertační práci podobně konstatuje, že není tak moc důležitý 

počet raněných a postižených, klade důraz spíše na poměr mezi počtem zraněných  

a počtem zasahujících zdravotníků zároveň s ohledem na závažnost poranění. [35] 

Traumatologický plán ZZS Moravskoslezského kraje za hromadné neštěstí v podstatě 

považuje až událost s více než 20 zasaženými osobami. Hranice 50 zasažených osob 

uváděná v publikaci Medicína katastrof a hromadných neštěstí vychází zejména 

z kapacity záchranných sborů na území územního odboru. Je to nejvíce pravděpodobný 

počet zasažených, které lze vyprostit, ošetřit a transportovat v rámci kapacity jednoho 

územního odboru. Při události uvedeného rozsahu by nemělo být nutné povolávat posily 

ze sousedních územních odborů. K tomuto počtu by měla být víceméně směrována 

opatření ve fázi traumatologického plánování po stránce materiálního a personálního 

zabezpečení. [33] 

S výše uvedenými „pevně“ stanovenými počty zasažených je možné polemizovat. 

Nezahrnují totiž závažnost stavu jednotlivých zasažených osob a tím pádem není ani 

vysloven požadavek na žádoucí počet lékařů a zdravotnických záchranářů na místě 

události.  

Proto také není možné pevně stanovit, kolik posádek bude v případě události s větším 

počtem zraněných potřeba. Ve chvíli, kdy na místo události dorazí první posádka ZZS  

a zjistí rozsah události, může postupovat buď dle postupů urgentní medicíny, nebo 

podle zásad medicíny katastrof. Cíl obou postupů je v zásadě stejný, přesto je mezi 

oběma postupy zásadní rozdíl vyplývající z odlišného přístupu a možností v diagnostice 

a péči o individuálního postiženého a o hromadné postižení zdraví. [33] 

Urgentní medicína - na místě je relativní dostatek sil a prostředků a tím pádem je možné 

se věnovat konkrétnímu zraněnému a poskytnout mu přednemocniční péči na nejvyšší 

možné úrovni. Naopak při použití postupů medicíny katastrof je na místě nedostatek sil 
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a prostředků. První posádky po zhodnocení situace musí nejprve roztřídit zraněné 

osoby. Cílem postupů medicíny katastrof je zajistit šanci na přežití co největšímu počtu 

zraněných. O tom, kterým postupem se na místě bude pracovat, rozhodne první lékař na 

místě události. Musí přitom vycházet nejen z počtu a závažnosti zraněných, ale také 

z celkového počtu posádek ZZS, které jsou k dispozici a musí zohlednit dobu, za kterou 

se posádky mohou dostavit. [36] 

MUDr. Urbánek na základě statistiky, kterou vytvořil, došel k závěrům, že se v České 

republice nejčastěji vyskytují hromadná postižení zdraví s 10 – 50 postiženými a že 

taková událost je víceméně řešitelná prostředky ZZS ve službě v rámci jednoho kraje  

a bez nutnosti povolat zálohy. Zároveň vytvořil obecnou tabulku, která zahrnuje počet 

zraněných, závažnost zranění a počet dostupných posádek RLP do 30 minut. Tabulka 

by měla usnadnit rozhodnutí prvního lékaře na místě o tom, zda postupovat dle zásad 

urgentní medicíny či dle zásad medicíny katastrof. [36] Tabulka s hodnocením 

závažnosti zranění tzv. NACA Skóre je umístěna v příloze 3.  

Tabulka 12 Řešení zásahu dle urgentní medicíny nebo medicíny katastrof [36] 

Postižených 

celkem 

Počet 

zraněných 

s NACA Skóre  

3 – 6 

Počet posádek 

RLP do 30 

minut 

Postup dle 

urgentní 

medicíny 

Postup dle 

medicíny 

katastrof 

5 2 1 X  

5 – 10 3 - 4 2 X  

5 – 10 5 – 6 3 X  

10 – 15 7 - 8 4 X  

10 – 15 8 - 10 5 X  

15 – 20 10 - 12 6 X  

20 a více    X 

V podmínkách ZZS MSK, pokud bychom chtěli nasadit 6 lékařů během 30 minut  

u jedné události, znamenalo by to například pro událost na dálnici použití všech 
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ostravských lékařů ZZS ve službě a navíc jedné posádky RLP z územního odboru Nový 

Jičín. Myslím, že reálnější je nasazení menšího počtu lékařů a postup dle medicíny 

katastrof již od nižšího počtu zraněných či postižený osob než je uváděných 20. 

4.5.2 Hromadná postižení zdraví v Moravskoslezském kraji 

Moravskoslezský kraj v roce 2008 postihly hned dvě mimořádné události doprovázené 

větším počtem zraněných osob. O obou událostech bylo napsáno mnoho článků  

a analýz, proto uvedu jen kratičký popis zaměřený na srovnání počtu a závažnosti 

zraněných osob a počtu zasahujících zdravotníků: 

Srážka dvou tramvají jedoucích proti sobě na jedné koleji  

Ostrava Vřesina 11. 4. 2008 

V tramvajích cestovalo cca 50 osob. Nehoda si vyžádala 39 zraněných osob, z toho 13 

těžce zraněných. 2 osoby zemřely na místě. Dle prvotního nahlášení události tehdejšímu 

Centru tísňového volání v Ostravě se mělo na místě nacházet asi 20 zraněných. Nakonec 

bylo zraněných dvakrát více, než byl prvotní odhad. Situace na místě byla specifická 

těžkým terénem. Místo bylo nedostupné pro běžné sanitní vozy. Proto zde byla velmi 

efektivně využita LZS a terénní vozidlo RV Volkswagen Touareg. Celkem byly 

nasazeny tyto prostředky ZZS: [11] 

 1 x LZS 

 1 x RV+ 1 x RLP 

 2 x RZP 

 4 x DRNR 

 + samozřejmě HZS, Policie ČR a Městská policie Ostrava 

Součet posádek ZZS podle osazení vypadal následovně:  

3 lékaři, 5 středních zdravotnických pracovníků, 12 nižších zdravotnických pracovníků 

(sanitářů). [11] 

Z výčtu sil ZZS na místě je vidět, že pro ošetření poměrně vysokého počtu zraněných 

„stačilo“ 19 zdravotníků z toho 3 lékaři. V porovnání s tabulkou MUDr. Urbánka pro 

odhad počtu lékařů potřebných na místě události vyplývá, že bychom dle celkového 

počtu zraněných měli na místě postupovat dle zásad medicíny katastrof. Po protřídění 

zraněných jsme se dostali k počtu 13 těžce zraněných tj. hodnocení NACA 3 a vyšší 
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(viz příloha 3). Pokud by se mělo po protřídění postupovat podle postupů urgentní 

medicíny a dle návrhové tabulky 12, bylo by žádoucí mít na místě 6 posádek RLP.  

Skutečnost, že stačili na místě pouze 3 lékaři, byla ovlivněna především postupným 

vyprošťováním těžce zraněných pacientů. Kdy vyprošťování 11 těžce zraněných trvalo 

30 – 180 minut. Nebylo tedy možné („nutné“) postarat se o všechny těžce zraněné 

najednou. [11] 

Zranění byli postupně rozvezeni do 3 ostravských nemocnic, kdy do Fakultní 

nemocnice Ostrava, bylo směrováno celkem 23 zraněných, z toho 7 těžce zraněných  

a 5 dětí (spuštěn traumatologický plán nemocnice). Městská nemocnice Ostrava Fifejdy 

přijala celkem 11 pacientů, z toho 5 těžce zraněných. Nemocnice Vítkovice ošetřila  

4 lehce zraněné osoby. 3 osoby byly odvezeny k ošetření až z místa bydliště. [11] 

Železniční neštěstí ve Studénce 8. 8. 2008 

Náraz mezinárodní vlakové soupravy do mostní konstrukce spadlé do kolejiště. Ve 

vlaku cestovalo cca 420 osob. Nárazem vykolejily 4 vozy soupravy, zadních 6 vozů 

zůstalo na kolejích. Při řešení této události se odhady zraněných pohybovaly od počtu 

10 zraněných až počtu 100 zraněných a 10 mrtvých osob. Skutečnost byla zhruba 

uprostřed. Tříděním zraněných prošlo celkem 41 osob, z toho bylo 6 osob mrtvých na 

místě, 9 osob těžce zraněno, 15 osob středně těžce zraněno a 11 osob utrpělo lehká 

zranění. Celkově ovšem prošlo ošetřením v nemocnicích 67 osob. Přes diametrálně 

odlišné odhady počtu zraněných, došlo k aktivaci traumatologických plánů ZZS  

a ostravských nemocnic. Zároveň byla o spolupráci požádána LZS Olomouc a pozemní 

posádky RLP a RZP sousedních územních odborů a sousedních krajů. Celkem byly 

nasazeny tyto prostředky ZZS: [11] 

 2 x LZS 

 10 x RLP 

 1 x RV 

 8 x RZP 

 25 x DRNR 

Celkem na místě zasahovalo cca 110 zaměstnanců záchranných služeb včetně 18 lékařů. 

Do záchranných prací se zapojili také zdravotníci a lékaři z blízkého zdravotního 

střediska. [11] 

Všichni zranění byli během 2 hodin transportování do zdravotnických zařízení.  
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Porovnáním obou neštěstí co se týká počtu zraněných osob lze dojít k závěru, že potřeba 

zdravotní péče byla srovnatelná, 39 x 41 protříděných osob. Přesto je vidět obrovský 

rozdíl mezi počtem nasazených záchranářů a lékařů. Možnou příčinou tohoto rozdílu by 

mohly být výrazně odlišné zprávy z místa nehody o počtech zraněných. 

Cílem srovnání těchto dvou hromadných postižení zdraví je poukázání na skutečnost, že 

hromadná neštěstí a jejich řešení nelze generalizovat a naplánovat dle pevné šablony. 

Vždy budu existovat individuální podmínky každé události, hromadná postižení zdraví 

nevyjímaje, které bude třeba řešit operativně, proto vyhodnotit počet posádek  

a množství materiálu, které si hromadné postižení zdraví vyžádá je velmi obtížné, nejen 

pro dálnici. Záchranná služba disponuje omezeným počtem posádek a vozidel. 

Vzhledem k neustále se zvyšujícímu počtu událostí, u kterých posádky záchranné 

služby denně zasahují je velmi nepravděpodobné, že krajské zdravotnické operační 

středisko bude mít k dispozici ony dopředu naplánované posádky, případně že budou na 

místě v požadovaném čase.  

Hromadné postižení zdraví vznikne v dopravě nejsnadněji nehodou hromadného 

dopravního prostředku. Pro dálnici připadá z hromadných dopravních prostředků 

v úvahu autobus. Nehody autobusů nejsou ničím výjimečným a následky těchto nehod 

jsou obvykle tragické. Počet cestujících a tím potenciální počet zasažených/zraněných 

osob se pohybuje řádově v desítkách osob. Nabízí se srovnání s výše uvedenými 

hromadnými postiženími zdraví, kde ZZS MSK ukázala, že je schopna události s větším 

počtem zraněných řešit, ať už pouze ze svých zdrojů v případě nehody tramvají, nebo 

s povoláním posil z okolních krajů v případě železniční nehody.  

4.5.3 Materiální zabezpečení hromadné nehody 

Každé výjezdové stanoviště ZZS v Moravskoslezském kraji je vybaveno kontejnerem 

se zásobou infuzních roztoků, včetně infuzních setů a dalšího materiálu určeného 

k zajištění vstupu do krevního oběhu. Obsah kontejneru je vypsán v tabulce.  
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Tabulka 13 Vybavení stanovišť ZZS infuzními roztoky [ÚSZS MSK] 

Infuzní 

roztoky 

500 ml 

NaCl/Fyziologický 

roztok 

500 ml 

Hartmannův 

roztok 

500 ml 

Ringerův 

roztok 

500 ml 

Gelofusin 

Množství/ks 20 20 10 10 

Samozřejmě se počítá s tím, že každé vozidlo neustále vozí předepsanou výbavu, 

kontejner s infuzními roztoky se nakládá v případě, že je operačním střediskem před 

výjezdem nahlášeno, že jde o hromadné neštěstí, či je spuštěn traumatologický plán.  

Dále je každý územní odbor v Moravskoslezském kraji vybaven kontejnerem 

s obvazovým materiálem: 

Tabulka 14 Obvazový materiál ZZS pro hromadné neštěstí [ÚSZS MSK] 

Obvazový 

materiál 

Krytí 

10x10 

cm 

Krytí 

10x20 

cm 

Krytí 

20x30 

cm 

Obvaz 

10 cm 

Obvaz 

20 cm 

Pruban 

č. 7 

Pruban 

č. 8 

Množství/ks 50 50 50 10 10 10 10 

Výše uvedený materiál je základem pro ošetření většího počtu osob a jeho úkolem je 

pokrýt prvotní spotřebu zdravotnického materiálu.  

4.5.4 Speciální požární kontejner - zdravotnický kontejner  

Od září roku 2011 je ve službách Hasičské záchranné služby na Letišti Leoše Janáčka 

v Ostravě - Mošnově speciální požární kontejner – zdravotnický kontejner. 

V kontejneru jsou uloženy technické prostředky a zdravotnický materiál určený pro 

poskytování zdravotnické pomoci velkému počtu zraněných osob při zdolávání 

mimořádné události spojené s hromadným postižením zdraví na území 

Moravskoslezského kraje. [18] 
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Obrázek 5 Speciální požární kontejner – zdravotnický kontejner [17] 

V současnosti se připravuje součinnostní dohoda o používání a údržbě kontejneru mezi 

letištními hasiči, ZZS MSK a HZS MSK. Dohoda by měla stanovit součinnost 

k zabezpečení připravenosti zdravotnického kontejneru k operativnímu nasazení v rámci 

záchranných prací při zdolávání mimořádné události spojené s hromadným postižením 

zdraví. [17] 

Kontejner je primárně naložen na kontejnerovém automobilu, aby byl trvale připraven 

k výjezdu. Soupis jeho vybavení je uveden v příloze 2.  

Rozhodnutí o vyslání kontejneru na místo zásahu bude zřejmě řešeno v rámci výše 

uvedené dohody. Předpokládám, že kontejner bude vyslán na základě žádosti velitele 

zásahu přes operační a informační středisko IZS. Případně operační a informační 

středisko IZS o vyslání kontejneru rozhodne již při převzetí a vyhodnocení tísňové 

výzvy.  

Reálná dosažitelnost na území Moravskoslezského kraje závisí na dojezdové 

vzdálenosti, tj. době jízdy, ta se pohybuje mezi 10 až 120 minutami od aktivace 

traumatologického plánu. [17] 

V dohodě také bude stanoveno, jakým způsobem se kontejner dostane na místo určení. 

Existují dvě varianty:  

1. V případě, že jednotka HZS letiště zajišťuje letecký provoz, tj. přistávají, či 

vzlétají letadla, musí z centrální požární stanice HZS MSK Ostrava - Zábřeh 
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vyjet prázdný kontejnerový automobil. Po příjezdu na letiště dojde k přeložení 

zdravotnického kontejneru a odjezdu na místo určení. 

2. Pokud jednotka HZS letiště nezajišťuje letecký provoz (resp. personální 

zabezpečení splňuje danou KAT letiště dle požadavku předpisu L14), vyjede na 

požadované místo určení s kontejnerovým automobilem osazeným posádkou 

v početním stavu 1+1. [17] 

Údržba kontejneru by měla být rozdělena mezi letištní hasiče, kteří budou zabezpečovat 

péči o technické prostředky – (stan, topný agregát, lavice, elektrocentrála, osvětlovací 

zařízení, atd.) a ZZS MSK, která by se měla starat o zdravotnický materiál - zejména 

použitelnost léků (expirace), materiálu potřebného pro personál ZZS MSK a dalšího 

speciálního zdravotnického materiálu a jejich doplňování. [17] 
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5 Vyhodnocení kapacity zdravotnických zařízení předurčených 

pro příjem zraněných dle závažnosti zdravotního stavu 

Dopravní nehody jsou nejčastější příčinou úrazů. U dopravních nehod se můžeme setkat 

s nejrůznějšími typy poranění od zanedbatelných oděrek po zranění neslučitelná se 

životem. Mnohdy závažnost poranění neodpovídá stavu vozidla, ze kterého je zraněný 

vyproštěn. Pro posádku ZZS je mimo poskytnutí pomoci důležité stav zraněného 

vyhodnotit a odvézt do zdravotnického zařízení, které je zraněnému schopno poskytnout 

komplexní a definitivní péči odpovídající závažnosti jeho stavu.  

 

Obrázek 6 Příčiny úrazů [29] 

5.1 Organizace péče o zraněné v České republice 

Péče o zraněné je rozdělena do tří stupňů dle závažnosti zranění: 

1. První stupeň je realizován na chirurgických, traumatologických a ortopedických 

ambulancích či lůžkových odděleních. Tato pracoviště poskytují základní péči. 

[29] 

2. Vyšší stupeň péče poskytují lůžková oddělení zdravotnických zařízení, jejichž 

personální obsazení umožňuje sestavit tým odborníků více chirurgických oborů 

a zároveň mají dostatečné zázemí intenzivní péče a zajištěnou péči návaznou, 

včetně rehabilitační. [29] 

3. Třetí stupeň zahrnuje specializovaná pracoviště tzv. Traumacentra  

a Popáleninová centra. Traumacentrum je konečný článek záchranného řetězce, 
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zajišťuje komplexní ošetření polytraumatizovaného pacienta na jednom místě. 

[29] 

Zranění označujeme jako polytrauma v případě, že jsou úrazem postiženy dva  

a více tělesných systému (a dutin) spojené se závažnou poruchou alespoň jedné ze 

základních životních funkcí (vědomí, dýchání, krevní oběh). [33] 

Pro rozhodnutí o směrování zraněného přímo do Traumacentra existuje tzv. 

„přednemocniční triáž“, jedná se o identifikaci pacientů s ohrožením životních funkcí ≥ 

10 %. Je založeno na vyhodnocení hodnot základních fyziologických funkcí zraněného 

(krevní tlak, stav vědomí a dechová frekvence), dále se hodnotí anatomická poranění, 

mechanismus poranění a pomocná kritéria. [33] 

5.2 Zdravotnická zařízení na území MSK v dosahu dálnice D1 

Na území Moravskoslezského kraje je zastoupena nemocniční péče na všech úrovních. 

Počínaje malými městskými nemocnicemi, kde jsou zastoupeny pouze základní 

lékařské obory jako interna a chirurgie, konče komplexem Fakultní nemocnice 

v Ostravě, která naopak poskytuje péči ve všech oborech, včetně Traumatologického  

a Popáleninového centra.  

Data do níže uvedené tabulky jsou získána z webových stránek jednotlivých 

zdravotnických zařízení. Vybrala jsem pouze oddělení a informace, které považuji za 

důležité v případě hromadného postižení zdraví. Ve většině zmíněných zdravotnických 

zařízení jsou ambulance různých odborností, jejich nevýhodou je ovšem omezená 

pracovní doba. Některá zmíněná zařízení provozují dopravní zdravotní službu,  

u některých jsem zjistila počet provozovaných vozidel. Tato vozidla jsou použitelná pro 

převoz lehce zraněných osob od místa nehody s hromadným postižením zdraví.  
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Tabulka 15 Přehled zdravotnických zařízení v okolí dálnice D1 v MSK 

Zdravotnické zařízení Dostupná péče 

Zdravotní 

dopravní 

služba/počet 

vozidel 

Stupeň 

poskytované 

péče dle 

kapitoly 5.1 

Nemocnice Hranice na 

Moravě 

Lůžková oddělení – chirurgie, 

ARO – 4 (6) resuscitačních 

lůžek.  

10 2 

Nemocnice Nový Jičín 

Lůžková oddělení – chirurgie, 

ARO – 7 resuscitačních 

lůžek. 12 lůžek JIP.  

30 lůžek – chirurgie. 

3 2 

Nemocnice Bílovec 30 lůžek chirurgie,  X 1 

Městská Nemocnice 

v Odrách 

4 JIP lůžka na interním 

oddělení. 
4 1 

Fakultní nemocnice 

Ostrava 

Urgentní příjem, 

Traumacentrum – 6 lůžek JIP 

a 60 lůžek standard, 

Popáleninové centrum, 6 

lůžek resuscitačních, 11 JIP 

lůžek – ARO, Chirurgická 

klinika 90 lůžek,  

6 resuscitačních, Centrální 

operační sály – 15 sálů. 

Klinika dětského lékařství - 

12 resuscitačních lůžek. 

Ústav soudního lékařství 

X 3 

Městská nemocnice 

Ostrava Fifejdy 

Centrální příjem 

s Emergency. Lůžková 

oddělení – chirurgie, ARO – 

9 resuscitačních lůžek.  

10 – 12/den 

3/noc 
2 

Nemocnice Vítkovice 
6 resuscitačních lůžek, 

oddělení chirurgie  
? 2 

Nemocnice Bohumín 6 lůžek JIP  X 2 

Fakultní nemocnice v Ostravě je předurčena pro pacienty vyžadující specializovanou 

péči. Proto i zde v případě hromadného postižení zdraví bude záležet na kvalitě třídění 

zraněných na místě neštěstí a rozhodnutí o jejich směrování do zdravotnického zařízení. 

Je nutné pro lehká zranění a zranění nevyžadující specializované vyšetření a ošetření 

využít nemocnic nižšího typu tj. bývalé okresní nemocnice a městské nemocnice, 

v tabulce 15 označené čísly 1 a 2.  
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V případě, že jsou zraněné osoby směrovány pouze do jedné nemocnice, přestože půjde 

o nemocnici fakultní, dojde pouze k přenesené hromadného neštěstí na chodby 

zdravotnického zařízení. 

Tabulka 16 Připravenost FNO k příjmu traumatizovaných pacientů v pracovní době  

(pondělí - pátek 07:00 - 15:30) [16] 

Nemocnice Ihned 
T + 60 

minut 
T + 120 minut celkem 

Fakultní nemocnice 

Ostrava 
66 30 60 156 

Tabulka 17 Připravenost FNO k příjmu traumatizovaných pacientů v mimopracovní 

době [16] 

Nemocnice Ihned 
T + 60 

minut 
T + 120 minut celkem 

Fakultní nemocnice 

Ostrava 
30 30 60 120 

5.3 Dílčí závěr 

Kapacita jednotlivých zařízení se vyhodnocuje operativně, dle požadavků na umístění 

pacientů. Tuto komunikaci zajišťuje sama posádka v případě běžné situace. Pokud se 

jedná o život ohrožující stavy a situace vyžadující koordinaci při umísťování pacientů je 

úkolem krajského zdravotnického operačního střediska, aby získalo aktuální informace 

od jednotlivých zdravotnických zařízení o volných kapacitách na jednotlivých 

odděleních, nejdůležitější jsou počty lůžek intenzivní péče (zejména počet pak počet 

lůžek vybavených přístroji pro umělou plicní ventilaci). Pokud je předpoklad většího 

počtu zraněných a je spuštěn traumatologický plán, ruší se plánované výkony, dochází 

k uvolňování lůžek pomocí přesunů pacientů a propouštění do domácí péče. Krajské 

zdravotnické operační středisko pak informuje vedoucího lékaře na místě zásahu  

o volných kapacitách, tak aby mohl efektivně rozhodovat o distribuci zraněných do 

jednotlivých zdravotnických zařízení.  
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Tabulka 15 poskytuje přehled o zdravotnických zařízeních v dosahu dálnice D1 v MSK. 

U některých nemocnic jsou doplněny informace o lůžkách intenzivní péče a o počtech 

vozidel dopravní zdravotní služby pokud ji nemocnice provozuje. Pro distribuci těžce 

zraněných pacientů vyžadujících specializovanou péči je nejvhodnější použít LZS, která 

během krátké doby může pacienta odvézt do vzdálenějšího zdravotnického zařízení  

a nedojde k zahlcení nejbližší nemocnice 3. stupně. Tohoto postupu využito při nehodě 

ve Studénce, kdy byla mimo jiné využita LZS Olomouc a Fakultní nemocnice 

Olomouc.  

Z tabulek 16 a 17 vyplývá, že sama Fakultní nemocnice Ostrava je v podstatě schopna 

vyřešit hromadné postižení zdraví, v rozsahu, který je v našich podmínkách nejčastější 

tj. 10 – 50 zasažených osob. 
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6 Analýza rizik vyplývajících ze zásahu posádek ZZS na dálnici 

Zásahy probíhající na pozemních komunikacích přinášejí mnohá rizika pro všechny 

zúčastněné. Ať už se jedná o osoby zasažené mimořádnou událostí nebo jejich 

zachránce. Zasažené osoby v případě, že se dostanou sami ven z vozidla, mohou být 

v šoku a pohybovat se po komunikaci. Mnoho lidí neví, jak se v případě nehody 

zachovat, kam se „postavit“, aby se zbytečně nevystavovali dalšímu nebezpečí. 

Záchranáři by ovšem měli znát rizika, která jim z pobytu na silnici hrozí a měli by se 

umět chovat tak, aby tato nebezpečí omezili na minimum. 

V případě, kdy jedete jako záchranář pomáhat obětem dopravní nehody, myslíte cestou 

k události na to, co vás na místě čeká, jaké vybavení si vzít s sebou a tak snadno může 

člověk v zamyšlení „vystoupit“ pod kola projíždějícího automobilu.  

Rizika, která vyplývají pro záchranáře při zásahu na dopravní komunikaci: 

 Nepřehlednost místa zásahu, 

 klimatické podmínky (náledí), 

 náraz nepozorného řidiče do ustavených vozidel IZS, 

 sražení záchranáře projíždějícím vozidlem – nenadálý krok do průjezdného 

pruhu, přebíhání dálnice při zastavení v opačném směru,  

 zachycení záchranáře okolo projíždějícím vozidlem, 

 možnost vzniku další nehody, 

 nepředvídatelné jednání osob zasažených nehodou (agresivita), 

 zasažení požárem či výbuchem havarovaného vozidla, 

 možnost výskytu nebezpečné látky na místě nehody, 

 poranění o havarovaná vozidla. 

Po příjezdu posádky na místo události – předeslané nehody na dálnici, je posádka 

v první řadě povinna dbát na svoji bezpečnost. Ustavit vůz na vhodném místě, pokud je 

již na místě jednotka HZS a její vozidla tvoří ochrannou bariéru, zaparkuje řidič sanitku 

dle rozhodnutí velitele zásahu. Pokud přijíždí ZZS na místo jako první, zastaví 

v bezpečné vzdálenosti a ustaví vozidlo tak, aby nedošlo k další kolizi.  
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Pokud posádka vjede do opačného směru (z různých důvodů), než je nehoda, musí 

pokračovat k dalšímu MÚK, kde přejede do správného směru. V těchto případech by 

bylo možné také využít místa určená k otáčení vozidel zimní údržby dálnice. To by ale 

musely posádky vlastnit klíč či ovládání od závor, což ne všude platí a zároveň by 

posádky o tomto postupu musely být informovány a proškoleny. Jiný způsob, jak se 

dostat do opačného směru není přípustný. 

Jednoznačným nebezpečím při zásahu na dálnici je provoz. Pokud nehoda nezablokuje 

průjezdnost všech pruhů, či není komunikace uzavřena, hrozí sražení osoby při 

nenadálém vstupu do průjezdného pruhu, nebo zachycení osob projíždějícím vozidlem. 

Další hrozbou může být nepozornost řidiče, který najede do místa nehody. HZS má 

vypracované postupy zásahu, včetně označení místa zásahu a ustavení vozidel, tak aby 

jim poskytovaly ochranu. Přesto při nárazu hmotnějšího vozidla může dojít k ohrožení 

zasahujících.  

Výše uvedená nebezpečí v kombinaci s rychlostmi, jakých vozidla na dálnici dosahují, 

by nehoda měla zřejmě těžké až smrtelné následky na zdraví zasažených. Proto je nutné 

neustále myslet na to, kde se pohybuji.  

Dále by bylo vhodné vybavit vozidla ZZS po vzoru HZS reflexními vestami. Reflexní 

pruhy na oblečení jsou mnohdy seprané a neplní svoji funkci. Samozřejmostí při zásahu 

na dálnici by měla být přilba a vhodná obuv.  

Ohrožení požárem, výbuchem či nebezpečnou látkou by posádce nemělo hrozit 

v případě, že je na místě jednotka HZS a posádka ZZS se řídí pokyny velitele zásahu. 

V opačném případě je třeba postupovat s největší opatrností a s rozvahou. Obzvlášť  

u podezření na přítomnost nebezpečných látek by posádka měla vyčkat příjezdu 

jednotky HZS. Výskyt nebezpečné látky lze předvídat zdaleka například u nehody 

nákladního vozidla s cisternovou nástavbou. Výstražné tabulky jsou viditelné poměrně 

z velké dálky. Posádka by tuto skutečnost měla ohlásit operačnímu středisku.  

Rizika vyplývající ze zásahu na dálnici lze nelze vyloučit. Záchranáři by o rizicích, 

která jim hrozí nejen ze zásahu na dálnici, měli být informováni. Ne všichni si všechna 

rizika uvědomujeme. A pouze známému riziku lze do určité míry předcházet. 
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Závěr 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo vyhodnotit připravenost záchranné služby 

v Moravskoslezském kraji pro hromadné nehody na dálnici D1 z hlediska dostupnosti 

posádek a materiálního zabezpečení.  

Práce je rozdělena do 6 kapitol. Východiskem pro stanovení potřeby dostupnosti dálnice 

záchrannou službou jsem vytvořila krátký přehled nehodovosti na sledovaném úseku 

dálnice. Po potvrzení výskytu dopravních nehod s následky na zdraví a životech jsem 

uvedla přehled stanovišť územních odborů ZZS, jejichž územím dálnice prochází.  

Pro vyhodnocení dostupnosti dálnice jednotlivými posádkami jsem na základě měření 

pomocí funkce plánování trasy v Google Mapách vytvořila tabulky s dojezdovými časy 

a vzdálenostmi stanovišť ZZS k jednotlivým dálničním nájezdům. Díky těmto údajům 

jsem posléze mohla přiřadit ke každému mimoúrovňovému křížení 4 nejbližší posádky 

pro případ dopravní nehody na daném úseku. Uvedená data jsou zpracována 

v přehledných tabulkách a v mapách vložených do příloh. Tyto podklady by mohly 

sloužit jako pomůcka pro operátory krajského zdravotnického operačního střediska. 

Počet navržených posádek je počítán spíše pro běžnou nehodu, kdy bude na místě stačit 

jedna či dvě posádky.  

Vyhodnocení připravenosti na hromadná postižení zdraví jsem provedla na základě 

porovnání dvou událostí s větším počtem zraněných – železniční neštěstí ve Studénce  

a srážka tramvají ve Vřesině. Poukázala jsem na diametrálně odlišné počty nasazených 

zdravotníků u obou událostí, přestože počty zraněných byly téměř srovnatelné.  

Za nejsnadnější způsob vzniku hromadného postižení zdraví na dálnici považuji nehodu 

autobusu. Při takové nehodě by byl s největší pravděpodobností počet zasažených osob 

opět srovnatelný s uvedenými nehodami. Nedovolím si kvantifikovat počty lékařů  

a záchranářů, které budou dostačující pro konkrétní počet zraněných v případě 

hromadného postižení zdraví. Důvodem je vysoká variabilita závažností stavů 

zraněných osob, podmínek ovlivňujících náročnost zásahu a současně je nutné brát 

ohled na operační situaci v době události. Na základě zvládnutí obou událostí je možné 

konstatovat, že ZZS MSK je schopna hromadná postižení zdraví zvládnout ať už 
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svépomocí, nebo s vyžádáním mezikrajské spolupráce. Materiální a technické 

zabezpečení pro události s hromadným postižením zdraví je nově uloženo ve 

zdravotnickém kontejneru.  

Ze strany zdravotnických zařízení považuji za klíčové počty intenzivních či 

resuscitačních lůžek, propustnost vyšetřovacích zobrazovacích metod a operačních sálů. 

Zdravotnické zařízení v případě spuštění traumatologického plánu reaguje zastavením 

plánovaných výkonů a pomocí přesunů pacientů a uvolňuje lůžka. To vše v návaznosti 

na požadavky ze zdravotnického operačního střediska respektive z místa události.  

Závěr práce je věnován rizikům, která hrozí posádkám zasahujícím na dálnici.  
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Příloha 2 VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKÉHO KONTEJNERU [17] 

100 ks - skládací vojenská nosítka s duralovými postranními nosidly 

100 ks - přikrývka (deka) tmavého odstínu, každá přikrývka samostatně zatavená do 

igelitu 

50 ks - uzavíratelný vak na zesnulé cca 2 x 1 m s uchy po stranách, zavírání 

zdrhovadlem, barva černá 

4 ks - skládací dřevěná „party“ lavice (cca 2 400 mm x 300 mm x 110 mm) 

ks - záchranná a evakuační nosítka Spencer B-BACK pin, šířka 410 mm, tloušťka mm, 

délka 1840 mm, hmotnost 6,7 kg, nosnost 180 kg, pracovní teplota -20 - +60 °C, barva 

červená - zástavba v kontejneru je provedena s nasazenými fixačními popruhy v okách 

nosítek 

 

40 ks - polypropylenový fixační popruh široký 50 mm oranžové barvy, zkoušený na 20 

G, s rychloupínací kovovou tlačítkovou přezkou v chromovaném provedení  

a koncovými oky pro uchycení do otvorů v desce (4 ks pro každá nosítka) 

10 ks   vakuová matrace např. EM- 0/2 v celoomyvatelném obalu s velkou evakuační 

pumpou se šlapkou - zástavba v  kontejneru provedena s matracemi v rozloženém stavu, 

u každé matrace je pumpa sepnuta fixačním popruhem 

 

2 ks - velký zdravotnický kufr (800 mm x 600 m x 410 mm) se zdravotnickým 

materiálem pro ošetření 4 x 10 osob, v každém kufru se nachází 4 ks pevný igelitový 

pytel se stahovací tkanicí s níže uvedeným zdravotnickým materiálem: 

 8 ks - obvaz popáleninový 

 6 ks - škrtidlo Martinovo 

 5 ks - obvaz balíček sterilní č. 2 

 10 ks - obvaz balíček sterilní č. 3 

 10 ks - obvaz balíček sterilní. č. 4 

 4 ks - elastické obinadlo 

 4 ks - šátek trojcípý 

 3 ks - náplast role 

 1 ks - nůžky 

 sada - špendlík zavírací 
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 1 ks - pean 

 6 ks - infusní set 

 6 ks - spojovací hadička 

 6 ks - intravenosní kanyla G18 

 5 ks - termoizolační folie 

 20 párů - rukavice nesterilní 

 1 bal - čtverce sterilní 10 x 10 

 10 ks - karty třídící  

 

2 ks - velký zdravotnický kufr (800 mm x 600 m x 410 mm) se zdravotnickým 

materiálem pro tzv. sběrače, v každém kufru se nachází: 

 11 ks - Kramerovy dlahy různé délky 

 5 bal - rukavice nesterilní 

 

10 ks - pohotovostní brašna pro sběrače raněných (rozměry 240x240x130 mm) včetně 

níže uvedeného zdravotnického vybavení: 

 2 ks - škrtidlo Martinovo 

 1 ks - obvaz popáleninový 

 2 ks - obvaz balíček sterilní č. 4 

 10 párů - rukavice nesterilní 

 

20 ks - náhradních náplní pohotovostní brašny - samostatně zataveny do igelitové fólie: 

 2 ks - škrtidlo Martinovo 

 1 ks - obvaz popáleninový 

 2 ks - obvaz balíček sterilní č. 4 

 10 párů - rukavice nesterilní 

 

2 ks - malý zdravotnický kufr (600 mm x 400 mm x 410 mm),v každém kufru se 

nachází: 

 20 ks - infusní sety 

 20 ks - spojovací hadička 

 6 ks - náplast šíře 5 cm 
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´ 10 ks - dřevěné ramínko na šaty s háčkem a dvěmi klipsnami (pro zavěšení 

infuse) 

 

2 ks - malý zdravotnický kufr (600 mm x 400 mm x 410 mm) s administrativním 

materiálem pro TRIAGE, v každém kufru se nachází: 

 5 ks - tužka propisovací 

 5 ks - pentelka 0,5 mm s náhradními náplněni uvnitř pentelky 

 2 ks - svítilna čelová bateriová 

 x ks - náhradní zatavené baterie pro 2 ks čelové svítilny (podle typu čelové 

svítilny) 

 3 ks - tužka popisovací lihová (1 ks červená, 1 ks modrá, 1 ks černá) 

 10 ks - svodka pro HN 

 100 ks - třídící známky 

 1 bal - papír kancelářský A4 

 100 ks - parere RZP/RLP 

 50 ks - úmrtní listy 

 5 ks - pevné podložky s úchytem (klipsnou) na psaní 

 1 ks - Simple Triase And Rapid Treatment 

 1 ks - megafon cca 30 W 

1 ks - malý zdravotnický kufr (600 mm x 400 mm x 410 mm) s 20 ks popáleninových 

balíčků WATER JEL s chladivým gelem (sada)  

14 ks - zdravotnický kufr (520 mm x 360 mm x 190 mm), v každém kufru se nachází 

uvedený zdravotnický materiál: 

 1 ks - resuscitační vak Laerdall + maska č. 5, č. 3  

 1 ks - odsávačka ruční Laerdall 

 1 ks - rozvěrač úst 

 1 ks - škrtidlo s brzdou – turniket 

 2 ks - Martinovo škrtidlo  

 1 ks - pean 

 1 ks - nůžky 

 1 ks - svítilna na očnice 

 1 ks - tonometr s manžetou 
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 1 ks - fonendoskop 

 1 ks - ústní vzduchovod malý  

 1 ks - ústní vzduchovod střední 

 1 ks - ústní vzduchovod velký 

 po 1 ks - endotracheální rourka vel. 5, 6, 7, 8, 9  

 3 ks - infusní set 

 3 ks - spojovací hadička 

 3 ks - intravenosní kanyla 

 10 párů - rukavice sterilní vel. 8 

 3 ks - obvaz balíček sterilní č. 3 

 3 ks - obvaz balíček sterilní č. 4 

 1 ks - obinadlo pletené sterilní š. 12 cm 

 1 ks - obinadlo pletené sterilní š. 10 cm 

 2 ks - náplast spofa 5 cm x 5 m 

 2 ks - náplast spofa 2,5 cm x 5 m 

 2 ks - rychloobvaz s polštářkem 8 cm x 4 m 

 1 ks - obvaz pohotovostní na popáleniny 40 cm x 70 cm 

 1 sada - laryngoskop tělo + 5 lžic 

 1 ks - Magillovy kleště 

 1 ks - manžeta pro přetlakovou infusi  

 2 ks - termoizolační folie 

2 ks - box (skříňka) (1 200 mm x 800 mm x 510 mm) s aplikační kyslíkovou sadou, box 

má na kratší straně 2 kolečka a zarážku bránící překlopení boxu při jeho postavení, na 

druhé kratší straně je tažné madlo. V každém boxu se nachází popruhy upevněná 

kyslíková sada = 2 x 10 l tlaková láhev O2 a 2 ks masek LIFE BASE III.  MCI pro 

hromadná neštěstí s inhalačním modulem oxygen, tříramenným rozvaděčem  

a ochranným madlem s brašnou, (výstupy podle ČSN, tlaková hadice dlouhá 10 m 

s rychlospojkou samec). 

2 ks -LIFE-BASE III MCI s MODUL Oxygen a tříramenným rozvaděčem kyslíku, 

včetně přívodní O2 (kyslíková) hadice 10 m s napojením rychlospojkou 
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Rozsah dodávky: 

inhalační modul MODUL Oxygen - kyslíkový, kompletní tříramenný rozvaděč kyslíku, 

nastavený na 10 l/min 2-litrová tlaková láhev redukční ventil OXYWAY Fix tlaková 

hadice  tlaková hadice adaptér pro moduly inhalační maska se spojovací hadičkou nosná 

jednotka LIFE-BASE III ochranná brašna 

1 ks - osvětlení zdravotnického stanoviště např. SAFELINE s duálním zásobením  

el. proudem - (spalovací motor + možnost napojení na vnějších 230 V), světelný rukáv 

o délce 4,5 m osvítí plochu až 10 000 čtverečních metrů, světelný rukáv 

opatřit vertikálně nápisem TRIAGE po celé délce světelného rukávu ze dvou stran 

1 sada přenosné značení zdravotnických stanovišť v rozloženém stavu vysoké cca 80 

cm = trojnožka s pérem opatřena trojstranným pláštěm, každá strana potištěna 

symbolem červeného výstražného trojúhelníku s černým vykřičníkem doplněno pod 

trojúhelníkem níže uvedeným textem – vše v reflexním provedení: 

2 ks - symbol parkoviště bílé písmeno P v modrém poli, vedle tiskacími písmeny 

SANITNÍ VOZY RLP/RZP (vše přiměřené velikosti) 

2 ks - symbol parkoviště bílé písmeno P v modrém poli, vedle tiskacími písmeny 

DRNR (vše přiměřené velikosti) 

4 ks - SHROMAŽDIŠTĚ RANĚNÝCH (přiměřené velikosti) 

1 ks - ODSUN vedle nápisu zelený čtvereček (vše přiměřené velikosti) 

1 ks - ODSUN vedle nápisu červený čtvereček (vše přiměřené velikosti) 

1 ks - ODSUN vedle nápisu žlutý čtvereček (vše přiměřené velikosti) 

1 ks - ŠTÁB zleva i zprava od nápisu šachovnicový žluto černý čtverec (vše 

přiměřené velikosti) 

1 ks - rudl s velkými bantamovými koly 

1 ks - kladivo 5 kg na zatloukání stanových kolíků 

1 ks - stan se samonosnou nafukovací konstrukcí 

1 ks - sférické osvětlení balonového typu 

1 ks - elektrocentrála RS 14  

1 ks - zemnící kolík 

1 ks - zemnící drát na vidlici 

1 ks -kladivo cca 3 kg (zatloukání zemnící tyče) 
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1 ks - prodlužovací kabel na navijáku 25 m / 400 V umožňující propojení  

el. centrály s kontejnerem 

1 ks - propojovací kabel dlouhý cca 1m / 400 V – průmyslová zástrčka 32 A x 

průmyslová - zásuvka 16 A s jištěním 

4 ks - prodlužovací kabel na navijáku 25 m / 230 V 

4 ks - propojovací kabel 1m - domovní zástrčka 230 V (samec) na průmyslovou 

zásuvku 230 V 

4 ks - propojovací kabel 1m - průmyslová zástrčka 230 V (samec) na domovní 

zásuvku 230 V 

1 ks - propojovací kabel 1m - průmyslová zástrčka 230 V (samec) na 

průmyslovou zásuvku 230 V 

1 ks - roztrojka 3 x 230 V 

1 ks - plechový kanystr 20 l s nalévacím hrdlem 

1 ks - nalévací trychtýř na pohonné hmoty 
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Příloha 3 Tabulka 18 NACA Skóre [10] 

Skóre Závažnost Traumatická postižení 

0 Žádná Žádné trauma 

1 Lehká Nezávažné poranění 

2 Střední Středně těžké poranění 

3 Vysoká 
Těžké poranění jedné tělní oblasti, život 

neohrožen 

4 Potenciální ohrožení života 
Těžké poranění vícečetných tělních oblastí 

nicméně neohrožující bezprostředně život 

5 Přímé ohrožení života 
Těžké poranění vícečetných tělních oblastí 

ohrožující život 

6 Kardiopulmonální resuscitace 

Těžké poranění vícečetných tělních oblastí 

selhání základních životních funkcí 

bezprostředně ohrožující život 

7 Smrt Primárně smrtelné poranění 

 

Příloha 4 Mapa Bělotín – Klimkovice  

Příloha 5 Mapa Klimkovice - Státní hranice Česká republika/Polsko 


