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ochotnou pomoc a cenné rady při vypracování ročníkové práce. Další poděkování           
patří mému tátovi a zdravotnické záchranné službě Boskovice. 
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ÚVOD 
 
Pro svou ročníkovou práci jsem si vybral téma záchranáři a jejich práce. Téma jsem              
si vybral, protože mě tato práce zaujala, považuji ji za smysluplnou, důležitou a             
potřebnou. V tomto tématu vám představím jednu ze složek integrovaný záchranný           
systém a to zdravotnickou záchrannou službu, její vedení, vybavení a její činnost. 
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2. Historie 
Do konce roku 1990 byla záchranná služba v Brně pod názvem tzv. samostatným             
začleněným zařízením tehdejšího Krajského ústavu národního zdraví (KÚNZ) v Brně          
pod názvem: zdravotnická záchranná a dopravní služba KÚNZ Brno (ZDZS) . Jak už             
v názvu vyplývalo, zahrnovala nejen ZZS, ale i dopravu raněných, nemocných a            
rodiček (DRNR). 
 
Po rozpadu ústavů národního zdraví vzniklo vyčleněním ZDZS z KÚNZ a Odboru            
dopravy z MÚNZ a jejich sloučením nové samostatné zařízení, jehož zřizovatelem           
se stalo město Brno a zařízení dostalo název: Záchranná služba města Brna - ZSmB              
(v letech 1991 a 1992) 
 

Od 1.1.1993 ZSmB došlo k zestátnění a změně názvu na “Středisko územní             
záchranné služby v Brně”. 
V roce 2001 byl název upraven na “Územní středisko záchranné služby v Brně”             
(ÚSZSB). 
Novelou zákona č. 157/2000 Sb. se stát územních středisek záchranné služby zase            
vzdal a převedl je na kraje. 
 
Zákonem č. 290/2002 Sb. byla na kraje přenesena rovněž zřizovatelská působnost           
vůči zdravotnickým zařízením, zřizovaným do té doby okresními úřady: na jižní           
Moravě to byly mimo jiné i ZZS Blansko, ZZS Hodonín a ZZS Vyškov. 
 
Od 1.1.2003 se tak Jihomoravský kraj stal přímým zřizovatelem čtyř zařízení           
zdravotnické zachranné služby v kraji a dále i nepřímým v případě čtyř záchranných             
služeb, začleněných v té době organizačně do místně příslušných nemocnic          
(Břeclav, Ivančice, Tišnov a Znojmo).  
V návaznosti na to pak byly ve třech etapách provedeny organizační změny v síti              
zařízení ZZS v Jihomoravském kraji takto: 
1.1.2004 - vyčlenění ZZS v Břeclavi, Ivančicích, Tišnově a Znojmě z nemocnic a             
delimitování do ÚSZSB. 
1.6.2005 převedeno do ÚSZSB pracoviště v Hustopečích a Mikulově. 
1.7.2005 změna názvu ÚSZSB na Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského         
kraje a 1.1.2006 byla se ZZS JmK sloučena i dosud samostatná zařízení ZZS v              
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Blansku, Hodoníně a Vyškově, čímž vznikla jednotná organizace s celokrajskou          
působností. 
 

3. Základní informace 
 
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje je příspěvková organizace        
(ZZS JmK, p.o.) zřizována Jihomoravským krajem . ZZS Jmk, p.o. poskytuje           
odbornou přednemocniční neodkladnou péči na celém území Jihomoravského kraje         
o rozloze 7,195 kilometrů čtverečních s počtem 1,2 milionů obyvatel osobám při            
postižení zdraví, které  
 
a. bezprostředně ohrožuje život postiženého, 
b. mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti, 
c. způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné změny, 
d. působí náhlé utrpení a nesnesitelnou bolest, 
e. působí změny chování a jednání postiženého, ohrožující jeho samého nebo jeho            
okolí. 
 
Hlavní sídlo organizace je umístěno v Brně - Bohunicích na ulici Kamenice 1d a              
zaměstnává více než 500 zaměstnanců. ZZS JmK je členěna na 6 územních            
oddělení (Brno, Blansko, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo) s 23 výjezdovými           
stanovišti. Hlavní činností ZZS JmK je poskytování přednemocniční neodkladné         
péče (PNP) v nepřetržitém provozu 24 hodin/365 dní v roce prostřednictvím           
výjezdových skupin: Rychlá lékařská pomoc (RLP) - její posádkou vždy tvoří lékař a             
zdravotničtí záchranáři. 
Tyto posádky vyjíždějí ke stavům bezprostředního ohrožení života, k těžkým úrazům           
a závažným dopravním nehodám, v případě hrozícího selhání základních životních          
funkcí a výrazného zhoršení zdravotního stavu postiženého. 
 
 
 
RLP je organizována dvěma způsoby: 
 

● 3 členný tým (lékař, záchranář, řidič) používají speciální sanitní vozidlo (RLP) 
● 2 členný tým (lékař, záchranář) v setkávacím systému “rendez - vous”           

využívající zejména speciálně upravené osobní vozidlo (RV). Systém RV         
umožňuje efektivnější využití lékaře a je používán převážně v aglomeracích s           
velkou hustotou obyvatelstva nebo v situacích, kdy je potřeba zajistit rychlejší           
mobilní prostředek (dostupnost, průjezdnost, souběh výzev apod.) 
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Rychlá zdravotnická pomoc (RZP) - její posádku tvoří kvalifikovaný zdravotnický          
záchranář (diplomovaný specialista záchranář nebo zdravotní sestra specializovaná        
pro stavy akutního ohrožení života) a řídič záchranář. Tyto posádky vyjíždějí ke            
stavům, kdy došlo k úrazu či zhoršení zdravotního stavu postiženého, ale stav přímo             
neohrožuje jeho život. Posádka na místě poskytne vysoce odbornou neodkladnou          
péči a transportuje postiženého do zdravotnických zařízení. 
Letecká záchranná služba (LZS) - její posádku vždy tvoří lékař, zdravotnický           
záchranář a pilot.  
Pro svou činnost využívá speciálně upravený dopravní prostředek - vrtulník:          
Tým LZS vzlétá: 

● primárně k pacientům v bezprostředním ohrožení života (viz RLP), při          
předpokladu dlouhé nebo těžké časové či terénní dostupnosti místa události          
pozemními posádkami 

● sekundárně při nutnosti zajištění rychlého a šetrného transportu pacienta. 
Další činnost ZZS JmK, p.o.: 

● kvalifikovaný příjem zpracování a vyhodnocení tísňových výzev a určení         
nejvhodnějšího způsobu poskytování přednemocniční neodkladné péče. 

● poskytování nebo zajištění přednemocniční neodkladné péče na místě vzniku         
úrazu nebo náhlého onemocnění, při dopravě postiženého a při jeho předání           
ve zdravotnickém zařízení odborně způsobilém k poskytování zdravotní péče,  

● doprava raněných, nemocných a rodiček v podmínkách přednemocniční        
neodkladné péče mezi zdravotnickými zařízeními, 

● doprava souvisí s plnění úkolů transplantačního programu,  
● rychlá přeprava odborníků k zabezpečení neodkladné péče do zdravotnických         

zařízení, která jimi nedisponují, 
● doprava transfuzních přípravků při bezprostředním ohrožení života,  
● doprava raněných a nemocných v podmínkách přednemocniční neodkladné        

péče ze zahraničí do České republiky, 
● přednemocniční neodkladná péče při likvidaci následků hromadného       

postižení zdraví, 
● součinnost se všemi složkami integrovaného záchranného systému v kraji, 
● plnění úkolů v souvislosti s přípravou zdravotnictví na řešení mimořádných          

situacích a obrany státu. 
● zajištění odborné praxe studentů středních zdravotnických škol a taky         

studentů lékařských fakult, zajištění výuky v oboru urgentní medicíny a          
zdravotnického záchranářství. 
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3.1. Dispečink 

 
 

Operační středisko - středem  záchranné služby 

Středem, hlavním centrem ZZS Jmk, je zcela bez diskusí jeho krajské zdravotnické            
oper. středisko, které se nalézá v brněnském sídle záchranářů v Brně-Bohunicích.           
Operátoři na bezplatné lince 155 stále přijímají tísňové hovory z celého JmK.            
Operátoři vyhodnocují, zda poslat výjezdové skupiny na základě závažnosti stavu          
pacienta a zároveň je řídí v terénu. Diskuze o tom, že jde o velmi náročnou práci                
svědčí také například to, že operátoři denně přijmou 700 až do 900 telefonických             
hovorů na tísňové lince. Musí během krátké chvíle určit urgenci daných telefonátů,            
rozdělit důležité od méně důležitých. Bývají často svědky smyšlených telefonátů,          
hromosvodem emocí v životně ohrožujících stavech a verbálních útoků na jejich           
osobnost. 
 
Práce operátorů Krajského zdravotnického operačního střediska se velmi často         
podílí i na záchraně lidského života. Jsou často těmi, kteří přes tísňovou linku radí,              
jak poskytnout první pomoc a zachránit lidský život do chvíle než přijede záchranný             
vůz. Často se stává že volající je v psychicky vypjaté situaci, proto musí operátoři              
volajícího uklidnit a zeptat se, v jakém stavu je zraněný. Ve stejném okamžiku vysílá              
dispečer za pacientem zdravotní záchranný vůz s odbornou pomocí. V těchto           
situacích jde o čas, proto je operační středisko vybaveno komunikačními a           
navigačními prostředky.  
 
Operátor má k dispozici v rámci systému operační řízení databanky automatických           
externích defibrilátorů, které je schopen aktivovat, v případě že to stav pacienta            
potřebuje, v této pomoci spolupracuje s profesionálními i dobrovolnými hasiči a také            
s Policií ČR. 
 
KZOS je  v kontaktu se zdravotnickými operačními středisky ZZS okolních krajů.  
Krajské zdravotnické operační středisko bude v brzké době přijímat i automatické           
krizové volání e-call. Jde o systém, jenž je nainstalovaný v řídící jednotce vozidel,             
který po dopravní nehodě automaticky sám zavolá záchranné složky. Již od roku            
2018 by měl být tento moderní záchranný systém nainstalován ve všech nových            
vyrobených osobních vozidlech. 
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3.2. Letecká záchranná služba 
 
Když jde o vteřiny a zdravotnická pomoc s transportem pacienta je účinější spíše ze              
vzduchu než obvyklou pozemní cestou záchranného vozu, vyráží do akce členové           
letecké zách. služby. V Jihomoravském kraji funguje letecká záchranná služba už od            
1. července 1998. Stala se nedílnou součástí sítě dalších středisek letecké zách.            
služby, které vznikaly na konci 80. a začátkem 90. let v celé dřívější Československé              
republice. Důvod pro jejich zrození byla po vzoru okolních států snaha zvýšit            
přednemocniční péče o zraněné pacienty. Vyškolená posádka záchranařů letecké         
záchranné služby dokáže operovat na rozsáhlém území a zajistit rychlé ošetření a            
transport do nejvhodnější nemocnice i z větší dálky. 
 
Cílem letecké záchranné služby je poskytnout pacientovi rychlou a kvalifikovanou          
pomoc, přiblížit pacientovi nemocnici kde mu bude poskytnuta navazující odborná          
pomoc. Letecká záchranná služba v Brně je jedna ze čtyř základen v České             
republice. Tyto základny mají neustálý 24 hodinový provoz ale slouží i v noci ve vozu               
zdravotnické záchranné služby. Piloti záchranného vrtulníku jsou schopni přistát         
kdekoliv i za úplné tmy díky speciálním brýlím pro noční vidění. 
 
Záchranné vrtulníky startují ze základny v Brně na mezinárodním letišti v Tuřanech. 
Provozovatelem vrtulníku je od 1.1.2017 Letecká služba Policie České Republiky. 
  
 
Zdravotnickou výbavu a vše ostatní okolo poskytuje zdravotnická záchranná služba          
Jihomoravského Kraje. Zdravotnický vrtulník musí být vybaven stejně jako lůžko          
intenzivní péče v nemocnici. Posádka zdravotnického vrtulníku poskytuje péči na          
mnohém menším prostoru. Stálý provoz základny zajišťuje jedenáct zkušených         
lékařů, převážně anesteziologů a také především devět vybraných záchranářů.  
Udržení malého počtu týmu je důležité především z pohledu celé posádky. 
V častých intervalech všichni lékaři, piloti a záchranáři absolvují další a další            
vzdělávací školení zaměřená na specifika činnosti letecké záchranné služby. 
V České republice je asi zhruba deset středisek letecké zách. služby. Tyto střediska  
jsou schválně rozmístěna tak, aby území státu bylo co nejvíce pokryto.  
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3.3. Výjezdové stanoviště a vozový park 
 
 
Jihomoravská zdravotnická záchranná služba využívá při poskytování       
přednemocniční neod. péče asi zhruba osmdesát vozů zdravotnických vozidel.         
Podlé stanoveného zákona musí být zdravotnický vůz s posádkou na území obcí            
kraje do 20 minut od předání pokynu dispečerky k výjezdu příslušné skupině. Časy             
jsou mnohdy mnohem lepší. V Brně a ve velkých městech se dojezdové minuty             
pohybují zhruba od 8 minut až do 10 minut. O pár minut déle si musí počkat na                 
pomoc lidé z odlehlých regionů (vesnice, samotky). Díky velmi moderním vozidlům,           
technice a také proškoleným řidičům záchranného vozu, se časy zajetých tras daří            
zlepšovat!  
 
Vozový park záchranářů tvoří převážně záchranné vozy značky Mercedes Benz          
Sprinter a osobní vozidla Octavia Combi 4x4. Osobní vozidlo Octavia Combi 4x4            
také řečeno (rendez-vous) - slouží jenom pro doktora, když potřebuje posádka           
záchranné služby doktora, tak přivolají rendez-vous v kterém je doktor+řidič rendez           
vousu (pouze ve větších městech). Doby, kdy záchranáři postupovali podle pravidla           
"nalož a jeď" - zkráceně poskytnout pacientovi základní ošetření a rychle dopravit do             
nemocnice, jsou pryč. 

.  
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3.4. Vybavení vozu záchranné služby 

 
 
V dnešní době jsou záchranné zdravotnické vozy vybaveny nejmodernější         
technologii, které odpovídají nemocniční jednotce intenzivní péči. Poslání        
zdravotníků ZZS je stabilizovat a zjistit jakou péči v nemocnici bude pacient            
potřebovat. Záchranáři z Jihomoravského kraje dostali naposledy nová vozidla         
konce roku 2015 - těchto záchranných vozů bylo celkem 27 a jejich pořizovací cena              
se vším všudy byla celkem 70 milionů Kč. Když pacient nastoupí nebo když ho              
záchranáři naloží do vozu, může si povšimnout že záchranný vůz tvoří převážně            
přístroje. 
Hlavní součástí výbavy, bez které by se záchranné jednotky neobešly, je monitor            
životních funkcí s automatickým měření tepové frekvence, měřením krevního tlaku,          
EKG záznam a jeho vyhodnocování, diagnostikou CO, měření parametrů dýchání          
včetně měření saturace krve kyslíkem. 

 
 
Přístroj EKG za použití systému Life Net umožňuje odeslání záznamu EKG k            
vyhodnocení na specializovaná kardiologická pracoviště. 
Zdravotnické záchranné vozy jsou vybaveny zařízením pro provádění umělé plicní          
ventilace či přístrojem pro nepřímou srdeční masáž používaným při resuscitacích. 
 
Zdravotní vůz je vybaven rozvodem 230 V s měniči napětí tak aby se dala používat               
zdravotní technika: defibrilátor s monitorem životních funkcí, plicní ventilaci,         
odsávačka, infuzní pumpa a také přístroj pro automatickou plicní ventilaci. 
Zdravotní vůz je vybaven pro transport pacienta - je v něm: skládací páteřní rám -               
scoop, transportní plachta, schodolez pro transport ze schodů, výškově i stranově           
polohovatelná nosítka, vakuové matrace a také dlahy pro znehybnění části těla. 
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Nové vozidla záchranné služby musí mít bez diskusí klimatizaci kabiny a prostoru            
pro pacienta, naftové topení, ledničku i vyhřívaný box pro léky a zdravotnický            
materiál. Interní kufr je kufr který se bere ke všem případům. 
 
 
 

 
(Interní kufr se bere  ke všem případům) 

 

 
(vpravo vedle interního kufru se nachází resuscitační kufr) 
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( Pohled do otevřené sanitky ) 

 
Ve zdravotnickém voze se nachází spoustu elektroniky, např: CarTablet který je           
umístěn na palubní desce slouží zároveň jako navigace a monitor couvací kamery. 
CarTablet také slouží pro odesílání statusových hlášení a přijímání zpráv od           
dispečerů k výjezdu. 
 
 

 
 

( CarTablet se nachází vedle volantu, větší černá obrazovka ) 
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Neodmyslitelnou součásti záchranného vozu, tedy i výbavy, se stal odolný tablet 
Panasonic. 
 

 
( Tento tablet se využívá k psaní výjezdové dokumentace ) 
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4. Kdy voláme sanitku 
 
 
Bezplatné volání na tísňovou linku 155 se volá v případech ohrožení života,            
bezprostředně hrozící vážné újmy na zdraví vyžadující neodkladný zásah lékaře či           
rychlý převoz záchrannými jednotkami do nemocnice: 
 

● zavalený člověk, 
● poruchy dýchání, dušnost,  
● bolesti za hrudní kostí, 
● silné krvácení,  
● silné popálení, poleptání chemikálií, 
● silná alergická reakce,  
● dopravní nehody se zraněním, 
● pád z výšky, 
● zvláštní situace, u které nelze vyloučit zranění, 
● změna chování, jednání postiženého nebo okolí, 
● kolaps, bezvědomí či poruchy vědomí, 
● křeče, poruchy hybnosti, řeči a citlivosti končetin, 
● předávkování léky, otravy, 
● všechny okolnosti, při kterých je ohroženo dýchání a oběhový systém. 

 
Vždy, kdy si nejste jisti zdravotním stavem člověka zavolejte linku 155 a zkušený             
operátor vám poradí, jestli je nutné volat zdravotní službu nebo jak poskytnout první             
pomoc. 
Jaké informace si pro operátora připravit?  
Operátor se vás bude ptát na tyto informace: 
 

1. Stručně oznamte co se stalo. 
2. Sdělte nejpřesněji místo nebo adresu, kde se postižený nachází - řekněte,            

kde jste právě teď název města, vesnice, číslo domu, číslo silnice. 
3. Kolik je na místě zásahu zraněných lidí? 
4. Jaký je stav postiženého? Pokud si jste jistí. 
5. Jméno, věk zraněného aspoň přibližně. 
6. Vaše jméno a příjmení. 

Mějte na paměti, že hovor ukončuje operátor nikoli volající. 
Když je operátor s vámi na lince a zjistil základní údaje, okamžitě vysílá sanitku na                

místo činu. 
 

                                                                      16 



  
 
  

4.1. Aed 
 
Jedná se o automatický externí defibrilátor který po nalepení dvou přiložených            

elektrod slouží k vyhodnocení srdečního rytmu nemocného (defibrilovatelný,        
nedefibrilatovatelný rytmus). V případě vyhodnocení jako defibrilovatelného rytmu        
podá elektrický výboj, který může zvrátit maligní arytmii na normální rytmus a tím             
zlepšit šanci na přežití (za předpokladu poskytnutí první pomoci). 
Přístroj po zapnutí vydává hlasové instrukce podle kterých se musí postupovat aby            
mohl přístroj splnit účel ke kterému je určen - zvýšení šance na přežití. 
- logo informující o umístění AED. 
 

 
 
- přístrojem AED jsou vybaveni hasiči, policie ČR, obchodní centra, veřejné instituce,            
kina, hotely, fitness,  atd.. 
 
 
 
 

4.2. Aplikace záchranka 
 
V případě, kdy je váš zdravotní stav ohrožen si pomocí velmi jednoduchého způsobu             
kontaktujete zdravotnickou záchrannou službu. Tato aplikace Záchranka spočívá v         
tom, že odešlete záchranářům vaši přesnou polohu a další informace které slouží            
pro vaši záchranu. Ale to není vše - tato aplikace vám poradí jak podat první pomoc,                
kde se nachází nejbližší lékárny, pohotovosti, defibrilátory.  
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Závěr 
 
Ve své ročníkové práci na téma záchranáři a jejich práce jsem se zabýval             
fungováním záchranné služby Jihomoravského kraje. V tématu jsem rozebíral         
princip řízení celého systému záchranné složky, činnost dispečinku, vybavení vozu          
záchranné služby a informace, které jsou potřebné pro širokou veřejnost.  
Během zpracování této ročníkové práce jsem se dozvěděl spoustu zajímavých a           
důležitých informacích, které jsou přínosem pro můj život. 
 
 
 
 
 

Resumé 
The topic of my final work is health rescuers and their work. I dealt with the rescue                 
system of South Moravia. I analyzed the function of the whole system, dispatching             
operations, equipment of ambulances and the necessary information for the public. I            
learned some important and interesting information that can be useful for my life.  
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Zdroje 
 
https://www.zzsjmk.cz/#utm_source=firmy.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=fir
my.cz-176003 
 
Osobní konzultace se záchranáři a s mým tátem. 
Osobní návštěva výjezdového stanoviště, rozhovor s pořízením fotodokumentace. 
 
http://www.zachrankaapp.cz/cs/aed 
 
https://www.google.cz/search?q=zzs+jmk&source=lnms&tbm=isch&sa=
X&ved=0ahUKEwiB766u-6LbAhWDZFAKHdZBBaAQ_AUICigB&biw=16
80&bih=936#imgrc=BVKuR3XRTqCRZM: (Logo ZZS JMK) 
 
 
 
https://www.google.cz/search?biw=1680&bih=936&tbm=isch&sa=1&ei=8BsJW7WO
KsnfwQL_g5jQCg&q=aed+&oq=aed+&gs_l=img.12..0l2j0i30k1l8.141573.144261.0.1
46943.5.5.0.0.0.0.149.527.0j4.4.0....0...1c..64.img..1.4.524.0...0.KXhIOpjA7PA#imgr
c=roz4JxYGo4HiLM:  (Logo AED) 
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