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Úvod
Téma mé absolventské práce je „Vybrané typy a vybavení vozidel zdravotnické
záchranné služby.“ Již řadu let pracuji u Hasičského záchranného sboru jako hasič
strojník. Náplní této práce je každodenní řízení vozidel k místu mimořádné události.
Stejně tak se každý den setkávám s posádkami vozů zdravotnické záchranné služby
(dále jen ZZS), které směřují svoji cestu k záchraně životů. Proto považuji kvalitní
vozový park ZZS za začátek dobře a kvalitně provedené první pomoci. Na řidiče ZZS je
kladen velký důraz především na bezpečném dopravení celé posádky vozidla k místu
mimořádné události. Proto vozidla musí být připravena 24 hodin denně, 365 dní v roce
k okamžitému výjezdu a jejich dobrý technický stav je samozřejmostí. Stejně tak
přístroje a vybavení vozidel musí být plně funkční a připravené k okamžitému použití
tak, aby zdravotnický personál mohl především efektivně provést první pomoc
a ošetření pacienta.
Kdokoliv z nás se dnes a denně může ocitnout v péči posádky ZZS. Ne každý si však
uvědomuje, v jakých podmínkách jsou tito lidé nuceni pracovat. Výkony, provádějící se
v sanitních vozech ZZS, sahající leckdy za hranice možností jsou omezeny především
pracovním prostorem, vybavením přístroji a pomůckami, počtem zdravotnického
personálu, vnějšími faktory, ovlivňujícími pracovní nasazení posádek, jako jsou hluk
motoru, meteorologické podmínky nebo narušení okolím.
V této prací chci poukázat na dva nejčastěji používané vozy, v kterých posádky ZZS
pracují. Porovnat tyto vozy a stanovit tak výhody a nevýhody obou vozů. Především se
chci zaměřit na technické vybavení podvozku, včetně motorové části, brzd a další. Dále
se zde zaměřuji na zástavbu vozidel, především pak velikost pracovní plochy,
rozmístění přístrojů a pomůcek. Část mé absolventské práce je zaměřena na vybavení
vozidel zdravotnické záchranné služby.
Rád bych, aby moje práce přiblížila nejen laické, ale i odborné veřejnosti, v jakých
podmínkách pracují a jaké vybavení používají posádky ZZS v situaci, kdy to kdokoliv
z nás nejvíce potřebuje.
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Cíle absolventské práce
Hlavní cíl
•

Seznámit laickou, tak i odbornou veřejnost s dvěma nejčastěji
používanými vozidly ZZS jednotlivých krajů v České republice, porovnat
tato vozidla a stanovit výhody a nevýhody obou typů vozů.

Dílčí cíle
•

Zaměřit se na technické vybavení a zástavbu porovnávaných vozidel.

•

Poukázat na zhoršené podmínky, vyplývající z ošetření pacienta ve
vozidle.

•

Zpracovat teoretické kapitoly, týkající se vybavení ve vozidle.

•

Vypracovat dotazník pro posádky vozidel.
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I TEORETICKÁ ČÁST
1 Historie sanitních vozidel
Historie sanitních vozidel na území České republiky sahá až do poloviny 18. století, kdy
nejen u nás, ale v celé Evropě byla snaha o vybudování přepravní jednotky, díky které
by se lékaři dopravovali k pacientovi. Tomu se tak stalo až v roce 1792, když byl
korunován král František II. Pomocí koňmi taženými povozy vznikly první pojízdné
jednotky, díky kterým se nejen lékaři, ale i ranhojiči a porodní báby dopravovali
k pacientům. Tyto typy přepravy sloužily na území České republiky až do první poloviny
20. století. Samotné sanitní vozy se začaly na území České republiky využívat právě až
v první polovině tohoto století a to především v hlavním městě Praha, kdy tehdejší
„Pražský dobrovolný sbor ochrany“ získal od Pražské městské pojišťovny první
automobil sloužící pro tyto účely u nás.
Byl to vůz Laurin a Klement. Vůz byl uzpůsoben pro dvoučlennou posádku, avšak
karoserie byla vyrobena pro vozy čtyřmístné. Vpředu pod kapotou byl uložen řadový,
čtyřválcový motor s rozvodem SV a objemem 1555 ccm, který poháněl zadní nápravu
s rozvorem kol 1200 mm. Motor měl výkon 11 kW. Pérování zajišťovala listová pera.
Sanitní vozidla Laurin a Klement dosahovala rychlosti až 60 km/hod a jejich hmotnost
činila 750 kg. V ostatních městech se občané dočkali vozidel přepravující lékařskou
službu k pacientovi až v pozdějších letech. Především po letech padesátých tomu byly
vozy Škoda 1201.
Tyto vozy vycházely z inovace vozů Škoda 1200. Do těchto vozů Mladoboleslavská
škodovka montovala čtyřdobé, zážehové, čtyřválcové motory s objemem 1221 ccm
s výkonem 33,1 kW. Motor poháněl zadní kyvadlovou nápravu odpruženou listovou
pružinou. Podvozek byl páteřový s centrální ocelovou rourou. Maximální rychlost
Škody 1201 byla 90 km/hod a váha byla 1220 kg. Tyto vozy postupně doplnila o něco
novější vozidla a to Škoda 1202 přezdívané též „stejšna“.
Takzvané Stejšny vyráběla Vrchlabská automobilka se sídlem v Mladé Boleslavi. Vozy
byly vybaveny řadovým, vodou chlazeným, čtyřválcovým motorem o objemu 1221
9

ccm. Motor měl výkon 34,6 kW a poháněl zadní nápravu. U těchto sanitních vozů často
docházelo k prasknutí klikové hřídele. Přestože se jednalo o vozy zajišťující
zdravotnickou pomoc, hřídele se nevyměňovaly, ale pouze vyvařovaly. Sanitní vozidla
se na první pohled odlišovala od ostatních vozů Škoda 1202 majáčkem se svítícím
červeným křížem nad předním sklem. I zadní skla byla upravena pro potřeby sanitních
vozů. Sanita toho typu měla boční dveře do prostoru pro pacienty nově pouze na jedné
straně a to za dveřmi spolujezdce, dále zadní vyklápěcí dveře směrem nahoru. Škoda
1202 se vyznačovala skvělými jízdními vlastnostmi, maximální rychlost se pohybovala
kolem 100 km/hod a hmotnost činila 1100 kg. Po těchto vozidlech přišla na řadu
nejznámější sanitní vozidla v historii zdravotnické záchranné služby - Škoda 1203
přezdívaná „dvanáctsettrojka“.
Vozy Škoda 1203 lze ojediněle potkat i na dnešních silnicích. Vyráběly se přes třicet let
v České republice a později na Slovensku. Pod karoserií byl uložen čtyřtaktní, řadový
benzínový čtyřválcový motor o objemu 1221 nebo 1433 ccm a výkon činil 34,6 nebo
37,5 kW. V průběhu výroby u vozů 1203 došlo k mnoha inovačním změnám.
Nejzásadnější byla výměna motorů z tzv.„dvanáctek“ (1221ccm) na „patnáctky“ (1433
ccm). Další změny se týkaly označení ze Škoda 1203 na Škodu TAZ. V 90. letech se
i „dvanácettrojka“ dočkala bočních posuvných dveří (dnes již standardní výbavou
sanitních dodávek). Maximální rychlost se pohybovala kolem 115 km/hod a hmotnost
vozu byla 1170 kg. Od poloviny 80.let ZZS postupně nahrazovala Škody 1203 vozy,
jejichž služeb využívá doposud. Jsou to především vozy značky Volkswagen
a Mercedes-Benz. Vozy 1203 byly posledním typem dodávek ve vozovém parku ZZS,
které nebyly vybaveny zdravotnickým materiálem. V jejich výbavě byla pouze nosítka
pro přepravu pacientů. Veškerý zdravotnický materiál si nosil lékař u sebe v brašně.
Vzhledem k velkému množství vybavení je dnes taková představa nemyslitelná.
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2 Rozdělení sanitních vozidel
Na silnicích České republiky potkáváme mnoho zdravotnických vozidel různých
velikostí, tvarů a barevného označení. ZZS využívá pouze některé z těchto typů vozidel.
Stejně jako vozidla ZZS, která se dělí do několika kategorií, tak i zdravotnický personál
obsluhující tato vozidla rozdělujeme do kategorií podle svého pracovního zařazení
a schopností poskytnutí pomoci pacientovi. Sanitní vozidla se rozdělují do tří
základních tříd - A, B a C, přičemž A třída se dělí do dvou podtříd A1 a A2.

2.1 Sanitní vozidla pro převoz pacienta, typ A
Třída A1 a A2 zahrnuje právě vozidla, která neslouží k primárním výjezdům, i když může
nastat situace (např. hromadné neštěstí s větším počtem zraněných), kdy bude využito
služeb těchto sanitních vozů právě k akutnímu výjezdu. Patří sem vozidla zdravotnické
dopravní služby, jejichž zřizovatelem je soukromý subjekt, případně příslušná
nemocnice, v krajních případech ZZS. Tato vozidla jsou využívána k transportu pacientů
z jednoho nemocničního zařízení do druhého, nebo k dopravě pacientů ze
zdravotnických zařízení do místa bydliště. Vozidla jsou označována jako doprava
raněných, nemocných a rodiček (DRNR). Sanitní vozy třídy A1 a A2 jsou především
menší dodávky, které nemají téměř žádnou zdravotnickou výbavu. Ve voze jsou pouze
k dispozici zdravotnická nosítka a několik sedaček. Vozidla patřící do třídy A1 slouží
k transportu jednoho ležícího, popř. sedícího pacienta. Vozidla patřící do třídy A2 slouží
k transportu jednoho ležícího a minimálně jednoho sedícího pacienta. Posádku těchto
vozů tvoří z velké většiny pouze řidič se zdravotnickým kurzem, umožňujícím vykonávat
tuto profesi. Vozidla zdravotnické dopravní služby bývají bílé barvy a jsou vybavena
modrým světelným a zvukovým výstražným zařízením.
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2.2 Sanitní vozidla záchranné služby, typ B
Sanitní vozidla třídy B slouží k primárním neboli akutním výjezdům, kdy je ohroženo
zdraví nebo život pacienta. Provozují je ZZS jednotlivých krajů a jsou nejčastěji
využívaným typem automobilů u těchto organizací v České republice. Posádky vozidel
třídy B se rozdělují do dvou výjezdových skupin. První posádka je výjezdová skupina
označována jako RLP. Členy této posádka jsou řidič nebo zdravotnický záchranář
oprávněný k řízení vozidel a zastává funkci řidiče, dále pak střední zdravotnický
personál (sestra nebo zdravotnický záchranář) a lékař. Další možnou posádkou vozů
třídy B je výjezdová skupina RZP. Tato posádka se skládá z řidiče a zdravotnického
záchranáře. Stejně tak může být ve složení dvou zdravotnických záchranářů, kdy jeden
zastává funkci řidiče. Obě tyto posádky využívají ke svým potřebám vozidla nejčastěji
dodávkového typu se zvýšenou střešní konstrukcí. Vybavení těchto vozů se řídí
vyhláškou číslo 221/2010 Sb. o požadavcích na věcné a technické prostředky
zdravotnických zařízení a českou technickou normou EN 1789+A1 s názvem
Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení – Silniční ambulance. Vybavení
těchto vozidel splňuje potřeby k akutnímu zajištění a stabilizaci pacientova stavu.

2.3 Mobilní jednotky intenzivní péče, typ C
Sanitní vozidla třídy C jsou vozidla sloužící také k primárním neboli akutním výjezdům,
kdy je ohroženo zdraví nebo život pacienta. Oproti vozidlům třídy B jsou vybavena
větším počtem zdravotnického materiálu. Mnohdy bývají označována jako mobilní
jednotky intenzivní péče. Pro potřeby těchto vozů se využívají vozidla s větším
prostorem v zástavbové části. K tomu nejlépe slouží vozy se skříňovou nástavbou,
avšak v České republice nejsou tak rozšířena, jako tomu je v jiných zemích střední
a západní Evropy. Této služby využívá především ZZS hlavního města Prahy, kdy jsou
takzvané „bedny“ postaveny na podvozku vozů Mercedes-Benz. Posádka vozidel třídy
C je výjezdová skupina RLP nebo výjezdová skupina RZP.
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2.4 Rendez-vous
Dále ZZS provozuje vozy tzv. Rendez–vous(dále jen RV) systému (systém setkávání
vozidel RZP a RLP), kdy se jedná o osobní vozidla, jež doplňují posádku sanitního vozu
RZP, je-li indikace k výjezdu závažnějšího charakteru. Tento systém se uplatňuje
především ve větších městech, kde bývá vyšší četnost výjezdů z většího množství
výjezdových stanovišť a vozidla RZP a RV se sjíždějí z různých směrů. Posádka vozu RV
ve složení zdravotnický záchranář a lékař, pacienta zajistí a předá posádce vozu RZP,
která sama dopraví pacienta do zdravotnického zařízení. Pokud je však stav pacienta
závažný, může posádku RZP doprovodit do nemocnice. Výhodou tohoto systému je, že
lékař je tak k dispozici k dalšímu výjezdu mnohdy o desítky minut dříve, než je tomu
u výjezdových skupin RLP, kdy je lékař k dispozici až po předání pacienta v nemocnici.
Osobní automobil, který využívá posádka RV ke své činnosti je vybaven stejně jako
sanitní vozidlo třídy B, avšak neslouží k přepravě pacientů do nemocnice. Proto tato
posádka pouze doplňuje posádku RZP na místě zásahu, případně sama zasahuje
u výjezdů, které nevyžadují transport pacienta do zdravotnického zařízení.

2.5 Modul hromadného neštěstí
Modul hromadného neštěstí je vozidlo, které díky svému množství vybavení je
používáno výhradně u zásahu s větší četností pacientů. Neslouží k běžným výjezdům,
ani k přepravě pacientů do nemocnice. ZZS hlavního města Prahy využívá k těmto
účelům kamion přezdívaný „Golem“. Je to tažné nákladní vozidlo na podvozku
Mercedes-Benz Actros, spolu s návěsem upraveným tak, aby se z něj během několika
minut stalo plnohodnotné provizorní stanoviště, kde jsou pacienti zajištěni a předáni
k dalšímu transportu do nemocničních zařízení. Tento modul se po rozložení rozdělí
na třídící pracoviště, dispečinkové pracoviště, štábní pracoviště, sociální zařízení
a strojovnu. ZZS ostatních krajů využívají k těmto potřebám různé druhy nákladních
vozidel, případně dodávek, nebo je k těmto službám využíván přívěsný vůz.
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2.6 Speciální vozidla ZZS
Speciálně vybavená vozidla můžeme spatřit například u ZZS hlavního města Prahy. Ta
má začleněna ve svých výjezdových stanovištích vozidla s názvem XXL. Tato vozidla
slouží k přepravě obézních pacientů. Jsou to vozidla na první pohled stejná jako sanitní
vozidla třídy C, které používá právě tato organizace, avšak vnitřní prostor zástavby je
uzpůsoben tak, aby vyhovoval k transportu morbidně obézních pacientů. Vozidla jsou
vybavena speciálními nosítky, která mají zvýšenou maximální nosnost, a samotné
nakládání nosítek do zástavbové části je doprovázeno pomocným lankem navijáku,
který ulehčí zdravotnickému personálu práci. Posádka vozů XXL je výjezdová skupina
RZP.
Dalším speciálním vozem jsou vozy pro dlouhodobý transport. Tyto vozy má ve svém
vozovém parku ZZS hlavního města Prahy a využívá je převážně k přepravě pacientů
z cizí země do České republiky a naopak. Vozidlo svou zástavbovou částí připomíná
výletní karavan. Je vybaveno nejen jako sanitní vozidlo třídy B, včetně transportních
nosítek, ale i prostorem pro posádku k dlouhodobějšímu transportu pacienta. Posádka
zde má své zázemí k odpočinku, k provádění administrátorských prací a sociální
vybavení. Posádka tohoto vozu se vždy odvíjí od závažností onemocnění pacienta, tudíž
nelze stanovit jednotné složení zdravotnického personálu pro všechny typy případů.
Jedním ze speciálních vozů, který vlastní například ZZS Olomouckého kraje je vozidlo
pro převoz novorozenců. Toto vozidlo slouží pro transport dětí v inkubátoru.
Posledním speciálním vozem, který můžeme spatřit na našich silnicích, je vozidlo
s kyslíkovou terapií. Toto vozidlo vlastní například ZZS hlavního města Prahy. Tento
speciálně navržený vůz se používá především v situacích, kdy je zapotřebí dopravit
a podat pacientům větší množství kyslíku. Například se může jednat o situaci, kdy při
požáru hrozí nadýchání zplodinami hoření u většího množství zachraňovaných osob.
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3 Vybavení a označení vozidel ZZS
Množství vybavení vozidel ZZS krajů v České republice je přesně stanoveno dle České
technické normy EN 1789+A1. Tato norma s názvem Zdravotnické dopravní prostředky
a jejich vybavení – Silniční ambulance je českou verzí evropské normy a má stejný
status jako oficiální verze. Stanovuje požadavky na konstrukci vozidel, vlastnosti
a vybavení sanitních vozů, které slouží pro přepravu a ošetření pacientů.

3.1 Vybavení pro manipulaci s pacientem
Hlavní nosítka - Nosítka používaná ve vozech zdravotnické záchranné služby jsou
odlehčená s podvozkem a možností polohování pacienta. Nosnost nosítek by měla být
minimálně 230 kg. Nosítka jsou vybavena možností změny výšky podvozku (min. 5
poloh) a automatickým sklopením nohou při nakládání do vozidla. Nosítka musí být
vybavena matrací s bezpečnostními pásy a integrovaným dětským zádržným
systémem. Hmotnost kompletu s podvozkem zpravidla nepřekračuje 55 kg.
Zvedací nosítka - Zvedací nosítka, neboli SCOOP-RAM jsou nosítka, která umožňují co
nejšetrnější naložení pacienta s podezřením na poranění páteře. Nejprve se předem
nastaví délka rámu. Poté se rám rozpojí na dvě části a zasune ze stran pod pacienta.
Sestavením zpět vzniknou nosítka pro transport pacienta do vakuové matrace, či jiných
připravených nosítek. Rám je vyroben z lehkého hliníku, který zajišťuje jeho minimální
hmotnost.
Vakuová nosítka - Vakuová nosítka neboli vakuová matrace se používá k transportu
pacienta s poraněním páteře, pánve a úrazů, kdy je zapotřebí fixace celého těla
pacienta. Funkce vakuové matrace spočívá v tom, že se sypký materiál v uzavřeném
prostoru matrace po odsátí vzduchu vakuuje a ztvrdne. Vytvoří tím přesný a pevný
otisk pacienta přesně tak, jak je požadováno. Tvrdost matrace po odsátí vzduchu se dá
přirovnat k tvrdosti sádry. Výhodou této matrace je propustnost rentgenového záření,
proto není nutné s pacientem pro vytvoření rentgenového snímku nijak zbytečně
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manipulovat mimo tuto matraci. Po uvolnění ventilu a zpětném samočinném nasátí
vzduchu matrace opět změkne.
Zařízení pro přepravu sedícího pacienta - Pro přepravu sedícího pacienta se používá
tzv. schodolez neboli evac-chair. Toto zařízení připomínající pojízdné křeslo je určeno
pro přepravu jak zdravotně postižených pacientů, tak i pacientů se sníženou schopností
pohybu. Velkou výhodou této pojízdné sedačky je schopnost transportu pacienta po
schodišti. Ve spodní části jsou umístěny ližiny, díky kterým se sedačka posunuje po
schodišti. Ližiny jsou ze spodní části pogumovány a tak nehrozí rozjetí schodolezu po
schodišti dolů. Přepravovaná osoba je fixována na sedačce pásy, které se používají
v automobilech, aby se předešlo nečekanému pádu při transportu.
Přepravní plachta - Transportní plachta je požívána pro přepravu pacientů s méně
přístupných míst, jako jsou úzké prostory, výtahy, schodiště a podobně. Jedná se o
plachtu z vysoce pevného materiálu, který je lehce omyvatelný a odolný vůči plísni. Po
stranách plachty jsou úchyty, které slouží k transportu plachty s pacientem. Nemalou
výhodou plachty je i její skladnost v sanitním voze. U ZZS se používají dva typy
transportních plachet, a to pro přepravu pacientů vleže nebo vsedě.

3.2 Vybavení pro znehybnění
Imobilizace, sada pro zlomeniny - Imobilizaci pacienta zajišťují různé druhy dlah. První
skupinou jsou vakuové dlahy. Tyto dlahy fungují na stejném principu jako vakuová
nosítka. Přiložením dlahy na požadované místo, dále odsátím vzduchu docílíme pevné
fixace poraněné končetiny. Ve vozech ZZS se vozí dlahy pro horní a dolní končetinu.
Druhou dlahou, která se používá pro fixaci zlomeniny, je Kramerova dlaha. Tato dlaha
je vyrobena z kovového drátu ve tvaru žebříčku a potažena tkaninou (omotaný obvaz,
buničina apod.). Dlaha se různě modeluje a lze jí tak přizpůsobit tvaru zlomeniny
a délce poraněné končetiny. Třetí dlahou, která je ve výbavě vozidla, je dlaha Unisplint.
Je univerzální tvarovatelná dlaha složená z přířezu z hliníkového plechu obaleného
z obou stran lehčeným pěnovým plastem. Povrch dlahy je lehce omyvatelný.
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Znehybnění krční páteře - Ke znehybnění krční páteře se používají krční límce neboli
Schanzův krční límec. V každém sanitním voze ZZS se nachází sada těchto krčních
límců, od malých velikostí vhodných pro dětské pacienty až po velikosti velké pro
dospělé osoby. Existuje i límec universální, který lze nastavit na požadovanou velikost.
Nejen velikost, ale i tvar límců a materiál, z kterého je límec vyroben, může být různý,
avšak musí plnit svůj účel. Tyto límce se nasadí na krk a zabrání tak dalšímu pohybu
hlavy, především rotaci, která je při poranění krční páteře nebezpečná. U podezření na
poranění krční páteře jako jsou dopravní nehody a pády z výšek, se tyto límce používají
i jako prevence a bývá to první úkol při poskytnutí pomoci.
Prodloužené znehybnění krční páteře – K znehybnění krční páteře se používá mimo
krčních límců také Spencer SED. Spencer SED je fixační vesta, která se pacientovi nasadí
a za pomoci popruhů se zafixuje nejen krční páteř, ale celá její délka až po bederní
oblast. Tato vesta se nejčastěji používá při vyprošťování zraněných osob
z havarovaných vozidel, u kterých máme podezření na poranění páteře.

3.3 Ventilační a respirační vybavení
Ventilátor pro umělou plicní ventilaci - Pro suplování dýchání u pacienta v bezvědomí
či umělém spánku nám slouží ventilátor pro umělou plicní ventilaci. Ventilátory ve
vozech ZZS mají méně funkcí, než ventilátory nemocniční, avšak pro podmínky
přednemocniční péče jsou plně vyhovující. Jejich výhodou je malá velikost a tudíž
snadný transport k pacientovi.
Stacionární kyslík - Kyslík se v sanitním voze převáží v tlakových lahvích. Evidence
použití těchto lahví musí být pečlivě dokumentována a povinnost řidiče je pravidelně
kontrolovat množství kyslíku v lahvi. Minimum kyslíku v lahvi přepravované v sanitním
voze činí 2000 litrů. Kyslík se rozvádí po zástavbové části sanitky centrálním rozvodem.
Zařízení je vybaveno průtokoměrem s maximální kapacitou 15 l/min, dále pak
regulačním ventilem a rychlospojkou.
Přenosný kyslík - Stejně tak jako kyslík ve voze je i kyslík používaný k vynášení ven
z vozu uložen v tlakové lahvi. Minimum kyslíku v přenosné lahvi činí 400 litrů. Zařízení
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je vybaveno průtokoměrem s minimální kapacitou 15 litrů za minutu, regulačním
ventilem a rychlospojkou. Přenosný kyslík bývá uložen v tašce tak, aby nedošlo při
přenášení v terénu k poškození tlakové lahve a příslušenství.
Resuscitátor s maskou - Resuscitátor s maskou je zařízení, kterým napomáháme
pacientovi k podpoře dýchání. Resuscitátor je složen z masky, která se přiloží
pacientovi na ústa a vaku, který zachránce stlačuje a tím do pacienta proudí vzduch.
Masky resuscitátoru jsou různých velikostí a tvarů, avšak vždy musí přilnout k obličeji
pacienta a těsnit s jeho pokožkou tak, aby nedocházelo ke ztrátám vháněného vzduchu
do pacienta. Na resuscitátor lze pomocí rychlospojky připojit výše zmiňovaný rozvod
kyslíku.
Odsávací zařízení – Odsávací zařízení je přenosný, elektricky napájený přístroj, určený
pro odstranění sekrece, krve, hlenů, zvratků a části tuhé potravy z dýchacích cest a úst
pacienta, aby bylo umožněno dýchání. Dále se ve voze nachází ruční odsávací zařízení,
které slouží ke stejným účelům, avšak není závislé na elektrické energii, nýbrž je
poháněno stlačováním pístu rukou, nohou nebo kolenem.

3.4 Diagnostické zařízení
Manuální monitor tlaku krve - K celkovému vyšetření pacienta patří vyšetření hodnoty
tlaku. K tomuto vyšetření používáme tonometr. S tímto zařízením a pomocí
fonendoskopu je zdravotnický personál posádky vozu schopen naměřit u pacienta dvě
hodnoty krevního tlaku, a to systolický a diastolický tlak. Tyto hodnoty napomáhají
získat informace o základní fyziologické funkci u pacienta. Tonometr je složen ze
stupnice ukazující hodnoty a manžety, která se přikládá na paži pacienta. Velikost šíře
manžety je 10 – 66 centimetrů.
Automatický monitor tlaku krve - Automatický monitor tlaku krve v sanitním vozidle
nám zajišťuje monitor EKG, který má funkci měření tlaku krve integrovanou u všech
věkových kategorií. Ne však každý přístroj je touto funkcí vybaven. Aby bylo možno
změřit krevní tlak u pacienta s nízkým věkem, používá se dětská manžeta.
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Pulzní oxymetr – Pulzní oxymetr je zařízení pro měření saturace neboli nasycení krve
kyslíkem a tepové frekvence nemocného. Tyto hodnoty jsou nezbytné k prvotnímu
vyšetření pacienta. Čidlo pulzního oxymetru se připne k prstu pacienta, po zapnutí
vyzařuje světlo, které prochází tkání (pokožkou). Pulzní oxymetr vyhodnocuje, kolik
kterého světla bylo během pulzní vlny absorbováno, a zaznamená dvě odlišné hodnoty.
Stetoskop - Stetoskop neboli fonendoskop je jednoduchý vyšetřovací přístroj. Hlavní
funkcí stetoskopu je funkce zesilující a proto se používá k poslechu pacienta při
vyšetření. Díky membráně, kterou přikládáme k tělu pacienta, může vyšetřující
personál diagnostikovat mnoho onemocnění, ať už kardiálního, respiračního, či jiného
původu. Nezbytné uplatnění má stetoskop při vyšetření krevního tlaku pacienta.
Teploměr - Teploměrů, přístrojů k měření teploty, se v praxi používá mnoho druhů.
U ZZS jsou zapotřebí teploměry, které dokážou teplotu změřit téměř okamžitě.
Nejčastěji je to teploměr ušní.
Zařízení pro určování cukru v krvi - K určování hodnoty cukru v krvi se používá
glukometr. Mnoho pacientů patří mezi diabetiky, kteří si musí hlídat hladinu cukru
v krvi. Naměřenou hladinu cukru diabetik ovlivňuje aplikací inzulínu, nebo naopak
zvýšením konzumace cukru. Avšak mohou nastat situace, kdy tomu tak není. Aby
přivolaný zdravotnický personál správně stanovil diagnózu, použije k tomu glukometr.
Ten přesně změří hodnotu cukru z minimálního vzorku krve.

3.5 Léky uložené ve vozidle
Antibiotika – Léčiva zabraňující růstu mikroorganismů (bakterií). Některá antibiotika
mohou tyto mikroorganismy přímo zahubit, některá zabrání jejich dalšímu
rozmnožování.
Čípky – Jedná se o léky zaváděné do konečníku, do dělohy, případně jinou cestou, ne
však parenterální, tj. do žíly, pod kůži, do svalu a podobně, či perorální.
Infuzní roztoky – Infuzní roztoky slouží k podání tekutinového roztoku do žíly pacienta.
Především se tak doplňuje velké množství tekutin nebo živiny.
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Opiáty – Léky vyrobené z opia. U ZZS se tyto léky používají k tlumení bolesti. Na tyto
léky vzniká lehce návyk, proto musí být odděleny od ostatních a pečlivě evidovány. Při
předání bývá zvykem kontrolovat jejich počet. Vše se zaznamenává do knihy, která je
pro tato léčiva určena.
Ostatní léčivé přípravky – Mezi tato léčiva patří u ZZS různé gely, spreje a masti.
Parenterálně aplikované léčivo – Do této skupiny léčiv patří léky podávené jinou
cestou než ústy, resp. přes zažívací trakt. Zejména se jedná o formu injekční (nitrožilní,
nitrosvalovou, podkožní), a vzácněji i jinou (intraoseální).
Spreje a roztoky k inhalaci – Tato léčiva se používají k inhalaci, kdy pacient vdechuje
léčivo ústy.
Tablety – U ZZS se tyto léky podávají minimálně pro delší nástup účinku.

3.6 Materiál a vybavení pro infuzi
Injekční pumpa - Injekční pumpa neboli dávkovač je přístroj používaný pro přesné
dávkování malých objemů léčiv a roztoků pomocí jednorázových injekčních stříkaček o
objemu 10, 20, 30 nebo 50 ml podle specifikace. Přístroj je zabudovaný v sanitním voze
a je napájen 12 V z elektrického rozvodu zástavby vozidla. Přístroj je přenosný
a v případě potřeby lze vyndat z držáku ve vozidle.
Vybavení pro injekce a infuze- Toto vybavení slouží jako hlavní zdravotnický materiál,
díky kterému může zdravotnický personál posádky vozu parenterálně aplikovat léčivo
do pacienta, a to zajištěným žilním řečištěm pacienta, případně jiným způsobem. Do
tohoto vybavení patří injekční stříkačky, infuzní spojky, infuzní sety, jehly, flexily
a fixační materiál na flexily.
Tlakové infuzní zařízení – K podání infuzního roztoku pod tlakem se používá přetlaková
manžeta. Do přetlakové manžety se vloží příslušný infuzní roztok v plastovém obalu
a poté se manžeta za pomoci ruční pumpy nafoukne. Tím stlačí nádobu s infuzním
roztokem, a tak putuje do pacienta vyšší dávka roztoku v menším časovém rozmezí.
Používá se především k rychlému doplnění objemu krve pacienta.
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3.7 Vybavení pro případy ohrožení
Defibrilátor, srdeční monitor, srdeční kardiostimulace - Tento přístroj je vyroben tak,
aby zajišťoval jednoduchou a rychlou obsluhu s důrazem na mobilitu a flexibilitu
v akutních stavech resuscitační péče. Kombinuje defibrilátor, monitor EKG s rozšířenou
možností monitorace a neinvazivní kardiostimulaci. Je vyroben z materiálu odolného
vůči vodě, prachu a nárazu. Obsahuje přehledný monitor s vysokým rozlišením
a zajišťuje dobrou viditelnost i za stižených světelných podmínek. Tento monitor
ukazuje záznam plnohodnotného 12 svodového EKG, přičemž je možnost záznam
okamžitě tisknout na papír. Dále přístroj zajišťuje monitoraci funkcí, jako jsou 3, 4,
nebo 12 svodového EKG, saturaci kyslíku a u novějších typů také měření krevního
tlaku, a to u všech věkových kategorií. Zajišťuje defibrilaci přes dospělé i dětské
defibrilační elektrody (pádla). Defibrilace je vedena způsobem manuálním,
navigovaným s použitím analýzy rytmu a doporučením šoku nebo modem automatické
externí defibrilace. Přístroj dále zajišťuje synchronizovanou kardioverzi, případně
dočasnou neinvazivní kardiostimulaci. V přístroji je zabudován zdroj elektrického
napětí, který se dobijí 12V z rozvodu elektrické sítě vozu.
Vybavení k zajištění dýchacích cest – Zdravotnických pomůcek k zajištění dýchacích
cest je ve voze ZZS několik typů. Používají se především v situacích, kdy je pacient
ohrožen na životě, díky špatné průchodnosti dýchacích cest. Základními pomůckami
jsou laryngeální maska a combitubus. Obě tyto zdravotnické pomůcky může zavádět
střední zdravotnický personál. Jsou na stejné úrovni, každá má své plusy i minusy a kraj
od kraje se vybavením vozů těmito pomůckami liší. Dalším způsobem k zajištění
dýchacích cest u pacienta, je tzv. intubace. Tu může provést pouze lékař a používá k ní
několik málo potřebných pomůcek. Jednou z nich je intubační kanyla, která se vsouvá
do pacientovy průdušnice. K tomu, aby kanyla byla správně zavedena, používáme
laryngoskop, dále pak zavaděč, hotový obvaz, injekční stříkačka a v neposlední řadě
také fonendoskop. Ten je důležitý pro kontrolu správného zavedení intubační kanyly.
V algoritmu řešení neprůchodnosti dýchacích cest stojí až na úplném konci postupů
k zajištění dýchacích cest koniotomie. Lze ji definovat jako chirurgický výkon, při
kterém je incizí přes kůži a ligamentum conicum vytvořen otvor do hrtanu. Měla by být
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co nejdříve nahrazena tracheostomií. Není vhodná pro děti do 12 let z důvodu
vysokého rizika stenóz hrtanu, pro takovéto pacienty je vhodnější koniopunkce.
Koniotomie a koniopunkce nenahrazují intubaci, k jejich pohodlnému provedení jsou
určeny i hotové vyráběné soupravy (MiniTrach, QuickTrach aj.)

3.8 Obvazová a ošetřovací technika
Lůžková výbava a přikrývky – Přikrývky slouží k udržení tepla pacienta a též k zajištění
osobní intimity pacienta.
Materiál pro ošetření ran – K ošetření ran se používají mulové obvazy a krytí, různých
velikostí a typů materiálu. Mezi ně patří mulová hotová obinadla, sterilní mulové krytí,
pruban, trojcípý šátek, náplasti a buničina. Nezbytnou součástí k ošetření ran je
dezinfekční prostředek. Dále pak jsou to pomůcky, které napomáhají k provedení
ošetření. Jimi jsou převazové nůžky, gumové škrtidlo, rukavice sterilní i nesterilní
a základní chirurgické instrumentárium.
Materiál pro ošetření popálenin - Popáleninový balíček je sada zdravotnického
materiálu určených k ošetření popálenin 1. až 3. stupně. Balíček obsahuje sterilní
i nesterilní rukavice, izotermickou fólii, fyziologický roztok o objemu 250ml, sterilní
prostěradlo, obinadla, sterilní krytí a náplasti. Dále se používají tzv. popáleninové
obklady. ZZS krajů je znají pod různými firemními názvy a kraj od kraje se vybavením
tohoto balíčku liší. Tyto obklady jsou vyrobeny ze sterilní tkaniny namočené v chladícím
roztoku.
Ochranné rukavice – Ochranné rukavice se používají sterilní, kterých je ve voze
minimálně pět párů, případně nesterilní jednorázové, kterých je ve voze 100 kusů. Tyto
rukavice slouží především k ochraně zdravotnického personálu před infekcemi
přenosnými z pacienta na záchranáře kontaktní cestou při ošetřovatelských výkonech.
Pohotovostní porodní souprava- Porodní souprava neboli porodnický balíček je
sterilně zabalený obsah zdravotnického materiálu, sloužící posádce k provedení
akutního porodu v terénu včetně ošetření rodičky a novorozence. Tento balíček
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doplňuje standardní zdravotnické vybavení vozidla a k jiným účelům než k ošetření
porodu neslouží.
Ostatní vybavení – Mezi ostatní vybavení, patřící k ošetřovací technice patří ledvinová
miska, sáček na zvratky, neskleněná nádoba na moč, kontejner na infekční odpad,
odpadkový koš a podložky pod pacienty.

3.9 Osobní ochranné vybavení
Základní ochranný oděv – Základním ochranným oděvem se rozumí pracovní
stejnokroj příslušné ZZS, kterým je vybaven každý člen posádky. Tento stejnokroj je
vybaven reflexními prvky tak, aby zdravotnický personál byl dobře viditelný obzvláště
ve tmě, případně za snížené viditelnosti. Za základní ochranný oděv se považuje
i výstražná vesta, která je povinnou výbavou všech silničních vozidel.
Bezpečnostní pracovní rukavice – Tyto rukavice chrání posádku před ušpiněním od
hrubých nečistot. Ve výbavě vozu musí být vždy alespoň jeden pár těchto rukavic.
Bezpečnostní obuv – Obuv, kterou obouvá posádka zdravotnické záchranné služby při
výjezdu, musí splňovat určitá kritéria na bezpečnost. Musí mít pevnou podrážku
a pevně sedět na noze. Zpravidla posádka obouvá zimní nebo letní vzor této obuvi.
Bezpečnostní přilba – Přilba slouží posádce v situacích, kdy vzniká procento poranění
zdravotnickému personálu. Především tomu je v hůře přístupném terénu nebo
u dopravních nehod. Převážná většina přileb je horolezeckých, jelikož tyto přilby
obsahují velké množství bezpečnostních prvků.
Čelová svítilna – Touto svítilnou je vybaven každý člen posádky. Svítilna se používá při
práci za snížené viditelnosti.

3.10 Záchranné a ochranné materiály
Nůžky na bezpečnostní pásy – Nůžky slouží především u dopravních nehod
k vyproštění pacienta ze sedačky vybavené bezpečnostním pásem.
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Výstražný trojúhelník – Všechna vozidla, pohybující se na pozemních komunikacích
musí být dle zákona o silničním provozu vybavena výstražným trojúhelníkem, který je
nutno použít v případě poruchy na vozidle, jako informační činidlo, upozorňující ostatní
uživatele silničního provozu na překážku na vozovce.
Bodové světlo – Bodové světlo neboli reflektor slouží posádce k lepší orientaci za
snížené viditelnosti. Reflektor může být na voze namontován jako pevné zařízení,
případně může být nahrazen přenosnou svítilnou.
Hasicí přístroj – Každé vozidlo ZZS převáží mnoho elektronických zařízení, které
kdykoliv díky možné poruše mohou způsobit zkrat ve vozidle. Zkrat může mít za
následek vznik požáru ve vozidle, proto tato vozidlo jsou vybavena minimálně jedním
přenosným hasicím přístrojem. Zpravidla však bývá zvykem převážet hasicí přístroje
dva a to jeden v kabině řidiče a druhý v nástavbové části vozu.

3.11 Vybavení pro komunikaci
Mobilní radiostanice - Pro komunikaci se v sanitním voze používá mobilní radiostanice,
která je napevno zabudovaná v kabině řidiče. U některých typů sanitních vozidel je
reproduktor přesunut i do zadní části vozidla, aby v případě potřeby i posádka sedící
v zástavbové části slyšela patřičné informace podávané z operačního střediska
k posádce vozu.
Přenosná radiostanice - Dalším typem radiostanice, kterou má posádka k dispozici, je
přenosná radiostanice. Tato radiostanice slouží posádce ke spojení s operačním
střediskem v případě, že posádka je mimo vůz a potřebuje poskytnout okamžité
informace. V některých stanovištích ZZS se pomocí této vysílačky poskytují posádce
informace již před výjezdem a nasednutím posádky do vozidla.
Přenosný mobilní telefon – Každá posádka vozu ZZS je vybavena přenosným mobilním
telefonem. Tzv. služební telefon slouží členům posádky k okamžitému dorozumívání
v případě, že se vozidlo nachází v místech, kde není signál radiostanice. Mobilní telefon
slouží i k dorozumívání nelékařského personálu s lékařem, například při konzultaci,
týkající se stavu pacienta. Při této konzultaci musí být hovor nahráván. Též telefon
24

slouží v některých případech na výjezdových stanovištích k vyhlášení výjezdu
k události.

3.12 Barevné provedení a označení sanitních vozidel
Pro dobré rozpoznání vozidel ZZS na silničních komunikacích se využívají dva typy
výrazných barev, a to žlutá, případně bílá barva. Základní barva je žlutá s odstínem RAL
1016. Tato barva se používá u převážné většiny sanitních vozů. Žlutá barva karoserie je
doprovázena fluorescenční červenou barvou s odstínem RAL 3024. Část sanitních vozů
má karoserii bílé barvy. Pokud je zvolena právě tato barva musí být na vnějším povrchu
vozidla použita fluoreskující žluť nebo žlutá s odstínem RAL 1016, eventuálně
fluorescenční červená s odstínem RAL 3024. Pro dobrou viditelnost sanitních vozů
v noci jsou na vozidle barevné pruhy vyrobeny z mikrospektrálního reflexního
materiálu.
Nově se začala k označení sanitních vozidel využívat battenburská šachovnice. Tento
způsob značení je vysoce reflexní a používá se u vozidel integrovaného záchranného
systému po celé Evropě již řadu let. V České republice se na sanitních vozidlech využívá
barvy žluté v kombinaci s barvou zelenou. Tato šachovnice je ve dne okem viditelná až
na vzdálenost 500 metrů.
Na střechu sanitních vozů se dle státní normy ČSN EN 1789+A1 umísťuje modrý reflexní
symbol „hvězdy života“ s minimální velikostí 500 milimetrů. K tomuto symbolu značící
vozidlo zdravotnického zařízení se na střechu umísťuje reflexní nápis s číslicí nebo
identifikační značkou upřesňující příslušnou organizaci. Po stranách a na zadní část
vozu se umísťuje symbol „hvězdy života“. Případně zde může být umístěn nápis značící
organizaci. Pro nápis „ambulance“ se používá písmo minimální velikosti 100 milimetrů
a musí být v barevném kontrastu s barvou karoserie vozu. Tento nápis může být
umístěn na všech čtyřech stranách sanitního vozu.
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4 Volkswagen Transporter
Volkswagen Transporter je nejstarším vyráběným lehkým užitkovým vozem, který se
začal vyrábět již v roce 1950. V roce 1985 GerhardPlattner objel svět s vozem
Volkswagen Transporter třetí řady za osmdesát dní. Dnes již pátá řada slouží na trhu
různým uživatelům, ať už řemeslníkům, sportovcům, obchodníkům, cestovatelům nebo
službám ZZS. Před 25 lety se navíc u Transporterů začal využívat pohon všech čtyř kol,
který se stal nedílnou součástí vozů především záchranných složek. Volkswagen
Transporter patří nejen na našem, ale i na celoevropském trhu k nejoblíbenějším
užitkovým automobilům. Vyznačuje se především skvělými jízdními vlastnostmi, díky
kterým vůz připomíná vyspělý sedan střední třídy s malým a sportovním vzhledem,
avšak s dostatečně velkým zavazadlovým prostorem. Volkswagen Transporter je
nejčastěji využívaným sanitním vozem ZZS u nás.

Obr 1: Volkswagen Transporter z boku.[p. Trefný, SICAR s.r.o.]
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4.1 Technická část vozidla
4.1.1 Podvozek
ZZS využívá Volkswagen Transporter skříňového typu se samonosnou karoserií
s vysokou střechou a dlouhým rozvorem kol (3400 mm). Všechna kola jsou nezávisle
zavěšena. Odpružení je zajištěno teleskopickými plynovými tlumiči a vinutými
pružinami. Celková délka vozu je 5292 mm, šířka 1904 mm a výška 2476 mm.
Volkswagen Transporter má poloměr otáčení 13,2m a je vybaven posilovačem řízení.
Vozidlo je postaveno na čtyřech ocelových kolech s pneumatikami 215/65 R16, nebo
s pneumatikami 235/55 R17 u silnější verze. Ve spodní části je umístěno rezervní kolo.
Celková hmotnost z výrobní linky je nastavena na 3000 kg, avšak díky plnému
vzduchovému odpružení zadní nápravy umožňuje zvýšení celkové hmotnosti na 3500
kg oproti vozům sloužícím pro jiné účely. Palivová nádrž má objem 80 litrů. V případě
poruchy je vozidlo vybaveno tažným okem vpředu i vzadu. V předním nárazníku jsou
integrovány mlhové světlomety. Vozidlo lze centrálně zamykat pomocí dálkového
ovládání a uzavřít zevnitř. Vpředu i vzadu na karoserii se nacházejí lapače nečistot. Na
bocích jsou elektricky nastavitelná a vyhřívaná venkovní zpětná zrcátka a střešní
směrová světla vzadu. Nákladový prostor má objem 9,3 m3, který se rozkládá na ploše
5 m2. Vůz je vybaven pravými bočními posuvnými dveřmi s posuvným oknem a zadními
křídlovými dveřmi s pevnými okny, které jsou při zapnutém motoru vyhřívány. Uvnitř je
zabudována dělící stěna s posuvným oknem mezi kabinou řidiče a prostorem pro
převoz pacientů. Vozidlo od výrobce obsahuje ve výbavě zabudovanou klimatizaci
a nezávislé teplovzdušné topení. Klimatizace se dá spustit do kabiny řidiče nebo do
prostoru pro pacienty nezávisle na sobě. Oproti ostatním vozům Volkswagen
Transporter se ty dodávané k sanitním účelům liší přidanou druhou baterií s dělícím
relé, sloužící pro potřeby nástavby. Maximální rychlost činí 188 km/hod a zrychlení z 0
na 100 km/hod je za 10,6 sekund.
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4.1.2 Motor
Volkswagen Transporter T5 určený pro účely zdravotnické záchranné služby se vyrábí
s přeplňovaným, kapalinou chlazeným, vznětovým čtyřválcovým motorem 2,0TDi
(1968 ccm) uloženým vpředu napříč vozidla. Motor 2,0TDi je vyroben z litinového
bloku
a hlava válců je z lehké slitiny. Motory mají výkon buď 103kW (140 koňských sil)
s maximálním točivým momentem až 340 Nm při otáčkách 1760 – 2500 za minutu,
nebo silnější 132kW (180 koňských sil) s maximálním točivým momentem až 400 Nm
při otáčkách 1500 - 2000 za minutu. U starších typů vozidel Volkswagen Transporter,
které zdravotnická záchranná služba využívá, se dodávaly pětiválcové motory
s obsahem 2,5TDi a výkonem 128 kW. Motory 2.0TDi se vyznačují především
elektronickým vstřikováním paliva systému Commonrail, díky kterému oproti starší
verzi 2,5TDi snižují spotřebu paliva. To znamená, že spotřeba se pohybuje 8,3 až 8,6
litrů na 100 kilometrů. U starších vozů zdravotnické záchranné služby s motorem
2,5TDi, které nevyužívají systém Commonrail, se spotřeba pohybuje mezi 10,1 až 10,9
litrů na 100 kilometrů. Vzhledem k práci, kterou vozy u zdravotnické záchranné služby
vykonávají, kdy je za potřebí rychlý start a jízda s nezahřátým motorem typu brzdaplyn, můžeme počítat spíše s horní hranicí spotřeby paliva. Na motor je
připojeno dvoustupňové

přeplňované

výfukové

biturbodmýchadlo

s variabilní

geometrií lopatek a chladičem výfukových plynů. Motory jsou vybaveny odlučovačem
pevných prachových částic (DPF). Hladina emisí neboli produkce CO2 se pohybují na
hodnotách 190g/km. U starších vozů se hodnoty emisí pohybují kolem 219 g/km.
Všechny motory nově dodávané do vozů Volkswagen Transporter zdravotnické
záchranné služby splňují nejpřísnější limity normy EURO 5.

4.1.3 Převodové ústrojí
Vůz je vybaven jednokotoučovou více lamelovou suchou spojku Haldex ovládanou
elektronickým systémem (u starších verzí byla ovládána mechanicky). Díky této spojce
je Volkswagen Transporter dodáván zdravotnické záchranné službě s pohonem všech
čtyř kol pod obchodním značením 4Motion. Volkswagen Transporter se vyrábí
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s šestistupňovou převodovkou s přímým řazením. Tato převodovka zajišťuje kvalitní
akceleraci vozidla a velmi přesné řazení rychlostních stupňů.

4.1.4 Kabina řidiče
Prostor pro řidiče tvoří přístrojová deska z odolného plastu. Na přístrojové desce jsou
klasické uživatelské panely pro řízení vozidla (tachometr, ukazatel stavu benzínu
v nádrži, otáčkoměr, ukazatel teploty motoru, spínací skříňka, tříramenný volant, řadicí
páka, směrové páčky a páčky pro ovládání stěračů a jiných funkcí), dále se na
přístrojové desce nachází ovládače ventilace a klimatizace. V prostřední části
přístrojové desky je umístěno zařízení s ovládacími prvky pro zvukové a optické
„modré“ výstražné zařízení. Kabina řidiče je dále vybavena sedadly řidiče a spolujezdce
s výškově nastavitelnými opěrkami hlavy. Sedadlo spolujezdce se vyrábí buď
jednomístné, nebo dvoumístné (tzv. lavice). Oba typy sedadel jsou polstrovány. Navíc
dvousedadlo obsahuje pod sklopným sedákem úložný prostor. Všechna sedadla jsou
vybavena tříbodovým bezpečnostním pásem. Přední sklo je u nových typů tepelně
izolující se zpětným zrcátkem a postranní okna jsou elektricky ovladatelná. Osvětlení
kabiny řidiče je zabudované ve stropní části.

4.1.5 Bezpečnostní prvky
Na bezpečnostní prvky je u vozidel zdravotnické služby kladen velký důraz. Varování při
nezapnutém bezpečnostním pásu je u nových automobilů Volkswagen Transporter
standardním prvkem. Signalizuje řidiči opticky i zvukově, že jeho pás není zapnutý.
Vozy jsou vybaveny airbagem řidiče a airbagem spolujezdce, přičemž airbag
spolujezdce je možno deaktivovat. U starších vozů je pouze airbag u řidiče. Důležitým
bezpečnostním prvkem u vozů s právem přednosti v jízdě jsou brzdy. Brzdný systém je
tvořen ze dvouokruhových kapalinových kotoučových brzd s posilovačem na každém
kole. Na tyto brzdy je připojen antiblokovací systém (ABS), který zabraňuje zablokování
kol a velice tak napomáhá ke zlepšení ovladatelnosti vozidla při intenzivním brzdění. Při
tomto brzdění a rychlosti nad 50 km/h se aktivuje funkce samočinného přerušování
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zadních brzdových svítilen. Řidič jedoucí za sanitním vozem díky této funkci, může
ihned reagovat na změnu rychlosti vozidla zdravotnické záchranné služby a předejít tak
kolizi. K tomuto také slouží třetí brzdové světlo, kterým je vybaveno každé sanitní
vozidlo Volkswagen Transporter. K bezpečnostním systémům patří elektronická
uzávěrka diferenciálu (EDS). Elektronická uzávěrka diferenciálu je úzce spojena
s elektronickým stabilizačním systémem (ESP). Elektronický stabilizační systém cíleně
a kontrolovaně mění výkon motoru a účinnost brzd na jednotlivá kola tak, aby
vozidlo při hrozícím nebezpečí vzniku smyku udrželo směr a stabilitu. Na tento systém
je napojen brzdový asistent. Ten rozezná, jakou rychlostí je stlačen brzdový pedál, a při
nouzovém brzdění vyvine vyšší brzdový tlak. Tím napomáhá k okamžitému zastavení
vozidla. Dalším bezpečnostním prvkem ve voze je asistent pro rozjezd a stoupání,
takzvaný hillholder (ASR). Každý z nově dodávaných vozů je vybaven automatickým
spínačem světlometů zajišťujícím okamžité rozsvícení světel při nastartování motoru.

4.2 Zástavba vozidla
4.2.1 Specifikace zástavby
Zástavba vozu Volkswagen Transporter se provádí u odborné firmy až po přistavení
vozidla od výrobce. Specializovaná firma zajistí přestavbu vozů Volkswagen
Transporter k účelům zdravotnické záchranné služby.
Po přistavení Transporteru s hmotností 3000 kg se do vozu montuje vzduchové
odpružení zadní nápravy, které umožňuje zvýšení hmotnost na 3500kg. Dále se do
podvozku namontuje samonivelační systém Inteli-Ride s dvoukanálovou řídící
jednotkou, který slouží ke snížení či naopak zvýšení světlé výšky podle aktuálních
potřeb vozidla. Ovládač k tomuto systému je zabudován na levém boku sedadla řidiče.
Karoserie je vyztužena hliníkovým plechem, který napomáhá uchycení přístrojů
a nábytku. Celá část zástavby je zateplena, zatmelena a odhlučněna nehořlavým
materiálem. Na vůz se z boku namontuje nerezová zásuvka pro přívod 230 V, která je
vybavena mžikovým odpojováním.
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4.2.2 Podlaha zástavby
Podlaha je tvořena z voděodolné překližky, která je pokryta protiskluzovou
podlahovinou. Podlaha v sanitním voze připomíná PVC modré barvy s olištováním
vstupů a zvednutým soklem. Je lehce umyvatelná a vytvořena tak, že na ni nezůstávají
žádné známky po znečištění.
Mezi levou stěnou a středem podlahy je nainstalován stůl nosítek s uchycením pro
nosítka dle ČSN EN 1789. Každý typ nosítek používá jiný systém uchycení, proto se již
od výrobce dodávají spolu se sanitkou. Pod tímto stolem je úložný prostor zakrytý
dvířky z boku a ze zadní části (od zadních dveří). Úložný prostor slouží pro uložení
nosítek scoop-ram, případně jiného zdravotnického materiálu. Celý stolek včetně
dvířek je vyroben z překližky bílé barvy a deska, na které jsou přichycena nosítka, je
z nerezového materiálu. K tomuto stolku je namontován nerezový pojezd, který slouží
k nájezdu a výjezdu nosítek dle ČSN, maximálně však ve sklonu 16 stupňů.

Obr 2: Podlaha zástavby vozu VolkswagenTransporter.[p. Trefný, SICAR s.r.o.]

4.2.3 Levá strana zástavby
Na této straně se nachází nejvíce vybavení zástavby. Pod stropem je ve dvou řadách
jednoduchá skříňka s plexisklovými dvířky, která slouží k uložení různého
zdravotnického materiálu. Tato skříňka je vprostřed přerušena prostorem pro
defibrilátor. Defibrilátor je vsazen mezi skříňky pomoci držáku a je zajištěn proti pádu.
Rovněž je zapojen do elektrického rozvodu vozidla, takže se po celou dobu napájí
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napětím 12V. Nad levým podběhem je instalována skříňka pro uložení vakuových
a Kramerových dlah. Dále je zde umístěna brašna s obvazovým materiálem. V přední
části se nachází skříňka složena ze dvou dílů. Horní skříňka nemá plexisklová dvířka, ale
pouze přihrádky. Na spodní skříňce se nachází nerezový dřez a pod ním je prostor pro
dva desetilitrové kanystry s vodou. Všechny skříňky jsou z překližky bílé barvy. Mezi
těmito skříňkami je prostor pro přístroje. Na zdi je zde v držácích přichycen ventilátor,
transportní odsávačka, dávkovač, pulzní oxymetr (včetně prstové sondy) a tonometr.
Dále se zde nachází ovládací panel s vypínači bodového osvětlení, topení, ventilace
spolu s klimatizací a znamení k řidiči. V zadní části u dveří je přichycena jedna ze dvou
desetilitrových lahví s kyslíkem. Na tuto lahev se napojuje rychlospojkou hadice pro
rozvod kyslíku po celém voze. Na této stěně se rovněž nachází rozvod elektřiny (12V
a 220V).

Obr 3: Levá strana zástavby vozu VolkswagenTransporter.[p. Trefný, SICAR s.r.o.]

4.2.4 Pravá strana zástavby
Tato strana se u sanitních vozů vyznačuje posuvnými dveřmi v přední části.
U Volkswagenu Transporteru tomu je stejně. Kolem těchto dveří jsou upevněny madla,
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která posádce a pacientům usnadňují lehčí a bezpečnější nástup do vozu. Nad těmito
dveřmi jsou u stropu po celé délce gumové popruhy s tenkými trubičkami, sloužícími
k uchycení vakuové matrace. Za bočními posuvnými dveřmi se nachází sedačka pro
posádku. Tato sedačka se dá sklopit a otočit směrem ke zdi, tudíž nepřekáží při pohybu
ve vozidle. Aby nedošlo při jízdě k úrazu sedícího personálu, je tato sedačka vybavena
tříbodovým bezpečnostním pásem a opěrkou hlavy. Pod sedačkou se ukrývá jeden ze
dvou hasicích přístrojů, jimž je vůz vybaven. Za touto sedačkou, nad pravým
podběhem, se nachází skříňka z překližky bílé barvy, ve spodní části s výklopnými
překližkovými dvířky a v horní s plexisklovými posuvnými dvířky. V ní jsou uloženy
různé zdravotnické pomůcky. Za touto skříňkou je ke stěně vozu přichycena druhá
desetilitrová láhev s kyslíkem. I ta je napojena rychlospojkami a hadičkou k centrálnímu
rozvodu po automobilu.

Obr 4: Pravá strana zástavby vozu VolkswagenTransporter.[p. Trefný, SICAR s.r.o.]

4.2.5 Přední strana zástavby
Přední strana vnitřní části zástavby se vyznačuje posuvným oknem spojujícím zadní
prostor s kabinou řidiče. Vlevo od něj se ve spodní části nachází stolek, vybavený
v horní části umyvadlem a ve spodní úložným prostorem pro dezinfekční prostředky
a desetilitrovou nádržku s vodou. Voda je poháněna čerpadlem uschovaným také
v této skříňce. Nad umyvadlem je ve zdi namontován odpadní kontejner. Další koš na
odpad je na boční straně skříně. V prostřední části stěny je zabudována sedačka
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v opačném směru jízdy. Tato sedačka slouží převážně pro lékaře při ošetřování
pacientů. Dvoubodový pás u starších vozů a tříbodový u nových je samozřejmostí.
Vpravo od okna je mezi dělící prostor nástavby a prostor řidiče je zabudována skříňka,
jejíž vrch je z nerezové oceli. Slouží též jako odkládací prostor. Z boku (ze strany od
posuvných dveří) této skříně jsou zasunuty výběhový a resuscitační kufr. V horní části,
téměř nad prostorem kabiny řidiče, je vytvořen úložný prostor sloužící k ukládání
různých zdravotnických pomůcek.

Obr 5: Přední strana zástavby vozu VolkswagenTransporter.[p. Trefný, SICAR s.r.o.]

4.2.6 Zadní strana zástavby
V zadní části vozu jsou od výrobce zabudovány dvojkřídlové dveře, které se dají otevřít
v rozsahu až 180 stupňů, tudíž nepřekáží při manipulaci s nosítky. Právě tímto
prostorem jsou nosítka s pacientem zasouvána do sanitního vozu. Dveře se dají
v poloze „otevřeno“ zajistit a tak nehrozí zpětné zavření. Na vnitřní straně dveří
v pravém křídle je upevněn schodolez, který je vsazen do držáku a uchycen popruhem.
Tento popruh u některých posádek slouží jako schránka pro přikrývku pro pacienta.
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4.2.7 Strop zástavby
Stropní část zajišťuje po celé své délce osvětlení zadní části vozu. Mimo zářivková,
případně LED světla, která díky své svítivosti plně vystačí, jsou zde umístěna také
bodová světla nad nosítky. Mimo osvětlovací soustavu se zde nachází také pomocné
úchyty na infuze a pomocný zdravotnický materiál. V zadní části stropu je zabudována
výklopná skříňka sloužící jako ampulárium. Po otevření této skříňky se plato s léky
z polohy vodorovné ocitne v poloze svislé, tudíž zdravotnický personál má okamžitě po
ruce potřebné léky.
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5 Mercedes-Benz Sprinter
Firma Mercedes-Benz začala vozy Sprinter vyrábět v roce 1994. Tyto vozy o rok později
získali prestižní titul „Van oftheYear 1995“. V roce 2006 vozy Mercedes-Benz Sprinter
prošly výraznou technickou i stylistickou modernizací a dnes se vyrábí jejich druhá
generace. Díky své velikosti nákladového prostoru a tvaru stěn karosérie, které jsou
téměř kolmé k podlaze, patří vozidla k nejčastěji prodávaným lehkým užitkovým vozům
kategorie do 3500 kg. Mercedes-Benz Sprintery byly první dodávky, které začaly
využívat systém ESP, ABS/ASR. ZZS v České republice začala tyto vozy pro své potřeby
využívat mnohem později oproti záchranným složkám jiných evropských států. Dnes se
Mercedes-Benz Sprinter řadí na druhé místo, co se týče množství sanitních vozů u nás.

Obr 6: Mercedes-Benz Sprinter z boku.[p. Trefný, SICAR s.r.o.]

5.1 Technická část vozidla
5.1.1 Podvozek
ZZS využívá Mercedes-BenzSprinter skříňového typu se samonosnou karoserií
s vysokou střechou a středním rozvorem kol (3665 mm). Ta jsou nezávisle zavěšena.
Celková délka vozu je 5910 mm, šířka 1993 mm a výška 2820 mm. Vůz má poloměr
otáčení 13,6 m a je vybaven posilovačem řízení. Celková hmotnost je na 3500 kg.
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Vozidlo je postaveno na čtyřech ocelových kolech s pneumatikami 235/65 R16. Ve
spodní části je umístěno rezervní kolo. Objem palivové nádrže činí 75 litrů. V případě
poruchy je vozidlo vybaveno tažným okem vpředu i vzadu. V předním nárazníku jsou
integrovány přední mlhové světlomety. U nových typů jsou umístěny velice nízko u
země. Tím se výrazně zlepšuje viditelnost v mlze, oproti starším sanitním vozům tohoto
typu. Vozidlo je vybaveno centrálním zamykáním na dálkové ovládání s možností
uzavření zevnitř. Na bocích vozu jsou elektricky nastavitelná a vyhřívaná venkovní
zpětná zrcátka, která ve spodní části obsahují širokoúhlá zrcátka pro lepší výhled
z kabiny vozu. Nákladový prostor má objem 10,5 m3 a rozkládá se na ploše 5,5 m2. Vůz
je vybaven pravými bočními posuvnými dveřmi s posuvným oknem a zadními
křídlovými dveřmi otevíratelnými do 180 stupňů s pevnými okny. Ve voze je
zabudována dělící stěna, která dělí prostor řidiče od prostoru pro pacienty. V této
stěně je zabudované posuvné okno. Vůz obsahuje zesílenou přídavnou baterii s dělícím
relé, na které je připojen zesílený alternátor.

5.1.2 Motor
Mercedes-Benz Sprinter dodává vozy pro účely ZZS se vznětovým, přeplňovaným,
čtyřválcovým motorem 313CDi (2143 ccm)označen jako OM 651, uloženým vpředu
vozidla. Blok motoru OM 651 313CDi je vyroben z tenkostěnné šedé litiny. Motory mají
výkon 95kW (129 koňských sil) s maximálním točivým momentem až 305 Nm při
otáčkách 1200 – 2400 za minutu. Motor je přeplňovaný dvěma turbodmýchadly
s variabilní geometrií rozváděcích lopatek. Malé turbodmýchadlo (vysokotlaké) pracuje
již při malých otáčkách, poté se od středních otáček připojuje větší nízkotlaké. Díky
tomu má vozidlo vyšší točivý moment už při nízkých otáčkách. Účinku přeplňování
napomáhá i mezichladič stlačeného plnícího vzduchu. Tyto motory mají vysokotlaké
elektronicky řízené vstřikování paliva systémem Commonrail. Palivo vstřikují
elektromagneticky ovládané vstřikovače za pomoci sedmiotvorových trysek, které
palivo rozprašují ve čtyřech krocích, dva předvstřiky, jeden hlavní střik a jeden dostřik.
Provozní tlak toho systému činí 180 MPa. Spotřeba se díky tomuto systému pohybuje
mezi 7,9 až 8,4 litrů na 100 kilometrů. Spotřeba paliva se pohybuje spíše na horní
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hranici stanovené normy jednak díky provozu i s nezahřátým motorem a též stylu jízdy,
ke kterému je vozidlo určeno, takzvaný brzda-plyn. Na motory OM 651 313CDi
dodávané do vozů zdravotnické záchranné služby je napojen systémem EGR
s recirkulací a dvoustupňovým chlazením výfukových plynů a filtrem pevných
prachových částic (DPF). Produkce CO2 (takzvané emise) se pohybují na hodnotách 208
až 222 g/km. Všechny motory splňují nejpřísnější limity normy EURO 5. K redukci hluku
a vibracím motoru Mercedes jako jediný vybavil svá vozidla dvojicí subtilních
protiběžných vyvažovacích hřídelů systému Lanchester, uložených pod klikovým
hřídelem. Další redukci hluku a vibraci napomáhá dvouhmotový setrvačník.

5.1.3 Převodové ústrojí
ZZS využívá vozy Mercedes-Benz Sprinter s pohonem kol 4x2 nebo novější verze již jen
4x4. Tyto vozy se vyrábí s tříhřídelovou šestistupňovou mechanickou převodovkou ECO
Gear 360 s přímým řazením. Převodovky ECO Gear 360, které si firma Mercedes-Benz
vyrábí sama, se vyznačují abnormálně velkým rozsahem převodů. To usnadňuje rozjezd
vozidla do stoupání, při zařazení nízkého převodového stupně a naopak snížení otáček
motoru při zařazení vyššího převodového stupně.

5.1.4 Kabina řidiče
V kabině řidiče je dominantou přístrojová deska, která je vyrobena z plastu. Přístrojová
deska je tvořena z panelů určených k řízení vozidla (tachometr, ukazatel stavu benzínu
v nádrži, otáčkoměr, ukazatel teploty motoru, spínací skříňka, tříramenný volant, řadicí
páka, směrové páčky a páčky pro ovládání stěračů a jiných funkcí), dále pak ovládači
ventilace a klimatizace. Nechybí zde zařízení na ovládání zvukového a optického
„modrého“ výstražného zařízení. Kokpit vozu je dále tvořen tvarovanými sedadly,
určenými pro řidiče a spolujezdce s výškově nastavitelnými opěrkami hlavy ve dvou
směrech. Sedadlo spolujezdce je bud jednomístné, nebo dvoumístné. Všechna sedadla
jsou vybavena tříbodovým bezpečnostním pásem. Přední sklo je lepené se zpětným
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zrcátkem a postranní okna jsou elektricky ovladatelná. Osvětlení kabiny řidiče je
pomoci spínače ve stropní části.

5.1.5 Bezpečnostní prvky
Bezpečnostní prvky u vozidel ZZS jsou nedílnou součástí, vzhledem k účelu, ke kterým
auto slouží. Mercedes-Benz u vozů Sprinter na bezpečnost klade velký důraz. Optická i
zvuková signalizace řidiči při nezapnutí bezpečnostního pásu se sepne ihned po
uvedení vozidla do pohybu. Vozy jsou vybaveny airbagem řidiče a airbagem
spolujezdce. U starších vozů je airbagem vybaveno pouze místo řidiče, nebo airbag
nemají vůbec. Dalším bezpečnostním prvkem jsou brzdy. Mercedes-Benz je vybaven
kotoučovými brzdami. Na ty je připojen antiblokovací systém (ABS), který zabraňuje
zablokování kol při intenzivním brzdění. Nové vozy jsou navíc vybaveny elektronickým
stabilizačním systémem (ESP). Tento systém v případě hrozícího smyku přibrzďuje
jednotlivá kola a přizpůsobuje výkon motoru, tak aby napomohl řidiči zvládnout
nebezpečné a nepředvídatelné situace. K tomuto systému je napojen další systém
zvaný elektronický rozdělovač brzdné síly (EBV). Systém EBV rozděluje brzdnou sílu
mezi přední a zadní kola. Nehrozí tak zatížení a následné přehřátí předních kol. Další
systém, který využívá Mercedes-Benz Sprinter, je protiskluzový systém ASR, který
zabraňuje prokluzu kol při rozjezdu nebo přidání plynu a tak udržuje vozidlo pevně na
vozovce. Nově se do vozů montuje brzdový asistent (BAS). Tento systém vznikl na
základě výzkumu, kdy bylo zjištěno, že řidič při nouzovém brzdění sešlápne pedál příliš
slabě. Proto se tento systém automaticky při vyhodnocení, že se jedná o nouzové
brzdění, aktivuje a zvýší brzdový tlak. Při tomto brzdění a rychlostí nad 50 km/h se
navíc aktivuje funkce samočinného přerušování zadních brzdových svítilen, včetně
třetího brzdového světla. Sanitním vozidlo díky této funkci dává ostatním řidičům
silničního provozu najevo, že se jedná o změnu rychlosti a řidiči jedoucí za ním mohou
okamžitě reagovat. Mercedes-Benz Sprinter používá plně automatický elektronický
trakční systém (ETS). Tento systém nahrazuje mechanickou uzávěrku diferenciálu a tak
v okamžiku, kdy se začne protáčet jedno ze čtyř kol, způsobí zvýšení hnacího momentu
na zbylá tři kola a protáčející kolo přibrzďuje. Tím zvýší přilnavost vozidla na vozovku.
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5.2 Zástavba vozidla
5.2.1 Specifikace zástavby
Zástavba vozu Mercedes-Benz Sprinter se provádí u odborné firmy až po přistavení
vozidla od výrobce. Specializovaná firma se zabývá přestavbou vozů Mercedes-Benz
Sprinter, tak aby plně vyhovovala potřebám zdravotnické záchranné služby.
Po přistavení vozu Mercedes-Benz Sprinter se provede vyztužení karoserie
pozinkovaným plechem sloužící k uchycení přístrojů. Dále se provede zateplení
a odhlučnění zástavbové části vozu polystyrenem a PU pěnou a stěny a strop se obloží
lehce omyvatelným a lehce dezinfikovatelným netříštivým materiálem. Dále se z boku
vozu namontuje nerezová zásuvka pro přívod 230 V, která je vybavena mžikovým
odpojováním.

5.2.2 Podlaha zástavby
Podlaha je vyrobena z voděodolné překližky. Ta je pokryta protiskluzovou
podlahovinou. Tato podlaha připomínající PVC modré barvy je olištována u vstupů.
Podlahový materiál lze lehce umýt tak, že na něm nezůstávají známky po znečištění, ke
kterým může dojít u běžných výkonů zdravotnického personálu tohoto vozu.
Stůl nosítek se samotným uchycením je zabudován uprostřed prostoru na podlaze. Typ
nosítek je různý a jejich uchycení se liší, z tohoto důvodu se již od výroby dodávají
spolu se sanitkou. Aretace nosítek se řídí normou ČSN EN 1789. Pod tímto stolem je
zabudován úložný prostor s dvířky z boku a ze zadní části (od zadních dveří). Tento
prostor může sloužit pro uložení různého zdravotnického materiálu včetně nosítek
scoop-ram. Stůl pro nosítka včetně dvířek je vyroben z překližky bílé barvy. Deska, na
které jsou přichyceny nosítka, je z celonerezového materiálu. K tomuto stolku je
namontována nerezová nájezdová plošina, sloužící k nájezdu a výjezdu nosítek s úhlem
dle ČSN, maximálně však se sklonem 16 stupňů.
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Obr 7: Podlaha zástavby vozu Mercedes-Benz Sprinter.[p. Trefný, SICAR s.r.o.]

5.2.3 Levá strana zástavby
Levé strana zástavby disponuje největším množstvím zdravotnického vybavení. V horní
části je jednoduchá skříňka s plexisklovými dvířky, sloužící k uložení drobného
zdravotnického materiálu. Pod touto skříňkou je pomoci držáku uchycen defibrilátor,
který je připevněn proti pádu. Defibrilátor je zapojený do elektrického rozvodu vozidla,
takže se po celou dobu nabijí napětím 12V. Na zdi je zde dále v držácích přichycen
ventilátor, transportní odsávačka, dávkovač, pulzní oxymetr (včetně prstové sondy)
a tonometr. Nad levým zadním kolem je instalována skříňka s popruhy pro uložení
vakuových a Kramerových dlah, případně jiného zdravotnického materiálu. V přední
části levé strany je zabudována skříňka složena ze dvou dílů. Horní díl je sestaven do
přihrádek a spodním dílem je vysunovací skříňka, připomínající šuplíky, přičemž spodek
této skříňky je výklopný. V zadní části u dveří jsou přichyceny dvě desetilitrové lahve
s kyslíkem. Na tyto lahve se napojuje rychlospojkou hadice pro rozvod kyslíku po celém
voze. Na této stěně se rovněž nachází rozvod elektřiny (12V a 220V).

41

Obr 8: Levá strana zástavby vozu Mercedes-Benz Sprinter.[p. Trefný, SICAR s.r.o.]

5.2.4 Pravá strana zástavby
Pravá strana u vozu Mercedes-Benz Sprinter disponuje velkými posuvnými dveřmi
v přední části zástavby. Kolem těchto dveří jsou upevněna madla, která posádce a
pacientům napomáhají k lehčímu a bezpečnějšímu nástupu do vozu. Za bočními
posuvnými dveřmi se v horní části nachází skříňka s posuvným plexisklem stejného
tvaru, jako je tomu na protější straně. Před touto skříňkou je umístěno ampulárium
s léky. Pod léky se nachází ovládací panel s vypínači bodového osvětlení, topení,
ventilace spolu s klimatizací a znamení k řidiči. Podél této strany jsou v řadě
zabudovány dvě sedačky, které se dají sklopit a otočit směrem ke zdi tak, aby
nepřekážely při pohybu ve vozidle. Obě tyto sedačky jsou vybaveny tříbodovým
bezpečnostním pásem a opěrkou hlavy. Pod přední sedačkou je zabudován odpadkový
koš na infekční materiál. Za druhou sedačkou a pravým podběhem se nachází prostor,
v kterém je na stěně upevněn schodolez. Schodolez je vsazen do držáku a uchycen
popruhem.
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Obr 9: Pravá strana zástavby vozu Mercedes-Benz Sprinter.[p. Trefný, SICAR s.r.o.]

5.2.5 Přední strana zástavby
Přední strana zástavby se stejně tak, jako je tomu u jiných sanitních vozů, vyznačuje
posuvným oknem spojující zástavbový prostor s kabinou řidiče. Pod oknem se nachází
velká skříň, přičemž horní část slouží jako odkládací stůl. Tento stůl není vybaven
umyvadlem, jak tomu bývá zvykem, tudíž ani ve skříňce není zabudován kanystr
s vodou. Nad stolkem je ve zdi pod oknem namontován odpadní kontejner. Koš na
odpad je přichycen uprostřed skříňky. Vedle odpadkového koše v prostřední části
skříňky je zabudována sedačka v opačném směru jízdy, vybavena dvoubodovým pásem
u starších a tříbodovým pásem u nových vozů. Sedačka slouží z velké části pro lékaře
při ošetřování pacientů. Vpravo od odpadkového koše je vytvořen prostor pro
odkládání výběhového a resuscitačního kufru.
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Obr 9: Přední strana zástavby vozu Mercedes-Benz Sprinter.[p. Trefný, SICAR s.r.o.]

5.2.6 Zadní strana zástavby
Vozidlo se od výrobce dodává se zabudovanými křídlovými dveřmi v zadní části, tyto
dveře se dají otevřít do úhlu 180 stupňů, a nepřekáží tak při manipulaci s nosítky.
Stejně jako je tomu i u jiných sanitních vozů, jsou tímto prostorem nosítka s pacientem
zasouvána do sanitního vozu. Dveře se dají v poloze „otevřeno“ zajistit a tak nehrozí
zpětné zavření.

5.2.7 Strop zástavby
Ve stropu zástavby je zabudováno osvětlení zadní části vnitřku vozu. Silná zářivková,
případně LED světla, jsou plně dostačující k úplnému osvětlení zástavby. Základní
stropní osvětlení doplňují také bodová světla pro lepší nasvícení prostoru podle
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požadavků zdravotnického personálu. Mimo soustavu světel se zde nacházejí také
pomocné úchyty na infuze.

Obr 10: Strop zástavby vozu Mercedes-Benz Sprinter.[p. Trefný, SICAR s.r.o.]
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II PRAKTICKÁ ČÁST
6 Metoda práce
Dotazník rozdaný mezi posádky ZZS, který tvoří moji praktickou část absolventské
práce, je rozdělen do několika částí. Otázky 1 až 3 jsou zaměřeny na složení
respondentů. Otázky 4 až 6 zjišťují, jak jsou respondenti spokojeni s množstvím
vybavení v sanitních vozech. Otázka 7 rozděluje respondenty do dvou skupin. První
skupina respondentů (skupina VT) jsou členové posádek vozů VolkswagenTransporter,
druhá skupina respondentů (skupina MB) jsou členové posádek vozů Mercedes-Benz
Sprinter. Na otázky 8 – 15, týkající se samotných vlastností vozidel a okolních vlivů,
odpovídali respondenti zařazení do skupin podle typů vozidla.
Ke každé otázce jsem vytvořil výsečový nebo sloupcový graf tak, aby bylo zřetelné,
jakých se mi dostalo od dotazovaných respondentů odpovědí. Výsledky v grafu jsou
uváděny v procentech a ke každému grafu je vytvořen popisek, kde jsou jednotlivé
odpovědi respondentů uvedeny v číslech tak, jak respondenti odpovídali. Z celkového
počtu 80 dotazníků jsem 40 rozdal na stanovištích ZZS s vozovým parkem složeným
z vozů Volkswagen Transporter a 40 na stanovištích ZZS, které disponují vozy
Mercedes-Benz Sprinter. Celkem se mi navrátilo 68 vyplněných dotazníků.
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6.1

Výsledky praktické části

Otázka č. 1: Jste muž či žena?

a) Muž
b) Žena

38,2%

61,8%

První otázka v dotazníku nastínila složení odpovídajících respondentů. Jak jsem
předpokládal, muži jsou
u zastoupeni četněji (v 62 %) a ženy méně (v 38 %). Z celkového
počtu 68 odevzdaných dotazníků mi odpovědělo na otázky 42 mužů a 26 žen
pracujících u ZZS jednotlivých krajů v České republice.
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Otázka č. 2 : Jak dlouho jste členem výjezdové posádky u ZZS?

a) Méně než 5 let
b) 5 – 10 let
c) 10 – 15 let
d) 15 a více let

7,4%
32,4%
23,5%

36,8%

Otázka číslo 2 poukazuje na dobu, kterou respondenti pracují u ZZS. Předpokládám, že
pracovně starší zaměstnanci mají více zkušeností a tak jim k odpovědím v dotaznících
byla nápomocna jistá praxe, kterou za léta strávená u této organizace nasbírali. Naopak
pracovně mladší generace mohla využít nový, pro někoho moderní pohled na vozový
park u ZZS, kterému se věnuje moje absolventská práce.
Z celkového počtu 68 respondentů odpovídajících na dotazník, odpovědělo 22
respondentů, že pracuje u ZZS méně než 5 let, 25 respondentů 5 až 10 let, 16
respondentů 10 až 15 let a 5 respondentů je pracovně starších 15 a více let.
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Otázka č. 3 : V jaké funkci jste u ZZS zařazen?

a) Řidič
b) Zdravotnický záchranář - sestra
c) Lékař

16,2%

45,6%

38,2%

Třetí otázka rozděluje respondenty v jejich pracovním zařazení u ZZS. Převážnou
většinu respondentů tvoří skupina řidičů v počtu 31. To je pro mne velice dobré
zjištění, jelikož má práce je v určitém směru technického charakteru, a řidiči obsluhující
sanitní vozidla se vyznají v daném tématu ze všech funkcí nejlépe.
Druhou skupinu tvoří střední
střední zdravotnický personál, ať už na postu zdravotnický
záchranář nebo sestra, a to v počtu 26.
Třetí skupina je složena z lékařů pracujících u ZZS, celkem 11. I ti mohou přispět
nemalou měrou v odpovědích zabývajících se převážně zástavbovou částí sanitního
sanitní
vozidla, kde musí vykonávat zdravotnické úkony, na které lékaři z běžných ordinací
nejsou zvyklí.
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Otázka č. 4 : Považujete výběr a množství zdravotnického materiálu v sanitním
vozidle (včetně léků) za?

a) Výborné, ve voze je přesně to, co by mělo být
b) Množství materiálu je vyhovující
c) Dostačující, ale něco mi tu chybí
d) Spíše horší, moc toho na výběr není
e) Naprosto nevyhovující

2,9%
20,6%

8,8%

25,0%

42,6%

U otázky číslo 4 měli respondenti odpovědět, jak
jak jsou spokojeni s výběrem
zdravotnického materiálu a jeho množstvím, které je k dispozici v sanitním voze,
včetně léků, které nalezneme v ampuláriu vozu.
6 respondentů považuje množství zdravotnického materiálu za výborné, 17
respondentům se zdá množství
množství zdravotnického materiálu jako vyhovující a 29 jako
dostačující. U 14 respondentů jsem se setkal se zápornými odpověďmi, přičemž
považují množství zdravotnického materiálu za horší a domnívají se, že toho na výběr
v sanitním voze moc není a dva respondenti
respondenti označili odpověď naprosto nevyhovující.
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Otázka č. 5 : Považujete výběr a množství zdravotnických přístrojů v sanitním vozidle
za?

a) Výborné, ve voze je přesně to, co by mělo být
b) Množství materiálu je vyhovující
c) Dostačující, ale něco mi tu chybí
d) Spíše horší, moc toho na výběr není
e) Naprosto nevyhovující

1,7%

1,7%
14,3%

19,2%

62,9%

Otázka číslo 5 byla velice podobná předchozí otázce. Týkala se také vybavení v sanitním
vozidle, zejména pak přístrojů, kterým je sanitní vůz vybaven.
S vybavením ve voze je naprosto spokojeno 19 respondentů a 36 dotázaným
přístrojové vybavení vyhovuje. 19 respondentů označilo výběr a množství přístrojů jako
dostačující, ale uvítali by, kdyby byly přístroje doplněny. Jeden
Jeden respondent označil
odpověď spíše horší a druhý nebyl vůbec spokojen s tím, co mu sanitní vůz nabízí za
zdravotnické přístroje.
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Otázka č. 6 : Považujete transportní prostředky, kterými je sanitní vozidlo vybaveno,
za?

a) Výborné, ve voze je přesně to, co by mělo být
b) Množství transportních prostředků je vyhovující
c) Dostačující, ale jsou situace, kdy si s nimi nevystačím
d) Spíše horší, moc toho na výběr není
e) Naprosto nevyhovující

1,5%
4,4%

16,2%

36,8%

41,2%

U otázky číslo 6 respondenti odpovídali,
odp
jak jsou spokojeni s vybavením v sanitním voze
používaným k transportu pacientů. Tyto prostředky tvoří již zmiňovaná hlavní nosítka
sanitního vozu, nosítka scoop-ram,
scoop ram, vakuová nosítka neboli vakuová matrace, zařízení
pro přepravu sedícího pacienta neboli schodolez a přepravní plachta.
Z 68 respondentů 11 bylo naprosto spokojených s tím, co ve vozu můžou k těmto
účelům nalézt, 28 respondentů označilo množství za vyhovující, 25 respondentů se
domnívá, že mohou nastat situace, kdy tyto transportní pomůcky
pomůcky jsou nedostačující, 3
respondenti označili transportní prostředky za horší a domnívají se, že k transportu
pacienta toho ve voze mnoho na výběr není. Jeden respondent byl naprosto
nespokojen s tím, co patří do povinné výbavy sanitního vozu, co se týče transportních
pomůcek.
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Otázka č. 7 : Jaký sanitním vozem disponuje Vaše výjezdové stanoviště?

a) Volkswagen Transporter – dále odpovídejte jako skupina VT
b) Mercedes-Benz
Mercedes
Sprinter – dále odpovídejte jako skupina MB

44,1%

55,9%

Otázka číslo 7 rozděluje respondenty do dvou skupin. První skupinu tvoří respondenti
z výjezdových stanovišť, která k výjezdu používají vozidla značky Volkswagen
Volks
Transporter, druhou tvoří respondenti z výjezdových stanovišť, která k výjezdu
využívají vozidla značky Mercedes-Benz
Mercedes
Sprinter.
Z celkového počtu 80 dotazníků jsem 40 rozdal na stanovištích s vozy Volkswagen
Transporter a navrátilo se mi 38, čemuž odpovídá
odpovídá 55,9 % respondentů z celkového
počtu vrácených dotazníků. Z druhých 40 rozdaných po stanovištích s vozy MercedesBenz Sprinter se mi navrátilo 30, čemuž odpovídá 44,1% respondentů z celkového
počtu 68 zodpovězených dotazníků. V dalších otázkách již respondenti odpovídali
odděleně podle typu vozidla, kterým disponuje jejich vozový park.
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Otázka č. 8 : Jak hodnotíte komfort a pohodlí v sanitním vozidle?

Skupina VT

Skupina MB

60,0%
47,4%

50,0%

50,0%

40,0%
30,0%

26,7%
21,1%

21,1%

20,0%

16,7%
10,5%

10,0%

6,7%
0,0% 0,0%

0,0%
a) Výborné

b) Dobré k
účelům, ke kterým
je vozidlo
používáno

c) Dostačující

d) Spíše horší

e) Naprosto
nevyhovující

V otázce číslo 8 jsem se respondentů ptal, jak hodnotí pohodlí ve vozech, ve kterých
jezdí na místo
ísto události. Podle odpovědí jsem vyhodnotil, že vozidla Volkswagen
Transporter i Mercedes--Benz jsou takřka stejně pohodlná.
U skupiny VT si z 36 dotázaných respondentů, 8 pohodlí chválilo, 18 bylo s pohodlím
spokojeno, 8 označilo pohodlí ve voze jako dostačující
dostačující a 4 respondenti by rádi
pohodlnější vůz. Jako naprosto nevyhovující pohodlí ve vozech Volkswagen
Transporter neoznačil nikdo.
Ve skupině MB si z 30 odpovídajících respondentů 8 pohodlí ve vozech pochvalovalo,
15 jich bylo s pohodlím spokojeno, 5 označilo
označilo jako dostačující a dva respondenti by si
přáli raději pohodlnější vůz. Za naprosto nevyhovující, co se týče pohodlí ve voze
Mercedes-Benz
Benz Sprinter, neoznačil tento vůz nikdo.
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Otázka č. 9 : Považujete jízdní vlastnosti sanitního vozidla s ohledem na
n výkon a sílu
motoru (akceleraci) za?

Skupina VT
45,0%

Skupina MB

42,1%
40,0%

40,0%
35,0%
30,0%

28,9%
26,7%

25,0%
20,0%

18,4%

20,0%
15,0%

7,9%

10,0%

6,7%

5,0%

6,7%
2,6%

0,0%
a) Výborné

b) Dobré k
účelům, ke kterým
je vozidlo
používáno

c) Dostačující

d) Spíše horší

e) Naprosto
nevyhovující

Otázka číslo 9 byla spíše technického charakteru. Jednalo se v ní o jízdní vlastnosti
vozidla. Musíme si uvědomit, že každý vůz má jinou velikost a podle toho se
konstruktéři rozhodovali, jaký motor dát do jednotlivých
jednotlivých vozů. Tato otázka zjišťovala,
jak jsou s volbou konstruktérů spokojeni především řidiči, ale i jiný personál na
stanovištích ZZS.
U skupiny VT odpovědělo 11 respondentů, že jsou s akcelerací a výkonem motoru
nadmíru spokojeni, 16 dalších si tyto vlastnosti
vlastnosti motoru také pochvalovalo. 7
respondentů uvedlo, že motor namontovaný ve vozidle je dostačující pro potřeby vozu,
tři už takový názor neměli a jistě by uvítali silnější. Jeden respondent by motor ve voze
za silnější vyměnil ihned.
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Skupina respondentů
ů MB odpověděla na otázku tak, že 6 členů posádky používající
vozidlo Mercedes-Benz
Benz Sprinter je s touto vlastností vozidla plně spokojena, 12 je
spokojeno s ohledem na účely, ke kterým je vozidlo využíváno, a 8 označilo tyto
vlastnosti u vozidla jako dostačující.
dostačující. Dva respondenti by rádi viděli v sanitním vozidle
silnější motor a dva označili motory v těchto vozech za zcela nevyhovující.

Otázka č. 10 : Považujete jízdní vlastnosti sanitního vozidla s ohledem na tvrdost
podvozku, stabilitu a náklon při zatáčení
zatáč
za?

Skupina VT

Skupina MB

60,0%
52,6%
50,0%
36,7%

40,0%
31,6%

30,0%

30,0%
20,0%

16,7%
13,3%

13,2%

10,0%
2,6%

3,3%
0,0%

0,0%
a) Výborné

b) Dobré
k účelům, ke
kterým je vozidlo
používáno

c) Dostačující

d) Spíše horší

e) Naprosto
nevyhovující

Stejně jako otázka číslo 9, tak i otázka číslo 10 je technického charakteru. Byla
zaměřena na jízdní vlastnosti a zejména pak na podvozek vozidla, především na jeho
tvrdost, stabilitu a náklon při zatáčení.
12 respondentů ze skupiny VT je s podvozkem,
odvozkem, na který se staví vozidlo Volkswagen
Transporter plně spokojeno, 20 si jej také pochvaluje, především pro účely, ke kterým
se vůz používá. 5 respondentů uvedlo, že vlastnosti podvozku u těchto vozů jsou
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dostačující a jeden jej označil za horší. Jako
Jako naprosto nevyhovující neoznačil vlastnosti
těchto podvozků nikdo.
Respondenti ze skupiny MB označili v 5 případech podvozek vozu Mercedes-Benz
Mercedes
Sprinter jako výborný, 9 respondentů se přiklání ke svým kolegům a označilo vlastnosti
podvozku za dobré, k účelům
čelům ke kterým se podvozek využívá. 11 dotázaných uvedlo, že
jízdní vlastnosti jsou dostačující. 5 respondentů není s vlastnostmi podvozku u těchto
vozů spokojeno a považuje je za horší, přičemž jeden z nich za naprosto nevyhovující.

ujete objem (pracovní prostor) zástavbové části sanitního vozidla
Otázka č. 11 : Považujete
za?

Skupina VT

Skupina MB

60,0%
50,0%
50,0%
40,0%
31,6%
30,0%
23,7% 23,3%

23,3%

23,7%

20,0%
13,2%
10,0%

7,9%
3,3%
0,0%

0,0%
a) Výborné

b) Dobré
k účelům, ke
kterým je vozidlo
používáno

c) Dostačující

d) Spíše horší

e) Naprosto
nevyhovující

Otázka číslo 11 měla za úkol zjistit, jak jsou členové posádky spokojeni s pracovním
prostorem vozu, ve kterém jsou dnes a denně povinni vykonávat zdravotnické úkony.
Odpovědi na tuto
o otázky by se daly předpokládat, vzhledem k rozdílné velikosti vozidel
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A i když rozdíly v odpovědích jsou zcela jasné, nejsou však tak alarmující, jak by se dalo
očekávat.
Pouze tři dotázaní ze skupiny VT označili pracovní prostor za výborný. 9 respondentů
respondent je
s pracovním prostorem spokojeno. 12 odpovídajících označilo pracovní prostor vozidla
za dostačující. Velké množství dotázaných by uvítalo větší objem zástavbové části a 5
respondentů by za větší pracovní prostor měnilo ihned, jelikož ho označili za naprosto
na
nevyhovující.
U vozidla Mercedes-Benz
Benz Sprinter byly odpovědi o poznání kladnější. Celkem 15
dotázaných je s objemem pracovní plochy v zástavbové části nadmíru spokojeno, 7 jej
označilo za dobrý pro účely, ke kterému má sloužit, a stejný počet ho považuje
po
za
dostačující. Pouze jeden by prostor v tomto sanitním voze vyměnil za ještě větší a za
naprosto nevyhovující jej neoznačil nikdo.

Otázka č. 12 : Považujete rozmístění zástavbových prvků v sanitním vozidle (police,
sedačky, osvětlení, zdravotnické přístroje) za?

Skupina VT

Skupina MB

50,0%
44,7%
45,0%

43,3%

40,0%
33,3%

35,0%
30,0%
25,0%
20,0%

23,7%
15,8%

15,0%

10,0%

10,5% 10,0%

10,0%

5,3%

5,0%

3,3%

0,0%
a) Výborně
b) Dobré
c) Dostačující, lze d) Spíše horší,
zdařilé, vše je
k účelům, ke
si zvyknout a
není vše podle
tam, kde má být kterým je vozidlo přizpůsobit se mých představ
používáno
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e) Naprosto
nevyhovující

V otázce číslo 12 jsem se zajímal, jaký názor mají dotázaní na rozmístění zástavbových
prvků ve vozidle ZZS. Zejména mě pak zajímalo, jak hodnotí rozmístění polic a sedaček,
které do přistaveného vozu vestavuje specializovaná firma. V této otázce měli
respondenti přihlédnout i k rozmístění osvětlení, které je důležité při ošetřovatelských
úkonech. V neposlední řadě i rozmístění zdravotnických přístrojů v prostoru zástavby je
důležitou součástí k odpovědi na tuto otázku.
V první skupině VT 9 dotázaných označilo vše jako zdařilé a hodnotili by známkou
výborně. 17 dalších označili jako velice zdařilé k účelům, ke kterým se prvky
v zástavbové části využívají. Celkem 6 dotázaných hodnotilo toto rozmístění za
dostačující a bez problémů se přizpůsobí. 4 respondenti by si uspořádání zástavbových
prvků představovali jinak a dva by jiné uspořádání uvítali ihned.
V druhé skupině MB bylo 10 dotázaných naprosto spokojeno s rozmístěním těchto
prvků, 13 respondentů by hodnotilo také kladně k účelům, ke kterým je vozidlo
využíváno, tři z dotázaných označily zástavbové prvky za dostačující a tři by si
představovali rozmístění jinak. Jeden odpovídající zaškrtl odpověď naprosto
nevyhovující.
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Otázka č. 13 : Jak hodnotíte hluk motoru při nastartovaném
nastartovaném vozidle v zástavbové
části sanitního vozu při ošetření pacienta?

Skupina VT

Skupina MB

60,0%
47,4%

50,0%

50,0%
44,7%
40,0%

40,0%
30,0%
20,0%
6,7%

10,0%

5,3%

2,6%

3,3%
0,0% 0,0%

0,0%
a) Neruší, motor b) Motor slyšet je,
c) Hluk je
d) Motor je slyšet
není slyšet
ale při mé práci
srovnatelný
tak, že kolikrát
mě nijak neruší s jinými silničními musíme zvyšovat
vozidly, jde jen o hlas, abychom se
zvyk
slyšeli

e) Hluk motoru
není
akceptovatelný,
abychom mohli
pracovat, musíme
vypínat motor
vozu

V otázce číslo 13 jsem se zajímal, jak jsou na tom vozidla s hlučností při nastartovaném
motoru. Tento fakt je důležitý, především při vyšetřování pacienta, kdy je zapotřebí
ticho v pracovní
covní části sanitního vozidla. Zejména tomu může být při vyšetření pacienta
nebo

při

stanovení

hodnot

krevního

tlaku

pomocí

tonometru

a fonendoskopu.
Pouze jeden z respondentů ve skupině VT označil vozidlo Volkswagen Transporter za
absolutně tichý vůz. Další
alší 18 uvedlo, že motor slyšet je, ale nijak to při práci neruší. 17
dotazovaných přirovnalo hluk motoru k běžným silničním vozidlům a dva při
nastartovaném motoru musí zvyšovat hlas, aby se v prostoru zástavby s kolegy slyšeli.
Jako neakceptovatelný neoznačil
neoz
hluk motoru u tohoto vozu nikdo.
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U skupiny MB dva respondenti hodnotí vozidlo Mercedes-Benz
Mercedes Benz Sprinter za absolutně
tichý vůz. 15 odpovídajících hluk motoru při své práci slyší, ale nijak je nemezuje ani
neruší. 12 odpovídajících srovnává hluk s běžným silničním automobilem a pouze jeden
respondent by musel zvýšit hlas při své práci. Při své práci nikdo ze skupiny MB nemusí
vypínat motor vozu, aby mohl vykonávat svoji práci v zástavbové části.

Otázka č. 14 : Jak vnímáte venkovní nepříznivé vlivy počasí,
počasí, jako jsou déšť, kroupy,
silný vítr a podobně, při práci v sanitním voze?

Skupina VT
60,0%

Skupina MB

55,3%
50,0%

50,0%
39,5%

40,0%

30,0%
30,0%
20,0%
13,3%
10,0%

5,3%

3,3%
0,0%

3,3%
0,0%

0,0%
c) Hluk ve voze
d) Vozidlo není
e) Práce
a) Nevím o nich, b) Vím o nich a
vnímám je,
vyvolaný nepřízní stavěno na takové v sanitním voze za
vozidlo je
nicméně mě
počasí je
podmínky, ale
takových
vyrobeno tak, že
srovnatelný s
je nevnímám
při práci ve voze
musíme to
podmínek je
neruší
jinými silničními
zvládnout
děsivá, počasí si
vozidly, jde jen o
dělá s vozem „co
zvyk
chce“

V otázce číslo 14 jsem se zajímal, jak vnímá posádka vozidel venkovní vlivy počasí.
Především pak mě zajímalo, jak se chová vozidlo za deště, padajících krup a co
s vozidlem děláá silný vítr. Zajímalo mě, do jaké míry ovlivňují tyto nepříznivé faktory
práci v sanitním voze.
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Ani jeden ze skupiny respondentů VT neodpověděl tak, že by o vlivech počasí
v uzavřeném sanitním voze nevěděl. 15 dotázaných uvedlo, že o nich ví, nicméně je při
práci neruší. 21 odpovídajících odpovědělo, že hluk vyvolaný nepřízni počasí je
srovnatelný s jinými silničními vozidly a tudíž se na něj dá zvyknout. 2 respondenti jsou
s hlukem smíření, avšak připouští, že vozidlo není na takové podmínky stavěno. Ani
jeden z dotazovaných neodpověděl, že by se práce v takovém vozidle za takových
podmínek nedala zvládnout.
U skupiny MB jeden z respondentů uvedl, že ve voze nevnímá nepřízeň počasí. 9
z dotazovaných je vnímá, ale nijak je při práci neruší. 15 odpovídajících uvedlo, že jde
jen o zvyk, jako v jakémkoliv jiném vozidle a 4 připouští, že vozidlo na práci v takovém
počasí není stavěno. Jeden z respondentů uvedl, že práce v takových podmínkách je
děsivá.
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Otázka č. 15 : Jak vnímáte venkovní hluk při asistencích ZZS na akcích, jako jsou
sportovní klání, oslavy nového roku, koncerty a jiné, při práci v sanitním voze?

Skupina VT

Skupina MB

50,0%
44,7%
45,0%
40,0%
40,0%
34,2%

35,0%

30,0%
30,0%
25,0%
18,4%

20,0%

16,7%

13,3%

15,0%
10,0%
5,0%

2,6%
0,0% 0,0%

0,0%
a) Nevím o nich, b) Vím o nich a
c) Hluk ve voze
d) Vozidlo není
e) Práce
vozidlo je
vnímám je,
vyvolaný hlukem stavěno na takové v sanitním voze za
vyrobeno tak, že
nicméně mě
zvenčí je
podmínky, ale
takových
je nevnímám
při práci ve voze
srovnatelný s
musíme to
podmínek je
neruší
jinými silničními
zvládnout
nepřípustná
vozidly, jde jen o
zvyk

Jelikož posádky ZZS provádí zdravotnický dozor na akcích, jako jsou sportovní události,
oslavy nového roku, koncerty a jiné tomu podobné, zajímal jsem se v otázce číslo 15
o práci v takovýchto podmínkách.
Pouze jeden respondent ze skupiny VT odpověděl, že vozidlo je vyrobeno tak, aby
posádka vozu nevnímala při své práci okolní hluk. Dalších 13 uvedlo, že hluk vnímají,
ale nijak je neomezuje při jejich práci. 17 dotázaných by přirovnalo hluk ve vozidle,
vnímaný zvenčí k jakémukoliv jinému vozidlu, proto jim nedělá problém si na něj
zvyknout. 7 odpovídajících uvádí, že vozidlo není stavěno do takových podmínek, ale
pracovat se v nich dá. Ani jeden z dotazovaných neuvedl, že by práci ve vozidle
v hlučném prostředí nezvládl.
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4 respondenti ze skupiny MB uvedli, že hluk zvenčí ve vozidle nevnímá. 9 dotázaných
hluk vnímá, ale při práci je nijak neomezuje. Dalších 12 pak přiřazuje hluk v zástavbové
části jako běžně srovnatelný s jiným silničním vozidlem. 5 odpovídajících připustilo, že
vozidlo není vyrobeno do takových podmínek, nicméně práce v něm se dá zvládnout.
Žádný respondent nezaškrtl možnost, že práce v sanitním voze za takových podmínek
by se nedala zvládnout.

6.2 Shrnutí poznatků
Výsledky a vepsané poznámky v odevzdaných dotaznících mi byly nápomocny
k vlastnímu šetření, týkající se vozů Volkswagen Transporter a Mercedes-Benz Sprinter
a jejich vlastností. Dále pak nastínily problematiku vybavení sanitních vozů, ať už
v množství vybavení či jeho umístění ve vozidle.
S vybavením v sanitních vozidlech byli respondenti vcelku spokojeni, někteří by rádi
uvítali, aby do vozů ZZS byla běžně instalována nosítka pro pacienty s větší hmotností.
Co se týče povinné zdravotnické výbavy, setkal jsem se s názorem doplnit tento
seznam o ochrannou pomůcku, a to konkrétně o přilbu pro posádku, která již
v některých ZZS krajů je povinná. Pro narůstající počet výjezdů k pacientům
s diagnózou ebriety, by respondenti rádi zařadili mezi přístrojové vybavení vozu
zařízení pro měření alkoholu v krvi.
Jízdní vlastnosti obou vozidel jsou odlišné. U vozidla Volkswagen Transporter jsem se
setkal s kladnými odpověďmi, především co se týká akcelerace vozidla. Vůz je menší
velikosti a hmotnosti, než jsou běžné dodávky, tudíž jeho zrychlení, využívané
například pro rychlý výjezd z křižovatky, je chvályhodné. Samotný automobil díky svým
rozměrům, hbitě zvládá kličkování mezi ostatními účastníky silničního provozu, což je
pro potřeby ZZS značnou výhodou. I v náklonu do zatáček se vůz chová dle
respondentů klidně. Malá karoserie vozidla má však za následek malý pracovní prostor
v místě zástavby. Téměř každý druhý dotazovaný má k tomuto místu výhrady. Nejen
vyšší členové posádky, ale i pacienti se ocitli v situaci, kdy při nastupování do vozu
došlo k drobnému poranění hlavy díky malé výšce stropu, jak uvedli respondenti
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v dotaznících. Co se týká hlučnosti vozidla, je vůz považován za velice tichý, pouze
v jednom případě bylo poznamenáno, že vůz se při nastartovaném motoru lehce třese,
ale pro práci ve voze to nehraje žádnou roli. Odhlučnění od venkovních vlivů, počasí,
případně hluku okolního prostoru je jistě výhodou, kterou Volkswagen Transporter má.
Při zavření dveří se z karoserie vozu stává dostačující zvuková bariera, jak uvedlo
několik respondentů.
Mercedes-Benz Sprinter se od svého kolegy liší již na první pohled znatelně větší
velikostí. Ta má za následek pomalejší rozjezd a akceleraci vozu, především pak při
stoupání v kopcích. Jako značnou nevýhodu uvedli respondenti výšku vozidla. Mnoho
z nich se ocitlo v situacích, když bylo zapotřebí dojet k pacientovi, například v chatové
oblasti, ale větve okolní zeleně i vysoko nad cestou tento průjezd neumožnily. Jako
další nevýhodu tohoto vozu uvedli dotazovaní s ohledem na jeho velikost jeho výšku
podvozku. Pro pacienty staršího věku, bývá nastupování do vozu značným problémem.
Samotné vozidlo na silnici skvěle přilne k vozovce, nicméně náklon karoserie
v zatáčkách je zřetelný. Výhodu pak u vozidla Mercedes-Benz Sprinter je jeho vnitřní
prostor v nástavbové části. Téměř kolmé zdi jsou pro posádku velké pozitivum, jak
uvedli respondenti. Samotný pohyb v zadní části vozu a prostor kolem hlavních nosítek
je bezproblémový. I výška stropu uvnitř vozu je výhodou, kterou se může tento vůz
pochlubit. Hluk vnímaný posádkou zvenčí vyvolaný nepřízní počasí, případně okolním
prostředím, je stejně tak jako u předchozího typu vozidla dobře vyřešen. Při zavření
dveří není ve voze téměř nic slyšet, a pokud ano, nijak to nenarušuje práci prováděnou
posádkou ZZS.
Na závěr mohu dodat, že obě vozidla jsou bezpochyby špičkou mezi dodávkami
v automobilovém průmyslu, nejen u nás ale i po celém světě. Respondenti odpovídající
na mé otázky v dotazníku, si obě sanitní vozidla bezesporu pochvalují.
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7 Diskuse
Každý den potkáváme na našich silnicích sanitní vozidla se zapnutým modrým
světelným a zvukovým výstražným zařízením. Každý den tito „žlutí andělé“ překračují
rychlostní limity, projíždí semafor na červenou a předjíždějí vozidla přes plnou silniční
čáru. Ne vždy se však ostatní účastníci silničního provozu každý den snaží umožnit
plynulý průjezd těmto vozidlům. Řidiči a záchranáři obsluhující volant sanitních vozidel,
jsou na takové situace zvyklí, ale i tak musí být stoprocentně koncentrováni na svoji
jízdu po celou dobu až do místa určení. Drží v rukou vozidlo, kterému plně důvěřují a
tak nesmí pomýšlet na stáří své techniky, případně její technické nedostatky. V době
kdy čeští politici přichází s jedním úsporným balíčkem za druhým, je těžké vybavit
stanoviště ZZS tím nejmodernějším vozovým parkem, avšak kdo jiný než právě oni by
měli mít to nejlepší, co dnešní trh s automobily přináší.
V seriálu Sanitka, natočený v roce 1984 v první epizodě říká ředitel záchranky doktoru
Janderovi: „Chybějí mně doktoři, vozy, šoféři. Potřebuju náhradní díly, potřebuju
dýchací přístroje, potřebuju vysílačky a potřebuju dobrý nervy, proto zásadně nekřičím,
alespoň pokud to není jo nutný.“ Doba se za těch skoro třicet let značně změnila a
technické parametry sanitních vozidel ZZS jsou dnes již někde úplně jinde, než tomu
bylo tenkrát. I vybavení a přístroje, kterými disponují záchranáři k poskytnutí prvotního
ošetření před převozem pacienta do nemocnice, jsou vyspělejší a nabízejí mnohem
více uživatelských prvků. Nicméně fakt, že ředitelé ZZS jednotlivých krajů musí mít při
své práci dobré nervy je stále aktuální.
Při psaní mé absolventské práce jsem poznal nejen řidiče, záchranáře, zdravotnické
sestry a lékaře, ale i mechaniky a návrháře, kteří se zabývají tím, jak nejlépe zpříjemnit
výjezdovým posádkám práci ve vozech, které jsou v běžném silničním provozu určeny
převážně pro nákladní přepravu. Snaží se vylepšit nákladový prostor tak, aby v něm
mohli záchranáři cestovat k lidem, žádajícím si jejich pomoc, ale také aby v těchto
stísněných prostorech byli schopni provádět zdravotnické úkony, leckdy takové, že i
dobře vybavená ordinace by v tu chvíli byla malá.
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Uvědomme si, že činnost, kterou vykonávají záchranáři ve svém zaměstnání,
vykonávají pro nás a naše blízké v jakoukoliv denní dobu, za jakéhokoliv počasí, často
v těžce dostupných místech s vozidly mnohdy i deset let starými a s nárokem na
průměrné mzdové ohodnocení. Přiznejme si, kdo z nás snese pohled na těžce raněné a
dokáže si v tu chvíli zachovat klidnou hlavu? V již zmíněném seriálu Sanitka v druhé
epizodě říká opět ředitel záchranky doktoru Janderovi: „Sbíráme na ulici těžce raněné
ne proto, abychom se mohli vytahovat na někoho, ale protože je to naše práce a
povinnost.“
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Závěr
Hlavní cíl mé absolventské práce byl seznámit laickou i odbornou veřejnost s dvěma
nejčastěji používanými vozidly ZZS krajů v České republice, porovnat tato vozidla a
stanovit jejich výhody a nevýhody.
Po přečtení mé práce si každý může udělat obrázek o tom, jakou automobilovou
technikou jsou záchranáři vybaveni. Vybral jsem dvě nejčastěji využívaná vozidla
k těmto účelům a pomocí dotazníku, který byl součástí práce, stanovil jejich výhody,
nevýhody a odlišnosti. Při sběru dat jsem se setkal s vlídným přístupem, jak ze strany
firem prodávající dodávková vozidla, tak ze strany firmy zabývající se přestavbou
samotného vozidla na sanitní vůz. Všechna tato data jsem pečlivě prostudoval a snažil
se je zde uvést v co nejjednodušší verzi, tak aby podávané informace byly srozumitelné
i pro laickou veřejnost.
Jeden z dílčích cílů mé absolventské práce bylo zaměřit se na technické vybavení a
zástavbu porovnávaných vozidel. To jsem splnil v teoretické části, kdy jsem díky
obrázkům a popiskům nastínil, jaké je uspořádání uvnitř zástavbové části vozidel. Další
dílčí cíl mé práce byl zpracovat teoretické kapitoly týkající se vybavení ve vozidle.
Domnívám se, že i tento úkol jsem splnil. Při psaní této kapitoly, jsem si uvědomil, že
není mým cílem vyjmenovat přesný počet kusů vybavení uloženého ve vozidle, ale je
zapotřebí popsat jednotlivé vybavení, kterým záchranáři disponují. Poukázat na
zhoršené podmínky vyplývající z ošetření pacienta ve vozidle, byl další z mých dílčích
cílů. Ke splnění tohoto cíle mi přispěl dotazník, který jsem rozdal mezi výjezdové
posádky, přičemž i to pro mne byl jeden z cílů, které jsem si stanovil.
Cílem mé práce bylo seznámit laickou, ale i odbornou veřejnost s vozy a vybavením,
které záchranáři používají při své práci. Tento cíl, který jsem si stanovil, jsem splnil.
Doufám, že má práce bude přínosem pro veřejnost, která se zabývá technickým
vybavením složek integrovaného záchranného systému, meziněž patří i zdravotnická
záchranná služba.
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Summary
Selected types and equipment of rescue service vehicles
I have been working in Fire and Rescue Service already many years in a position of a
driver-operator. My every day work consists of driving fire engines to places of
emergency calls.
Also, I meet rescue service crews every day, which are on their way to save lives just
like I do. That is the reason why I think that quality rescue service vehicles park is very
important start to provide perfect service. It is not true that the fastest rescue drive at
all costs is right or the best way how to do it. The main duty of the driver is to move
all crew safely and without any problems to the place of emergency. Vehicles are
ready twenty-four hours a day and all 365 days a year for rapid rescue help and their
good technical condition is a must. The same is true about all equipment. It should be
functional and ready for immediate use, as the crew should do their work effectively
and provide first aid and help the patients.
This paper informs the general public as well as professional staff with the two most
often used vehicles of rescue service. It compares these two vehicles and points out
their strong and weak points. It focuses on technical equipment of the undercart
including engine, brakes etc. It informs about the vehicle body, first about its working
area, location of all the necessary apparatus and equipment. The next part of my paper
work is focused on the equipment of rescue service vehicles. This paper refers to
possibly dangerous conditions, which are not seen at the first sight, but they are also
important and affect the work of crews. I prepared some questionnaires that I gave to
rescue service crews I know. They were about problems and expert opinions about
rescue service vehicles.
I hope that my work brought some light into rescue service conditions and problems
for the general public as well as for professional staff and that all these people will
realise how hard and dangerous this work is – especially since it is done in very
stressful moment when lives can be at stake. Anybody can use this kind of help.
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Příloha č. 1: Sanitní vozidlo Volkswagen Transporter

Příloha č. 2: Sanitní vozidlo Mercedes-Benz Sprinter

Příloha č. 3: Dotazník pro posádky vozů Volkswagen Transporter a Mercedes-Benz
Sprinter

Dotazník pro posádky vozů Volkswagen Transporter a Mercedes-Benz
Sprinter
Dobrý den, jmenuji se Lukáš Michálek a jsem studentem oboru zdravotnický záchranář
na Vyšší zdravotnické škole Mills s.r.o. v Čelákovicích. Tímto Vás žádám o vyplnění
dotazníku, určeného pro posádky zdravotnické záchranné služby (dále jen ZZS),
pracující s vozy Volkswagen Transporter nebo Mercedes-Benz Sprinter. Tento dotazník
mi bude sloužit ke zpracování praktické části mé absolventské práce, která má název
VYBRANÉ TYPY A VYBAVENÍ VOZIDEL ZDRAVOTNICKÉZÁCHRANNÉ SLUŽBY.Váš vlastní
názor bude použit k vlastnímu šetření, odpověď je dobrovolná. U odpovědí vždy
zaškrtněte pouze jednu možnost. Předem Vám děkuji za čas věnovaný k vyplnění
dotazníku.

1. Jste muž či žena?
a) Muž
b) Žena
2. Jak dlouho jste členem výjezdové posádky u ZZS?
a)
b)
c)
d)

Méně než 5 let
5 – 10 let
10 – 15 let
15 a více let

3. V jaké funkci jste u ZZS zařazen?
a) Řidič
b) Zdravotnický záchranář - sestra
c) Lékař

4. Považujete výběr a množství zdravotnického materiálu v sanitním vozidle
(včetně léků) za?
a)
b)
c)
d)
e)

Výborné, ve voze je přesně to, co by mělo být
Množství materiálu je vyhovující
Dostačující, ale něco mi tu chybí
Spíše horší, moc toho na výběr není
Naprosto nevyhovující

Vlastní názor:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

5. Považujete výběr a množství zdravotnických přístrojů v sanitním vozidle za?
a)
b)
c)
d)
e)

Výborné, ve voze je přesně to, co by mělo být
Množství materiálu je vyhovující
Dostačující, ale něco mi tu chybí
Spíše horší, moc toho na výběr není
Naprosto nevyhovující

Vlastní názor:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

6. Považujete transportní prostředky, kterými je sanitní vozidlo vybaveno, za?
a)
b)
c)
d)
e)

Výborné, ve voze je přesně to, co by mělo být
Množství transportních prostředků je vyhovující
Dostačující, ale jsou situace, kdy si s nimi nevystačím
Spíše horší, moc toho na výběr není
Naprosto nevyhovující

Vlastní názor:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

7. Jaký sanitním vozem disponuje Vaše výjezdové stanoviště?
a) Volkswagen Transporter – dále odpovídejte jako skupina VT
b) Mercedes-Benz Sprinter – dále odpovídejte jako skupina MB
8. Jak hodnotíte komfort a pohodlí v sanitním vozidle?
Skupina VT:
a)
b)
c)
d)
e)

Výborné
Dobré k účelům, ke kterým je vozidlo používáno
Dostačující
Spíše horší
Naprosto nevyhovující

Skupina MB:
a)
b)
c)
d)
e)

Výborné
Dobré k účelům, ke kterým je vozidlo používáno
Dostačující
Spíše horší
Naprosto nevyhovující

Vlastní názor:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

9. Považujete jízdní vlastnosti sanitního vozidla s ohledem na výkon a sílu
motoru (akceleraci) za?
Skupina VT:
a)
b)
c)
d)
e)

Výborné
Dobré k účelům, ke kterým je vozidlo používáno
Dostačující
Spíše horší
Naprosto nevyhovující

Skupina MB:
a)
b)
c)
d)

Výborné
Dobré k účelům, ke kterým je vozidlo používáno
Dostačující
Spíše horší

e) Naprosto nevyhovující
Vlastní názor:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

10. Považujete jízdní vlastnosti sanitního vozidla s ohledem na tvrdost podvozku,
stabilitu a náklon při zatáčení za?
Skupina VT:
a)
b)
c)
d)
e)

Výborné
Dobré k účelům, ke kterým je vozidlo používáno
Dostačující
Spíše horší
Naprosto nevyhovující

Skupina MB:
a)
b)
c)
d)
e)

Výborné
Dobré k účelům, ke kterým je vozidlo používáno
Dostačující
Spíše horší
Naprosto nevyhovující

Vlastní názor:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

11. Považujete objem (pracovní prostor) zástavbové části sanitního vozidla za?
Skupina VT:
a)
b)
c)
d)
e)

Výborné
Dobré k účelům, ke kterým je vozidlo používáno
Dostačující
Spíše horší
Naprosto nevyhovující

Skupina MB:
a)
b)
c)
d)
e)

Výborné
Dobré k účelům, ke kterým je vozidlo používáno
Dostačující
Spíše horší
Naprosto nevyhovující

Vlastní názor:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

12. Považujete rozmístění zástavbových prvků v sanitním vozidle (police, sedačky,
osvětlení, zdravotnické přístroje) za?
Skupina VT:
a)
b)
c)
d)
e)

Výborně zdařilé, vše je tam, kde má být
Dobré k účelům, ke kterým je vozidlo používáno
Dostačující, lze si zvyknout a přizpůsobit se
Spíše horší, není vše podle mých představ
Naprosto nevyhovující

Skupina MB:
a)
b)
c)
d)
e)

Výborně zdařilé, vše je tam, kde má být
Dobré k účelům, ke kterým je vozidlo používáno
Dostačující, lze si zvyknout a přizpůsobit se
Spíše horší, není vše podle mých představ
Naprosto nevyhovující

Vlastní názor:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

13. Jak hodnotíte hluk motoru při nastartovaném vozidle v zástavbové části
sanitního vozu při ošetření pacienta?
Skupina VT:
a) Neruší, motor není slyšet
b) Motor slyšet je, ale při mé práci mě nijak neruší
c) Hluk je srovnatelný s jinými silničními vozidly, jde jen o zvyk

d) Motor je slyšet tak, že kolikrát musíme zvyšovat hlas, abychom se slyšeli
e) Hluk motoru není akceptovatelný, abychom mohli pracovat, musíme
vypínat motor vozu
Skupina MB:
a)
b)
c)
d)
e)

Neruší, motor není slyšet
Motor slyšet je, ale při mé práci mě nijak neruší
Hluk je srovnatelný s jinými silničními vozidly, jde jen o zvyk
Motor je slyšet tak, že kolikrát musíme zvyšovat hlas, abychom se slyšeli
Hluk motoru není akceptovatelný, abychom mohli pracovat, musíme
vypínat motor vozu

Vlastní názor:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

14. Jak vnímáte venkovní nepříznivé vlivy počasí, jako jsou déšť, kroupy, silný vítr
a podobně, při práci v sanitním voze?
Skupina VT:
a) Nevím o nich, vozidlo je vyrobeno tak, že je nevnímám
b) Vím o nich a vnímám je, nicméně mě při práci ve voze neruší
c) Hluk ve voze vyvolaný nepřízní počasí je srovnatelný s jinými silničními
vozidly, jde jen o zvyk
d) Vozidlo není stavěno na takové podmínky, ale musíme to zvládnout
e) Práce v sanitním voze za takových podmínek je děsivá, počasí si dělá
s vozem „co chce“
Skupina MB:
a) Nevím o nich, vozidlo je vyrobeno tak, že je nevnímám
b) Vím o nich a vnímám je, nicméně mě při práci ve voze neruší
c) Hluk ve voze vyvolaný nepřízní počasí je srovnatelný s jinými silničními
vozidly, jde jen o zvyk
d) Vozidlo není stavěno na takové podmínky, ale musíme to zvládnout
e) Práce v sanitním voze za takových podmínek je děsivá, počasí si dělá
s vozem „co chce“
Vlastní názor:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

15. Jak vnímáte venkovní hluk při asistencích ZZS na akcích, jako jsou sportovní
klání, oslavy nového roku, koncerty a jiné, při práci v sanitním voze?
Skupina VT:
a) Nevím o nich, vozidlo je vyrobeno tak, že je nevnímám
b) Vím o nich a vnímám je, nicméně mě při práci ve voze neruší
c) Hluk ve voze vyvolaný hlukem zvenčí je srovnatelný s jinými silničními
vozidly, jde jen o zvyk
d) Vozidlo není stavěno na takové podmínky, ale musíme to zvládnout
e) Práce v sanitním voze za takových podmínek je nepřípustná
Skupina MB:
a) Nevím o nich, vozidlo je vyrobeno tak, že je nevnímám
b) Vím o nich a vnímám je, nicméně mě při práci ve voze neruší
c) Hluk ve voze vyvolaný hlukem zvenčí je srovnatelný s jinými silničními
vozidly, jde jen o zvyk
d) Vozidlo není stavěno na takové podmínky, ale musíme to zvládnout
e) Práce v sanitním voze za takových podmínek je nepřípustná
Vlastní názor:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Příloha č. 4: Seznam zkratek
apod.

a podobně

ABS

antiblokovací systém

ASR

asistent pro rozjezd a stoupání

BAS

brzdový asistent

ccm

kubický centimetr

CO2

oxid uhličitý

ČSN

česká státní norma

DPF

odhlučovač pevných částic

DRNR

doprava raněných, nemocných a rodiček

EBV

elektronický rozdělovač brzdné síly

EDS

uzávěrka diferenciálu

EGR

recirkulaci výfukových plynů

EKG

elektrokardiograf

ESP

elektronický stabilizační systém

ETS

elektronický trakční systém

g/km

gram na kilometr

kg

kilogram

km/hod

kilometrů za hodinu

kW

kilowatt

l/min

litr za minutu

m

metr

m2

metr čtverečný

m3

metr krychlový

min.

minimálně

ml

mililitr

mm

milimetr

MPa

megapascal

Nm

newton metr

popř.

popřípadě

PVC

polyvinylchlorid

resp.

respektive

RLP

rychlá lékařská pomoc

RV

rendez – vous

RZP

rychlá zdravotnická pomoc

tzv.

tak zvaný

V

volt

ZZS

zdravotnická záchranná služba

