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Úvod 

Letecká záchranná služba (LZS) je se svými primárními i sekundárními lety jedním 

z pilířů přednemocniční neodkladné péče (PNP). Svým strategickým rozmístěním po 

celé republice se řadí mezi nejlepší v Evropě. S otevřením hranic a tím také s rozvojem 

turistiky a poptávkou po adrenalinových zážitcích nastává nutnost zajistit pro naše 

zraněné či nemocné občany návrat do vlasti z nehostinných destinací v rámci 

evakuačních nebo repatriačních letů. Toto se většinou odehrává pomocí křídlatých 

letadel, buď pomocí air ambulancí, nebo v režimu linkových letů. Speciálně vybavené 

zdravotnické vrtulníky a letadla jsou prakticky létajícími jednotkami intenzivní péče 

(JIP), které jsou dostupné v nejkratším možném čase pacientovi, jehož život závisí na 

rychlé pomoci a přepravě.  

 

Rád bych čtenáře ve své absolventské práci seznámil s leteckými transporty nejen 

vrtulníkem, ale právě také sanitním letadlem – air ambulancí nebo linkovými lety 

v režimu urgentní medicíny. V teoretické části práce se zmíním o historii letecké 

záchranné služby, dále čtenáře provedu možným technickým zajištěním jednotlivých 

druhů letů, s důrazem na možnost využití přetlakové kabiny a vybavením vrtulníku či 

křídlatého letounu. Dále se zabývám zdravotními indikacemi pro tyto transporty a 

zdůrazním výhody a nevýhody letu letadlem oproti letu vrtulníkem. Zmíním se také o 

financování těchto transportů.  

 

V praktické části práce zjistím povědomost zdravotnických pracovníků doprovázejících 

pacienty o specifikách leteckých transportů a zároveň jejich znalosti v oblasti indikací 

pro lety LZS. V závěru práce uvádím kazuistiku z repatriačního transportu. 

 

Podklady pro svou práci jsem získal převážně z elektronických dokumentů, v literárních 

zdrojích, které by se hodily pro mou práci, jsem našel zmínku pouze o letecké 

záchranné službě. Při psaní práce jak v části teoretické, tak v části praktické jsem využil 

svoje vlastní zkušenosti s leteckými transporty, které v rámci své profesní činnosti 

zajišťuji. 
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1 Cíle absolventské práce 

 

Hlavní cíl:  

- získat ucelený přehled o možnostech letecké přepravy pacientů v režimu 

urgentní medicíny 

 

 

Dílčí cíle: 

- zmapovat technické možnosti a zdravotnické vybavení jednotlivých typů 

letadel a vrtulníku 

- poukázat na rozdíly přetlakové a nepřetlakové kabiny 

- porovnat výhody a nevýhody air ambulance s helikoptérou 

- zjistit znalosti zdravotnických pracovníků o možnostech a indikacích těchto 

transportů pomocí dotazníku 
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2 Možnosti leteckých transportů  

 

2. 1 Letecká záchranná služba 

 

2. 1. 1 Historie LZS 

Historie letecké záchranné služby sahá až do třicátých let minulého století, kdy 

fungovaly tzv. četnické letecké hlídky, jejichž úkolem bylo poskytování pomoci hlavně 

při živelných katastrofách a leteckých nehodách. K těmto letům se využívaly křídlaté 

letouny. Lety s lékaři či pacienty se konaly velmi výjimečně. Po zkonstruování 

vrtulníku došlo k velkému rozvoji LZS. Díky svým technickým parametrům mohly 

vrtulníky zasahovat v nepřístupných terénech, odkud byl transport pacienta do té doby 

velkým problémem. Vrtulníky pro záchranné akce se začaly využívat v horských 

terénech v šedesátých letech minulého století a na větší vzdálenosti se k přepravě 

pacientů využívala malá letadla. Velký zlom nastal po 2. mezinárodním kongresu 

záchranných služeb AIRMED 85, po kterém vznikla při Federálním ministerstvu 

dopravy skupina specialistů, kteří začali provádět zkušební lety s lékařem a 

záchranářem na palubě. V této době byla také vyrobena první zdravotnická zástavba do 

vrtulníku, zástavba radiostanicemi a zároveň se začala vybírat i vhodná místa k přistání. 

Heliporty začaly vznikat teprve později. V dubnu 1987 začal zkušební provoz Letecké 

záchranné služby v Praze. Toto středisko se do dnešního dne nachází na mezinárodním 

letišti Praha – Ruzyně, u základny Policie České republiky letecké služby. Následně 

došlo k celoplošnému rozšíření středisek LZS po celém tehdejším Československu. 

Dalším velmi náročným krokem v rozvoji LZS bylo schválení nočních letů. Nejprve se 

provozovaly na základě výjimky udělované Federálním ministerstvem dopravy a na 

základě rozboru, který provedla Policie České republiky, byla v roce 1994 vydána 

směrnice pro noční lety. [www.policie.cz, 18] 

 

V současné době je LZS zajišťována státními i nestátními provozovateli po celé České 

republice. Jednotlivá střediska mají označení a volací znak „Kryštof“ s přiděleným 

číslem. Policie České republiky (PČR) provozuje LZS v Praze, Armáda České 

republiky (AČR) provozuje LZS v plzeňském kraji, Alfa Helicopter provozuje střediska 

v Brně, Olomouci, Jihlavě, Českých Budějovicích a Delta Systém Air (DSA) střediska 

v Liberci, Ústí nad Labem, v Ostravě a Hradci Králové.  

http://www.policie.cz/
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Oblasti, které jsou pokryty jednotlivými LZS, mají svá území plánována do kruhu 

s poloměrem 70km. Aby bylo dosaženo optimální doby nasazení a doletu do 15min, je 

akční rádius 50km a zbylých 20km jsou oblasti, kde se oblasti jednotlivých středisek 

překrývají (Obrázek č. 1). [www.policie.cz, 18] 

 

 

Obrázek č. 1 – rozmístění LZS v ČR, Zdroj [cs.wikipedia.org, 22]  

 

 

   

 

Vysvětlivky: 

Modře – PČR 

Zeleně – AČR 

Žlutě – DSA 

Červeně – Alfa-Helicopter 

 

 

 

 

 

http://www.policie.cz/
http://cs.wikipedia.org/
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2. 1. 2 Technické zabezpečení LZS 

Zpočátku byl využíván vrtulník MI-2 nebo Bö-105CBS4, které nahradil vrtulník Bell 

412. Zástavbu zdravotnického vybavení prováděly u MI-2 Letecké opravny Kbely nebo 

závody Slov Airu. Vrtulník Bell 412 přišel již se zdravotnickou zástavbou od výrobce. 

Armáda využívá vrtulníky Sokol W-3A, které také mají zdravotnickou zástavbu již od 

výrobce. V dnešní době je všemi provozovateli (kromě AČR) nejvíce využíván 

k leteckým transportům vrtulník Eurocopter EC-135.  Jeho zdravotnickou zástavbu 

provádí specializovaná firma Air Ambulance Technologies.  

 

Eurocopter EC-135 je lehký dvoumotorový víceúčelový vrtulník, který je široce 

rozšířen pro potřeby LZS a policejních sborů. Vrtulník zcela vyhovuje mezinárodním 

předpisům JAR OPS (Joint Aviation Requirements – Společné letecké předpisy) a 

Evropské unie (EU) pro provoz LZS. Dále má schválené přístrojové vybavení pro denní 

i noční provoz za podmínek viditelnosti VFR (Visual Flight Rules) a podle přístrojů IFR 

(Instrument Flight Rules). Vlastnosti tohoto vrtulníku umožnily zkrátit dobu od přijmutí 

výzvy k letu až do poskytnutí pomoci postiženým. Rozšířily se také možnosti přistání i 

vzletů v nepřístupných místech či za nepříznivých meteorologických podmínek. Oproti 

Bellu má prostornější konstrukci, část vybavení se přesunula mimo prostor kabiny a 

zvětšila se užitná plocha pro zasahující posádku. Kabina je přístupná z obou stran, kde 

jsou posuvné dveře. Základní verze pojme 2 piloty, lékaře a záchranáře. 

[www.policie.cz, 18], [FOJTÍK, 2007] 

 

Technické parametry: 

Výrobce: Eurocopter Deutschland 

Pohon:  Turbomeca Arrius-2 B nebo Pratt & Whitney PW 206B   

Max. výkon: 706 PS (Arrius 2B) oder 743 PS (P&W 206B)  

Cestovní rychlost: 250 km/h  

Letová výška: až 6.000 m NN  

Dolet: cca 670 km  

Obsah nádrže: 680 Litrů  

Maximální vzletová hmotnost: 2720 kg  

Potřebný startovací prostor: cca 20 x 20 m  

Rozměry: Délka: 12,19 m, Výška: 3,62 m, Šířka: 2,65 m, Průměr hl. rotoru: 10,20 m  

[http://ec135.wz.cz/Ec135zainf.htm, 11] 

http://www.policie.cz/
http://ec135.wz.cz/Ec135zainf.htm
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Obrázek č. 2: Vrtulník EC 135, provozovaný PČR. Zdroj: [www.vrtulnik.cz/, 30] 

 

 

 

Vrtulník W-3 Sokol, který provozuje AČR je dvoumotorový stroj určený k přepravě 

maximálně 12 osob nebo materiálu o hmotnosti do 2200kg a pro leteckou pátrací 

záchrannou službu (SAR - Search and Rescue). Verse MEDEVAC (Medical 

Evacuation) pro SAR má kapacitu pro 4 ležící raněné a dva zdravotnické pracovníky. I 

tento vrtulník má moderní vybavení umožňující lety ve dne i v noci a za nepříznivých 

povětrnostních podmínek. 

 

Technické parametry: 

Sokol  W-3A 

Průměr rotoru (m): 15,20 

Délka (m): 14,21 

Výška (m): 4,12 

Hmotnosti: prázdná (kg): 3 300 

                  vzletová (kg): 6 400 

Tah motoru (kW): 2 x 330   

http://www.vrtulnik.cz/
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Maximální rychlost (km/h): 225  

Maximální dolet (km): 740 

Dostup: statický (m): 1 900 až 3 000 (podle verze) 

         dynamický (m): 4 900             

[http://techmag.valka.cz/let_l_w3.htm, 27]  

 

Obrázek č. 3: PZL W – 3 Sokol Zdroj: [http://techmag.valka.cz/let_l_w3.htm, 27]  

 

 

 

2. 1. 3 Vybavení vrtulníku 

Zdravotnické vybavení ve vrtulníku se nikterak neliší od vybavení vozů pozemní 

záchranné služby. Lůžko ve vrtulníku je možné pro snadnější manipulaci resp. 

nakládání pacienta částečně vysunout mimo prostor kabiny. Monitorovací přístroje a 

ventilátory jsou v některých vrtulnících zastoupeny 2x pro možnost transportu dvou 

pacientů vyžadujících jejich použití (záleží na konstrukci vrtulníku, dle požadavků 

provozovatele). Pomůcky, zdravotnický materiál a léky potřebné k péči o pacienta za 

letu jsou umístěny v centrálním pultu mezi pilotním prostorem a kabinou. Jsou zde 

umístěny i komunikační prostředky a dokumentace. Potřebné vybavení k péči o 

http://techmag.valka.cz/let_l_w3.htm
http://techmag.valka.cz/let_l_w3.htm
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pacienta mimo prostor kabiny vrtulníku je umístěno v lékařském kufru. Pro 

zdravotnický materiál zejména obvazový je určen v trauma-kufr. Speciální vybavení pro 

péči o děti obsahuje tzv. dětský kufr. Prostředky sloužící k imobilizaci pacienta, 

končetin a vyprošťování jsou uloženy v zavazadlovém prostoru ocasního nosníku. 

Zde je část předpisu ze Sbírky zákonů č. 221/2010, o požadavcích na vybavení 

zdravotnických zařízení: 

IV. 

Požadavky na vybavení zařízení zdravotnické záchranné služby leteckými 

dopravními prostředky 

 

Zařízení zdravotnické záchranné služby zajišťující leteckou záchrannou službu musí být 

vybaveno vrtulníky (§ 18b zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu). 

 

Vrtulník pro leteckou záchrannou službu 

1. Tímto vrtulníkem se rozumí vrtulník - letecká ambulance vhodná pro přepravu, 

nepřetržitou péči a sledování pacientů, splňující provozní a technické požadavky podle 

technické normy ČSN EN (Česká státní norma, Evropská norma) 13718-2 a splňující 

podmínky pro provoz letadla podle jiných právních předpisů
 
(Zákon č. 49/1997 Sb., o 

civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů).  

2. Letecká ambulance musí být dále vybavena doplňujícím vybavením jako vozidlo 

rychlé lékařské pomoci podle části III. bodu 1.2 této přílohy, kromě technického 

vybavení vztahujícího se výlučně k vozidlu; dvě tlakové lahve na kyslík, každá s 

obsahem 10 l, jsou nahrazeny dvěma tlakovými lahvemi na kyslík s příslušenstvím k 

inhalačnímu podávání kyslíku včetně polomasky, průtokoměru a redukčního ventilu, 

každá s obsahem 5 l nebo jeho objemovým ekvivalentem.  

3. Zdravotnické prostředky používané v leteckých ambulancích musí splňovat 

požadavky podle technické normy ČSN EN 13718- 1 (Příloha č. 1a - d, s. 67).  

 

Podle části III. bodu 1.2 předpisu 221/2010 Sb., o požadavcích na vybavení 

zdravotnických zařízení do vybavení dále patří – přenosný defibrilátor s monitorem a 

12cti svodovým záznamem EKG (elektrokardiograf) křivky a kardiostimulátorem, 

automatický dýchací přístroj pro umělou plicní ventilaci, elektronický glukometr, 
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lineární dávkovač, ruční dýchací přístroj s příslušenstvím pro novorozence, děti a 

dospělé, s možností připojení ke zdroji medicinálního kyslíku, pomůcky pro alternativní 

zajištění dýchacích cest, souprava pro drenáž hrudní dutiny, souprava pro koniopunkci 

dětí i dospělých, intraoseální pomůcky pro vstup do kostní dřeně pro děti i dospělé, sada 

ústních vzduchovodů, extenční dlaha pro dolní končetinu, hliníková folie na udržování 

tělesné teploty a další pomůcky jako je vakuová matrace a scoop rám 

[http://portal.gov.cz/portal/obcan/#10821, 32]. Mezi další materiál počítáme injekční 

stříkačky, jehly, periferní žilní kanyly, obvazový materiál, a také infuzní roztoky a léky.  

 

2. 1. 4 Složení posádek 

Armáda ČR zajišťuje kompletně celou posádku, která létá ve složení 2 piloti, palubní 

technik, záchranář a lékař. Zdravotnická část posádky je zajištěna z Centra letecké 

záchranné služby Plzeň – Líně [www.acr.army.cz, 2]. PČR, DSA a Alfa Helicopter 

létají ve složení 1-2 piloti, záchranář a lékař. Piloty zajišťuje provozovatel, 

zdravotnickou část posádky poskytuje územní záchranná služba. Zdravotnický personál 

musí být dobře obeznámen se zvláštnostmi vzdušných prostředků, se kterými pracuje, 

musí mít samozřejmě znalosti i o obecných bezpečnostních opatřeních. Základním 

pravidlem je dodržovat nařízení letového personálu.  

 

2. 1. 5 Činnost LZS a indikace k letům 

Vrtulníky letecké záchranné služby létají nejen přímo k zásahům do terénu, ale více než 

polovinu vzletů tvoří zajištění rychlého a šetrného transportu těžce nemocného či 

zraněného pacienta. Ten bývá z některého ze zdravotnických zařízení v případě potřeby 

transportován na specializované pracoviště, zpravidla do některé z fakultních nemocnic. 

Proto jsou v jednotlivých nemocnicích nebo jejich blízkosti zřízeny heliporty či 

provizorní přistávací plochy. Obecně můžeme nasadit vrtulník tam, kde nelze provést 

zásah běžnými prostředky nebo kde je jeho nasazení bezpečnější, efektivnější nebo 

výrazně méně namáhavé. Lze jím provádět také vzdušný průzkum místa mimořádné 

události, evakuovat osoby nebo materiál z ohrožených míst a dopravovat záchranné 

jednotky odborníků a specialistů na místo zásahu. Někteří z provozovatelů LZS 

provádějí i speciální letecké činnosti ve výšce a nad volnou hloubkou. K zásahům na 

lanovém podvěsu je zapotřebí nejen speciálně vyškolený letecký i zdravotnický 

personál, ale je také nutné zvláštní vybavení vrtulníku. [http://www.dsa.cz/cz/, 10]. 

 

http://portal.gov.cz/portal/obcan/#10821
http://www.acr.army.cz/
http://www.dsa.cz/cz/
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Činnost LZS si můžeme v zásadě rozdělit na zásahy či lety primární, sekundární a 

ambulanční: 

 

 a) Primární lety – jsou to zásahy při událostech, kdy došlo k poškození zdraví lidí nebo 

jednotlivce, které vyžaduje urgentní poskytnutí přednemocniční neodkladné péče a 

dostupnost pozemních složek zdravotnické záchranné služby (ZZS) je nedostatečná. 

Jedná se především o zásahy, kdy je vrtulník na místě neštěstí jako první, posádka 

samostatně zajistí pacienta a v případě potřeby jej dopraví do zdravotnického zařízení. 

Vzhledem k současné situaci a dostupnosti pozemních složek je těchto zásahů méně, 

než v dobách, kdy LZS začínala.  

 

b) Sekundární lety – jsou to lety plánované nebo akutní, kdy je třeba postiženého šetrně 

a rychle převézt na specializované pracoviště. Tito pacienti jsou již zajištěni a většinou i 

stabilizováni ve zdravotnických zařízeních. Jedná se převážně o případy, kdy se po 

vyšetření zjistí, že je zapotřebí speciální péče dostupná pouze v některých 

zdravotnických zařízeních. Nejčastěji jsou to transporty k výkonům PTCA (perkutánní 

transluminární koronární angioplastika), neurochirurgickým výkonům, na traumacentra, 

popáleninovou chirurgii, přeprava patologických novorozenců v inkubátoru apod. 

Zvláštním typem sekundárních letů jsou lety pro transplantační program. 

 

c) Ambulanční lety – jsou zásahy při událostech, kdy je urgentní poskytnutí 

přednemocniční neodkladné péče poskytnuto pozemní složkou ZZS a ta si vzhledem k 

závažnosti postižení, přivolá vrtulník LZS, který v krátkém časovém horizontu 

postiženého převeze na specializované pracoviště zdravotnického zařízení 

(traumacentrum, ARO, JIP, urgentní příjem, popáleninová chirurgie, spinální jednotka, 

dětská klinika apod.). V dnešní době se tyto lety uskutečňují nejčastěji. 

[www.pozary.cz., 17]  

 

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně – Společnost urgentní medicíny a medicíny 

katastrof vydala Doporučený postup č. 16: Indikační kritéria pro nasazení LZS (celé 

znění je v Příloze č. 2a - c, 71). V tomto postupu jsou jasně daná indikační kritéria pro 

zásahy LZS. Zároveň zde také najdeme absolutní a relativní kontraindikace vzletů.  

Mezi jasné indikace letů patří: 

http://www.pozary.cz/
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- pravděpodobnost zkrácení dosažitelnosti PNP o více, než 5 minut u událostí, 

kdy jde o náhle vzniklé bezvědomí spojené s poruchou či zástavou dýchání 

- pravděpodobnost zkrácení dosažitelnosti PNP o více, než 10 minut tam, kdy 

je obsahem tísňové výzvy závažná, náhle a nečekaně vzniklá kvantitativní 

porucha vědomí, náhle vzniklé příznaky svědčící pro akutní infarkt 

myokardu (AIM) do 1 hodiny od vzniku potíží, náhle vzniklé a objektivně 

zřejmé závažné poruchy dýchání, závažná událost na vznik poranění, kde je 

indikované (podle zvláštního předpisu – Věstník Ministerstva zdravotnictví 

České republiky (MZ ČR) částka 6/2008, dle Doporučeného postupu 

Odborné společnosti Urgentní medicíny a medicíny katastrof (DP OS UM a 

MK) směrování pacienta do traumacentra nebo jiného specializovaného 

centra, závažné potápěčské příhody s předpokladem směrování pacienta do 

centra hyperbarické medicíny, a dále tam, kde nasazení LZS přinese 

významné zkrácení dosažitelnosti PNP a současně se předpokládá 

dosažitelnost PNP při zásahu pozemní cestou nad 15 minut – jedná se o 

zásahy v nepřístupném terénu či zásahy na frekventovaných komunikacích 

- pravděpodobnost zkrácení transportu pacienta na specializovaná pracoviště 

(traumacentrum, kardiocentrum, centrum pro patologické novorozence, 

centrum hyperbarické medicíny, a další) o více než 15 minut oproti 

pozemnímu transportu 

- u událostí s větším počtem postižených, kde se předpokládá nepoměr mezi 

počtem postižených a počtem dostupných sil a prostředků ZZS 

Mezi relativní indikace patří: 

- transport pacienta, u něhož lze předpokládat příznivý vliv na minimalizaci 

transportního traumatu (nedojde-li k prodloužení transportního času vůči 

pozemnímu transportu) 

- rekognoskační let v případě potřeby upřesnit lokalizaci či rozsah události 

- ostatní mezinemocniční transporty v těch případech, kdy by transport 

pozemní cestou mohl z důvodu délky, nešetrnosti či z jiných důvodů 

s velkou pravděpodobností přivodit závažné zhoršení zdravotního stavu 

pacienta. [http://www.urgmed.cz/postupy/2010_LZS.pdf7, 21] 

 

 

 

http://www.urgmed.cz/postupy/2010_LZS.pdf7
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Konkrétní indikace vzletu LZS 

- Primární ošetření veškerých těžkých úrazů, zejména v terénu těžko 

přístupném pro pozemní složky.  

- Závažné dopravní nehody a další děje, z jejichž mechanismu je 

pravděpodobný vznik těžkého poškození zdraví, průmyslové havárie.  

- Neúrazové neodkladné stavy v terénu těžko přístupném pro pozemní složky.  

- Neodkladné stavy po primárním ošetření v terénu i ve zdravotnických 

zařízeních k transportu na specializované pracoviště, kde je požadavek 

šetrnosti a rychlosti.  

- Hromadná neštěstí a katastrofy 

 

Některé specifické mechanismy, při kterých je vzlet indikován, aniž by byl znám 

stav osob na místě události:  

- nehoda na hlavní nebo dálkové silnici nebo dálnici 

- nehoda prostředku hromadné dopravy v cestovní rychlosti 

- nehoda, při níž došlo 

– ke střetu vozidla a chodce, cyklisty nebo motocyklisty 

– k převrácení vozidla 

– k požáru vozidla 

– k vymrštění člena posádky z vozidla (včetně nehod motocyklistů) 

– k čelnímu nárazu v cestovní rychlosti 

– k zaklínění osob cestujících ve vozidle 

- železniční nehoda – čelní náraz nebo střet vlaku s vozidlem či chodcem 

- nehoda letadla 

- nekoordinovaný pád z výšky nad 6 m (3. nebo vyšší nadzemní podlaží) 

- napadení velkým savcem 

- pád z koně 

- výbuch 

- zřícení stavby 

- střelba [ĎURČOVIČ, Přednáška předmětu Záchranářství a medicína 

katastrof] 
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HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) je nejen sdružení nestátních 

provozovatelů LZS, ale také rozdělení zásahů dle naléhavosti v sedmibodové 

klasifikační stupnici (Příloha č. 3, s. 74).  

V této stupnici platí, že čím nižší je klasifikační stupeň zásahu, tím je vyšší nárok na 

posádku vrtulníku: 

I. primární zásah vrtulníku do terénu na základě tísňového volání na linku 155 

II. primární zásahy do terénu nebo sanitního vozu na žádost pozemní posádky ZZS 

III. neodkladný sekundární let, transport nemocného ze zdravotnického zařízení na 

pracoviště vyššího typu 

IV. sekundární ambulantní let – plánovaný transport nemocných na vyšší pracoviště 

V. transport nemocného z vyššího pracoviště na doléčení 

VI. transport zdravotníků či zdravotnického materiálu 

VII. zásahy v rámci spolupráce Integrovaného záchranného systému (IZS), při 

vyhlášení krizového stavu – součinnostní výcviky, povodně 

[http://www.hems.cz/profil-cz/, 15]  

 

 

2. 1. 6 Finanční zabezpečení LZS 

Provoz Letecké záchranné služby je hrazen ze státního rozpočtu, zdravotnické výkony 

potom hradí zdravotní pojišťovny. Nákladnost leteckých zásahů je vyvážena počtem 

zachráněných nemocných. Pokud je vrtulník využit správně a včas, znamená to pro 

pacienta zkrácení doby léčení i rekonvalescence a dřívější návrat do produktivního 

života.  

 

 

2.2 Air ambulance, linkové lety 

Letecké transporty pomocí křídlatých letounů se nejčastěji týkají evakuačních či 

repatriačních letů. Jsou důsledkem válečných konfliktů, přírodních katastrof a 

v posledních letech hlavně kvůli rozšíření turismu a volnému pohybu osob. Naši občané 

navštěvují nejen oblíbená turistická místa, ale také různé nepřístupné a primitivní 

destinace, při svých touhách po adrenalinových zážitcích. Čím dál častěji se na tyto 

cesty vydávají i senioři a lidé s vážnými chronickými chorobami. Těchto letů není 

http://www.hems.cz/profil-cz/
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mnoho, podle Drábkové činí asi 0,5% cestovatelů. I tak je to ale několik tisíc leteckých 

transportů ročně.  

Co nejrychlejší převoz postižených (evakuační transport) nastane v okamžiku, kdy 

nároky na diagnostiku a následné léčení výrazně převýší rezervy místního 

zdravotnického zařízení. Pokud je pacient schopen transportu a pokud je k dispozici 

transportní prostředek, má být převoz proveden ihned. V rámci evakuačních transportů 

se ještě co nejrychleji transportují nemocní či zranění s krvácivými stavy z míst, kde je 

vysoké infekční riziko při převodu krve (Afrika). [http://www.pmfhk.cz/, 23]  

 

2. 2. 1 Technické zabezpečení 

Transporty na kratší vzdálenosti probíhají pomocí menších křídlatých letounů, které 

většinou zajišťují menší soukromé společnosti. Zároveň jsou levnější, a plně postačují 

pro nekritické stavy k evakuaci, buď do blízkých nemocnic, nebo v rámci repatriací do 

České republiky většinou z evropských destinací. Tyto společnosti musí vlastnit 

certifikát „Osvědčení leteckého provozovatele“ (Příloha č. 4a – c, s. 75), který vydává 

Úřad pro civilní letectví (ÚCL) na časově definovanou dobu. Součástí osvědčení je 

„Provozní specifikace“ (Příloha č. 5a – b, s. 78), která vymezuje nejen druhy provozu, 

ale také typy letadel a osoby za provoz zodpovídající. Pro air ambulance je nutné mít 

povolení na EMS (Emergency Medical Service).  

Při dlouhotrvajících či zaoceánských transportech se dá využít i linkových letů velkých 

společností. V tomto případě se transportu ujmou nadnárodní společnosti, které mají 

zkušený personál, patřičné vybavení a znají administrativní náležitosti. Transport je 

však nákladnější. Při transkontinentálních a dlouhotrvajících letech s mezipřistáními a 

s pobytem v tranzitním prostoru se může účastnit i rezervní zdravotnická posádka. 

Společnosti provádějící repatriace air ambulancí mají většinou k dispozici malá letadla, 

nejčastěji typu Piper, Cessna či KingAir (a samozřejmě spoustu dalších). Pro sedící 

pacienty, kteří nepotřebují intenzivní zajištění a monitorování, ale pouze zdravotnický 

doprovod je k dispozici klasická verze těchto letadel. Zajišťují pacientům komfortní a 

pohodlné sezení, přetlakovou kabinu s klimatizací a s nízkou úrovní hluku.  

http://www.pmfhk.cz/
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Pro pacienty vyžadující po dobu letu intenzivní péči a sledování jsou tyto létající 

ambulance vybaveny polohovacími nosítky a náležitým vybavením pro přepravu těchto 

kriticky nemocných za podmínek neodkladné péče, včetně umělé plicní ventilace či 

trvalého monitoringu životních funkcí. (Podrobněji v kapitole 2. 2. 2 Vybavení 

křídlatých letadel). 

 

Piper PA-42 Cheyenne III 

Dvoumotorový turbovrtulový letoun americké výroby je určen pro dva piloty a až sedm 

cestujících. Letoun je vhodný pro přepravu osob po celé Evropě a vyhoví i náročným 

zákazníkům. Vybavení letadla umožňuje lety ve dne i v noci a za téměř jakéhokoliv 

počasí. Velmi vysokou úroveň pohodlí cestujících zabezpečuje nízká úroveň hluku či 

klimatizovaná přetlaková kabina. Vestavěný moderní autopilot je samozřejmostí. 

Cestovní rychlost: 600 km/h (325 kts) 

Dostup: 10 000 m (32 000 ft) 

Dolet: 3 890 km (2 100 NM) 

Kapacita: 7 cestujících se zavazadly  

[http://www.ok-ambulance.cz/technika/default.htm, 29]  

 

Piper Seneca Pa – 34 

Tento letoun je určen hlavně pro nemocné s méně závažnými zdravotními problémy, a 

kteří mohou absolvovat transport vsedě. Výhodou letounu je možnost přistání i na 

menších letištích. 

Počet cestujících: 4 sedící osoby 

Dolet: 1000 km 

Dostup: 6 650 m 

Cestovní rychlost: 250 km/hod [http://www.ok-ambulance.cz/technika/default.htm, 29]  

 

 

 

http://www.ok-ambulance.cz/technika/default.htm
http://www.ok-ambulance.cz/technika/default.htm
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Obrázek č. 4: Letadlo Piper. Zdroj: [Foto autor] 

 

 

KingAir C 90 Beechcraft 

Je určen pro repatriační lety v oblasti EU. Je to dvoumotorový turbovrtulový letoun 

s přetlakovou kabinou posádky a cestujících, pro 6 pasažérů. Pro ambulantní převozy je 

uzpůsoben k přepravě 1 ležícího pacienta a 3 členů doprovodu. 

Počet cestujících: 1 pacient + 3 osoby doprovod 

Dolet ve zdravotnické verzi: 1500 km 

Dostup: 10 000 m 

Cestovní rychlost: 387 km/hod [http://www.ok-ambulance.cz/technika/default.htm, 29]  

 

Cessna Citation Jet CJ 525 

Tento letoun je vhodný pro zabezpečení letů na větší vzdálenosti. Je to dvoumotorový 

proudový letoun, jehož součástí je přetlaková kabina posádky i pasažérů. Pro 

ambulantní převozy je uzpůsoben pro 1 ležícího pacienta a 3 členy doprovodu. 

K naložení a transportu pacienta slouží LIFEPORT PLUS, což jsou polohovací nosítka 

s nakládacím systémem a kontejnerem na medicinální kyslík.  

http://www.ok-ambulance.cz/technika/default.htm
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Počet cestujících: 1 pacient + 3 osoby doprovod 

max. cestovní rychlost: 700 km/h 

letová výška: 12.497 m 

dolet:  2100 km 

max. vzletová hmotnost: 4717 kg 

max. užitečná hmotnost: 800 kg 

min. délka vzletové dráhy: 1000 m 

pohon: 2 Williams / RR FJ44 - 1A [http://www.ambuair.cz.vybaveni.php, 31]    

Obrázek č. 5: Letadlo Cessna C421. Zdroj: [Foto autor] 

 

 

V rámci zaoceánských repatriací je nutné využít velké letecké společnosti a pacienty 

přepravovat linkovými lety. Každá letecká společnost chce znát zdravotní stav 

transportovaného pacienta. Před schválením a zajištěním letu se musí vyplnit speciální 

formulář Fit to Fly (Příloha č. 6a – b, s. 80) o zdravotním stavu pacienta. Tento formulář 

prostuduje lékař letecké společnosti, která by měla pacienta transportovat. Teprve po 

schválení transferu tímto lékařem je možné transport pacienta naplánovat a provést. 

Transport pacienta linkovými lety je většinou určen pro nemocné, kteří nevyžadují 

http://www.ambuair.cz.vybaveni.php/
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intenzivní péči, mohou za letu sedět a není potřeba provést speciální úpravu prostoru 

pro cestující. Pacient i zdravotnický doprovod jsou zařazeni mezi cestující pouze 

s minimálním zdravotnickým vybavením. Tyto společnosti jsou schopné přepravit i 

ležící nemocné, kdy odmontují část sedadel, přimontují nosítka a udělají stěnu či závěs, 

aby měl nemocný se zdravotnickým doprovodem soukromí. Nemocný musí spontánně 

ventilovat, ale je možné mu za letu podávat kyslík. 

Jediná letecká společnost Lufthansa je ochotná přepravovat i nemocné v kritickém 

stavu, vyžadující intenzivní péči, tedy umělou plicní ventilaci a monitoraci za letu. Ve 

svých letadlech typu Airbus či Boening odmontuje 2 řady sedadel. Ležící pacienti jsou 

upevněni na nosítkách, blízko východu. Toto umístění je lepší proto, aby se snadno do 

letounu naložili a aby z něho byli snadno vyloženi. Mezi nimi a prostorem turistické 

třídy je namontována stěna a vytvořen „pokojíček“, zajištující naprosté soukromí. 

Zdravotnická posádka zaujme sedadla kolem pacienta.  

České vojenské letectvo má pro transport raněných možnost upravit Airbus A-319 CJ 

(Corporate Jetliner) na sanitní verzi MEDEVAC. Lze do něj instalovat 4 lůžka pro lehce 

raněné a 2 speciální lůžka pro těžce raněné či nemocné pacienty. Dvě jednotky PTU 

(Patient Transport Unit) představují vybavení plnohodnotné anesteziologicko-

resuscitačnímu oddělení. V případě potřeby může takto upravený letoun odstartovat do 

dvanácti hodin od přijetí požadavku. [vztlak.net/, 8] 

 

Obrázek č. 6: Airbus A-319 CJ. Zdroj: [vztlak.net/, 8]  

 

 

 

http://vztlak.net/
http://vztlak.net/
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2. 2. 1. 1 Přetlaková kabina 

Atmosféra je prostředím, ve kterém se letadla pohybují. Je to vlastně plynný obal Země, 

který je tvořen směsí různých plynů, vodní páry, pevných a kapalných částic. V 

atmosféře je přibližně 78 % dusíku, 21 % kyslíku a asi 0,9 % argonu. Na dalších téměř 

dvacet plynů připadá poslední jedna desetina procenta. Je to například vodík, oxid 

uhličitý, vodní páry, radon, freon a jiné plyny. Mezi ně též patří znečisťující plyny, 

které se do atmosféry dostávají lidskou činností. Atmosféra má tendenci vytvářet vrstvy, 

sféry. Existuje několik různých dělení, která závisí na různých hlediscích. Nejznámější 

a snad nejpoužívanější je dělení atmosféry podle změny průměrné teploty vzduchu v 

závislosti na výšce. Podle tohoto kritéria rozeznáváme troposféru, stratosféru, 

mezosféru a termosféru. [fishfish.blog.cz/, 4]   

Zajímají nás některé základní charakteristiky vzduchu a to průběh teploty, tlaku a 

hustota ovzduší, (hmotnost na jednotku objemu) v nejnižších vrstvách atmosféry. 

Charakteristiky vzduchu nejsou stejné na celé zemi a mění se v průběhu dne a ročních 

období. Aby bylo možno srovnávat výkony letadel naměřené na různých místech 

zeměkoule a v různé roční období, nebo denní době, byla zavedena mezinárodní 

standardní atmosféra (MSA). Mezinárodní standardní atmosféra (MSA) je tedy 

mezinárodně dohodnutý zjednodušený model atmosféry odvozený ze stavu atmosféry 

Země (Příloha č. 7, s. 82). Tento pojem byl zaveden v roce 1952 ICAO (International 

Civil Aviation Organization – Mezinárodní organizace pro civilní letectví). Za účelem 

srovnání se výkony naměřené za různých podmínek přepočítávají na podmínky MSA. 

Zaznamenává se průběh teploty (t - °C), tlaku (p – kPa), mimo hustoty vzduchu  (kg x 

m³) s výškou. Pro praktické využití je MSA zpracována do tabulek. 

[http://flying.medek.info/index, 24]  

Složení vzduchu se mění s výškou, ale ve výškách využívaných k létání letadel je v 

podstatě stálé. S rostoucí výškou se však mění teplota vzduchu. Na každých 100m 

výšky o více než 0, 5°C. V letech 1947- 48 probíhala měření z balonů a rakety V2, do 

tabulky je zahrnuta i MSA: 

 

 

http://fishfish.blog.cz/
http://flying.medek.info/index


25 
 

Tabulka č. 1: Porovnání výšky a teploty. Zdroj: [http://www.kolmanl.info/, 25]   

 

 

Tlak kyslíku v atmosférickém vzduchu postupně ubývá s přibývající nadmořskou 

výškou. Tím dochází také k poklesu parciálního tlaku kyslíku v tepenné krvi, jehož 

důsledkem je vznik hypoxické hypoxie. Díky speciálním receptorům umístěným 

v aortě, krčních tepnách a prodloužené míše, naše tělo reaguje na pokles parciálního 

tlaku kyslíku zpočátku zvýšením dechové a tepové frekvence. První příznaky hypoxie 

se objevují ve výšce asi 4000 metrů. K dalším příznakům patří ztráta sebekritičnosti, u 

postiženého nastává stav euforie, projevující se agitovaností a aktivní činností. V dalším 

stádiu se začíná rozvíjet cyanóza, dochází ke ztrátě pozornosti, zhoršuje se vědomí a 

přichází bolest hlavy a nevolnost. Riziko hypoxie tedy narůstá s výškou a klesajícím 

tlakem v atmosféře, a může vyústit až ve ztrátu vědomí. Ocitneme-li se v hypoxickém 

prostředí velké výšky, náš čas běží. Letecká medicína zavedla pro to pojem „užitečný 

čas vědomí“ Je to čas, po který jsme v prostředí dané výšky schopni racionálního 

jednání. V příloze č. 8 (s. 83), máme tabulku, kde je tato doba popsána vzhledem 

k vnějšímu tlaku a výšce u letounu Piper Cheyenne 400LS při explozivní dekompresi 

kabiny letounu (teoretická situace). 

 

http://www.kolmanl.info/


26 
 

Jak je to tedy s tlakem a výškou vidíme i v textu níže: 

0 – 2000 m – toto je naše běžné prostředí, pro které je náš organismus uzpůsoben, 

hypoxie zde nehrozí 

2000 – 4000 m – kyslík začíná ubývat, ale náš organismus je plně schopen tuto ztrátu 

dohnat kompenzačními mechanizmy bez ztráty výkonnosti, tělo směřuje kyslík do 

životně důležitých orgánů 

4000 – 6000 m – zde už je kyslíku nedostatek a začínají se projevovat příznaky hypoxie 

6000 – 7500 m – v těchto výškách má každý z nás tu svoji, nad kterou již nejsme 

schopni v tomto prostředí trvale přežít 

Nad 12000 m – dochází k tzv. inverzi tlakového gradientu kyslíku, což znamená, že při 

náhlé dekompresi nemá smysl dýchat. V okolním vzduchu je tak málo kyslíku, že 

s každým dechem vydýcháváme víc kyslíku, než přijímáme. Nad touto výškou nám 

nepomůže ani dýchání čistého kyslíku a posádka letounu musí používat buď 

přetlakovou kabinu, nebo dýchací automat. [www.aeroweb.cz/, 20]  

Přetlaková kabina je vzduchotěsně uzavřena a tvoří část letadla – pilotní prostor a 

kabinu pro cestující. V letech ve velkých výškách se v této kabině udržuje určitý 

přetlak. Tento tlak odpovídán tlaku vzduchu ve výšce přibližně 2500m. Vzduch jde od 

motoru do tzv. packu, který ho stlačí a podle potřeby ochladí nebo ohřeje. Pak se 

smíchá s recyklovaným vzduchem a jde do kabiny. Odtamtud proudí přes mřížky do 

nákladového prostoru. Část se filtruje a recykluje, zbytek uniká ven pres tzv. outflow 

valve (vzduchový ventil). Přetlak v kabině se reguluje otevíráním a přivíráním outflow 

valve. Za normálních okolností je přetlakování automatické. Piloti nastaví cestovní 

hladinu a nadmořskou výšku letiště, na kterém budou přistávat. Po startu začne 

automatika letadlo přetlakovat. Cabin altitude (výška, které odpovídá tlak v kabině) 

stoupá rychlostí 500-1000ft/min (ft = 0, 304m), zatímco letadlo stoupá třeba 

3000ft/min. Přetlak se postupně zvyšuje, dokud nedosáhne limitu, automatika pak 

udržuje konstantní přetlak. Tento limit bývá okolo 8 psí (pro představu, tlak u hladiny 

moře je 14.7 psí). Cabin altitude bývá v cestovní hladině okolo 8000ft. Při klesání se 

tlak v kabině snižuje tak, aby dosáhl tlaku odpovídajícímu nadmořské výšce cílového 

letiště při přistání. Po přistání se naplno otevře outflow valve a tlak se vyrovná úplně. 

[http://www.airways.cz/, 9]  

http://www.aeroweb.cz/
http://www.airways.cz/
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2. 2. 2 Zdravotnické vybavení air ambulancí 

Pokud chce dopravní firma zabývající se leteckými repatriacemi vlastnit air ambulanci, 

musí letadlo disponovat komplexním zdravotnickým vybavením a technikou, která je 

doporučená ICAO pro použití v letectví a při poskytování pokračující intenzivní péče 

po dobu trvání letů air ambulancí. Současně musí respektovat doporučení normy 

EURAMI (European Aero Medical Institute) EN 13718 - 1 (Příloha č. 1a – d, s. 67). 

Tato evropská norma stanovuje minimální požadavky na rozhraní a slučitelnost 

zdravotnických prostředků používaných v leteckých ambulancích. Norma byla 

vypracována na základě mandátu Evropské komise vycházejícího ze směrnice EU o 

zdravotnických prostředcích; tvoří doplněk k několika dalším evropským normám a 

stanovuje požadavky na zdravotnické prostředky používané v situacích, kde se 

podmínky prostředí liší od běžných podmínek obvyklých ve vnitřních prostorech 

zařízení zdravotní péče. [http://www.normservis.cz/, 26]  

Přístrojové vybavení umožňuje zabezpečit přepravu klientů v kritickém stavu 

za podmínek neodkladné péče, včetně umělé plicní ventilace, trvalé monitorace 

základních životních funkcí a dávkované infuzní terapie jak leteckým speciálem, tak 

následnou přepravou ambulancí na místo určení.   

o Polohovací nosítka se samostatným nakládacím systémem (nejlépe 

LifePort  Plus)  

o Zdroj 12 V a 220 V pro obsluhu zdravotnické techniky 

o Kontejner na kyslík (bývá součástí LifePort Plus), s rychlospojkami 

na odběr kyslíku, přenosný kyslík 

o Monitor s defibrilátorem, oxymetr, kapnometr, glukometr, ventilátor, 

odsávačka, injekční lineární dávkovač 

o Vakuová matrace a imobilizační set (scoop rám, trakční dlahy) 

o Popáleninový transportní set, lékové vybavení a spotřební materiál pro 

intenzivní péči  

o Ochranné, čistící a dezinfekční pomůcky 

[http://www.ambuair.cz/vybavení.php, 31]  

 

 

http://www.normservis.cz/
http://www.ambuair.cz/vybavení.php
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Obrázek č. 7: Airbus A-319 MEDEVAC/STRATEVAC  

Zdroj: [http://www.zdl.army.cz/index.php/, 1] 

 

 

STRATEVAC (Strategic Evacuation), tedy přepravu zraněných vojáků zpět do České 

republiky, zajišťuje 241. dopravní letka z pražských Kbel spolu s LZS v Plzni – Líních. 

Dopravní letoun Airbus A-319 je možné předělat na zdravotnickou verzi se dvěma 

lůžky pro těžce raněné a až čtyřmi pro lehce raněné. Změny se týkají pouze poloviny 

vnitřku trupu airbusu. Provádějí ji vycvičení mechanici, takže demontáž sedaček a 

následná instalace lůžek a zdravotnického vybavení netrvá déle než pět hodin. 

Samozřejmě je třeba počítat i s doprovodným zdravotním personálem a jeho speciálním 

vybavením. Důležitá je nejen rychlost letecké dopravy pacienta, ale i schopnost 

udržovat jej při životě. Zdravotnické vybavení je stejné jako vybavení air ambulancí. 

Zdravotnické přístroje, se před odletem připevní k lůžku, připraví se i ostatní potřebný 

materiál. Materiálu je nutné s sebou mít dostatečnou zásobu. Lety bývají dlouhé a není 

možné ho po cestě doplnit. Defibrilátor, monitor životních funkcí, dýchací přístroj, 

infuzní pumpu nebo odsávačku během letu napájí zdroj elektrické energie letadla. 

[http://www.acr.army.cz/, 3]  

 

http://www.zdl.army.cz/index.php/
http://www.acr.army.cz/
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2. 2. 3 Personální zajištění repatriací 

Posádky letadel  

Posádku letadla tvoří profesionálně připravení a zkušení piloti, kteří přispívají ke 

zdárnému a hlavně bezpečnému průběhu letu. Lety jsou realizovány nejčastěji 

s dvoučlennou, plně připravenou posádkou. Kapitáni mají nalétáno dostatečné množství 

letových hodin a mají zkušenosti s přistáváním na mnoha letištích po celém světě.  

Posádky procházejí certifikovaným školením v prestižních centrech Flight Safety, a to 

včetně výcviku na simulátorech letů. Výcvik posádek je důležitý pro bezpečné zvládnutí 

event. mimořádných situací během letu. 

Zdravotnický personál  

Zdravotnický personál by měl být speciálně vyškolen na problematiku a specifika 

letecké medicíny při zachování požadavku na vysokou odbornou připravenost 

v intenzivní péči. Některé firmy mají takto připravené a proškolené vlastní 

zaměstnance, nebo si je z řad kvalifikovaných zdravotnických pracovníků najmou na 

konkrétní transport. Před letem by vždy mělo dojít ke konzultaci a konfrontaci 

zdravotního stavu pacienta s technickým a materiálním vybavením a zajištěním 

technických a provozních nároků s kapitánem letu. Důležité je, aby byla zachována co 

nejvyšší míra provozní i zdravotnické bezpečnosti a odbornosti. Proto jsou prováděna i 

pravidelná doškolování zdravotnického personálu. Kromě vysoké erudice je nutné, aby 

doprovázející personál ovládal také kontaktní jazyk, nejčastěji angličtinu, a aby byl 

schopen řešit pohotově a flexibilně i byrokratické překážky.  

V rámci armádních evakuací MEDEVAC/STRATEVAC (Medical Evacuation/Strategic 

Evacuation) spolupracují týmy z kbelské 24. základny a záchranné letecké služby 

dislokované na letišti v Plzni - Líních. Zdravotnické týmy a posádky letounů drží tzv. 

120minutové pohotovosti, a musí být tedy schopny do uvedené doby odstartovat. 

Pravidelně létají 2 lékaři a 3 sestry, ovšem uzná-li zdravotnický tým za vhodné či 

potřebné, může přibrat na palubu i další specialisty, například z Ústřední vojenské 

nemocnice v Praze nebo z ostatních vojenských nemocnic. [http://www.acr.army.cz/, 3] 

 

 

http://www.acr.army.cz/
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2. 2. 4 Zdravotní indikace k repatriacím  

Indikací pro repatriace je velké množství a záleží na stavu pacienta, zda transport bude 

či nebude proveden. Repatriační lety jsou tedy transporty pacienta již ve stabilizovaném 

a dobrém celkovém stavu, kdy překonal akutní fázi, do jeho vlastní země. Nejčastěji se 

jedná o neurologické a ortopedické diagnózy po dopravních nehodách, o akutní 

koronární syndromy, stavy po cévních mozkových příhodách či stavy po chirurgických 

operacích. 

Oproti tomu lety evakuační znamenají transport pacienta v akutním stavu z prostředí, 

které není schopno diagnózy a léčby v porovnání s jeho vlastní zemí nebo s jinou 

dohodnutou zemí pro jeho akutní léčení, event. pokud nejsou v místě hygienické 

možnosti, sterilní rukavice a materiál. 

Indikace pro leteckou evakuaci 

Kritický stav u pacientů s omezenými hemodynamickými funkcemi a limitovanou 

výkonností dýchání. 

Kritický stav u těhotných a rodiček, u nichž je nutno čas k odbornému ošetření zkrátit 

na minimum v zájmu ženy nebo plodu. 

Kritické stavy u novorozeneckých a dětských pacientů s limitovanou hemodynamickou 

a dechovou výkonností, s metabolickou acidózou, progredující 2 hodiny po narození, se 

sepsí a s meningitidou. 

Metabolický iontový rozvrat a působení toxických vlivů, které vyžadují okamžitá 

opatření zachraňující život. 

Selhání orgánů, vyžadující transplantaci. 

Stavy, které vyžadují léčbu za hyperbarické oxygenoterapie. 

Popálení, které vyžaduje léčbu v popáleninovém centru. 

Trauma, které potenciálně ohrožuje život nebo končetiny, včetně penetrujících poranění 

oka. [www.pmfhk.cz/, 23]   

http://www.pmfhk.cz/
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Armáda provádí strategické evakuace, známé pod zkratkou STRATEVAC (Strategic 

Evacuation). Znamená to odsun či evakuaci na velké vzdálenosti. Mimo evakuaci ze 

zdravotních důvodů může jít i o rychlý odsun osob z nebezpečné oblasti. MEDEVAC - 

Medical Evacuation je odsun či evakuace ze zdravotních důvodů u osob zraněných nebo 

zdravotně ohrožených do míst léčení nebo bezpečí. Důvodem je především potřeba 

složitého lékařského zákroku, který nelze vždy provádět v bojových či polních 

podmínkách misí nebo v oblastech postižených katastrofami. [www.acr.army.cz/, 3] 

Specifickou skupinu pro repatriace tvoří pacienti s infekčním onemocněním. Přepravu 

těchto pacientů pomocí air ambulancí je možné provést. Po odevzdání nemocného 

pozemní posádce se provede dekontaminace prostoru letounu, včetně klimatizace, do 

které se aplikuje dezinfekce. Ve Spojených státech amerických používají pro přepravu 

těchto pacientů speciální izolační boxy. Mezi instituce, které jsou tato zařízení včetně 

personálu, schopna poskytnout, patří Aeromedical Isolation Team of the U. S. Army 

Medical Research Institute of Infectious Diseases. [www.pmfhk.cz/, 23] 

 

2. 2. 5 Finanční zabezpečení repatriací 

Finanční zabezpečení těchto letů je zajištěno zčásti zdravotním pojištěním (po EU) a 

další část tvoří finance z komerčního cestovního zdravotního pojištění. Každý občan, by 

si měl uvědomit, do jakého státu cestuje (na jaké úrovni je tam zdravotnictví), co se mu 

tam může stát (úrazy) a podle toho si vybrat druh tohoto pojištění.  

Náklady na léčbu v některých cizích zemích mnohonásobně převyšují náklady na léčbu 

v České republice. I když máte při pobytu ve státech Evropské unie nárok na zdravotní 

péči na účet našich zdravotních pojišťoven, tzv. Evropský zdravotní průkaz (EZP), v 

mnoha případech je vyžadována vysoká spoluúčast, kterou zdravotní pojišťovny 

nehradí. Z EZP také není kryta repatriace zpět do vlasti.  

Cestovní pojištění může krýt řadu rizik, která mohou cestovatele potkat v zahraničí. V 

nejjednodušší verzi cestovní pojištění kryje léčebné výlohy a asistenční služby. Jen 

některé pojišťovny do základních rizik u cestovního pojištění řadí i pojištění úrazu a 

odpovědnosti. Standardně je ale možné u většiny pojišťoven všechna tato rizika, jakož i 

připojištění třeba rizikových sportů speciálně připojistit. Pojistné u cestovního pojištění 

http://www.acr.army.cz/
http://www.pmfhk.cz/
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souvisí s výší sjednaných pojistných limitů pro jednotlivá rizika a s místem, kde se 

pojištěný bude pohybovat. Cestovní pojištění poskytují všechny tuzemské komerční 

pojišťovny.  

Cestovní pojištění je tedy nepovinné pojištění, uzavírané mezi zákazníkem a jím 

vybranou pojišťovnou před cestou (ve většině případů) do zahraničí. Základním 

principem je úhrada léčebných výloh v případě náhlého onemocnění, úrazu, ale také 

způsobení škody třetí osobě, ztráty zavazadel atp. Součástí pojištění většinou bývá také 

repatriace či převoz tělesných ostatků pojištěnce v případě jeho úmrtí. Ve smlouvě mezi 

pojišťovnou a zákazníkem (klientem) si oba určí tzv. limit pojistného plnění. 

Přesáhnou-li náklady na léčbu tento limit, zákazník zbytek nákladů na léčbu hradí sám. 

Čím vyšší je dohodnutý limit plnění, tím dražší je pojistné. [cs.wikipedia.org, 7] 

Jen pro zajímavost: pokud si zlomíme nohu ve Spojených státech amerických, vyjde nás 

to přibližně na 400 000Kč (jen za ošetření, malou operaci a 2 dny hospitalizace). Pokud 

nás postihne infarkt myokardu ve Spolkové republice Německo, bude nás to stát asi 

570 000Kč (týden JIP, 3 dny další hospitalizace). A k tomu si připočítejme ještě 

repatriaci. [www.mesec.cz, 6] 

 

2. 3 Zajištění pacienta před letem  

Důležitou součástí leteckého převozu je příprava pacienta před letem. Minimální 

pracovní prostor v kabině vrtulníku vyžaduje stabilizaci pacienta a provedení veškerých 

potřebných výkonů ještě před naložením do stroje. Během letu se dá s pacientem velmi 

málo komunikovat, kontrolovat ho, nebo ošetřovat. Velmi omezeně zde lze provádět 

kardiopulmonální resuscitaci. Musíme tedy mít zajištěné žilní či intraoseální vstupy, 

ošetřena všechna zranění, zadrénovaný hrudník při pneumotoraxu (PNO), zafixovánu 

páteř či zlomeniny.  

Pokud máme nemocného při vědomí, je potřeba mu vše vysvětlit a poučit ho, event. si 

s ním domluvit nějaké signály rukou (třeba v případě bolesti). Navíc musíme počítat 

s tím, že pokud jsou motory vrtulníku vypnuté, svítí jen nouzové osvětlení, a proto patří 

do výbavy každého člena svítilna na čelo nebo jiný zdroj osvětlení. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Poji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Poji%C5%A1%C5%A5ovna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Repatriace
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Limit_pojistn%C3%A9ho_pln%C4%9Bn%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/
http://www.mesec.cz/
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U nemocného v bezvědomí je kontrola základních funkcí velmi náročná. Rotory 

vrtulníku či letadla způsobují vibrace, které mají vliv na monitory a jiné elektronické 

přístroje, a tím prakticky není možná kvalitní monitorace EKG, či tlaku za letu. 

Nadměrný hluk znemožňuje poslech fonendoskopem, nejsou slyšet alarmy 

monitorovacích zařízení, nelze slyšet komunikaci. Navíc nadměrný hluk může způsobit 

bolesti hlavy, nevolnost či závratě. Je tedy nutné sluch chránit jak u personálu, tak i u 

nemocných.  

Změny tlaku související se změnou výšky při stoupání či klesání vrtulníku či letadla 

ovlivňují uzavřené prostory. Vzhledem k plynové expanzi je tedy nutné při stoupání (a 

dekompresi) uvolnit obturační manžetu u endotracheální či tracheostomické kanyly, 

otevřít hrudní drény u PNO či žaludeční sondu, povolit vakuové dlahy či vakuovou 

matraci. Při sestupu a rekompresi je postup opačný. U letadla, které má přetlakovou 

kabinu, toto odpadá. [www.pmfhk.cz/, 23] 

Při dlouhodobých letech je nutné kromě monitorace u nemocného provádět také 

ošetřovatelskou péči (krmení, polohování, podkládání podložní mísy). Důležité je také 

vykapávání očí, protože v kabině letadla je relativně nízká vlhkost ovzduší. Dále je 

nutné udržovat tepelný komfort nemocného.  

Specifika transportu některých poranění 

Stavy po břišních operacích – k významné gastrointestinální dilataci vede rozpínání 

plynů způsobené změnou nadmořské výšky. Nemocný po laparotomické operaci by 

neměl být transportován do 10 dnů po operaci. Po thorakotomii je to 21 dnů.  

Poranění hlavy – je nutné vždy transportovat s hlavou ve zvýšené poloze, a 

s připravenými pomůckami k resuscitaci. Zranění se zlomeninou lebky komplikovanou 

intrakraniálně přítomným vzduchem, by měli být transportováni na úrovni hladiny 

moře. 

Poranění hrudníku – pacienti s tímto poraněním nesmějí být transportováni bez 

předchozího zavedení hrudního drénu napojeného na uzavřený drenážní systém. 

Zlomeniny – končetiny mohou pod fixačními prostředky otéci. Čerstvě naložená fixace 

(sádra nebo plast) musí být před letem podélně rozstřihnuta. 

http://www.pmfhk.cz/
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Obličejová poranění – u těchto poranění je nutné dbát na dostatečné zajištění dýchacích 

cest. Pokud má nemocný zevní fixaci čelisti musí mít doprovod možnost ji okamžitě 

uvolnit (kleště) např. kvůli zvracení. 

Poranění očí – u zraněných, kteří byli operováni, a u kterých byl do oka či očnice 

aplikován vzduch, musí být převáženi vsedě a nadmořská výška nesmí překročit 600m. 

[www.pmfhk.cz/, 14] 

 

2.4 Porovnání air ambulance versus vrtulník 

Výhody vrtulníku 

Nespornou výhodou vrtulníku je možnost vzletu a přistání (během dne a přízni počasí) 

kdekoli, kde se nachází plocha nejméně 30x30m velká. Mezi tyto plochy můžeme 

zařadit pole, hřiště, silnice, náměstí či parkoviště. Další výhodou je možnost transportu 

zraněného či nemocného z nepřístupných míst – při využití práce v podvěsu a práce nad 

hloubkou. Využití vrtulníku k primárním letům je možné prakticky kamkoli v denní 

době, v noci se vrtulník využívá převážně k transportům sekundárním a k primárním 

pouze v případě, že je poblíž nasvícený heliport. V bezprostřední blízkosti přistávací 

plochy by nemělo být nic vysokého – vzrostlé stromy, stožáry elektrického vedení apod. 

Vrtulník by měl být využíván vždy tam, kde potřebujeme provést rychlý a nejlépe 

zároveň šetrný transport (např. u nemocného se spinálním traumatem nebo převoz na 

velkou vzdálenost na pracoviště vyššího typu).  

Nevýhody vrtulníku 

Velkým omezujícím prvkem tohoto druhu přepravy je počasí. Provoz vrtulníku omezuje 

zejména počasí s nízkou oblačností se základnou nižší než 200 m, mlhou, hustými 

srážkami (deštěm, krupobitím, sněžením), námrazou či silným nárazovým větrem od 35 

m/s. Počasí musí být dobré po celé trase letu. Konečné rozhodnutí, zda se let uskuteční 

z hlediska provozu vrtulníku, vydává pilot.  

Další nevýhodou je malý manipulační prostor. Pacient musí jít do vrtulníku perfektně 

zajištěný, protože při letu není možné zaintubovat, zajišťovat žilní vstupy a jiné. 

http://www.pmfhk.cz/
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Kardiopulmonální resuscitaci a defibrilaci provádět lze, ale opět je nutné počítat 

s malým prostorem a dodržovat bezpečnostní opatření. Další nevýhody jsou prakticky 

stejné jako v křídlatém letounu a budou uvedeny na konci této kapitoly.  

Z důvodu hluku je nutné používat chrániče sluchu (posádka i pacient) a určit si signály 

k možné komunikaci, protože není možné se domluvit verbálně. Navíc nejsou slyšet 

alarmy přístrojů a nelze poslouchat srdeční ozvy či dýchání fonendoskopem. Dalším 

problémem jsou vibrace. V místě zlomenin mohou způsobovat zvýšenou bolest (nutná 

analgosedace), mohou ovlivňovat funkci některých přístrojů. 

U zraněného, který je transportován vzduchem může dojít k podchlazení (bez ohledu na 

to, zda je venku zima či teplo) díky otevřeným ranám, znehybnění, pohybu okolního 

vzduchu.  

Mnozí pacienti jsou náchylní ke kinetóze, v případě potřeby je nutné podat antiemetika.  

Výhody air ambulance 

Velkou výhodou air ambulancí je transport nemocných a zraněných na větší vzdálenosti 

než vrtulníkem. V kabině, kde je umístěn nemocný, je větší manipulační prostor. Pokud 

je tato ambulance vybavena přetlakovou kabinou, je nižší riziko hypoxie a hypoxemie, a 

zároveň je udržována konstantní teplota a nemocný není tedy ohrožen podchlazením či 

přehřátím. Další výhodou je také možnost přepravy prakticky za každého počasí. A 

v neposlední řadě vyjde transport křídlatým letounem levněji než vrtulníkem. Jako 

příklad si vezměme 1 letovou hodinu v Piperu Cheyenne, který za tuto dobu uletí asi 

600km, oproti tomu vrtulník za stejný čas (a větší finance) jen asi 250km. 

Nevýhody air ambulance 

Air ambulance musí vzlétat a přistávat na letišti, odpadá tedy možnost transportu 

z nepřístupných míst. Pacient je vždy dopraven na letiště jiným dopravním prostředkem.    

Společné nevýhody 

Hypoxie – u vážně nemocných může saturace poklesnout pod 90%, rizikovou skupinu 

tvoří nemocní s anémií, oběhovou nestabilitou a nemocní s akutními dechovými 

obtížemi. Oproti tomu nemocní s vážnými plicními chorobami typu CHOPN snášejí i 
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dlouhotrvající lety celkem v pohodě. Pokud je to potřeba, nemocní mohou za letu 

inhalovat kyslík. 

Expanze plynů – plyn se v těle rozpíná již při malém převýšení a způsobuje bolest, ale i 

perforaci tkání. Ovlivňuje naplněné obturační manžety vzduchem u katétrů či kanyl. 

Expanze plynů způsobuje problémy u pacientů s PNO – je nutné provést drenáž 

hrudníku s napojením na Heimlichovu chlopeň. V případě ucpání vedlejších dutin 

nosních můžeme očekávat bolesti hlavy a slzení. Pod špatně udělanými plombami 

mohou vzniknout dutiny naplněné vzduchem, které při změně tlaku způsobují bolesti. 

Protože rozpíná i střevní kličky, nelze přepravovat nemocné, kteří jsou krátce po 

laparotomickém zákroku. [www.pmfhk.cz/, 14, 23] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pmfhk.cz/
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3 Praktická část 

 

3. 1 Průzkumný projekt 

V této praktické části práce budu zjišťovat povědomost zdravotnických pracovníků 

doprovázejících pacienty o specifikách leteckých transportů a zároveň jejich znalosti 

v oblasti indikací pro tyto lety. K tomu jsem využil metodu anonymního dotazníkového 

šetření.  

 

 

3. 1. 1 Metodika práce 

K průzkumu jsem využil anonymní dotazník (Příloha č. 9a - d, s. 84), který patří mezi 

kvantitativní metody zjišťování informací. Zdál se mi nejvhodnější pro moje pozdější 

zpracování. Otázky č. 1 - 5 obsahují faktografické údaje, otázky č. 6 - 11 jsem zaměřil 

na znalost a možná rizika při letu vrtulníku a křídlatých letounů a otázky č. 12 - 15 se 

týkají zdravotních indikací k letům formou modelové situace. Otázky jsou uzavřené, 

polootevřené i otevřené. Celé dotazníkové šetření jsem znázornil pomocí grafů a 

tabulek. Pod každým grafem je krátký komentář s výsledky šetření. V diskusi jsem 

potom provedl komentář k výsledkům. Výsledky průzkumu jsem zpracoval pomocí 

programu „Microsoft Office 2010“. Rozeslal jsem 50 dotazníků. Správně vyplněných a 

hodnotitelných dotazníků se mi vrátilo 38, což je 76 % z celkového množství. 

 

Graf č. 1: Návratnost dotazníků 
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Tabulka č. 2: Návratnost dotazníků 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

Vrátilo 38 76% 

Nevrátilo 12 24% 

Celkem 50 100% 

 

 

3. 1. 2 Průzkumný soubor  

Kritériem pro výběr výzkumného souboru byli respondenti, kteří pracovali na pozicích 

lékař, záchranář nebo výjezdová sestra. Druhým kritériem byla účast alespoň na jedné 

letecké repatriaci. Dotazník vyplňovali muži i ženy v různém věku, pracující na těchto 

pozicích různě dlouhou dobu. 

 

 

3. 1. 3 Průzkumné prostředí 

Dotazníkové šetření bylo provedeno na pozemních stanovištích zdravotnické záchranné 

služby ve dvou krajích České republiky. Průzkum probíhal anonymně, v období od 1. 

února 2012 do 15. března 2012.  

 

 

3. 1. 4 Výsledky průzkumu 

Výsledky průzkumu jsem znázornil pomocí grafů. V grafech jsou uvedeny výsledky 

v absolutních četnostech. Dále je ke každému grafu přidělena tabulka s relativními 

čísly, hodnoty jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. U každého grafu a tabulky je 

krátký komentář. Modelové situace jsem v těchto výsledcích zapsal ve zkrácené podobě 

a řešení transportů respondenty je uvedeno pod grafy a tabulkami. V diskuzi jsem 

provedl podrobný komentář k výsledkům dotazníkového šetření a zároveň rozbor 

modelových situací. 
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Otázky č. 1 – 5, které obsahují faktografické údaje, jsem zařadil do příloh. V krátkosti 

zde provádím shrnutí faktografické části dotazníku:  

 

Otázka č. 1: Jaké je Vaše pohlaví? (Příloha č. 10, s. 88) 

V dotazníkovém šetření mi odpovědělo 25 mužů (65,79%) a 13 žen (34,21%).  

 

 

Otázka č. 2: Váš věk? (Příloha č. 11, s. 89) 

Odpověděli mi 3 (7,90%) respondenti ve věku do 25 let, 10 (26,31%) respondentů, 

kterým bylo 26 - 30 let, 11 (28,95%) respondentů ve věku 31 - 40 let, 8 (21,05%) ve 

věku 41 - 50 let a 6 (15,79%) respondentů starších 50 let.  

 

Otázka č. 3: Jak dlouho pracujete na ZZS? (Příloha č. 12, s. 90) 

Respondenti, kteří pracují na ZZS do 1 roku jsou 2 (5,26%), od 2 – 5 let pracuje na ZZS 

6 (15,79%) respondentů, od 6 – 24 let je to 24 (63,16%) respondentů a nad 15 let 

pracuje na ZZS 6 (15,79%) respondentů.  

 

Otázka č. 4: Na jaké pozici pracujete? (Příloha č. 13, s. 91) 

Na pozici lékař pracuje 15 (39,47%) respondentů, na pozici výjezdová sestra také 15 

(39,47%) respondentů a 8 (21,06) respondentů na pozici zdravotnický záchranář.  

 

Otázka č. 5: Účastnil jste se někdy leteckých repatriací? (Příloha č. 14, s. 92) 

Protože účast na repatriačním transportu byla podmínkou pro vyplnění dotazníku, je 

výsledek ten, že 38 (100%) respondentů se zúčastnilo leteckých repatriací. 
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Otázka č. 6: Víte, co je přetlaková kabina? 

Graf č. 7: Víte, co je přetlaková kabina?  

 

 

Tabulka č. 7: Víte, co je přetlaková kabina? 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 23 60,53% 

Ne 15 39,47% 

Celkem 38 100% 

 

Na tuto otázku odpovědělo 23 (60,53%) respondentů Ano a 15 (39,47%) respondentů 

Ne. Na další otázku odpovídali jen ti respondenti, kteří odpověděli Ano. 
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Otázka č. 7: Víte, co se děje v přetlakové kabině za letu? 

Graf č. 8: Víte, co se děje v přetlakové kabině za letu?  

 

 

Tabulka č. 8: Víte, co se děje v přetlakové kabině za letu? 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

Přetlak 23 100% 

Teplota 23 100% 

Vlhkost 18 78,26% 

 

 

Na tuto otázku odpovídali pouze respondenti, kteří v předchozí otázce odpověděli Ano. 

Celkem jich bylo 23 (60,53%). 23 (100%) respondentů na tuto otázku odpovědělo, že 

v přetlakové kabině je udržován konstantní přetlak a teplota vzduchu. 18 (78,26%) 

respondentů ještě dodalo, že v této kabině je za letu udržovaná také stálá vlhkost 

vzduchu. 
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Otázka č. 8: Jakým druhem hypoxie jsou ohroženi piloti i cestující ve vysoké 

nadmořské výšce? 

Graf č. 9: Jakým druhem hypoxie jsou ohroženi piloti i cestující ve vysoké nadmořské 

výšce?  

 

 

Tabulka č. 9: Jakým druhem hypoxie jsou ohroženi piloti i cestující ve vysoké 

nadmořské výšce?  

 Absolutní četnost Relativní četnost 

Hypoxická 30 78,95% 

Anemická 3 7,89% 

Stagnační 4 10,53% 

Histotoxická 1 2,63% 

Celkem 38 100% 

 

Správně na tuto otázku odpovědělo 30 (78,95%) respondentů, piloti i cestující jsou 

ohroženi hypoxií hypoxickou. 3 (7, 89%) respondenti uvedli hypoxii anemickou, 4 

(10,53%) respondenti uvedli hypoxii stagnační a 1 (2,63%) respondent uvedl hypoxii 

histotoxickou. 
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Otázka č. 9: V jaké nadmořské výšce se přibližně začínají objevovat první 

příznaky hypoxie? 

Graf č. 10: V jaké nadmořské výšce se přibližně začínají objevovat první příznaky 

hypoxie?  

 

 

Tabulka č. 10: V jaké nadmořské výšce se přibližně začínají objevovat první příznaky 

hypoxie?  

 Absolutní četnost Relativní četnost 

3000 – 4000 m 24 63,16% 

5000 – 6000 m 12 31,58% 

6000 – 7000 m 2 5,26% 

Celkem 38 100% 

 

 

Na otázku č. 10: V jaké nadmořské výšce se začínají objevovat příznaky hypoxické 

hypoxie, odpovědělo správně 24 (63,16%) respondentů. První příznaky se začínají 

objevovat ve výšce 3000 – 4000 m. Možnost 5000 – 6000 m uvedlo 12 (31,58%) 

respondentů a 6000 – 7000 m uvedli 2 (5,26%) respondenti.  
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Otázka č. 10: Vypište prosím, alespoň 6 příznaků hypoxie: 

Graf č. 11: Vypište prosím, alespoň 6 příznaků hypoxie: 

 

 

Tabulka č. 11: Vypište prosím, alespoň 6 příznaků hypoxie: 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

Tachykardie 31 81,58% 

Tachypnoe 29 76,32% 

Euforie 32 84,21% 

Dezorientace 35 92,11% 

Křeče 38 100% 

Poruchy vědomí 38 100% 

Bezvědomí 38 100% 

 

Nejčastěji uvedenými příznaky byly křeče, poruchy vědomí a bezvědomí, které uvedlo 

všech 38 (100%) respondentů. Za těmito příznaky následuje dezorientace, kterou uvedlo 

35 (92,11%) respondentů, euforie, kterou uvedlo 32 (84,21%) respondentů, tachykardie, 

kterou uvedlo 31 (81,58%) respondentů a tachypnoe, které uvedlo 29 (76,32%) 

respondentů.  
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Otázka č. 11: Co je to standardní atmosféra? 

Graf č. 12: Co je to standardní atmosféra? 

 

 

Tabulka č. 12: Co je to standardní atmosféra? 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

Atmosféra okolo nás 10 26,32% 

Ideální model 26 68,42% 

Neznám 2 5,26% 

Celkem 38 100% 

 

Na otázku č. 11: Co je to standardní atmosféra odpovědělo správně 26 (68,42%) 

respondentů, 10 (26,32%) respondentů uvedlo, že je to atmosféra, která nás obklopuje a 

2 (5,26%) respondenti uvedli, že tento pojem neznají.  
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Modelová situace č. 1: 12 leté dítě, sraženo z kola osobním autem, dg. polytrauma – 

bezvědomí (helma při pádu praskla), kraniotrauma (bez výtoku uši, nos), podezření na 

poranění krční páteře, PNO vpravo (zadrénován), nestabilní pánev, zlomenina pravé 

kosti pažní a pravé kosti stehenní. Břicho bez známek traumatu. Intubace, ET 5,5; i. o. 

vstup na levé tibii.  

a. Oblastní nemocnice dojezd cca 8 minut (dětský urgent + JIP, CT, sono, 

laboratoře, ARO) 

b. Dětské traumacentrum dojezd cca 25 minut (dětský urgent + ARO, JIP, 

CT, sono, 24 hod laboratoře, heliport na střeše) 

Transport: pozemní RLP nebo LZS (v místě je heliport, stmívá se, dolet cca 

13 min)  

Graf č. 13: Modelová situace č. 1: 

 

Tabulka č. 13: Modelová situace č. 1 

 Absolutní četnost  Relativní četnost 

RLP 28 73,68% 

LZS 10 26,32% 

Dětské traumacentrum 38 100% 

 

Možnost dítě transportovat do traumacentra využilo všech 38 (100%) respondentů, 

z toho 28 (73,68%) respondentů by dítě transportovali pozemní RLP a 10 (26,32%) 

respondentů by využilo LZS. 
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Modelová situace č. 2: DN, 4 hod ráno, osobní auto vylétlo ze silnice, přistálo za vraty 

RD otočené na střechu. 4 pasažéři nepřipoutaní, 3 mimo vozidlo (vypadli před dopadem 

z vozu), řidič zaklíněn. 2 mají zranění neslučitelná se životem. Řidič: poranění obličeje, 

fraktura mandibuly, fraktura levého předloktí, při vědomí: 2. zraněný, bezvědomí, 

zlomenina baze lební, krvavý výtok pravé ucho, podezření na poranění krční páteře, 

mnohočetná zlomenina pravé kosti pažní a předloktí, nestabilní pánev.  

a. Oblastní nemocnice, dojezd cca 20 minut (Chirurgie, CT, ARO, sono, 24 

hod laboratoře, heliport 3 minuty od nemocnice) 

b. Stomatochirurgie, dojezd cca 30 minut (heliport není) 

c. Traumacentrum, dojezd cca 30 minut (heliport na střeše) 

Transport: pozemní RLP nebo LZS (rozednívá se, heliport asi 5 minut od 

místa nehody, dolet cca 15min) 

Graf č. 14: Modelová situace č. 2 – řidič 

 

 

Tabulka č. 14: Modelová situace č. 2 – řidič 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

Oblastní nemocnice 6 15,79% 

Stomatochirurgie 3 7,89% 

Traumacentum 29 76,32% 

RLP 38 100% 
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V případě řidiče volilo všech 38 (100%) respondentů transport pozemní RLP, 6 

(15,79%) respondentů by řidiče transportovali do oblastní nemocnice, 3 (7,89%) 

respondenti by ho odvezli na stomatochirurgii, a 29 (76,32%) respondentů by ho 

transportovali do traumacentra.  

 

Graf č. 15: Modelová situace č. 2 – 2. Zraněný 

 

Tabulka č. 15: Modelová situace č. 2 – 2. Zraněný 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

RLP 21 55,26% 

LZS 17 44,74% 

Traumacentrum 38 100% 

 

2. zraněného do traumacentra transportovalo všech 38 (100%) respondentů, z toho 21 

(55,26%) respondentů pomocí pozemní posádky RLP a 10 (44,74%) respondentů 

pomocí LZS. 
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Modelová situace č. 3: 60letý muž, bolesti na hrudi trvající 5 hodin, zhoršující se, na 

EKG ST elevace ve V1-V4, TK 125/80, P 60/min, SpO2 95%.  

a. Oblastní nemocnice, dojezd cca 15 min (interní JIP, možnost trombolýzy, 

24 hod laboratoř, ARO nelůžkové) 

b. Koronární jednotka, dojezd cca 30 min (trombolýza, ARO, CT, 24 hod 

laboratoř) 

c. Kardiocentrum, dojezd cca 60 min (PCI, JIP, ARO, 24 hod laboratoř, 

CT) 

Transport: pozemní RLP nebo LZS (dolet LZS cca 15 min)  

Graf č. 16: Modelová situace č. 3 

 

Tabulka č. 16: Modelová situace č. 3 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

Koronární jednotka RLP 6 15,79% 

Kardiocentrum LZS 32 84,21% 

Celkem 38 100% 

 

Transport pozemní RLP na koronární jednotku s možností trombolýzy by volilo 6 

(15,79%) respondentů, letecky do kardiocentra by přepravilo nemocného 32 (84,21%) 

respondentů. 
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Modelová situace č. 4: V sobotu dopoledne, opařené 3leté dítě horkou kávou, popálená 

plocha cca 9% - část obličeje, krk, část hrudníku, popáleniny I. - II.a stupně. 

Analgosedace Ketamin i. v., F1/1 100ml. Water jell na opařené plochy, dítě 

v termofólii.  

c. Dětská chirurgie, dojezd cca 25 min (dětský JIP, ARO, 24 hod laboratoř, 

nemá vlastní heliport) 

d. Dětské traumacentrum, dojezd cca 45 min (má heliport) 

e. Popáleninová klinika, dojezd 35 min (nemá vlastní heliport) 

Transport pozemní RLP nebo LZS (možnost přistání na místě na silnici, 

slunečno, dolet cca 15 minut)  

Graf č. 17: Modelová situace č. 4 

 

Tabulka č. 17: Modelová situace č. 4 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

RLP 26 68,42% 

LZS 12 31,58% 

Popáleninová klinika 38 100% 

 

Všech 38 (100%) respondentů by volili s dítětem transport na popáleninovou kliniku, 

z toho 26 (68,42%) pozemní RLP a 12 (31,58%) respondentů LZS. 
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3. 2 Kazuistika 

V srpnu v roce 2011 jsme obdrželi požadavek na provedení transportu nemocného 

z chorvatského Splitu do Slovenské republiky do Fakultní nemocnice v Trnavě (Příloha 

č. 15a - d, s. 93). 35 letý pacient byl hospitalizován ve splitské nemocnici Bolnica 

Krizine Hospital od 29. 7. 2011 s diagnózou: Pankreatitis acuta, další diagnózy: 

Diabetes mellitus. Po zaléčení akutní fáze pankreatitidy a stabilizaci stavu nemocného, 

bylo rozhodnuto o transferu nemocného do vlasti, s doprovodem lékaře a zdravotní 

sestry. Transportním dnem byl určen 12. srpen 2011. Na letiště ve Splitu byl pacient 

dopraven pozemní asistenční zdravotnickou službou TBS Team 24, a předán naší 

zdravotnické posádce (lékař, sestra) v 11:35 hodin. Naše posádka přiletěla v air 

ambulanci - Piper Cheyenne. Pacient byl transportován vleže. Let do Bratislavy trval asi 

1 hodinu a 15 minut. Po dobu transportu pacient pospával, byl bez bolesti, oběhově 

stabilní. Aplikována mu byla infuzní terapie a analgetika. Ve 13 hodin air ambulance 

přistála na letišti v Bratislavě, kde byla přistavena pozemní ambulance Medical Service 

s řidičem. Nemocný byl přeložen do této ambulance, přistoupila i zdravotnická posádka 

a pacient byl odvezen do Fakultní nemocnice v Trnavě ve stabilizovaném stavu. Překlad 

nemocného trval asi 15 minut a 60 minut trval transport do Trnavy.  V půl třetí 

odpoledne byl nemocný předán ve Fakultní nemocnici v Trnavě na urgentním příjmu 

spolu s výjezdovou dokumentací (Příloha č. 16, s. 97) a s propouštěcí zprávou. 

Kompletní transport trval asi 3 hodiny 30 minut (i s transportem na letiště ve Splitu a 

s překlady). Pokud by se tento nemocný transportoval pouze pozemními prostředky, 

trval by transport přibližně 9 hodin. 
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4 Diskuze 

V rámci dotazníkového šetření jsem rozdal 50 dotazníků na pozemních zdravotnických 

záchranných službách ve dvou krajích České republiky. Zpátky se mi vrátilo 38 

hodnotitelných dotazníků. Kritérii pro průzkum byla účast alespoň na jedné letecké 

repatriaci a pracovník na pozici lékař, výjezdová sestra či zdravotnický záchranář. Je 

nutné hned na začátku diskuze říci, že pracuji se statisticky malými daty a průzkum 

nebude plně validní svými výsledky. Myslím si však, že pro účely této absolventské 

práce je plně postačující.  

 

První část dotazníku se týkala faktografických údajů. V dotazníku na mé otázky 

odpovědělo 25 mužů (65,79%) a 13 žen (34,21%), (Příloha č. 10, s. 88). Věkové 

kategorie respondentů jsou uvedeny v příloze č. 11(s. 89). Nejvíce jich pracuje na ZZS 

6 – 15 let, to je 24 (63,16%) respondentů (Příloha č. 12, s. 90). Na pozici lékař pracuje 

15 (39,47%) respondentů, na pozici výjezdová sestra také 15 (39,47%) respondentů a 8 

(21,06) respondentů na pozici zdravotnický záchranář (Příloha č. 13, s. 91). Protože 

účast na repatriačním transportu byla podmínkou pro vyplnění dotazníku, je výsledek 

ten, že 38 (100%) respondentů se zúčastnilo leteckých repatriací (Příloha č. 14, s. 92) 

 

Ve druhé části dotazníku jsem zjišťoval, jestli respondenti znají některé technické 

záležitosti týkající se letů. Na otázku, jestli respondenti vědí, co je to přetlaková kabina 

mi odpovědělo 23 (60,53%) respondentů Ano a 15 (39,47%) respondentů Ne. Myslím 

si, že už z názvu kabiny je minimálně patrné, co se v ní bude odehrávat. Dle mého 

názoru by alespoň ten přetlak mohl odvodit každý z respondentů. Na další otázku 

týkající se přetlakové kabiny odpovídali jen ti respondenti, kteří odpověděli Ano. 

Celkem jich bylo 23 (60,53%). 23 (100%) respondentů na tuto otázku správně 

odpovědělo, že v přetlakové kabině je udržován konstantní přetlak a teplota vzduchu. 18 

(78,26%) respondentů ještě dodalo, že v této kabině je za letu udržována také stálá 

vlhkost vzduchu. Další 3 otázky se týkaly možného rizika vzniku hypoxie. Na otázku 

jakým druhem hypoxie jsou ohroženi piloti i cestující ve vysoké nadmořské výšce mi 

správně odpovědělo 30 (78,95%) respondentů, a to, že piloti i cestující jsou ohroženi 

hypoxií hypoxickou. 3 (7, 89%) respondenti uvedli hypoxii anemickou, 4 (10,53%) 

respondenti uvedli hypoxii stagnační a 1 (2,63%) respondent uvedl hypoxii 

histotoxickou. Možná, že uvedením všech druhů hypoxií, jsem respondenty trochu 
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zmátl. Na otázku v jaké nadmořské výšce se začínají objevovat příznaky hypoxické 

hypoxie, odpovědělo správně 24 (63,16%) respondentů. První příznaky se začínají 

objevovat ve výšce 3000 – 4000 m. Možnost 5000 – 6000 m uvedlo 12 (31,58%) 

respondentů a 6000 – 7000 m uvedli 2 (5,26%) respondenti. Správné příznaky 

hypoxické hypoxie byli schopni uvést všichni respondenti. Nejčastěji uvedenými 

příznaky byly křeče, poruchy vědomí a bezvědomí, které uvedlo všech 38 (100%) 

respondentů. Za těmito příznaky následuje dezorientace, kterou uvedlo 35 (92,11%) 

respondentů, euforie, kterou uvedlo 32 (84,21%) respondentů, tachykardie, kterou 

uvedlo 31 (81,58%) respondentů a tachypnoe, které uvedlo 29 (76,32%) respondentů. 

Poslední otázkou, kterou jsem respondentům položil, byla otázka, co je to standardní 

atmosféra. Byly zde uvedeny 3 možnosti. Správně odpovědělo 26 (68,42%) 

respondentů, 10 (26,32%) respondentů uvedlo, že je to atmosféra, která nás obklopuje a 

2 (5,26%) respondenti uvedli, že tento pojem neznají. Zde bych chtěl říci, že asi 2/3 

respondentů se v problematice specifik leteckých transportů orientuje a 1/3 se musí ještě 

učit. Možná by stálo do budoucna za úvahu, zabývat se dalším vzděláváním zdravotníků 

pracujících právě v LZS nebo ve společnostech, které provádějí letecké transporty. 

Jednalo by se o formy certifikovaných kurzů nebo postgraduálního studia 

specializačního vzdělávání v podoboru letecký záchranář.  

Ve třetí části dotazníku byly uvedeny různé modelové situace, u kterých jsem chtěl určit 

kam (oblastní nemocnice, urgentní příjmy) a čím (pozemní RLP, LZS) budou pacienti 

transportováni.  

Modelová situace č. 1: Večer, všední den, 12 leté dítě, sraženo z kola osobním autem, 

dg. polytrauma – bezvědomí (helma při pádu praskla), kraniotrauma (bez výtoku uši, 

nos), podezření na poranění krční páteře, PNO vpravo (zadrénován), nestabilní pánev, 

zlomenina pravé kosti pažní a pravé kosti stehenní. Břicho bez známek traumatu. 

Intubace, ET 5,5; i. o. vstup na levé tibii.  

a. Oblastní nemocnice dojezd cca 8 minut (dětský urgent + JIP, CT, sono, 

laboratoře, ARO) 

b. Dětské traumacentrum dojezd cca 25 minut (dětský urgent + ARO, JIP, 

CT, sono, 24 hod laboratoře, heliport na střeše) 

Transport: pozemní RLP nebo LZS (v místě je heliport, stmívá se, dolet cca 

13 min) 
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Dle výsledků průzkumu možnost dítě transportovat do traumacentra využilo všech 38 

(100%) respondentů, z toho 28 (73,68%) respondentů by dítě transportovalo pozemní 

RLP a 10 (26,32%) respondentů by využilo LZS. 

Domnívám se, že v tomto případě by na místo nehody měl být přivolán kromě pozemní 

RLP již při přebírání výzvy zároveň vrtulník. Pro jeho vzlet je to celkem jasná indikace 

(sražený cyklista osobním autem, s. 17). Tím by se ušetřil čas za dolet a ošetřené dítě by 

bylo předáno rovnou do vrtulníku. Vzhledem k tomu, že dětské traumacentrum 

z modelové situace má heliport na střeše, byl by opravdu proveden šetrný a rychlý 

transport. Podle jednoduchého výpočtu je čas od výzvy do předání na traumacentru cca 

50 – 55 minut. Kladně hodnotím respondenty, že se nenechali nalákat blízkou oblastní 

nemocnicí, byť celkem slušně zajištěnou. 

Modelová situace č. 2: DN, 4 hod ráno, osobní auto vylétlo ze silnice, přistálo za vraty 

RD otočené na střechu. 4 pasažéři nepřipoutaní, 3 mimo vozidlo (vypadli před dopadem 

z vozu), řidič zaklíněn. 2 mají zranění neslučitelná se životem. Řidič: poranění obličeje, 

fraktura mandibuly, fraktura levého předloktí, při vědomí: 2. zraněný, bezvědomí, 

zlomenina baze lební, krvavý výtok pravé ucho, podezření na poranění krční páteře, 

mnohočetná zlomenina pravé kosti pažní a předloktí, nestabilní pánev.  

a. Oblastní nemocnice, dojezd cca 20 minut (Chirurgie, CT, ARO, sono, 24 

hod laboratoře, heliport 3 minuty od nemocnice) 

b. Stomatochirurgie, dojezd cca 30 minut (heliport není) 

c. Traumacentrum, dojezd cca 30 minut (heliport na střeše) 

Transport: pozemní RLP nebo LZS (rozednívá se, heliport asi 5 minut od 

místa nehody, dolet cca 15min) 

V případě řidiče volilo všech 38 (100%) respondentů transport pozemní RLP, 6 

(15,79%) respondentů by řidiče transportovali do oblastní nemocnice, 3 (7,89%) 

respondenti by ho odvezli na stomatochirurgii, a 29 (76,32%) respondentů by ho 

transportovali do traumacentra.  

2. zraněného do traumacentra transportovalo všech 38 (100%) respondentů, z toho 21 

(55,26%) respondentů pomocí pozemní posádky RLP a 10 (44,74%) respondentů 

pomocí LZS.  
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V tomto případě nebylo možno zavolat na místo primárně LZS (noc, neznámé místo), i 

když přes den by to bylo určitě indikováno. Správným postupem bylo přivolání ještě 

jedné posádky pozemní RLP. Respondenti v 8 případech mě u řidiče trochu překvapili, 

protože by řidiče netransportovali přímo do traumacentra, ale buď do oblastní 

nemocnice, nebo na stomatochirurgii. Přičemž podle Trauma Triage protokolu je ve 2 

bodech transport indikovaný do traumacentra (smrt spolujezdce, zaklínění ve vozidle). 

Transport je možné provést pozemní RLP. V případě druhého zraněného spolujezdce je 

postup obdobný. Transport zajištěného zraněného pozemní RLP přímo do traumacentra. 

V tomto případě není úplně jasné, jestli by mohla LZS přiletět (rozednívá se, heliport 

není primárně nasvícen – musely by pomoci jiné složky IZS), a za dobu vracení se zpět 

k heliportu, může být zraněný již na cestě do traumacentra.  

Modelová situace č. 3: 60letý muž, bolesti na hrudi trvající 5 hodin, zhoršující se, na 

EKG ST elevace ve V1-V4, TK 125/80, P 60/min, SpO2 95%.  

a. Oblastní nemocnice, dojezd cca 15 min (interní JIP, možnost trombolýzy, 

24 hod laboratoř, ARO nelůžkové) 

b. Koronární jednotka, dojezd cca 30 min (trombolýza, ARO, CT, 24 hod 

laboratoř) 

c. Kardiocentrum, dojezd cca 60 min (PCI, JIP, ARO, 24 hod laboratoř, 

CT) 

Transport: pozemní RLP nebo LZS (dolet LZS cca 15 min)  

Transport pozemní RLP na koronární jednotku s možností trombolýzy by volilo 6 

(15,79%) respondentů, letecky do kardiocentra by přepravilo nemocného 32 (84,21%) 

respondentů. 

Tady se samozřejmě přikláním k většině. Transport do kardiocentra na PTCA má i po 5 

hodinách trvajících bolestí na hrudi jasnou indikaci. A vzhledem ke vzdálenosti je 

správnou volbou LZS. Časový benefit je pro nemocného jasný. V dnešní době je 

trombolýza zatlačena do pozadí, naši nemocní těží spíše z provedené PTCA. 

Modelová situace č. 4: V sobotu dopoledne, opařené 3leté dítě horkou kávou, popálená 

plocha cca 9% - část obličeje, krk, část hrudníku, popáleniny I. - II. a stupně. 

Analgosedace Ketamin i. v., Fyziologický roztok 100 ml. Water jell na opařené plochy, 

dítě v termoizolační fólii.  
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a. Dětská chirurgie, dojezd cca 25 min (dětský JIP, ARO, 24 hod laboratoř, 

nemá vlastní heliport) 

b. Dětské traumacentrum, dojezd cca 45 min (má heliport) 

c. Popáleninová klinika, dojezd 35 min (nemá vlastní heliport) 

Transport pozemní RLP nebo LZS (možnost přistání na místě na silnici, 

slunečno)  

Všech 38 (100%) respondentů by volili s dítětem transport na popáleninovou kliniku, 

z toho 26 (68,42%) pozemní RLP a 12 (31,58%) respondentů LZS. 

V tomto případě dítě zcela určitě patří rovnou na popáleninovou kliniku. Vzhledem 

k tomu, že popáleninová klinika je jen 35 minut vzdálena, není úplně jasná použití LZS. 

Zajištěné dítě, sobota odpoledne – transport může být s výhodou proveden pozemní 

RLP. 

Kazuistika – v kazuistice je popsán transfer nemocného s akutní pankreatitidou po 

akutním zaléčení v nemocnici ve Splitu do Slovenské republiky, konkrétně do Fakultní 

nemocnice v Trnavě. Kombinací pozemního a leteckého transportu se dosáhlo 

významného zkrácení transportního času o 2/3 oproti pozemnímu.  

Letecký transport sám o sobě nemá pro pacienta zásadní význam - vedle pozitivní 

rychlosti vlastního transportu a omezení akcelerací a decelerací typických pro pozemní 

transport má také spoustu negativních stránek. Pokud můžeme stejného nebo velmi 

podobného výsledku dosáhnout pozemním transportem, není použití vrtulníku 

indikované. Je tedy třeba, aby byl případný letecký transport indikován co 

nejracionálněji. To ovšem platí i opačně. Tam, kde je přínos leteckého transportu 

zřejmý, měl by být vzlet vrtulníku vždy požadován. Rozhodnutí o způsobu transportu 

do traumacentra by mělo být ovlivněno především prospěchem pacienta. Je nutné vzít 

do úvahy několik podmínek:  

- vzdálenost do vhodného zdravotnického zařízení 

- odhadovaná doba pozemního transportu  

- limity nasazení vrtulníku (denní či noční doba, počasí, terén, místo přistání)  

- odhad doby příletu vrtulníku LZS  

- čas pro překlady pacienta (v průměru cca 5-10 minut na jeden překlad)  

- větší počet zraněných na místě události  
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Otázka šetrnosti transportu je u závažného traumatu pouze pomocné kritérium. Pokud 

lze očekávat zásadní rozdíly mezi pozemní a leteckou cestou (např. transport těžkým 

terénem), nabývá toto kritérium na významu.  

Při vyhledávání dokumentů k tomuto tématu jsem našel několik zahraničních studií, kde 

vědci pomocí výzkumu zjišťovali, jak velký je počet zraněných či nemocných lidí, kteří 

z přepravy LZS opravdu profitují.  V Kalifornii při jedné studii bylo zjištěno, že jen asi 

u 22,8% sledovaných zraněných pacientů těžilo z transportu LZS. Dále zjistili, že 

přibližně 33% nemocných přepravovaných vrtulníkem je po vyšetření propuštěno přímo 

z urgentního příjmu domů. V oblasti Los Angeles byla hodnocena LZS v souvislosti 

s dětskými traumatologickými pacienty. Bylo zjištěno, že 85% těchto pacientů mělo jen 

drobná poranění, z toho 33% dětí bylo propuštěno rovnou do domácího ošetřování. 

V Novém Jižním Walesu zjistili, že jen u 17% nemocných byla LZS použita správně, 

zatímco 36% nemocných bylo z nemocnice propuštěno do 48 hodin. Podobně dopadla i 

studie v Hong Kongu či v Norsku, i opakované studie v USA. 

[http://www.emsworld.com/article/10325077/ems-myth-6-air-medical-helicopters-save-

lives-and-are-cost-effective, 12]. Výsledky těchto zahraničních studií potvrzují, co jsem 

uvedl v předchozím textu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.emsworld.com/article/10325077/ems-myth-6-air-medical-helicopters-save-lives-and-are-cost-effective
http://www.emsworld.com/article/10325077/ems-myth-6-air-medical-helicopters-save-lives-and-are-cost-effective
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Závěr 

Hlavním cílem mé práce bylo získat ucelený přehled o možnostech letecké přepravy 

pacientů v režimu urgentní medicíny. Nejprve jsem se věnoval Letecké záchranné 

službě, která svými primárními i sekundárními lety patří mezi pilíře naší 

přednemocniční péče. Uvedl jsem přehled historických dat, personálního zajištění či 

finančního zabezpečení. Zároveň jsem se velmi podrobně zabýval indikacemi pro lety 

LZS. V rámci evakuačních a repatriačních letů jsem zmapoval transporty pomocí air 

ambulancí či transport pacientů v kritickém stavu pomocí transkontinentálních 

linkových letů. Zmínil jsem i přepravu pomocí armády a jejich letadel, v souvislosti 

s transporty našich raněných vojáků zpět do vlasti. Opět jsem se věnoval personálnímu i 

finančnímu zabezpečení těchto letů, i možnými zdravotními indikacemi pro tyto lety. 

Zmínil jsem se také o transportu infekčních pacientů. Kromě toho jsem věnoval jednu 

kapitolu přípravě nemocného před letem.  

Jedním z dílčích cílů bylo zmapovat technické možnosti a zdravotnické vybavení 

jednotlivých typů letadel a vrtulníku. U každého transportního prostředku je popsáno 

jeho zdravotnické vybavení podle evropských norem, včetně stručného popisu nejčastěji 

používaného vrtulníku EC 135, či popisu některých letadel, s kterými lze provozovat air 

ambulance. Dalším dílčím cílem bylo poukázat na rozdíly přetlakové a nepřetlakové 

kabiny. K pochopení problematiky přetlakové kabiny jsem vysvětlil pojem standardní 

atmosféra a zároveň jsem poukázal na možné riziko vzniku hypoxické hypoxie při 

stoupání letadla a nepoužívání přetlakové kabiny. Také jsem popsal, na jakém principu 

přetlaková kabina funguje. 

Třetím dílčím cílem bylo porovnat výhody a nevýhody air ambulance s helikoptérou. I 

této problematice je věnována celá jedna kapitola práce.  

Posledním cílem práce bylo zjistit znalosti zdravotnických pracovníků o možnostech a 

indikacích těchto transportů pomocí dotazníku. Tímto se zabývá celá praktická část. 

Komentáře k jednotlivým prvkům dotazníku jsou rozebrány v diskuzi. V diskuzi jsem 

také zmínil některé zahraniční výzkumy, které se zabývaly využitím letecké záchranné 

služby a poukazovaly na množství neindikovaných leteckých transportů.  

Domnívám se, že jsem všechny stanovené cíle práce splnil. 



59 
 

Резюме 

 

Воздушная перевозка в режиме неотложной медицинской помощи 

Работа  содержит целостный взгляд на возможности воздушных перевозок. В 

теоретической части работы я сначала описываю Воздушную скорую помощь, 

которая своими первичными и вторичными перелётами включена 

непосредственно в систему доврачебной  помощи. Далее я останавливаюсь на    

т.н. эвакуационных и репатриационных полетах, при которых наши раненые или 

больные граждане транспортированы из-за границы в Чешскую Республику. 

Эвакуационные и репатриационные полеты в большинстве своем реализуются с 

помощью т.н. медицинских самолетов или в режиме обычных рейсов. 

Отдельные типы полетов рассмотрены с точки зрения не только исторического 

развития, но и технического обеспечения, возможностей медицинского 

оборудования  и конфигурации в отдельных моделях вертолетов и самолётов; 

преимуществ и минусов подобной перевозки, а также финансового обеспечения 

отдельных видов полетов. В разделе, посвященном технической поддержке, 

описано также использование герметической кабины, которая обеспечивает  

пациенту комфорт без изменений атмосферического давления в более высоких 

эшелонах полета. Мы здесь также найдем медицинские индикации к отдельным 

видам транспортов.  

В практической части работы я с помощью структурированной анкеты определяю 

знания медицинских работников наземной скорой помощи о возможностях и 

воздушных перевозок. Как из итогов анкетного опроса следует, почти половина 

медицинских работников, которые реализуют репатриации, не знает техническую 

поддержку вертолетов или самолётов. С другой стороны большинство из них 

знает, когда и к какому ранению или состоянию надо вызвать Воздушную скорую 

помощь.   В заключении практической части приведена  казуистика 

репатриационного транспорта больного с помощью медицинского самолёта. 

 

Ключевые слова:  воздушная скорая помощь, медицинские самолеты, 

регулярные рейсы, герметическая кабина, первичные и  вторичные взлеты, 

эвакуации, репатриации. 
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Seznam zkratek: 

AČR – Armáda České republiky 

AIM – Akutní infarkt myokardu 

ARO – Anesteziologicko – resuscitační oddělení 

CJ – Corporate Jetliner 

ČR – Česká republika 

ČSN – Česká státní norma 

DP OS UM a MK - Doporučený postup Odborné společnosti Urgentní medicíny a 

medicíny katastrof 

DSA – Delta systém air 

EC – Eurocopter 

EKG - Elektrokardiograf 

EMS – Emergency Medikal Service 

EN – Evropská norma 

EPZ – Evropský zdravotní průkaz  

EU – Evropská unie 

EURAMI - European Aero Medical Institute 

ft - Feet – mn. č. od angl. slova foot – stopa, jednotka míry vzdálenosti – 1ft = 0,304m 

HEMS – Helicopter Emergency Medical Service 

CHOPN – Chronická obstrukční pulmonální nemoc 

ICAO – International Civil Aviation Organization (Mezinárodní organizace pro civilní 

letectví) 

IFR – Instrument Flight Rules (lety podle přístrojů) 

IZS – Integrovaný záchranný systém 

JAR OPS – Joint Aviation Requirements (Společné letecké předpisy) 

JIP – Jednotka intenzivní péče 

LZS – Letecká záchranná služba 

MEDEVAC – Medical Evacuation 

MSA – Mezinárodní standardní atmosféra 

MZ ČR - Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

PČR – Policie České republiky 

PNO - Pneumothorax 

PNP – Přednemocniční péče 
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PTCA – Perkutánní transluminární koronární angioplastika 

PTU – Patient transport unit 

RLP – Rychlá lékařská pomoc 

RZP – Rychlá zdravotnická pomoc 

SAR - Search and Rescue 

STRATEVAC – Strategic Evacuation 

ÚCL – Ústav pro civilní letectví 

VFR – Visual Flight Rules (lety za podmínek viditelnosti) 

ZZS – Zdravotnická záchranná služba 
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Přílohy: 

Příloha č. 1a: Část ČSN a EN 13718-1 Požadavky na zdravotnické prostředky 

používané v leteckých ambulancích 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA  

ICS 11.040.01; 11.160; 49.020 Duben 2009  

Zdravotnické dopravní prostředky a jejich 

vybavení – Letecké ambulance – 

Část 1: Požadavky na zdravotnické prostředky 

používané v leteckých ambulancích  

ČSN 

EN 13718-1 

84 2120  

Medical vehicles and their equipment – Air ambulances – Part 1: Requirements for 

medical devices used in air ambulance  

Véhicules sanitaire et leur équipment – Ambulances aérienne – Partie 1: Exigences pour 

les dispositifs médicaux utilisés dans les ambulances aérienne  

Medizinische Fahrzeuge und ihre Ausrüstung – Luftfahrzeuge zum Patiententransport – 

Teil 1: Anforderungen an medizinische Geräte, die in Luftfahrzeugen zum 

Patiententransport verwendet werden  

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13718-1:2008. Překlad byl zajištěn 

Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status 

jako oficiální verze.  

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13718-1:2008. It was 

translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status 

as the official version.  

 

Vypracování normy  

Zpracovatel: Ing. Zdeněk Chlubna – ERGOTEST, IČ 11131292  

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. 

Ladislav Rychnovský, CSc.  
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Příloha č. 1b: Část ČSN a EN 13718-1 Požadavky na zdravotnické prostředky 

používané v leteckých ambulancích 

EVROPSKÁ NORMA EN 13718-1 

EUROPEAN STANDARD 

NORME EUROPÉENNE 

EUROPÄISCHE NORM Srpen 2008 

ICS 11.040.01; 11.160; 49.020 Nahrazuje EN 13718-1:2002  

Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení – Letecké ambulance – 

Část 1: Požadavky na zdravotnické prostředky používané v leteckých ambulancích  

Medical vehicles and their equipment – Air ambulances – 

Part 1: Requirements for medical devices used in air ambulances  

Véhicules sanitaire et leur équipment – 

Ambulances aérienne – 

Partie 1: Exigences pour les dispositifs médicaux 

utilisés dans les ambulances aérienne  

Medizinische Fahrzeuge und ihre Ausrüstung – 

Luftfahrzeuge zum Patiententransport – 

Teil 1: Anforderungen an medizinische Geräte, 

die in Luftfahrzeugen zum Patiententransport 

verwendet werden  

Tato evropská norma byla schválena CEN 2008-07-11.  

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou 

stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv 

modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace 

týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u 

kteréhokoliv člena CEN.  

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, 

německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního 

jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako 

oficiální verze.  

CEN  

Evropský výbor pro normalizaci  

European Committee for Standardization  

Comité Européen de Normalisation  

Europäisches Komitee für Normung  

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel  

© 2008 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky 

Ref.Č.EN 13718-1:2008 E 

jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. Členy CEN jsou 

národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, 

Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, 

Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, 

Norska, Polska, Portugalska,  
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Příloha č. 1c: Část ČSN a EN 13718-1 Požadavky na zdravotnické prostředky 

používané v leteckých ambulancích 

Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, 

Švédska a Švýcarska.  

Předmluva  

Tento dokument (EN 13718-1:2008) byl vypracován Technickou komisí CEN /TC 239 

„Záchranné systémy“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.  

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2009 dát status národní normy, a to 

buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní 

normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2009.  

Upozorňuje se na možnost, že některé z prvků tohoto dokumentu mohou být předmětem 

patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) nelze činit odpovědnými za identifikaci 

jakéhokoli patentového práva nebo všech takových patentových práv.  

Tento dokument nahrazuje EN 13718-1:2002.  

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí 

a Evropským sdružením volného obchodu, a podporuje základní požadavky směrnice 

(směrnic) EU.  

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je 

nedílnou součástí tohoto dokumentu.  

EN 13718 Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení – Letecké ambulance má 

tyto části:  

 Část 1: Požadavky na zdravotnické prostředky používané v leteckých ambulancích;  

 Část 2: Provozní a technické požadavky na letecké ambulance.  

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést 

národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České 

republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, 

Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, 

Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, 

Španělska, Švédska a Švýcarska.  

 

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními 

požadavky Směrnice EU 93/42/EEC 

Zdravotnické prostředky 17  

Bibliografie 18  Úvod  
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Příloha č. 1d: Část ČSN a EN 13718-1 Požadavky na zdravotnické prostředky 

používané v leteckých ambulancích 

Tato evropská norma stanovuje minimální požadavky na rozhraní a slučitelnost 

zdravotnických prostředků používaných v leteckých ambulancích. Norma byla 

vypracována na základě mandátu Evropské komise vycházejícího ze směrnice o 

zdravotnických prostředcích (viz bibliografie a příloha ZA).  

Tato evropská norma tvoří doplněk k několika dalším evropským normám a stanovuje 

požadavky na zdravotnické prostředky používané v situacích, kde se podmínky 

prostředí liší od běžných podmínek obvyklých ve vnitřních prostorech zařízení 

zdravotní péče. Některé zvláštní požadavky se týkají podmínek obvyklých v leteckých 

ambulancích. Soubor požadavků je pečlivě zvolen tak, aby se zabezpečila 

interoperabilita a nepřetržitá péče o pacienta.  

Zdravotnické prostředky jsou používány při ošetřování v leteckých ambulancích. 

Letecké ambulance jsou vybaveny zdravotnickými prostředky, zdravotnickými nástroji 

a záchranným zařízením určenými k použití zdravotnickým personálem.  

Zdravotnické prostředky musí odpovídat rozhodujícím základním požadavkům. 

Základní požadavky jsou uvedeny v příloze I směrnice o zdravotnických prostředcích 

(MDD). Příloha ZA uvádí související základní požadavky obsažené v příslušných 

kapitolách této evropské normy.  

Podmínky prostředí jsou pro zdravotnické prostředky používané v leteckých 

ambulancích odlišné od podmínek očekávaných v běžném nemocničním prostředí. 

Jedná se zvláště o podmínky prostředí, jako jsou teplota a vlhkost, vibrace a nárazy 

způsobené pohybem leteckých ambulancí, změnami tlaku vzduchu a 

elektromagnetickým rušením mezi leteckými ambulancemi a zdravotnickými 

prostředky.  

1 Předmět normy  

Tato evropská norma stanoví obecné požadavky na zdravotnické prostředky umístěné v 

leteckých ambulancích, které jsou používány v těchto ambulancích mimo nemocnice a 

kliniky v situacích, v nichž se podmínky prostředí mohou lišit od obvyklých podmínek 

uvnitř budov.  

Tato evropská norma neobsahuje žádné požadavky pro schvalování a registraci 

dopravních prostředků a výcvik personálu, za které zodpovídají orgány země, v níž má 

být ambulance registrována.  

 

Zdroj: [eshop.normservis.com, 26]  

 

 

 

 

http://eshop.normservis.com/
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Příloha č. 2a: Indikační kritéria pro nasazení LZS (Doporučený postup č. 16) 
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Příloha č. 2b: Indikační kritéria pro nasazení LZS (Doporučený postup č. 16) 
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Příloha č. 2c: Indikační kritéria pro nasazení LZS (Doporučený postup č. 16) 

 

 

Zdroj: [http://www.urgmed.cz/postupy/2010_LZS.pdf7, 21] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.urgmed.cz/postupy/2010_LZS.pdf7
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Příloha: č. 3: Rozdělení letů dle HEMS 

 
Klasifikace 

ZZS 
Druh letu Poznámka 

I H1 
Primární let/let HEMS (primární zásah do terénu na základě 
tísňového volání na linku 155) 

II H1 

Primární let/let HEMS (primární zásahy do terénu nebo sanitního 
vozu v terénu na žádost pozemní posádky ZZS. Tzn., pacient není 
transportován ze zdravotnického zařízení, např. zásah k dopravní 
nehodě na žádost RLP z místa nebo převoz nemocného s akutním 
infarktem myokardu k PTCA, které indikuje pozemní posádka 
apod.) 

III H2 

Neodkladný sekundární let/let HEMS (urgentní transport 
nemocného ze zdravotnického zařízení na pracoviště vyššího typu; 
pacient je přebírán přímo ve zdrav. zařízení nebo dopraven 
k vrtulníku pozemní posádkou ZZS, ale žadatelem o převoz je 
zdravotnické zařízení, např. akutní infarkt myokardu k PTCA pokud 
se pacient nachází na interní ambulanci nebo lůžkovém oddělení 
nemocnice) 

IV A 
Sekundární let/ambulantní let (plánovaný transport nemocných 
na vyšší pracoviště) 

V A 
Sekundární let/ambulantní let (transport nemocného z vyššího 
pracoviště na doléčení, např. po stabilizaci stavu v traumacentru 
převoz na spinální jednotku) 

VI H1 
Ostatní let/let HEMS (pokud je k transportu zdravotníků a 
zdravotnického materiálu potřeba vrtulníku, lze předpokládat, že se 
jedná o let na záchranu lidského života) 

VII H1 
Ostatní let/let HEMS (zásahy v rámci spolupráce složek IZS a při 
vyhlášení krizového stavu, např. součinnostní výcviky, povodně, 
technická záchrana apod.) 

 

Zdroj: [http://www.dsa.cz/cz/letecka-zachranna-sluzba/zasahy_HEMS, 10]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dsa.cz/cz/letecka-zachranna-sluzba/zasahy_HEMS
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Příloha č. 4a: Osvědčení leteckého provozovatele 
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Příloha č. 4b: Osvědčení leteckého provozovatele 
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Příloha č. 4c: Osvědčení leteckého provozovatele 

 
 

Zdroj: [vlastní dokumenty] 
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Příloha č. 5a: Provozní specifikace 
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Příloha č. 5b: Provozní specifikace 

 
 

 

Zdroj: [vlastní dokumenty] 
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Příloha č. 6a: Fit to Fly (Formulář k repatriaci linkovými lety) 
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Příloha č. 6b: Fit to Fly (Formulář k repatriaci linkovými lety) 

 
 
Zdroj: [http://www.travelservice.aero/dokumenty/formular-travel-clearance.pdf, 13]  

http://www.travelservice.aero/dokumenty/formular-travel-clearance.pdf
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Příloha č. 7: Standardní atmosféra 

 
 

Zdroj: [http://cs.wikipedia.org/wiki/Standardní_atmosféra, 28]  

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Standardní_atmosféra
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Příloha č. 8: Výška versus tlaky u Cheyenne 

 
 

Zdroj: [Ing. Štěpán Matouš, pilot Air Bohemia] 
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Příloha č. 9a: Dotazník 

Dobrý den, jmenuji se Jiří Pospíšil a jsem studentem 3. ročníku Vyšší odborné školy 

MILLS oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář. Tématem mé absolventské práce 

jsou „Letecké transporty v režimu urgentní medicíny“. Rád bych Vám položil několik 

otázek týkající se těchto transportů pomocí krátkého dotazníku. Jeho vyplnění Vám 

nezabere víc než 10 minut. Dotazník je anonymní a bude použit pouze pro zpracování 

v praktické části mé práce. Děkuji Vám předem za čas, který jeho vyplnění věnujete. 

     Přeji hezký den 

      Jiří Pospíšil 

1) Jaké je Vaše pohlaví? 

a. Muž 

b. Žena 

 

2) Váš věk? 

a. Do 25 let 

b. 26-30 let 

c. 31-40 let 

d. 41-50 let 

e. 50 a výše let 

 

3) Jak dlouho pracujete na ZZS? 

a. Do 1 roku 

b. 2-5 let 

c. 6-15 let 

d. 15 a více let 

 

4) Pracujete na pozici: 

a. Lékař 

b. Sestra/záchranář 
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Příloha č. 9b: Dotazník 

5) Účastnil jste se někdy leteckých repatriací? 

a. Ano 

b. Ne 

 

6) Víte, co je přetlaková kabina? Pokud odpovíte ne, přejděte k otázce č. 8. 

a. Ano 

b. Ne 

 

7) Víte, co se děje v přetlakové kabině za letu? 

............................................................. 

 

8) Jakým druhem hypoxie jsou ohroženi piloti i cestující ve vysoké nadmořské 

výšce?  

a. Anemická 

b. Stagnační 

c. Hypoxická 

d. Histotoxická  

 

9) V jaké nadmořské výšce se přibližně začínají objevovat první příznaky hypoxie?  

a. 3000 - 4000m 

b. 5000 - 6000m 

c. 6000 - 7000m 

 

10) Vypište prosím, alespoň 6 příznaků hypoxie: 

a. .............................................. 

b. .............................................. 

c. .............................................. 

d. .............................................. 

e. .............................................. 

f. .............................................. 
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Příloha č. 9c: Dotazník 

11) Co je to standardní atmosféra? 

a. Atmosféra, která nás obklopuje 

b. Dohodnutý (ideální) model zemské atmosféry 

c. Tento pojem neznám 

 

12) Modelová situace: Večer, všední den, 12 leté dítě, sraženo z kola osobním 

autem, dg. polytrauma – bezvědomí (helma při pádu praskla), kraniotrauma 

(bez výtoku uši, nos), podezření na poranění krční páteře, PNO vpravo 

(zadrénován), nestabilní pánev, zlomenina pravé kosti pažní a pravé kosti 

stehenní. Břicho bez známek traumatu. Intubace, ET 5,5; i. o. vstup na levé 

tibii. Zaškrtněte, kam budete dítě transportovat a vyberte způsob transportu 

(např. a RLP): 

a. Oblastní nemocnice dojezd cca 8 minut (dětský urgent + JIP, CT, sono, 

laboratoře, ARO,...) 

b. Dětské traumacentrum dojezd cca 25 minut (dětský urgent + ARO, JIP, 

CT, sono, 24 hod laboratoře, heliport na střeše.....) 

Transport: pozemní RLP nebo LZS (v místě je heliport, stmívá se) 

Vypište:......................................... 

 

13) Modelová situace: DN, 4 hod ráno, osobní auto vylétlo ze silnice, přistálo za 

vraty RD otočené na střechu. 4 pasažéři nepřipoutaní, 3 mimo vozidlo (vypadli 

před dopadem z vozu), řidič zaklíněn. 2 mají zranění neslučitelná ze životem. 

Řidič: poranění obličeje, fraktura mandibuly, fraktura levého předloktí, při 

vědomí: 2. zraněný, bezvědomí, zlomenina baze lební, krvavý výtok pravé 

ucho, podezření na poranění krční páteře, mnohočetná zlomenina pravé kosti 

pažní a předloktí, nestabilní pánev. Vypište, kam budete raněné transportovat a 

jaký druh transportu použijete (např. řidič – a RLP): 

a. Oblastní nemocnice, dojezd cca 20 minut (Chirurgie, CT, ARO, sono, 24 

hod laboratoře, heliport 3 minuty od nemocnice) 

b. Stomatochirurgie, dojezd cca 30 minut (heliport není) 

c. Traumacentrum, dojezd cca 30 minut (heliport na střeše) 
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Příloha č. 9d: Dotazník 

Transport: pozemní RLP nebo LZS (rozednívá se, heliport asi 5 minut 

od místa nehody) 

Vypište: Řidič:........................................... 

                2. zraněný:................................... 

 

14) Modelová situace: 60letý muž, bolesti na hrudi trvající 5 hodin, zhoršující se, 

na EKG ST elevace ve V1-V4, TK 125/80, P 60/min, SpO2 95%. Určete, kam 

pacienta umístíte a druh transportu (např. a + ii): 

a. Oblastní nemocnice, dojezd cca 15 min (interní JIP, možnost trombolýzy, 

24 hod laboratoř, ARO nelůžkové,...) 

b. Koronární jednotka, dojezd cca 30 min (trombolýza, ARO, CT, 24 hod 

laboratoř,...) 

c. Kardiocentrum, dojezd cca 60 min (PCI, JIP, ARO, 24 hod laboratoř, 

CT,...) 

Transport: pozemní RLP nebo LZS  

Vypište: ........................................... 

 

15) Modelová situace: V sobotu dopoledne, opařené 3leté dítě horkou kávou, 

popálená plocha cca 9% - část obličeje, krk, část hrudníku, popáleniny I. - II.a 

stupně. Analgosedace Ketamin i. v., F1/1 100ml. Water jell na opařené plochy, 

dítě v termofólii. Určete umístění dítěte a vhodný druh transportu: 

a. Dětská chirurgie, dojezd cca 25 min (dětský JIP, ARO, 24 hod laboratoř, 

nemá vlastní heliport....) 

b. Dětské traumacentrum, dojezd cca 45 min (má heliport) 

c. Popáleninová klinika, dojezd 35 min (nemá vlastní heliport) 

Transport pozemní RLP nebo LZS (možnost přistání na místě na silnici, 

slunečno) 

Vypište:..................................... 
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Příloha č. 10: Otázka č. 1: Jaké je Vaše pohlaví 

 

Graf č. 2: otázka č. 1: Jaké je Vaše pohlaví? 

 

 

Tabulka č. 3: Jaké je Vaše pohlaví? 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

Muž 25 65,79% 

Žena 13 34,21% 

Celkem 38 100% 

 

V dotazníkovém šetření mi odpovědělo 25 mužů (65,79%) a 13 žen (34,21%). 
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Příloha č. 11: Otázka č. 2: Váš věk? 

 

Graf č. 3: otázka č. 2: Váš věk? 

 

 

 

Tabulka č. 4: Váš věk? 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

Do 25 let 3 7,90% 

26-30 let 10 26,31% 

31-40 let 11 28,95% 

41-50 let 8 21,05% 

50 a výše let 6 15,79% 

Celkem 38 100% 

 

Odpověděli mi 3 (7,90%) respondenti ve věku do 25 let, 10 (26,31%) respondentů, 

kterým bylo 26-30 let, 11 (28,95%) respondentů ve věku 31-40 let, 8 (21,05%) ve věku 

41-50 let a 6 (15,79%) respondentů starších 50 let. 
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Příloha č. 12: Otázka č. 3: Jak dlouho pracujete na ZZS? 

 

Graf č. 4: otázka č. 3: Jak dlouho pracujete na ZZS? 

 

 

Tabulka č. 5: Jak dlouho pracujete na ZZS? 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

do 1 roku  2 5,26% 

2 – 5 let 6 15,79% 

6 – 15 let 24 63,16% 

15 a více let 6 15,79% 

Celkem 38 100% 

 

Respondenti, kteří pracují na ZZS do 1 roku jsou 2 (5,26%), od 2 – 5 let pracuje na ZZS 

6 (15,79%) respondentů, od 6 – 24 let je to 24 (63,16%) respondentů a nad 15 let 

pracuje na ZZS 6 (15,79%) respondentů.  
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Příloha č. 13: Otázka č. 4: Pracujete na pozici? 

 

Graf č. 5: otázka č. 4: Pracujete na pozici: 

 

 

Tabulka č. 6: Pracujete na pozici: 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

Lékař 15 39,47% 

Sestra 15 39,47% 

Záchranář 8 21,06% 

Celkem 38 100% 

 

Na pozici lékař pracuje 15 (39,47%) respondentů, na pozici výjezdová sestra také 15 

(39,47%) respondentů a 8 (21,06) respondentů na pozici zdravotnický záchranář. 
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Příloha č. 14: Otázka č. 5: Účastnil jste se někdy leteckých repatriací? 

 

Graf č. 6: otázka č. 5: Účastnil jste se někdy leteckých repatriací? 

 

Protože účast na repatriačním transportu byla podmínkou pro vyplnění dotazníku, je 

výsledek ten, že 38 (100%) respondentů se zúčastnilo leteckých repatriací. 
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Příloha č. 15a: Žádost o transfer 
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Příloha č. 15b: Žádost o transfer 
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Příloha č. 15c: Žádost o transfer 
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Příloha č. 15d: Žádost o transfer 

 
 

Zdroj: [vlastní dokumenty] 
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Příloha č. 16: Záznam o výjezdu 

 
 

Zdroj: [vlastní dokumenty] 

 


