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ANOTACE 

Práce se zabývá analýzou současného stavu IZS (integrovaný záchranný systém) v ČR, 

se zaměřením především na skupiny ZZS (zdravotnický záchranný systém) a rozmístění 

jejich výjezdových středisek na území ČR. Výstupem práce je aplikace slouţící k analý-

ze a optimalizaci rozmístění výjezdových středisek ZZS, tak aby byl dodrţen patnácti-

minutový limit stanovený vyhláškou č. 434/1992 Sb. o zdravotnické záchranné sluţbě. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

IZS, ZZS, výjezdová střediska, optimalizace rozmístění středisek, lokační úlohy  

TITLE 

Computational support of Integrated Rescue System bodies location in Czech Republic 

ANNOTATION 

The work deals with analyzing the current state of Integrated Rescue System in the 

Czech Republic primarily specialized on the group Emergency Medical Service and the 

deployment of ambulance stations in the Czech Republic. The output of work is an ap-

plication for the analysis and optimization deployment ambulance stations of Emergen-

cy Medical Service and ensures that the fifteen-minute limit established by Decree No 

434/1992 Coll. the Emergency Medical Services. 

KEYWORDS 

Integrated Rescue System, ambulance stations, optimization deployment ambulance 

stations, location problems 
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1 Úvod 

Integrovaný záchranný systém (IZS) je součástí ţivota snad kaţdého člověka. 

Vyskytne-li se nehoda, pohroma či nějaká jiná nečekaná událost, která zasáhne přímo 

nás, či někoho v našem okolí, nebo jakákoli jiná záchranná akce, jsou všechny sloţky 

IZS připraveny k zásahu a následné pomoci. Za tímto účelem byl také integrovaný zá-

chranný systém zřízen, aby pomohl v koordinaci a spolupráci všech spolupracujících 

sloţek u zásahů. 

1.1 Motivace 

Největším problémem, se kterým se v současné době posádky zdravotnického 

záchranného systému potýkají, je dodrţení zákonem (vyhláška č. 434/1992 Sb. minis-

terstva zdravotnictví České republiky ze dne 28. července 1992 o zdravotnické záchran-

né sluţbě) stanovené doby pro poskytnutí přednemocniční neodkladné péče. Tou je hra-

nice 15 minut od zavolání na tísňovou linku. 

Rozebere-li se situace zavolání na tísňovou linku: 

 1 minuta – rozpoznání příhody, 

 2-3 minuty – vyslání posádky záchranné sluţby, 

zbývá na samotnou jízdu vozidel záchranné sluţby k nehodě necelých 12 minut. 

Ze statistik, uvedených v následujících kapitolách, vyplývá, ţe v posledních le-

tech ve více jak 10 % ohlášených případů dorazí posádka záchranné sluţby na místo 

události po uplynutí 15 minut. Jedná-li se v těchto případech o situace selhání základ-

ních ţivotních funkcí (dýchání a srdeční činnost) jde o lidské ţivoty. 

Při zástavě krevního oběhu je logicky zastaven rozvod kyslíku ke tkáním a jed-

notlivým buňkám. Největší postih je v tomto případě na mozku, kde mozkové buňky jiţ 

po 5 minutách bez kyslíku nenávratně hynou. Dalším poškozeným orgánem je srdce – 

také buňky srdečního svalu jsou poškozovány nedostatkem kyslíku, a čím déle je krevní 

oběh nefunkční, tím je poškození rozsáhlejší. Proto při záchraně člověka postiţeného 

zástavou krevního oběhu hraje nejvyšší roli čas. 

Statistiky ukazují, ţe s kaţdou minutou, která uplyne od srdeční zástavy, klesá 

pravděpodobnost přeţití o 7-10 %. Jak je vidět na obrázku č. 1 je šance na přeţití či 

zachování plné funkčnosti mozku po 10 minutách bez poskytnutí pomoci takřka nulová. 
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Obrázek 1. Šance na přeţití při zástavě srdeční činnosti (1) 

Hlavním úkolem záchranné sluţby ČR je tedy v co nejkratší době dostat kvalifi-

kovanou pomoc k pacientovi, coţ výrazně zvýší jeho šance na přeţití. 

1.2 Formulace cílů DP 

Tato práce si klade za cíl vizualizaci současného stavu sloţek integrovaného zá-

chranného systému (především ZZS – zdravotnický záchranný systém), zobrazení vý-

jezdových středisek záchranné sluţby a jejich atrakčních obvodů (oblast, kterou dané 

středisko obslouţí ve vymezeném čase). Součástí analýzy současného stavu IZS je 

i srovnání se zeměmi Evropské unie (především Německo a Slovenská republika). 

Z nedostatečného pokrytí České republiky výjezdovými středisky záchranné 

sluţby vyplývá i další z cílů, kterým je optimální rozmístění dodatečných středisek pro 

pokrytí neobslouţených míst (tzv. „hluchých“ míst) a pro zajištění vyšší dostupnosti 

sloţek ZZS v jednotlivých krajích. 

Jedním z posledních cílů této práce je optimální rozmístění co nejmenšího počtu 

výjezdových středisek ZZS v jednotlivých krajích, zajišťujících poţadované pokrytí jak 

obyvatelstva, tak plochy kraje, a porovnání výsledku se současným rozmístěním výjez-

dových středisek. 
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2 Analýza současného stavu IZS v ČR 

2.1 IZS (Integrovaný Záchranný Systém) 

Integrovaný záchranný systém (IZS) je efektivní systém  vazeb, pravidel  spo-

lupráce a koordinace záchranných a bezpečnostních sloţek, orgánů státní správy 

a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných 

a likvidačních prací a přípravě na mimořádné události.  

Integrovaný záchranný systém vymezuje  zákon č. 239/2000 Sb. (Zákon o inte-

grovaném záchranném systému a o změně některých zákonů). Jeho základy však byly 

poloţeny jiţ v roce 1993. Integrovaný záchranný systém vznikl jako potřeba kaţdoden-

ní spolupráce hasičů, zdravotníků, policie a dalších sloţek při řešení mimořádných udá-

lostí (poţárů, havárií, dopravních nehod, atd.). Vţdy, kdyţ nastane nějaká větší událost, 

je zájem vyuţívat to, s kým se spolupracuje, pro dosaţení rychlé a účinné záchrany ne-

bo likvidace mimořádné události. Spolupráce všech sloţek na místě zásahu v nějaké 

formě existovala vţdy. Avšak odlišná pracovní náplň i pravomoci jednotlivých sloţek 

zakládají nutnost určité koordinace postupů. 

2.1.1 Složky integrovaného záchranného systému 

Základní sloţky IZS: 

 Hasičský záchranný sbor České republiky, 

 Jednotky poţární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami poţár-
ní ochrany, 

 Zdravotnická záchranná sluţba, 

 Policie České republiky. 

Ostatní sloţky IZS: 

 Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, 

 Obecní policie, 

 Orgány ochrany veřejného zdraví, 

 Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné sluţby, 

 Zařízení civilní ochrany, 

 Neziskové organizace a sdruţení občanů, která lze vyuţít k záchranným a likvi-

dačním pracím. 

Graficky je struktura sloţek IZS zachycena na obrázku č. 2, kde lze pozorovat 

procentuální zastoupení jednotlivých sloţek v IZS. 
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Obrázek 2. Rozloţení jednotlivých sloţek IZS dle velikosti (2) 

V době krizových stavů se stávají ostatními sloţkami integrovaného záchranné-

ho systému také odborná zdravotnická zařízení na úrovni fakultních nemocnic pro po-

skytování specializované péče obyvatelstvu. 

Základní sloţky integrovaného záchranného systému zajišťují nepřetrţitou poho-

tovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný 

zásah v místě mimořádné události. Za tímto účelem rozmísťují své síly a prostředky po 

celém území České republiky. 

2.2 Hasičský záchranný sbor a jednotky požární ochrany 

Hasičský záchranný sbor ČR (vymezený zákonem 238/2000 

Sb. – Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky) je 

hlavním koordinátorem  a páteří integrovaného záchranného systé-

mu. V praxi to mj. znamená, ţe pokud zasahuje více sloţek IZS, na 

místě většinou velí příslušník Hasičského záchranného sboru ČR, 

který řídí součinnost sloţek a koordinuje záchranné a likvidační 

práce. Operační a informační středisko IZS (je jím operační 

a informační středisko  HZS ČR) povolává a nasazuje  potřebné síly a prostředky  jed-

Zdroj: http://www.hzscr.cz/ 
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notlivých sloţek IZS v konkrétních lokalitách. Na strategické úrovni je pak integrovaný 

záchranný systém koordinován krizovými orgány krajů a Ministerstva vnitra. 

Dle zákona o integrovaném záchranném systému má velitel zásahu při provádění 

záchranných a likvidačních prací rozsáhlé pravomoci. Můţe mj. zakázat nebo omezit 

vstup osob na místo zásahu, nařídit evakuaci osob nebo stanovit jiná dočasná omezení 

k ochraně ţivota, zdraví, majetku a ţivotního prostředí. Velitel zásahu je rovněţ ze zá-

kona oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné po-

moci. Firmy a občané mají ze zákona povinnost tuto ţádost o pomoc při řešení mimo-

řádné události vyslyšet. 

2.2.1 Jednotka požární ochrany 

Jednotkou poţární ochrany (dále jen „jednotka PO“) se rozumí organizovaný 

systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), poţární technikou (automobily) 

a věcnými prostředky poţární ochrany (výbava automobilů, agregáty, apod.). 

Základním posláním jednotek PO je chránit ţivoty a zdraví obyvatel, majetek 

před poţáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, které ohroţují 

ţivot a zdraví obyvatel, majetek nebo ţivotní prostředí a které vyţadují provedení zá-

chranných, resp. likvidačních prací. 

Jednotky PO působí buď v organizačním řízení, nebo v operačním řízení. Orga-

nizačním řízením se rozumí činnost k dosaţení stálé organizační, technické a odborné 

způsobilosti sil a prostředků poţární ochrany k plnění úkolů jednotek PO. Tímto se ro-

zumí činnost související s udrţováním a zvyšováním odborné a fyzické způsobilosti 

hasičů (školení, výcvik), údrţbou poţární techniky a dalších prostředků poţární ochra-

ny, apod. 

Operačním řízením se rozumí činnost od přijetí zprávy o vzniku poţáru nebo ji-

né mimořádné události aţ po návrat sil a prostředků na místo stálé dislokace. Do těchto 

činností se zahrnuje výjezd jednotky PO, jízda na místo zásahu, provádění záchranných, 

resp. likvidačních, prací, apod. 

Hasiči jsou v jednotce PO rozděleni do čet, druţstev, druţstev o zmenšeném po-

četním stavu, příp. skupin. Četu tvoří 2 aţ 3 druţstva, příp. skupiny. Druţstvo je tvořeno 

velitelem a dalšími pěti hasiči (1+5). Druţstvo o zmenšeném početním stavu se sestává 

z velitele a dalších tří hasičů (1+3). Skupinu tvoří velitel skupiny a 1 aţ 2 hasiči. Pokud 
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se jednotka sestává z hasičů dvou druhů jednotek PO nebo hasičů nejméně jedné jed-

notky PO a osob z dalších sloţek integrovaného záchranného systému nebo hasičů 

nejméně jedné jednotky PO a osob poskytujících osobní a věcnou pomoc, nazývá se 

tato jednotka odřadem. 

2.3 Policie ČR 

Policie České republiky (PČR) je ozbrojený bezpeč-

nostní sbor České republiky, státní policie s působností na 

celém území republiky. Činnost Policie České republiky je 

upravena novým zákonem č. 273/2008 Sb., který realizuje 

reformu policie navrţenou ministrem vnitra Ivanem Lange-

rem. Jejím záměrem je především policii soustředit na úkoly 

pro zajištění bezpečnosti a odlehčit jí od dalších působností, které s tímto hlavním úko-

lem úzce nesouvisí. 

Policie České republiky plní zejména úkoly ve věcech vnitřního pořádku a bez-

pečnosti, a to prostřednictvím svých příslušníků (policistů), kteří jsou organizováni 

v různých útvarech.  

2.3.1 Organizace PČR 

Policie ČR je podřízena Ministerstvu vnitra. Tvoří ji Policejní prezidium, útvary 

s působností na celém území republiky a útvary s územně vymezenou působností. Čin-

nost policie ČR řídí Policejní prezidium, v jehoţ čele stojí policejní prezident, který je 

nadřízeným všech policistů. Policejního prezidenta jmenuje a odvolává ministr vnitra se 

souhlasem vlády. V policii ČR působí: 

 sluţba pořádkové policie a sluţba ţelezniční policie, 

 sluţba kriminální policie a vyšetřování, 

 sluţba dopravní policie, 

 sluţba správních činností, 

 ochranná sluţba, 

 sluţba cizinecké policie, 

 útvar rychlého nasazení, 

 letecká sluţba. 

Zdroj: http://pcr.cz/ 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Policie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_vnitra_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_Langer
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_Langer
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atvar_rychl%C3%A9ho_nasazen%C3%AD
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2.3.2 Úkoly policie ČR 

Policie plní zejména tyto úkoly: 

 chrání bezpečnost osob a majetku, 

 spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku, a byl-li porušen, činí opatření 

k jeho obnovení, 

 vede boj proti terorismu, 

 odhaluje trestné činy, zjišťuje jejich pachatele a realizuje opatření při předcháze-
ní trestné činnosti, koná vyšetřování o trestných činech – v trestním řízení vy-

stupuje jako policejní orgán (odhalování a prověřování skutečností nasvědčující 

tomu, ţe byl spáchán trestný čin, jehoţ pachatelem je policista, však provádí In-

spekce ministra vnitra a vyšetřování koná státní zástupce), 

 ve vymezeném rozsahu zajišťuje ochranu státních hranic, 

 zajišťuje ochranu ústavních činitelů a bezpečnost chráněných osob, kterým je při 
jejich pobytu na území České republiky poskytována osobní ochrana podle me-

zinárodních dohod, 

 zajišťuje ochranu zastupitelských úřadů, ochranu sídelních objektů Parlamentu, 
prezidenta republiky, Ústavního soudu, Ministerstva zahraničních věcí, Minis-

terstva vnitra a dalších objektů zvláštního významu pro vnitřní pořádek a bez-

pečnost určených vládou, 

 dohlíţí na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho říze-
ní, 

 odhaluje přestupky, 

 projednává některé přestupky (např. na úseku provozu na pozemních komunika-
cích), 

 ve spolupráci s obcemi se podílí na zabezpečování místních záleţitostí veřejného 
pořádku a další. 

2.4 Zdravotnická Záchranná Služba (ZZS) 

Zdravotnická záchranná sluţba (ZZS) zajišťuje odbornou 

přednemocniční neodkladnou péči. Přednemocniční neodkladná 

péče (PNP) je definována jako péče o postiţené na místě jejich 

úrazu nebo náhlého onemocnění, v průběhu jejich transportu 

k dalšímu odbornému ošetření a při jejich předání do zdravot-

nického zařízení. 

PNP je poskytována při stavech, které: 

 bezprostředně ohroţují ţivot postiţeného, 

 způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé následky, 

 mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti, 

 působí náhlé utrpení a bolest, 

 působí změny chování a jednání, ohroţující postiţeného nebo jeho okolí. 

Zdroj: 

http://www.zachrannasluzba.cz 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Terorismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%BD_%C4%8Din
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pachatel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%AD_%C5%99%C3%ADzen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Policejn%C3%AD_org%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Inspekce_ministra_vnitra&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Inspekce_ministra_vnitra&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_z%C3%A1stupce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Parlament_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prezident_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astavn%C3%AD_soud
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_zahrani%C4%8Dn%C3%ADch_v%C4%9Bc%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_vnitra_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_vnitra_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99estupek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nemoc
http://cs.wikipedia.org/wiki/Transport
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zdravotnick%C3%A9_za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zdravotnick%C3%A9_za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivot
http://cs.wikipedia.org/wiki/Smrt
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Utrpen%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bolest
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jedn%C3%A1n%C3%AD&action=edit&redlink=1
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Přednemocniční neodkladnou péči je ZZS, na základě vyhlášky č. 434/1992 Sb. 

ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 28. července 1992 o zdravotnické 

záchranné sluţbě, povinna poskytnout pacientovi do patnácti minut od zavolání na tís-

ňovou linku 155, mimo případů, hodných zvláštního zřetele. K tomuto účelu jsou k dis-

pozici tzv. výjezdové skupiny, neboli zdravotnické týmy záchranné sluţby, které zasa-

hují u pacientů v terénu. 

Většina krajských středisek záchranné sluţby disponuje těmito druhy pozemních 

posádek: 

 Rychlá lékařská pomoc (RLP) 

 Rychlá zdravotnická pomoc (RZP) 

 Rendez-vouz (RV) 

Liberecký kraj má jako jediný zavedené pouze dva druhy posádek záchranné 

zdravotnické sluţby: 

 Doktor, 

 Paramedik. 

2.4.1 Rychlá lékařská pomoc (RLP) 

Posádku RLP tvoří většinou tříčlenný tým: 

 lékař - vedoucí týmu, 

 zdravotnický záchranář či střední zdravotnický pracovník (zdravotní sestra 
s postgraduálním vzděláním zaměřeným na akutní péči), 

 řidič – záchranář – odpovídá nejen za bezpečnou jízdu vozidla, ale spolupracuje 
se zbytkem týmu při ošetřování pacienta. 

Výjezdová skupina rychlé lékařské pomoci zasahuje u pacientů akutně ohroţe-

ných selháním základních ţivotních funkcí. Sanitka s lékařem tedy vyjíţdí k postiţe-

ným, kteří se nalézají v bezprostředním ohroţení ţivota. Jedná se tedy například o: 

 zástavu dechu a oběhu, 

 bolesti na hrudi, 

 poruchy vědomí, 

 dechové obtíţe, 

 dopravní nehody, 

 váţné úrazy.  

Posádka vyjíţdí k postiţeným ve speciálně vybaveném sanitním voze, kde má 

k dispozici vše potřebné k vyšetření, ošetření a zajištění pacienta v kritickém stavu. 
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2.4.2 Rychlá zdravotnická pomoc (RZP) 

Posádka RZP je nejméně dvoučlenná: 

 střední zdravotnický pracovník, 

 řidič – záchranář. 

Výjezdová skupina rychlé zdravotnické pomoci je vysílána k pacientům, jejichţ 

zdravotní stav po vyhodnocení výzvy operačním střediskem nevyţaduje zásah lékaře 

záchranné sluţby. Jde o nekomplikované úrazy i neúrazové stavy, které nepředpokládají 

nutnost diagnostické činnosti a akutní léčbu. 

Skupiny RZP provádějí rovněţ sekundární převozy náhle zhoršených pacientů 

z ordinací praktických lékařů, nebo zasahují spolu s posádkami rychlé lékařské pomoci 

u větších dopravních nehod. 

Pokud pacienta zajišťuje posádka RZP, měla by jej bez výjimek předat do lékař-

ské péče. Absence lékaře v týmu omezuje kompetence zdravotníka v oblasti aplikace 

léků a některých terapeutických postupů. 

Zdravotničtí záchranáři a sestry-specialistky jsou kompetentními zdravotníky, 

kteří se dovedou o pacienta spolehlivě postarat. V případě potřeby mohou stav postiţe-

ného konzultovat vysílačkou či telefonem s lékařem, nebo si jej na místo i přivolat. 

2.4.3 Rendez-vouz (RV) 

V několika krajích a městech pracuje záchranná sluţba v tzv. setkávacím systé-

mu, neboli „rendez-vouz“. Lékař v tomto případě vyjíţdí k pacientům v osobním nebo 

v terénním automobilu. 

Posádku tvoří: 

 lékař, 

 střední zdravotnický pracovník, 

 řidič-záchranář. 

Vozidlo je jako u předchozích posádek vybaveno potřebnými prostředky k zá-

chraně postiţeného, a to včetně ventilátoru a monitoru srdeční činnosti, nemá však po-

chopitelně moţnost nemocného transportovat. 

Systém přednemocniční neodkladné péče se pouţitím RV stává flexibilnějším 

a umoţňuje lepší pohyblivost lékaře v terénu. Ten není vázán na sanitku a v případě 

potřeby můţe po ošetření pacienta ihned odjet k dalšímu zásahu. 
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Systém funguje tak, ţe v případě, kdy je moţné, ţe pacienta nebude nutno trans-

portovat do zdravotnického zařízení (tedy například k epileptickým či astmatickým zá-

chvatům apod.), vysílá operační středisko pouze vozidlo rendez-vouz. Po ošetření léka-

řem zůstává pacient doma. Je-li zapotřebí zajistit jeho převoz do nemocnice, posádka 

rendez-vouz si přivolá sanitku RZP. 

V některých případech, jeţ jsou na první pohled velmi závaţné, nebo se pacient 

nalézá na ulici, je operačním střediskem vyslána posádka RZP a RV zároveň. 

2.4.4 Doktor 

Sloţení posádky: 

 řidič-záchranář, 

 lékař. 

K transportu posádky na místo neštěstí je vyuţíváno osobní vozidlo. Tímto vo-

zem se nepřeváţí pacienti. Krajské operační středisko tento typ posádky vysílá k pacien-

tům, kteří jsou bezprostředně ohroţeni na ţivotě nebo naopak tam, kde se předpokládá, 

ţe můţe být pacient ošetřen na místě, a tudíţ si jeho zdravotní stav nevyţaduje transport 

do zdravotnického zařízení. 

Tento typ posádky je srovnatelný s posádkou rendez-vouz ostatních krajů. 

2.4.5 Paramedik 

Sloţení posádky: 

 řidič-záchranář, 

 paramedik (záchranář). 

Tento typ posádky vyuţívá ke své práci sanitní vozidla, která umoţňují i trans-

port pacientů. 

Krajské operační středisko tento typ posádky vysílá k pacientům, jejichţ zdra-

votní stav je váţný, avšak neohroţuje pacienta bezprostředně na ţivotě. Jde například 

o zlomeniny končetin, lehké úrazy hlavy, bolesti břicha, počínající porod atp. Společně 

s posádkou „Doktor" je tento vůz vysílán ke všem stavům, kdy je pacient bezprostředně 

ohroţen na ţivotě a bude třeba ho po ošetření transportovat do zdravotnického zařízení. 

Tento typ posádky je srovnatelný s posádkou RZP. 
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2.5 Výjezdová stanoviště ZZS v ČR 

Zdravotnická záchranná sluţba je v ČR rozdělena podle krajů. V kaţdém kraji se 

nachází jedno krajské operační středisko. Hlavním úkolem krajského operačního stře-

diska je příjem tísňového volání (především z linky 155, případně z telefonního centra 

volání hasičského záchranného sboru z linky 112), dále pak řízení a koordinace činnosti 

výjezdových skupin spadajících do daného kraje.  

ČR je rozdělena do 13 krajů + hlavní město Praha. Krajská operační střediska se 

většinou nacházejí v krajských městech. Tabulka č. 1 zachycuje kraje a jejich města 

s krajskými operačními středisky. 

Tabulka 1. Rozmístění krajských operačních středisek v jednotlivých krajích (3) 

Kraj Krajské operační 

středisko 

Kraj Krajské operační 

středisko 

Praha Praha Královéhradecký kraj Hradec Králové 

Středočeský kraj Kladno Pardubický kraj Pardubice 

Liberecký kraj Liberec Vysočina Jihlava 

Ústecký kraj Ústí nad Labem Jihomoravský kraj Brno 

Plzeňský kraj Plzeň Olomoucký kraj Olomouc 

Karlovarský kraj Karlovy Vary Moravskoslezský kraj Ostrava 

Jihočeský kraj České Budějovice Zlínský kraj Zlín 

Celkem je na území ČR rozmístěno okolo 250 stanovišť záchranné sluţby a je-

jich rozdělení ukazuje tabulka č. 2. 

Tabulka 2. Počty stanovišť ZZS v jednotlivých krajích (3) 

Kraj Počet stanovišť Kraj Počet stanovišť 

Praha 17 Královéhradecký kraj 12 

Středočeský kraj 39 Pardubický kraj 14 

Liberecký kraj 13 Vysočina 16 

Ústecký kraj 19 Jihomoravský kraj 20 

Plzeňský kraj 20 Olomoucký kraj 14 

Karlovarský kraj 11 Moravskoslezský kraj 24 

Jihočeský kraj 23 Zlínský kraj 12 

2.6 Výkaz činnosti ZZS v ČR 

Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚIZS) vytváří roční statistiky ZZS. 

Poslední uveřejněnou statistikou je v současné době výkaz činnosti ZZS v roce 2007 

(vytvoření a zveřejnění 22. 8. 2008). Souhrnné celorepublikové statistiky za rok 2008 

dosud nebyly dopracovány. 
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Tabulka č. 3 zaznamenává počty výjezdových středisek a počty výjezdových 

skupin v České republice v roce 2007. 

Tabulka 3. Počty výjezdových středisek a jednotlivých posádek ZZS v roce 2007 (4) 

 
Počet 

linek 155 

Počet 

výjezdových 

stanovišť 

Počet výjezdových 

skupin v nepřetrţitém 

provozu 

Počet výjezdových 

skupin v omezeném 

provozu 

RLP + RV RZP RLP + RV RZP 

Operační středisko ÚSZS 206 247 274 123 172 32 

Jiné operační středisko 0 23 20 11 0 1 

Jiné dispečerské pracoviště 1 9 6 6 3 5 

Územní střediska záchranné sluţby (ÚSZS) jsou střediska zřizovaná kraji. Kaţ-

dé takové operační středisko zajišťuje přednemocniční neodkladnou péči určité části 

území kraje. Jiná operační střediska nespadají přímo do kompetence kraje, jedná se pře-

váţně o soukromé firmy vybavené vlastními vozy záchranné sluţby. Do kategorie jiná 

dispečerská pracoviště se řadí ta pracoviště, slouţící pouze ke komunikaci a příjmu na-

léhavých událostí a nejsou přímou součástí ÚIZS. 

Srovnání počtu výjezdových středisek ZZS v letech 2004 – 2007 zobrazuje ta-

bulka č. 4. Celkový počet středisek je takřka neměnný, jen se jednotlivá střediska po-

stupně přeskupují a počet středisek ÚSZS se navyšuje. Jediný pokles je zaznamenán 

mezi lety 2006 – 2007, kdy se celkový počet středisek sníţil o 4. 

Tabulka 4. Počty výjezdových stanovišť v letech 2004 – 2007 (4) 

 
Počet výjezdových stanovišť 

2004 2005 2006 2007 

Operační středisko ÚSZS 179 191 250 247 

Jiné operační středisko 65 61 23 23 

Jiné dispečerské pracoviště 17 10 10 9 

Statistiky do roku 2007 neuváděly počty jednotlivých výjezdových skupin, proto 

tedy nelze provést ani jejich srovnání.  

Tabulka č. 5 a obrázek č. 3 uvádí počty hovorů na tísňových linkách a následně 

počty výjezdů na základě volání na tísňovou linku. Na základě tísňové výzvy bylo řeše-

no celkem 686 296 událostí, tedy 94 % všech zásahů. Kromě toho bylo provedeno ještě 

43 949 ostatních zásahů (bez tísňové výzvy). V roce 2007 bylo řešeno celkem 36 udá-
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lostí s hromadným výskytem raněných/postiţených (10 a více mrtvých nebo těţce zra-

něných v rámci jedné události). 

Tabulka 5. Počty hovorů, událostí a zásahů řešených ZZS v roce 2007 (4) 

 Počet 

Hovory na tísňových linkách 2 522 856 

Události řešené na základě tísňové výzvy 686 296 

Ostatní zásahy (bez tísňové výzvy) 43 949 

Řešené události s hromadným výskytem raněných / postiţených 36 

 

Obrázek 3. Rozdělení řešení hovorů na tísňových linkách (4) 

Počty pacientů ošetřených podle povahy nejzávaţnějšího stavu řešeného posád-

kou zdravotnické záchranné sluţby (kaţdý pacient ošetřený zdravotnickou záchrannou 

sluţbou na základě tísňové výzvy je započítán právě jednou) jsou zobrazeny v tabulce 

č. 6 a obrázcích č. 4 a 5.  Celkový počet v roce 2007 představoval 686 326 pacientů, 

z toho 20,4 % bylo ošetřeno z důvodu traumat (rány, zlomeniny, popáleniny…), 64,2 % 

tvořilo ošetření somatických onemocnění (z nich zejména akutní koronární syndromy, 

cévní příhody mozkové a psychiatrická onemocnění) a 14,5 % připadlo na ostatní ošet-

ření. 

Pacienti se dle závaţnosti jejich zdravotního stavu rozdělují na 4 skupiny dle 

klasifikace NACA (National Advisory Committee on Aeronautics Score). NACA 1 – 3 

představuje takovou závaţnost zdravotního stavu (1 – lehkou, 2 – střední a 3 – vyso-

kou), kde funkční porucha nebo úraz neohroţuje bezprostředně ţivot pacienta. NACA 

4 – 5 představuje závaţnost stavu pacienta, kdy funkční porucha nebo úraz nepřímo či 

přímo ohroţuje jeho ţivot. NACA 6 znamená resuscitaci pacienta, kdy pacientovi se-

lhávají základní ţivotní funkce (dýchání a srdeční činnost). NACA 7 představuje úmrtí 

pacienta. 

686 296

1 836 560 Události (výjezdy) řešené 
na základě tísňové výzvy

Neřešené události, nebo 
události řešené pouze 
telefonicky
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Rozdělení pacientů podle závaţnosti jejich zdravotního stavu bylo v roce 2007 

následující: 89,9 % připadalo na ošetření NACA 1 – 3, 6,4 % na ošetření NACA 4 – 5, 

0,8 % na ošetření NACA 6 a 2,9 % pacientů na ošetření NACA 7. 

Počty exitů značí počty úmrtí pacientů před příjezdem zdravotnické záchranné 

sluţby. 

Tabulka 6. Počty pacientů ošetřených na základě tísňové výzvy v roce 2007 (4) 

 Počet 
Věk Počet 

exitů 0 – 3 4 – 19 20 – 64 65 + 

P
o
čt

y
 p

a
ci

en
tů

 p
o
d

le
 p

o
v
a
h

y
 n

ej
zá

v
a
ţn

ěj
ší

h
o
 s

ta
v
u

 ř
eš

en
éh

o
 

p
o
sá

d
k

o
u

 Z
Z

S
 

Traumata 140 168  1 758 

v tom 

NACA 1 – 3 130 365 2 985 16 971 75 974 34 435 

 
NACA 4 – 5 7 240 239 838 4 870 1 293 

NACA 6 763 21 64 536 142 

NACA 7 1 800 13 112 1 375 300 

Somatická onemocnění 440 835  12 476 

v tom 

NACA 1 – 3 392 444 8 901 17 857 171 411 194 275 

 
NACA 4 – 5 31 468 807 682 11 965 18 014 

NACA 6 4 387 46 30 1 539 2 772 

NACA 7 12 536 31 57 3 760 8 688 

Jiné a neznámé 99 378  4 409 

v tom 

NACA 1 – 3 90 096 2 519 7 981 52 267 27 329 

 
NACA 4 – 5 4189 268 356 2 227 1 338 

NACA 6 585 15 21 262 287 

NACA 7 4 508 38 39 1 954 2 477 

S
eb

ev
ra

ţd
y

 

Sebevraţdy a pokusy 5 945   

v tom 

NACA 1 – 3 3 983 1 447 3 184 351  

NACA 4 – 5 895 0 82 711 102  

NACA 6 83 0 5 63 15  

NACA 7 984 0 23 740 221  

Celkový počet pacientů 686 326  18 643 
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Obrázek 4. Počty pacientů rozdělených podle druhu ošetření v roce 2007 (4) 

 

Obrázek 5. Počty pacientů rozdělených podle závaţnosti zdrav. stavu v roce 2007 (4) 

Tabulka č. 7 ukazuje dojezdové časy posádek v roce 2007. Ve více neţ 89 % by-

la dojezdová doba k hlášené události kratší neţ 15 min. Tabulka uvádí i počty zaháje-

ných a úspěšných KPCR. Z tabulky lze pozorovat skutečnost, ţe se počet neúspěšných 

KPCR blíţí k 55 %. 

KPCR (Kardiopulmocembrální resuscitace) je soubor opatření a výkonů k ne-

prodlenému obnovení oběhu okysličené krve u osoby postiţené náhlým selháním jedné, 

nebo obou základních ţivotních funkcí – dýchání a krevního oběhu. Mezi KPCR patří 
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například umělé dýchání z úst do úst, nepřímá masáţ srdce, či jiná odborná resuscitace 

pomocí přístrojů.  

Pro poskytnutí správné první pomoci, jeţ je součástí KPCR, je v prvé řadě důle-

ţité zajištění průchodnosti dýchacích cest záklonem hlavy, předsunutím dolní čelisti 

a zastavení masivního krvácení, v nouzi stlačením rány holými prsty. Dále se do příjez-

du ZZS provádí nepřímá srdeční masáţ a umělé dýchání. Prioritu má srdeční masáţ 

oproti dřívějšímu přístupu, kdy se upřednostňovalo umělé dýchání. Umělé dýchání nyní 

provádíme většinou jen u dětí (2x za minutu 1 vdech), u dospělých jen v případě, ţe 

záchranu poskytují dva lidé. 

Hlavním významem srdeční masáţe je překlenutí období mezi zástavou srdce 

a odbornou lékařskou pomocí. Několik minut od zástavy je reálná naděje na plné obno-

vení ţivotních funkcí a plnohodnotného ţivota. Srdeční masáţ zřídka vyřeší původní 

problém, ale zpomalí postupný proces umírání. 

Tabulka 7. Dojezdové časy posádek ZZS v roce 2007 (4) 

 
Počet 

minut událostí celkem 

Dojezdová doba celkem 6 679 873 673 944  

- dojezd do 15 minut  602 170  

Zahájené KPCR   8 129 

- primárně úspěšné KPCR   3 403 

- sekundárně úspěšné KPCR   303 

Primárně úspěšné KPCR jsou takové, kdy resuscitovaný pacient po ukončení vý-

jezdu ţil a byl předán na lůţkové oddělení. Oproti tomu u sekundárně úspěšných KPCR 

musí resuscitovaný pacient kdykoli v průběhu prvních 6 týdnů od KPCR dosáhnout 

úplné nebo částečné soběstačnosti. 

Srovnání celkových dojezdů a dojezdů do stanovených 15 minut posádek ZZS 

v letech 2005 – 2007 uvádí tabulka č. 8 a obrázek č. 6. V roce 2006 se počet dojezdů 

zvýšil oproti roku 2005 téměř o 12 %, nicméně počet dojezdů do 15 minut zůstal stále 

pod 90 %. 
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Tabulka 8. Počty událostí s výjezdy posádek ZZS v letech 2005 – 2007 (4) 

 Počet událostí 

2005 2006 2007 

Dojezdů celkem 611 483 684 181 673 944 

- dojezd do 15 minut 545 499 603 879 602 170 

- dojezd do 15 minut [%] 89,2 88,3 89,4 

Obrázek 6. Počty dojezdů posádek ZZS v letech 2005 – 2007 (4) 

Počty výjezdů jednotlivých posádek ZZS v letech 2005 – 2007 zachycují tabulky 

č. 9, 10 a obrázek č. 7. Mezi roky 2005 a 2006 nastal prudký nárůst výjezdů posádek 

RLP a RZP. V roce 2007 se počty výjezdů posádek RZP poprvé dostávají nad počet 

výjezdů RLP, coţ by mohlo naznačovat finanční úspory (posádka bez lékaře vyjde urči-

tě levněji neţ posádka s lékařem), nebo ubývání událostí vyţadujících zásah lékaře. 

Primární výjezdy posádek RV se vţdy pohybují okolo 70 tisíc. 

Tabulka 9. Počty výjezdů jednotlivých posádek ZZS v roce 2007 (4) 

 RLP RZP RV 

Počet primárních výjezdů 322 424 336 099 72 602 

Počet sekundárních výjezdů 23 733 46 052 1 309 

Počet vozidel 353 286 69 

Tabulka 10. Počty výjezdů posádek ZZS v letech 2005 a 2006 (4) 

 2005 2006 

RLP RZP RV RLP RZP RV 

Počet primárních výjezdů 295 968 245 226 68 235 330 146 291 629 67 784 

Počet sekundárních výjezdů 26 109 53 543 654 24 978 48 168 453 

Počet vozidel 365 251 75 345 236 56 
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Obrázek 7. Počty primárních výjezdů posádek ZZS v letech 2005 – 2007 (4) 
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3 Porovnání situace v ČR a ostatních zemích EU 

Ve světě není vůbec pravidlem a samozřejmostí, ţe by byl lékař součástí výjez-

dového týmu. V některých zemích jsou v posádkách obvykle pouze tzv. paramedici, 

tedy nelékaři (srovnatelní s našimi vysokoškolsky vzdělanými záchranáři - absolventy 

bakalářského studia). Lékařská péče je tak pacientovi poskytnuta aţ po příjezdu do ne-

mocnice. V našem systému lékař ve většině případů vyjíţdí přímo k postiţenému – do-

mů či do terénu. 

Činnost záchranné sluţby v ČR tedy rozhodně nespočívá v co nejrychlejším na-

loţení pacienta a pouhém odvozu do nemocnice. Hlavním úkolem záchranné sluţby ČR 

je v co nejkratší době dostat kvalifikovanou pomoc k pacientovi. 

Záchrana začíná jiţ na místě události a posádka mnohdy provádí u postiţeného 

řadu náročných výkonů a opatření, které mají za cíl maximalizovat šanci pacienta na 

dobré přeţití (přeţití bez trvalých následků). Stav pacienta také v řadě případů vyţaduje 

daleko spíše šetrný a klidný transport do nemocnice neţ rychlou a riskantní jízdu (po-

kud je pacient stabilizovaný, rychlá jízda můţe přispět ke zvýšení neklidu či úzkosti). 

V následujících kapitolách budou podrobněji rozepsány systémy záchranné 

sluţby u dvou našich sousedů – Německa a Slovenské republiky. 

3.1 Německý přístup k řešení urgentních situací 

Připravenost na katastrofy a jejich zdolávání jsou v Německu úlohou společnos-

ti. Spolková vláda převedla odpovědnost za řešení katastrof na 16 spolkových zemí. 

Totéţ platí pro civilní obranu a ochranu obyvatelstva v případě válečného nebo meziná-

rodního ohroţení. Spolkové země nesou také odpovědnost za legislativu ohledně zdra-

votnické záchranné sluţby, hasičského záchranného sboru a řešení katastrof (přírodních 

i technologických). Za organizaci těchto sluţeb odpovídají okresy a svobodná města. 

Německý systém je zaloţen na principu rozloţení odpovědnosti mezi státní a soukromé 

instituce. Řada státních i soukromých záchranných organizací odpovídá za provádění 

záchranných prací při katastrofě. V Německu jde o tyto organizace: 

Státní (vládní): 

 Technisches Hilfswerk (THW / celostátní technická pomocná sluţba), 

 Feuerwehren (hasičské sbory / profesionální a dobrovolné), 

 Akademie pro krizové plánování a ochranu obyvatelstva v Ahrweileru. 
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Soukromé: 

 Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland (ASB/ Asociace Samaritánů Německa), 

 Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS, Něm. námořní zá-

chranná sluţba), 

 Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG/ Německá společnost pro záchranu 
ţivota), 

 Deutsches Rotes Kreuz (DRK/ Německý Červený kříţ), 

 Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH/ Záchranná sluţba Johanité), 

 Malteser Hilfsdienst (MEID/ Maltézská pomocná sluţba). (5) 

ASB, DRK, JUH a MHD se specializují na záchranné práce, zdravotní a sociální 

péči a na záchranné práce při katastrofě. 80 % ze zdravotnické záchranné sluţby a 95 % 

zdravotní péče při katastrofách je zajištěno pomocí těchto nevládních organizací. Ne-

vládní i vládní organizace zaměstnávají více neţ 1,2 mil. dobrovolníků a asi 100 000 

profesionálů. Záchrannou sluţbu vykonávají profesionálové, záchranné práce při kata-

strofě provádějí dobrovolníci. Německá ústava umoţňuje přivolat v případě katastrofy 

armádu, aby pomohla záchranným organizacím při jejím zdolávání. Ve všech okresech 

i svobodných městech vytváří úřady při katastrofě krizové štáby. Při záchranných ak-

cích pracuje na místě neštěstí operační velení. Ve většině okresů a svobodných měst 

jsou vedoucí lékaři záchranné sluţby spolu s veliteli hasičů odpovědni za řízení zá-

chranných prací. Všichni lékaři záchranné sluţby i zdravotních úřadů absolvují speciál-

ní výcvik nebo 520 hodinový kurs (paramedici). Všichni dobrovolníci zdravotní sluţby 

z organizací pověřených zdoláváním katastrof prošli zvláštním speciálním kursem (90 

hod.). V minulém desetiletí došlo v ochraně obyvatelstva, krizovém řízení a ochraně 

před katastrofou v SRN k reorganizaci. V roce 1997 byla ochrana obyvatelstva refor-

mována novým federálním zákonem. Likvidace následků katastrof ve spolkových ze-

mích byla spolkovou vládou podpořena zakoupením asi 9000 vozidel a financováním 

vzdělávání a výcviku. (5) 

3.1.1 Scoop and Run nebo Stay and Play? 

V současné době dochází v německém záchranném systému kvůli finančním 

problémům ke snahám o ekonomický přístup. I ty nejzákladnější záleţitosti urgentní 

medicíny jsou prověřovány správními úřady. Hlavním tématem posledních diskusí je 

otázka, zda je nutný přednemocniční lékařský systém, nebo zda jej nelze nahradit rych-

lým transportem do nemocnice. Proto se v Německu zkoumají zkušenosti ze zahraničí, 
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např. z USA. Tam je prioritní přístup „Scoop and Run“, tedy co nejrychlejší převoz pa-

cienta do nejbliţší nemocnice bez primárního lékařského ošetření. (5) 

Na rozdíl od tohoto přístupu se u těţších úrazů v Německu pouţívá přístup „Stay 

and Play“. Cílem je zabránit vzniku nebo aspoň minimalizovat moţnost sekundárního 

poškození orgánů vyvolaného posttraumatickým šokem poskytnutím první pomoci. (5) 

Argument ve prospěch přístupu „Scoop and Run“ by mohl být v urychlení ně-

meckého záchranného systému. V průměru se záchranná sluţba dostane k pacientovi do 

7.4 minut, v denních hodinách ve velkých městech jiţ do 6.2 min. K 40 % pacientů se 

pomoc dostane během 5 minut, ale pouze ve 29 % těchto případů je na místě lékař. Do 

10 minut po nehodě se dostane pomoc k 80.3 % pacientů, jen v 68 % z nich je na místě 

také lékař. Proto je třeba vyhodnotit, zda je rychlý přístup „Scoop and Run“ s převozem 

do nejbliţší nemocnice bez větší přednemocniční péče v zájmu pacientů. Většina argu-

mentů ve prospěch „Scoop and Run“ přichází z USA. Někteří odborníci tvrdí, ţe při 

závaţném krvácení je třeba dát přednost rychlému transportu a kompetentnímu chirur-

gickému zákroku. Zavedení periferního intravenózního katétru trvá začínajícímu 

i středně pokročilému záchranáři asi 10 – 12 min. Transportní časy v USA jsou průměr-

ně 8.5 minuty, a tedy zaberou méně času neţ naloţení katétru. (5) 

Je třeba zdůraznit, ţe mezi Evropou a USA je rozdíl v typech poranění (v USA 

více penetrujících poranění hrudníku a břicha střelnými nebo bodnými ranami) 

a v transportních časech (v Evropě nejsou nemocnice tak hustě rozloţeny). To jsou jed-

ny z hlavních důvodů, proč nelze přenést americký systém jednoduše do Evropy či do 

Německa. Kvůli větším vzdálenostem jsou transportní doby delší a pacient je tedy déle 

bez nemocničního ošetření. Navíc finanční problémy německého zdravotnictví vedou 

poměrně často k nepřijetí pacienta v nejbliţší nemocnici, tj. k jevu zvanému „urgentní 

turistika“. (5) 

Delší doba převozu přispívá ke zvýšení psychických dopadů na pacienta a vyţa-

duje si přednemocniční stabilizaci. Transportní stres můţe vést k dalšímu traumatu 

a k dekompenzaci nestabilního organismu. (5) 

Nové vyhodnocení přístupu „Scoop and Run“ vojenskými lékaři vedlo k před-

pokladu, ţe by mělo být od tohoto systému opuštěno a mělo by být dále prováděno ur-

gentní ošetření na místě události. Je třeba uvést, ţe přístup „Scoop and Run“ je v USA 

preferován nejen z medicínských, ale i z právních či logistických důvodů. Lékaři ob-
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vykle přednemocniční terapii neprovádějí. Proto otázka, zda vyslat či nevyslat na místo 

neštěstí lékaře nebyla nikdy poloţena. Spíše se zjišťovalo, jaký druh urgentní terapie má 

mít paramedik povoleno provádět. Zákroky prováděné paramediky v Německu nelze 

srovnávat s těmi, které provádějí paramedici v USA, vzhledem k odlišnému výcviku 

a popisu práce. Všechny tyto rozdíly osvětlují různost uvedených dvou systémů. (5) 

Lze tedy konstatovat, ţe změna časné intenzivní terapie („Stay and Play“) na 

ekonomicky výhodnější systém „Scoop and Run“ bez speciálně vyškolených lékařů 

urgentní péče nemůţe být v Německu akceptována. Reálné sníţení nákladů lze docílit 

pouze optimalizací výkonů urgentní péče na všech úrovních, tj. přednemocniční, ne-

mocniční i rehabilitační. (5) 

3.2 Situace na Slovensku 

Záchranná zdravotnická sluţba na Slovensku je v současnosti, aţ na několik má-

lo středisek, v soukromých rukách. 

Na území SR je nyní provozováno 264 výjezdových skupin ZZS. Tento počet je 

zásluhou čtyřletých státních licencí, které byly soukromým záchranným sluţbám uděle-

ny v roce 2006. Za 2 roky se tak počet výjezdových skupin v SR díky těmto licencím 

zvedl z počtu 91 na současných 264, čímţ jak sami uvádějí, udělali ve dvou letech tako-

vý pokrok, který by jinak trval 15 let. 

Srovnání počtu výjezdových skupin a obyvatel SR a ČR je zobrazen v tabulce 

č. 11. Jak lze vidět Česká republika má o 48 % více obyvatel a pouze o 40 % více vý-

jezdových skupin. Na jednu výjezdovou skupinu v ČR tak připadá o 3350 obyvatel více 

neţ v SR.  

Tabulka 11. Srovnání ZZS ČR a SR (4, 6, 7) 

 Česká republika Slovenská republika 

Počet výjezdových skupin ZZS 440 264 

Počet obyvatel 10 467 542 5 396 168 

Obyvatel na 1 skupinu 23 790 20 440 

10 467 542 / 20 440 ≈ 512; 512 – 440 = 72 

Pokud by mělo být v ČR zachováno stejné procento pokrytí obyvatelstva výjez-

dovými skupinami jako v SR, muselo by výjezdových skupin v ČR nejméně 72 přibýt.  
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4 Matematický aparát 

4.1 Základní pojmy teorie grafů 

Neorientovaný graf je představován uspořádanou trojicí G = (V, X, p), kde 

V označuje mnoţinu vrcholů a X mnoţinu hran grafu G. Zobrazení mnoţiny X na mno-

ţinu všech neuspořádaných dvojic (u, v), kde u, v V se nazývá incidencí grafu G – p. 

(5, str. 5) 

Incidence p grafu přiřazuje kaţdé jeho hraně neuspořádanou dvojici vrcholů: je-

li incidence hrany h X: p(h) = (u, v) hovoříme, ţe hrana h inciduje s vrcholy u a v. Vr-

choly u, v V nazýváme krajními vrcholy hrany h. (5, str. 5) 

4.2 Lokační úlohy 

V praxi se setkáváme s úlohami, které zařazujeme do skupiny lokačně-

alokačních úloh. Jedná se například o: 

a) rozmístění stanovišť vozidel hasičské ochrany, 

b) rozmístění stanovišť záchranné sluţby, 

c) rozmístění pekáren, skladů apod., 

d) rozmístění poštovních úřadů, bankomatů, apod., 

e) rozmístění opraven osobních a nákladních automobilů, 

f) rozmístění čistíren, sběren prádla, apod., 

g) rozmístění skládek posypového materiálu pro zimní údrţbu cest, apod. 

Společným pro všechny tyto úlohy je potřeba výběru místa pro jedno nebo více 

středisek obsluhy, ze kterých budeme obsluhovat vrcholy nebo úseky sítě. Úlohy mají 

několik odlišností: 

 počty rozmisťovaných středisek, 

 jde-li o obsluhu vrcholů, úseků nebo hran sítě, 

 kritérium kvality řešení. Úlohy a), b) jsou úlohy typu minmax, kde poţadujeme, 

aby čas t, ve kterém se dosáhne kaţdé místo v síti, byl minimální; v ostatních 

případech jde o to, aby se minimalizoval celkový počet najetých kilometrů, 

 ve způsobu obsluhy úseků. V případě a), b) se náhodně (s určitým pravděpodob-

nostním rozdělením) vybere bod na úseku, který je nutno obslouţit. Vozidlo do 
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bodu zajede a vrátí se po stejné cestě zpět. V případě g) se úsek (v, w) obsluhuje 

tak, ţe obsluha do úseku vstoupí v jednom z vrcholů v nebo w, potom projede 

celý úsek aţ do druhého vrcholu, kde úsek opustí. 

Kombinací těchto moţností dostaneme řadu odlišných úloh, vyţadujících různé 

matematické modely a metody řešení. 

Sítí se rozumí souvislý, vrcholově a hranově ohodnocený graf G = (V, X) bez 

smyček. Příklad sítě je uveden na obrázku č. 8. 

 

Síť vyjadřuje běţnou komunikační sít: 

 vrchol – křiţovatka komunikací, uzel, 

 hrana – úsek, 

 váha vrcholu – w(v) = poţadavek na obsluhu vrcholu, 

 ohodnocení hrany – o(h) = délka úseku, 

 váha hrany – w(h) = např. důleţitost komunikace. 

Při výpočtu dopravní práce související s obsluhou vrcholu vj z depa umístěného 

ve vrcholu vi se vychází z následující úvahy. Obsluhující vozidlo se z depa vi přemístí 

do obsluhovaného vrcholu vj po nejkratší cestě, po obsluze se opět po téţe nejkratší ces-

tě vydává vozidlo zpět do depa. Počet najetých kilometrů se rovná dvojnásobku vzdále-

nosti vrcholu vj od depa vi tedy: 2 d(vi, vj). 

Projetou vzdálenost násobíme váhou vrcholu w(vj), která vyjadřuje počet obslu-

hovaných poţadavků ve vrcholu vj. 

Depem se rozumí místo na síti, kde je umístěno středisko obsluhy. Mnoţinu dep 

označíme Dk, počet dep označíme – k = |Dk |. Pro k platí: 1 ≤ k ≤ p, kde p = |V |. 
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4.2.1 Základní pojmy lokačních úloh 

Atrakčním obvodem – A(v) depa v  Dk se označí mnoţina vrcholů a hran sítě, 

pro které platí: 

u  A(v), pokud  depo w  Dk, pro které d(w, u) < d(v, u), 

h  A(v), pokud  depo w  Dk, pro které d(w, h) < d(v, h). 

Vzdálenost hrany h od depa v  Dk je definována: 

d(v, h) = min { d(v, r), d(v, s) }, kde incidence hrany h  X je p(h) = (r, s). 

Vzdálenost vrcholu u  V od depa v  Dk je definována jako délka minimální 

cesty: 

d(u, v) = 
),(

Mv)(u, m
)(min

vumh

ho , kde M je mnoţina všech cest mezi vrcholy u a v. 

Prvotním atrakčním obvodem A (v) depa v  Dk se rozumí mnoţina všech 

vrcholů a hran sítě, pro které platí: 

u  A (v), pokud  depo w  Dk, pro které d(w, u) ≤ d(v, u), 

h  A (v), pokud  depo w  Dk, pro které d(w, h) ≤ d(v, h). 

Přiděleným atrakčním obvodem A*(v) depa v  Dk se rozumí mnoţina vrcho-

lů a hran sítě splňující následující vztahy: 

A (v)  A*(v)  A(v) pro kaţdé depo v  Dk 

VXvA
kDv

 )(*
, 

A*(v)  A*(u) = 0 pro u ≠ v; u, v  Dk. 

4.2.2 Obsluha vrcholů sítě 

Mnoţinou dep Dk (|Dk| = k) se nazve vrcholově optimální umístění k dep na síti 

G = (V, X), kdyţ pro ni platí: 

f(Dk) = )(min
kD

kDf , 

kde 
kDv vAu

k uwvudDf
)(*

)(),(2)( . 

kD  jsou všechny k-prvkové podmnoţiny V. 
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4.2.3 Obsluha hran sítě 

Mnoţinu k dep Dk (|Dk| = k) nazveme hranově optimálním umístěním k dep na 

síti G = (V, X), kdyţ pro ni platí: 

g(Dk) = )(min
kD

kDg , 

kde 
kDv vAh

k hwhohvdDg
)(*

)())(),(2()( . 

kD  jsou všechny k-prvkové podmnoţiny V. 

Depa nemusí být obecně umístěna pouze ve vrcholech sítě, ale mohou být umís-

těna i na hranách sítě. 

Pro lokační úlohy platí zevšeobecněná Hakimiho věta: 

Nechť pro libovolnou mnoţinu bodů (ne vrcholů) sítě G = (V, X) - Yk jsou funk-

ce f(Yk), g(Yk) formálně definovány stejně jako f(Dk), g(Dk). Potom existuje alespoň jed-

na mnoţina k vrcholů Dk ( kD ) sítě G = (V, X), pro kterou platí: 

f(Dk) ≤ f(Yk) resp. g(Dk) ≤ g(Yk) 

Lokační problém je kombinatorická úloha třídy Ck (p). Jde o určení kombinace 

k-té třídy z p prvků p = | V |. 

Kapitola převzata ze skript Operační výzkum I, Doc. Ing. Josef Volek, CSc., 

strany 68 – 71. 

4.3 Hledání nejkratší cesty na grafech 

Úlohy o hledání nejkratší cesty mohou být rozčleněny takto:  

 hledání nejkratší cesty z daného počátečního vrcholu do daného koncového vr-

cholu, 

 hledání nejkratší cesty z daného počátečního vrcholu do všech ostatních vrcholů 
grafu (popř. hledání nejkratší cesty ze všech ostatních vrcholů do daného konco-

vého vrcholu), 

 hledání minimální cesty mezi libovolnými dvěma vrcholy grafu. 

K řešení prvních dvou typů úloh se pouţívá Dijkstrova algoritmu. Pro hledání 

minimální cesty mezi libovolnými dvěma vrcholy se uţívá Floydův algoritmus. Jeho 

výsledkem je matice vzdáleností mezi vrcholy (distanční matice), s vyuţitím této matice 

a matice přímých vzdáleností (matice pouze s přímými vzdálenostmi mezi dvěma vr-

choly) lze pak snadno určit i minimální cestu mezi vybranými dvěma vrcholy.  
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4.3.1 Dijkstrův algoritmus 

Dijkstrův algoritmus slouţí k nalezení nejkratší cesty v grafu. Funguje nad hra-

nově ohodnoceným grafem, v grafu se však nesmí vyskytnout záporné hodnoty. Jeho 

autorem byl nizozemský informatik Edsger Dijkstra. Algoritmus je konečný (pro jaký-

koliv konečný vstup algoritmus skončí), protoţe v kaţdém průchodu cyklu se do mno-

ţiny navštívených uzlů přidá právě jeden uzel, průchodů cyklem je tedy nejvýše tolik, 

kolik má graf vrcholů. (12) 

Popis algoritmu: 

 Mějme graf G, v němţ hledáme nejkratší cestu. Řekněme, ţe V je mnoţina všech 

vrcholů grafu G a mnoţina E obsahuje všechny hrany grafu G. Algoritmus pra-

cuje tak, ţe si pro kaţdý vrchol v z V pamatuje délku nejkratší cesty, kterou se 

k němu dá dostat. Označme tuto hodnotu jako d[v]. Na začátku mají všechny vr-

choly v hodnotu d[v]=∞, kromě počátečního vrcholu s, který má d[s]=0. Neko-

nečno symbolizuje, ţe neznáme cestu k vrcholu. (12) 

 Dále si algoritmus udrţuje mnoţiny Z a N, kde Z obsahuje uţ navštívené vrcholy 

a N dosud nenavštívené. Algoritmus pracuje v cyklu tak dlouho, dokud N není 

prázdná. V kaţdém průchodu cyklu se přidá jeden vrchol vmin z N do Z, a to ta-

kový, který má nejmenší hodnotu d[v] ze všech vrcholů v z N. (12) 

 Pro kaţdý vrchol u, do kterého vede hrana (označme její délku jako l(vmin,u)) z 

vmin, se provede následující operace: pokud (d[vmin] + l(vmin,u)) < d[u], pak 

do d[u] přiřaď hodnotu d[vmin] + l(vmin,u), jinak neprováděj nic. (12) 

 Aţ algoritmus skončí, potom pro kaţdý vrchol v z V je délka jeho nejkratší cesty 

od počátečního vrcholu s uloţena v d[v]. (12) 

Na obrázku č. 9 je zobrazen ilustrační běh Dijkstrova algoritmu na malém grafu. 

 

Obrázek 9. Ilustrační obrázek pro pochopení Dijkstrova algoritmu (12) 
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4.3.2 Floydův algoritmus 

Floydův algoritmus slouţí k nalezení nejkratší cesty mezi jakýmikoli dvěma vr-

choly v grafu. Vychází z matice přímých vzdáleností (matice pouze s přímými vzdále-

nostmi mezi dvěma vrcholy), jejíţ modifikací vytvoří distanční matici (matice 

s nejkratšími vzdálenostmi mezi dvěma vrcholy). Algoritmus je zaloţen na porovnání 

hodnot přímých a nepřímých vzdáleností.  

 

 

Hrana (i, j) patří do minimální cesty tehdy, pokud nevede minimální cesta jinu-

dy. Obrázek č. 10 nastiňuje tento problém graficky. Matematicky zapsáno: 

jiojkokio ,,, . 

Algoritmus je tvořen z následujících kroků: 

1) Sestavení matice přímých vzdáleností C, přičemţ pro prvky ijc  této matice 

platí: 

o 0ijc  pokud ji , 

o jiocij ,  pokud ji  a hrana spojující uzly ji,  existuje, 

o ijc  pokud ji  a hrana spojující uzly ji,  neexistuje. 

2) Zavedeme pomocnou proměnnou k a poloţíme 1k . Tato proměnná před-

stavuje index vrcholu, pře který provádíme přepočet. 

3) Provedeme přepočet jednotlivých prvků ijc  matice C podle pravidla 

kjikijij cccc ,min , přičemţ nepropočítáváme prvky matice, pro které platí 

ji  (hlavní diagonála matice), prvky, pro které platí kji,  (leţí v řádku 

či sloupci s indexem k), a prvky ki a kj , pro které ikc  a kjc . 

4) Pokud nk  (n je počet vrcholů grafu), potom poloţíme 1kk  a vracíme 

se zpět ke kroku 3). Je – li nk , je výpočet ukončen a poslední získaná ma-

tice je hledanou maticí vzdáleností. (11)  

Obrázek 10. Ilustrační obrázek pro pochopení Floydova algoritmu (11) 
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5 Programová implementace 

Tato část se zabývá samotnou programovou implementací optimalizačního pro-

gramu. V následujících kapitolách bude přiblíţen vývoj aplikace, představeny potřebné 

komponenty pro implementaci a vysvětleno podrobné ovládání jednotlivých funkcí 

aplikace. 

5.1 Shromáždění dat před implementací 

Před vlastním návrhem počítačového modelu bylo třeba nastudovat počty a roz-

místění stávajících výjezdových středisek záchranné sluţby v České republice. Kom-

pletní seznam všech obcí, ve kterých se nachází výjezdová střediska, je uveden 

v příloze A. 

Dalším a asi největším problémem bylo získat data silniční sítě České republiky. 

Ředitelství silnic a dálnic nabízí na svých internetových stránkách zdarma ke staţení 

silniční síť ČR pro vyuţití v  GIS (Geografický Informační Systém) aplikacích. Data 

jsou uloţena ve formátu Shapefile. Jedná se o nejpouţívanější a nejjednodušší formát 

přenosu geometrie dat, který je zaloţen na systému XBase (soubory s koncovkou dbf).  

V souborech dbf  se uchovávají atributy údajů (definice věty a hodnoty zázna-

mů). Formát XBase slouţí pro uchování dat právě jedné tabulky. Jelikoţ má kaţdý řá-

dek v souborech dbf přesně definovanou velikost musí se pro rozšíření přidat formát shp 

(soubor, ve kterém je uloţena geometrie) a shx (soubor s adresami počátků řádků sou-

borů shp). Shapefile je databázový formát a vazba jednotlivých souborů (shp, shx a dbf) 

je zde řešena přes stejná jména souborů. 

Ze stránek Ředitelství silnic a dálnic byly staţeny dva hlavní soubory useky.zip 

(obsahující useky.dbf, useky.sbn, useky.sbx, useky.shp, useky.shx) a uzly.zip 

(obsahující uzly.dbf, uzly.sbn, uzly.sbx, uzly.shp, uzly.shx). 

Pro potřeby samotné aplikace bylo třeba uvedené soubory dekódovat (získat in-

formace o souřadnicích jednotlivých uzlů a propojení úseků). K tomuto účelu byl nale-

zen program pro převod souborů shp do textové podoby shp2text. Program je freeware, 

je napsán v jazyce C a jeho pouţití je velice jednoduché. Po rozbalení staţeného archivu 

s programem (není třeba instalovat) je program ihned připraven k pouţití. Samotný pro-
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gram je určen pro příkazovou řádku (ve Windows spuštění příkazem cmd) a jeho synta-

xe je následující: 

shp2text [--gpx][--spreadsheet][--geo.position] shape_file.shp 

 shp2text --gpx shape_file.shp name_field# attribute_field# 

o Příkaz bez parametrů name_field#, attribute_field# uvede 

seznam sloupců v shp souboru. 

o Pokud se do parametrů name_field#, attribute_field# uve-

dou čísla sloupců, program vygeneruje seznam s těmito sloupci. 

 shp2text -–spreadsheet shape_file.shp 

o Vygeneruje seznam (tabulku) ze všech dat uvedených v souboru shp. 

Jednotlivé sloupce jsou od sebe odděleny znakem tabulátoru. 

 shp2text -–geo.position shape_file.shp 

o Vytvoří soubor pouze s geografickými údaji obsaţenými v shp bez 

dalších atributů. 

Program generuje výstup přímo na obrazovku, proto bylo zapotřebí pouţít pře-

směrování standardního textového výstupu do souboru. Takto vypadají příkazy, které ze 

staţených souborů useky.zip a uzly.zip vytvoří textové soubory pro další pouţití v apli-

kaci: 

shp2text --spreadsheet uzly.shp >> useky.xls 

shp2text --spreadsheet uzly.shp >> uzly.xls 

Program vygeneroval 2 textové soubory useky.xls a uzly.xls, ve kte-

rých jsou obsaţena veškerá data poskytovaná ředitelstvím silnic a dálnic. Kompletní 

seznam sloupců v uvedených souborech společně s jejich popisem zobrazují tabulky 

č. 12 a 13. 

Tabulka 12. Popis sloupců v souboru useky.xls (10) 

Název sloupce Popis 

ID 

Identifikátor úseku, kaţdý úsek je v souboru uveden 2x – potřeba 

identifikovat začátek a konec úseku (souřadnice začátku 

a konce). 

X-COORDINATE Souřadnice X začátku/konce úseku. 

Y-COORDINATE Souřadnice Y začátku/konce úseku. 

CIS_USEKU Číslo počátečního a koncového uzlu, které úsek propojuje. 

DAT_ZAZNAM Datum vytvoření záznamu. 

ADMINJ 
Kód administrační jednotky (kódy a jejich vysvětlení jsou 

obsaţeny v souboru CDMAB.DBF). 

DELKA_US Délka úseku v metrech. 

DOPR_SMERY Dopravní směry (0 – obousměrný úsek, 1 – jednosměrný úsek). 

KOD_TR_KOM Kód třídy komunikace (1 – dálnice, 2-4 – silnice 1-3 třídy). 

SILNICE Číslo silnice. 
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Tabulka 13. Popis sloupců v souboru uzly.xls (10) 

Název sloupce Popis 

ID Identifikátor uzlu v rámci souboru (číslo od 1 do počtu uzlů). 

X-COORDINATE Souřadnice X začátku/konce úseku. 

Y-COORDINATE Souřadnice Y začátku/konce úseku. 

CISLO_UZLU Unikátní označení konkrétního uzlu. 

ADM1,2 
Kód administrační jednotky (kódy a jejich vysvětlení jsou 

obsaţeny v souboru CDMAB.DBF). 

ICZUJ Identifikační číslo základní územní jednotky. 

ICZUJ_TEXT Název základní územní jednotky 

CHAR_UZLU Typ uzlu (křiţovatka, hraniční přechod…). 

CHAR_TEXT Název typu uzlu. 

ORIENT1-8 Orientace uzlu v úseku (+/– uzel do úseku vchází/vychází). 

NAV_UZEL1-8 CISLO_UZLU se kterým je uzel spojen. 

DAT_ZAZNAM Datum vytvoření záznamu. 

Data z vygenerovaných souborů lze nyní jednoduše pouţít pro načtení úseků 

a uzlů silniční sítě ČR do vlastní aplikace. 

Dále zbývá naleznout vhodné mapové podklady (bitmapy) České republiky 

a jednotlivých krajů. Se svolením ředitelství silnic a dálnic ČR byly pouţity mapové 

podklady z jejich internetových stránek, ve kterých jsou velice dobře vidět jednotlivé 

silniční úseky. 

5.2 Vývojové prostředí 

Aplikace byla napsána ve vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio 2008 

programovacím jazykem C#. 

Nejnovější verze Microsoft Visual Studio 2008 poskytuje pokročilé vývojové 

nástroje, ladicí funkce, funkce pro práci s databázemi a vynalézavé novinky pro rychlou 

tvorbu špičkových aplikací různých typů. Na rozdíl od starší verze (Microsoft Visual 

Studio 2005) nabízí podporu .NET Frameworku 3.5, pro snadnější a efektivnější vývoj 

především webových aplikací. 

5.3 Použitá datová struktura 

Pro ukládání informací o silniční síti byl zvolen vrcholově a zároveň hranově 

orientovaný přístup. 
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Obrázek 11. Schéma pouţité datové struktury 

Vrcholově orientovaný přístup je takový, kde vstupní branou do datové struktury 

je vrchol, s nímţ jsou spojeny další informace (údaje o následnících, incidentních hra-

nách). Při vyhledávání ve struktuře jsou ihned k dispozici informace o sousedních vr-

cholech (následnících, předchůdcích). 

Hranově orientovaný přístup vychází z předpokladu, ţe jsou primárně potřeba 

informace o hranách a aţ následně informace o vrcholech. Kaţdá hrana si nese informa-

ci o svém počátečním a koncovém vrcholu. 

Oba přístupy byly v pouţité struktuře zvoleny z následujících důvodů: 

 Hranově orientovaný přístup – zjednodušuje rychlé procházení celým grafem, je 

třeba k efektivnímu vykreslování grafu. 

 Vrcholově orientovaný přístup – informace o následnících vrcholu v kaţdém 

z vrcholů napomáhají algoritmům pro hledání nejkratších cest z vrcholu do vr-

cholu. 

Schéma pouţité datové struktury je na obrázku č. 11. 

 

Seznam vrcholů obsahuje informace o vrcholech. Kaţdý z vrcholů má také ulo-

ţen seznam přilehlých vrcholů, ve kterém je uloţen ukazatel na přilehlý vrchol a hranu, 

která tyto dva vrcholy spojuje. V seznamu hran jsou uloţeny informace o hranách (dél-

ka, číslo…) a ukazatele na počáteční a koncový vrchol dané hrany. 

 

H3 

H1 V1 

V2 

V3 

Vn 

Vrcholy (Uzly) Seznam přilehlých vrcholů (Uzlů) 

 

Hrany (Úseky) 

H2 

Hm 
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Diagram tříd, datové struktury pro ukládání dat silniční sítě, je zobrazen na ob-

rázku č. 12. Třída Graf si udrţuje seznamy uzlů a úseků. 

 

Podrobněji jsou tyto základní třídy rozepsány na obrázku č. 13. Třída Graf je 

kvůli obsáhlosti zobrazena v příloze B. 

 

 

Pro práci s mapovými podklady celé České republiky a jednotlivých krajů slouţí 

třídy zobrazené na obrázku č. 14. Všechny jsou odvozeny od interfacu IMapa, který 

definuje společné atributy a metody všem svým implementujícím třídám (CRSilnice, 

Republika, DetailniMapa). Třídy CRSilnice a Republika slouţí pro uchování rozměrů 

a mapového podkladu celé ČR, jediný rozdíl je v podrobnosti mapového podkladu (CR-

Silnice pouţívá detailnější mapový podklad ČR). Abstraktní třída DetailniMapa slouţí 

Obrázek 13. Detail tříd pro uloţení struktury silniční sítě 

Uzel 

-

  

kodOkresu:  string 
-

  

nazevObce:  string 
-

  

nazevOkresu:  string 
-

  

pocetObyvatel:  int 
-

  

predchoziNaCeste:  Uzel 
-

  

prilehle:  List<Prilehly> 
-

  

vzdalenost:  double 
-

  

x:  int 
-

  

y:  int 
-

  

zacleneny:  bool 

+

  

KresliSe(Graphics, Pen) : void 

Usek 

-

  

delka:  double 

-

  

konec:  Uzel 

-

  

okres:  string 

-

  

silnice:  string 
-

  

typKomunikace:  byte 

-

  

zacatek:  Uzel 

+

  

KresliSe(Graphics, Pen) : void 

Prilehly 

-

  

usek:  Usek 
-

  

uzel:  Uzel 

Obrázek 12. Diagram tříd pro uloţení silniční sítě 

class Graf 

Uzel 

Usek 

Graf 

Prilehly 

0..* 

2 

1 

0..* 

1 1..* 

1 1..* 

1 

1..* 
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jako předek všem podrobným mapám krajů. K atributům a metodám interfacu IMapa 

přidává a implementuje některé metody pro práci s polynomy, slouţící k detekci, kterou 

podrobnou mapu zobrazit v případě kliknutí na minimapu v aplikaci. 

 

 

Podrobnější rozkreslení diagramu tříd, slouţících k zobrazování mapových pod-

kladů je umístěno v příloze C. 

  

Obrázek 14. Diagram tříd pro práci s mapovými podklady ČR a jednotlivých krajů 

class Mapy 

«interface» 
IMapa 

CRSilnice Republika DetailniMapa 

Liberecky Pardubicky Kralovehradecky Ustecky Stredocesky 

Dalších 8 krajů  
stejným způsobem 
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5.4 Uživatelská dokumentace 

Spuštění aplikace nevyţaduje jakoukoli instalaci, k jeho spuštění stačí pouze 

dvojklik na ikonu znaku ZZS, modrého kříţe ţivota (Optimalizace ZZS.exe). Po spuš-

tění se objeví okno podobné oknu na obrázku č. 15. 

 

Obrázek 15. Úvodní obrazovka aplikace 

Hlavní okno aplikace je rozděleno na několik částí. Největší část zabírá plocha 

s mapovým podkladem spolu se zobrazenými silničními úseky a výjezdovými středisky. 

Na obrázku č. 15 je zobrazena mapa České republiky s částí silniční sítě (dálnice a sil-

nice 1. třídy) a aktuálním rozmístěním výjezdových středisek zdravotnické záchranné 

sluţby ČR (zelená kolečka).  

V pravé části se nachází menu pro rychlé zapínání/vypínání zobrazených prvků 

v aktuálním mapovém podkladu spolu s funkcí vyhledávání a zobrazení obcí. Přepínače 

v části „Zobrazené silnice“ slouţí k zobrazení uvedených typů komunikací (dálnice 

a silnice 1. – 3. třídy) v hlavní mapě. Volbou „Zobraz střediska“ lze ovlivnit zobrazení 

výjezdových středisek. Díky zadávacímu poli nad tlačítkem „Vyhledej obec“ lze 

v mapě jednoduše a rychle vyhledávat určité obce. Po úspěšném hledání se vyhledávaná 

obec zobrazí na mapě. 
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Horní část aplikace vyplňuje menu společně s nástrojovou lištou pro rychlý vý-

běr některých důleţitých funkcí. Nástrojová lišta, zobrazena na obrázku č. 16, disponuje 

několika tlačítky pro ovládání aplikace. První tři (lupa přiblíţení, lupa oddálení a ruka 

pro posun viditelné části) slouţí pro úpravu zobrazení právě aktuálního mapového pod-

kladu. 

 

Obrázek 16. Nástrojová lišta aplikace 

Další dvojice tlačítek pracuje s mapovými podklady. První tlačítko slouţí k zob-

razení a skrytí minimapy, díky které se v programu přepíná mezi mapami jednotlivých 

krajů. Aktuální zobrazený kraj je v minimapě podbarven růţovou barvou. Spolu 

s minimapou se po kliknutí mění i hlavní mapový podklad na detailní mapu konkrétního 

kraje. Minimapu a detailní mapu Pardubického kraje lze vidět na obrázku č. 17. Druhé 

tlačítko změní aktuální mapový podklad zpět na celou Českou republiku. 

 

Obrázek 17. Detailní zobrazení Pardubického s otevřenou minimapou 

Tlačítko s nápisem „MIN“ slouţí k vyhledávání nejkratší cesty mezi dvěma uzly 

silniční sítě. Po kliknutí se vpravo nahoře zobrazí informační nabídka s pokyny 
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k hledání nejkratší cesty. Informace „Zvolte začátek cesty“ vybízí uţivatele k výběru 

počátečního uzlu cesty. Po zvolení začátku cesty se informace změní na „Zvolte konec 

cesty“. Zároveň s ukončením výběru konečného uzlu se spustí výpočet nejkratší cesty, 

o jehoţ výsledku informuje panel zobrazením hlášení „Nejkratší cesta nalezena“ a vy-

kreslením nejkratší cesty v mapě.  

Doplňující informace o nejkratší cestě lze získat, pokud v hlavním menu aplika-

ce zvolíte volbu „Zobrazit“ a následně „Informace o nejkratší cestě“. Zobrazí se okénko 

podobné oknu na obrázku č. 18, kde lze přečíst informace o počátečním a koncovém 

uzlu a navíc i o délce cesty v metrech. 

 

Obrázek 18. Okno s informacemi o nejkratší cestě 

Předposlední volbou v nástrojové liště je vyhledávání dosaţitelných uzlů z vy-

braného uzlu, tedy zobrazení atrakčního obvodu zvoleného uzlu. Maximální vzdálenost 

dosaţitelného uzlu lze ovlivnit nastavením parametrů „Průměrná rychlost vozu [km/h]“ 

a „Maximální čas do příjezdu [min]“ v nastavení aplikace. Pokud je vyhledávání dosaţi-

telných uzlů aktivní stačí kliknout na kterýkoli uzel na mapě a dosaţitelné vrcholy se 

podbarví zelenou barvou, tak jako na obrázku č. 19. 

 

Obrázek 19. Výřez mapy se zobrazením dosaţitelných uzlů 

Posledním tlačítkem nástrojové lišty se ukončuje celá aplikace. Totéţ lze provést 

kliknutím na kříţek v hlavním okně aplikace, nebo z menu „Soubor“ a volbou „Konec“. 
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Mezi hlavní funkce aplikace patří optimalizace rozmisťování výjezdových stře-

disek záchranné sluţby. Pro tyto účely aplikace nabízí dva způsoby optimalizace: 

 Doplnění aktuálních středisek o nová, aby bylo zaručeno nastavené pokrytí. 

 Nové rozmístění všech výjezdových středisek, pro zaručení nastaveného pokrytí. 

V prvním případě se jedná o doplnění aktuálního počtu výjezdových středisek 

ZZS takovým způsobem, aby bylo zaručeno poţadované pokrytí silničních uzlů nebo 

obyvatelstva. Tato volba navíc zobrazuje aktuální pokrytí silničních uzlů a obyvatelstva 

celé České republiky i jednotlivých krajů výjezdovými středisky záchranné sluţby 

v závislosti na nastavené průměrné rychlosti a době do příjezdu posádky záchranné 

sluţby.  

Po výběru v menu „Výpočet“ a následně „Pokrytí středisky ZZS“ se v hlavním 

okně na aktuálním mapovém podkladu zobrazí zeleně dosaţitelné a červeně nedosaţi-

telné uzly z výjezdových středisek, tak jak je vidět na obrázku č. 20. 

 

Obrázek 20. Pokrytí ČR z výjezdových středisek ZZS 

Spolu se zobrazeným pokrytí se také objeví okno s detaily o dostupnosti zá-

chranné sluţby v ČR a jednotlivých krajích. Okno má dvě záloţky, z nichţ první zobra-

zuje detaily o celé České republice a druhá detaily z jednotlivých krajů. Okno a obě 

záloţky lze vidět na obrázku č. 21. 
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Obrázek 21. Informace o dostupnosti ZZS v ČR (vlevo) a krajích (vpravo) 

K doplnění počtu výjezdových středisek slouţí ovládací prvky v pravém dolním 

rohu detailu jednotlivých krajů. Po zadání poţadovaného pokrytí [%], výběru uzlů nebo 

obyvatel a stisknutí tlačítka „Doplň“ aplikace zahájí výpočet rozmístění nových výjez-

dových středisek. Po zadání pokrytí např. 95 % obyvatel v Pardubickém kraji aplikace 

vypočítá optimální rozmístění dvou výjezdových středisek (jedno k poţadovanému po-

krytí nepostačovalo), jejichţ rozmístění je vidět na obrázku č. 22. Aktuální pokrytí je 

nyní v Pardubickém kraji 82,53 % uzlů a 97,27 % obyvatel. 

 

Obrázek 22. Doplnění dvou výjezdových středisek v Pardubickém kraji 
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 Druhou důleţitou funkcí aplikace je funkce nového rozmístění takového počtu 

středisek (nezávisle na rozmístění skutečných výjezdových středisek), aby bylo zaruče-

no nastavené procento pokrytí obyvatelstva či silničních uzlů kraje. 

Volba z menu „Výpočet“ a výběr „Nové rozmístění středisek ZZS“ zobrazí in-

formační okno informující o pokrytí celé ČR a jednotlivých krajů výjezdovými středis-

ky ZZS (obrázek č. 23). Na rozdíl od předchozí moţnosti se v tomto případě nepracuje 

s aktuálně rozmístěnými výjezdovými středisky, ale s tzv. kandidáty na výjezdová stře-

diska, ze kterých později vybírá výjezdová střediska. Pro tyto potřeby je zde několik 

tlačítek navíc. 

 

Obrázek 23. Informační okno pro práci s rozmístěním výjezdových středisek ZZS 

Tlačítka „Edit. kandidátů“ a „Gen. kandidáty“ slouţí pro práci s kandidáty. Au-

tomatický generátor kandidátů vygeneruje kandidáty dle zadaného počtu obyvatel. Jako 

kandidáti na výjezdová střediska ZZS jsou tímto způsobem zvolena ta města, jejichţ 

počet obyvatel se rovná či přesahuje zadanou hodnotu. Toto výchozí rozloţení lze změ-

nit pomocí funkce editace kandidátů (tlačítko „Edit. kandidátů“). Editace kandidátů 

probíhá interaktivně přímo v aktuálně zobrazené mapě v hlavním okně. Kliknutím na 

přidat/odebrat kandidáta lze jednoduše docílit vlastního rozloţení kandidátů. 

Dalším důleţitým tlačítkem na tomto detailu je „Vybrat optimální“. Po stisknutí 

tohoto tlačítka aplikace vybere z celkového mnoţství kandidátů optimální rozmístění 

takového počtu středisek, který je zadán v poli „Počet středisek“. 
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Po vygenerování kandidátů například v pardubickém kraji a optimálním výběru 

tří středisek vypadá hlavní okno s mapou přibliţně jako na obrázku č. 24. Černě jsou 

zobrazeni kandidáti, ze kterých byla vybrána tři výjezdová střediska (oranţová barva). 

 

Obrázek 24. Optimální výběr tří výjezdových středisek v pardubickém kraji 

Posledním a asi nejdůleţitějším tlačítkem je tlačítko „Počítej“, které slouţí 

k optimálnímu výběru takového počtu výjezdových středisek ze všech kandidátů, který 

pokryje zadané procento obyvatel či uzlů silniční sítě.  

Po zadání poţadovaného procenta pokrytí do kolonky nad tlačítko „Počítej“ za-

čne aplikace postupně testovat všechny moţné kombinace kandidátů pro nalezení opti-

málního počtu a rozmístění výjezdových středisek. Výpočet probíhá tak, ţe se od ma-

ximálního počtu středisek postupně klesá, dokud není nalezen počet, který jiţ neodpo-

vídá zadanému procentu pokrytí. Poslední nalezený počet a rozmístění před nevyhovu-

jícím je optimální. Obrázek č. 25 zobrazuje rozmístění výjezdových středisek pro po-

krytí nejméně 95 % obyvatelstva pardubického kraje. Z celkového počtu 20 kandidátů 

bylo pro poţadované pokrytí vybráno 16 středisek. Informativní okno zobrazené na ob-

rázku č. 26 ukazuje veškeré informace, které aplikace pro dané rozmístění středisek 

nabízí. 
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Obrázek 25. Výjezdová středisek pro pokrytí 95 % obyvatelstva pardubického kraje 

 

Obrázek 26. Informace po vybrání 16 výjezdových středisek v pardubickém kraji 

V případě ţe se zadá větší procento, neţ je moţné pokrýt všemi kandidáty, apli-

kace zahlásí upozornění, ţe nelze obslouţit poţadované procento obyvatel (uzlů) a po-

prosí o doplnění dalších kandidátů (obrázek č. 27). 
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Obrázek 27. Upozornění na nemoţnost obslouţit zadané procento obyvatel (uzlů) 

Aplikace také nabízí obrovské mnoţství uţivatelského nastavení různých para-

metrů. Lze nastavit: 

 průměrnou rychlost vozidel ZZS, 

 čas jízdy vozidel ZZS, 

 barvu a velikost výjezdových středisek ZZS, 

 barvu a velikost dosaţitelných a nedosaţitelných uzlů z výjezdových středisek, 

 barvu a tloušťku dálnice a silnic 1-3 třídy, 

 barvu a tloušťku nejkratší cesty, 

 krok zoomu. 

Detailové okno nastavení je zobrazeno na obrázku č. 28. Lze ho vyvolat stisknu-

tím klávesy F10 nebo z menu „Nastavení“. 

 

Obrázek 28. Detailové okno s nastavením aplikace 
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6 Použití aplikace na reálném případu (ZZS v ČR) 

Jak jiţ bylo zmíněno v předchozí kapitole, aplikace nabízí několik moţností prá-

ce s výjezdovými středisky zdravotnické záchranné sluţby.  

Jednou z moţností práce s aplikací je testování pokrytí silničních uzlů (území) 

a obyvatelstva při stávajícím rozmístění výjezdových středisek ZZS v ČR. Před vlast-

ním testováním je třeba zmínit celkové počty uzlů, obyvatel a výjezdových středisek 

v jednotlivých krajích, které jsou zaneseny do aplikace. V tabulce č. 14 jsou veškerá 

tato data podrobně rozepsána. 

Tabulka 14. Celkové počty silničních uzlů, obyvatel a středisek ZZS v aplikaci 

Kraj 
Počet silničních 

uzlů 
Počet obyvatel 

Počet výjezdových 

středisek ZZS 

Liberecký 956 359920 13 

Ústecký 1736 716914 19 

Karlovarský 756 259859 11 

Plzeňský 1920 428014 21 

Středočeský 4267 1957991 41 

Královéhradecký 1603 416250 12 

Pardubický 1397 367895 14 

Vysočina 2018 338670 16 

Jihočeský 2341 477001 23 

Jihomoravský 1798 938462 20 

Olomoucký 1501 519802 14 

Zlínský 767 486212 12 

Moravskoslezský 1191 1164721 24 

Celkem (celá ČR) 22251 8431711 240 

Údaje o obyvatelstvu nemají 100% vypovídající hodnotu, jelikoţ jsou díky ná-

ročnosti v aplikaci zavedeny pouze obce nad 1000 obyvatel (počty obyvatel v obcích 

získány z internetových stránek Ministerstva vnitra ČR). 

 Tabulky č. 15, 16, 17, 18 a graf na obrázku č. 29 zobrazují vypočítané pokrytí 

obyvatelstva a silničních uzlů jednotlivých krajů (v celkovém součtu i celé ČR) při růz-

ných průměrných rychlostech zasahujících vozidel. Čas vymezený na jízdu vozidla byl 

stanoven na 12 minut (3 minuty – aktivační čas posádky ZZS).  
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Tabulka 15. Pokrytí obyvatelstva ze středisek ZZS v závislosti na rychlosti vozidel 

Kraj 
Průměrná rychlost [km/h] 

50 60 70 

Liberecký 315198 87,57 % 327708 91,05 % 356547 99,06 % 

Ústecký 637379 88,91 % 661347 92,25 % 687137 95,85 % 

Karlovarský 222257 85,53 % 231348 89,03 % 244386 94,05 % 

Plzeňský 356892 83,38 % 387133 90,45 % 411244 96,08 % 

Středočeský 1616961 82,58 % 1786262 91,23 % 1924921 98,31 % 

Královéhradecký 322415 77,46 % 361147 86,76 % 372761 89,55 % 

Pardubický 301051 81,83 % 338581 92,03 % 353439 96,07 % 

Vysočina 253353 74,81 % 275753 81,42 % 305318 90,15 % 

Jihočeský 387439 81,22 % 431906 90,55 % 448322 93,99 % 

Jihomoravský 759714 80,95 % 841748 89,69 % 890582 94,90 % 

Olomoucký 435421 83,77 % 478479 92,05 % 495033 95,23 % 

Zlínský 405736 83,45 % 448999 92,35 % 463792 95,39 % 

Moravskoslezský 1091229 93,69 % 1130905 97,10 % 1144730 98,28 % 

Celkem (celá ČR) 7105045 84,27 % 7701316 91,34 % 8098212 96,04 % 

Tabulka 16. Pokrytí obyvatelstva ze středisek ZZS v závislosti na rychlosti vozidel 

Kraj 
Průměrná rychlost [km/h] 

80 90 100 

Liberecký 357718 99,39 % 358122 99,50 % 358122 99,50 % 

Ústecký 703653 98,15 % 715834 99,85 % 715834 99,85 % 

Karlovarský 254388 97,89 % 254388 97,89 % 256363 98,65 % 

Plzeňský 421379 98,45 % 425255 99,36 % 425255 99,36 % 

Středočeský 1951167 99,65 % 1957630 99,98 % 1957991 100,00 % 

Královéhradecký 411592 98,88 % 415687 99,86 % 415687 99,86 % 

Pardubický 358162 97,35 % 363130 98,70 % 367537 99,90 % 

Vysočina 323625 95,56 % 331592 97,91 % 337527 99,66 % 

Jihočeský 460144 96,47 % 467196 97,94 % 474822 99,54 % 

Jihomoravský 913196 97,31 % 926998 98,78 % 934904 99,62 % 

Olomoucký 507276 97,59 % 513723 98,83 % 514374 98,96 % 

Zlínský 474644 97,62 % 485077 99,77 % 485645 99,88 % 

Moravskoslezský 1154112 99,09 % 1156684 99,31 % 1158884 99,50 % 

Celkem (celá ČR) 8291056 98,33 % 8371316 99,28 % 8402945 99,66 % 

Tabulka 17. Pokrytí silničních uzlů ze středisek ZZS v závislosti na rychlosti vozidel 

Kraj 
Průměrná rychlost [km/h] 

50 60 70 

Liberecký 694 72,59 % 824 86,19 % 904 94,56 % 

Ústecký 1025 59,04 % 1287 74,14 % 1472 84,79 % 

Karlovarský 420 55,56 % 531 70,24 % 619 81,88 % 

Plzeňský 1033 53,80 % 1305 67,97 % 1539 80,16 % 

Středočeský 2659 62,32 % 3235 75,81 % 3683 86,31 % 

Královéhradecký 871 54,34 % 1117 69,68 % 1305 81,41 % 

Pardubický 771 55,19 % 990 70,87 % 1200 85,90 % 

Vysočina 964 47,77 % 1286 63,73 % 1550 76,81 % 

Jihočeský 1187 50,70 % 1562 66,72 % 1857 79,33 % 

Jihomoravský 978 54,39 % 1242 69,08 % 1436 79,87 % 

Olomoucký 947 63,09 % 1156 77,02 % 1307 87,08 % 

Zlínský 451 58,80 % 562 73,27 % 639 83,31 % 

Moravskoslezský 820 68,85 % 942 79,09 % 1025 86,06 % 

Celkem (celá ČR) 12820 57,62 % 16039 72,08 % 18536 83,30 % 
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Tabulka 18. Pokrytí silničních uzlů ze středisek ZZS v závislosti na rychlosti vozidel 

Kraj 
Průměrná rychlost [km/h] 

80 90 100 

Liberecký 930 97,28 % 946 98,95 % 951 99,48 % 

Ústecký 1573 90,61 % 1660 95,62 % 1712 98,62 % 

Karlovarský 688 91,01 % 719 95,11 % 739 97,75 % 

Plzeňský 1704 88,75 % 1819 94,74 % 1887 98,28 % 

Středočeský 3962 92,85 % 4136 96,93 % 4230 99,13 % 

Královéhradecký 1473 91,89 % 1541 96,13 % 1579 98,50 % 

Pardubický 1302 93,20 % 1351 96,71 % 1385 99,14 % 

Vysočina 1778 88,11 % 1916 94,95 % 1981 98,17 % 

Jihočeský 2082 88,94 % 2205 94,19 % 2277 97,27 % 

Jihomoravský 1582 87,99 % 1669 92,83 % 1734 96,44 % 

Olomoucký 1402 93,40 % 1453 96,80 % 1474 98,20 % 

Zlínský 706 92,05 % 738 96,22 % 752 98,04 % 

Moravskoslezský 1083 90,93 % 1127 94,63 % 1163 97,65 % 

Celkem (celá ČR) 20265 91,07 % 21280 95,64 % 21864 98,26 % 

 

Obrázek 29. Pokrytí obyvatelstva a silničních uzlů v ČR ze středisek ZZS 

Jak je moţné vypozorovat při průměrné rychlosti 60 km/h, coţ je reálná průměr-

ná rychlost, dosahuje pokrytí obyvatelstva ve většině krajů hodnoty kolem 90 %, tudíţ 

srovnatelné procentuální ohodnocení jako dojezd do 15 minut uvedený v kapitole 2.6. 

Pokrytí obyvatelstva kolem 99 % lze při současném rozmístění a počtu výjezdových 

středisek dosáhnout aţ při rychlostech kolem 90 km/h. 
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Pokrytí silničních uzlů (plochy krajů) dosahuje v celé ČR při rychlosti 60 km/h 

pouhých 72 %. Zbývajících 28 % není sice zcela bez lékařské pomoci, ale čas potřebný 

na dopravení do těchto oblastí bude delší neţ stanovených 15 minut. Šance na záchranu 

ţivota v případě zástavy srdeční činnosti či dechu je na takových místech mizivá. 

Stejně jako pokrytí obyvatelstva se i pokrytí silničních uzlů se vzrůstající prů-

měrnou rychlostí zasahujících vozidel zvyšuje, avšak hranice 99 % nedosáhne ani při 

rychlosti 100 km/h. 

Další z funkcí aplikace je moţnost doplnění stávajícího počtu výjezdových stře-

disek pro zajištění zadaného pokrytí obyvatelstva nebo silničních uzlů. 

Bylo testováno mnoţství nových výjezdových středisek potřebných pro doplnění 

pokrytí alespoň na 99,5 % obyvatelstva v jednotlivých krajích při různé průměrné rych-

losti zasahujících vozidel. Čas potřebný pro cestu vozidel nastaven opět na 12 minut. 

Výsledky pokusů jsou v tabulkách č. 19, 20 a v grafu na obrázku č. 30. 

Tabulka 19. Počty přidaných středisek ZZS pro pokrytí 99,5 % obyvatelstva ČR 

Kraj 
Počet výjezdových 

středisek 

Průměrná rychlost [km/h] 

50 60 70 80 

Liberecký 13 8 5 1 1 

Ústecký 19 14 9 5 1 

Karlovarský 11 8 4 3 2 

Plzeňský 21 17 12 6 2 

Středočeský 41 23 10 3 0 

Královéhradecký 12 16 8 6 2 

Pardubický 14 11 5 3 2 

Vysočina 16 18 11 8 4 

Jihočeský 23 23 13 8 5 

Jihomoravský 20 22 14 6 3 

Olomoucký 14 16 11 6 3 

Zlínský 12 16 10 7 3 

Moravskoslezský 24 12 5 3 1 

Celkem (celá ČR) 240 204 117 65 29 

Tabulka č. 19 zobrazuje počty přidaných výjezdových středisek ZZS pro zaruče-

ní 99,5% pokrytí obyvatelstva jednotlivých krajů v závislosti na průměrné rychlosti 

zásahových vozidel. Při rychlosti 60 km/h by bylo pro zaručení daného pokrytí obyva-

telstva třeba dalších 117 výjezdových středisek, coţ je téměř polovina současného sta-

vu. 

V tabulce č. 20 je zobrazeno procentuální pokrytí obyvatelstva a silničních uzlů 

před a po přidání nových výjezdových středisek v celé ČR. Po přidání výjezdových 
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středisek se nejen zaručilo pokrytí obyvatelstva minimálně 99,5 %, ale zvětšilo se i po-

krytí silničních uzlů, v některých případech i o desítky procent.  

Tabulka 20. Stav pokrytí ČR před a po přidání nových výjezdových středisek ZZS 

Průměrná 

rychlost 

Stav před přidáním nových středisek Stav po přidání nových středisek 

Výjezdových 

středisek 
Obyvatelstvo 

Silniční 

uzly 

Výjezdových 

středisek 
Obyvatelstvo 

Silniční 

uzly 

50 240 84,27 % 57,62 % 444 99,61 % 78,80 % 

60 240 91,34 % 72,08 % 357 99,62 % 84,63 % 

70 240 96,04 % 83,30 % 305 99,63 % 89,55 % 

80 240 98,33 % 91,07 % 269 99,71 % 93,34 % 

 

Obrázek 30. Počty přidaných středisek v závislosti na průměrné rychlosti vozidel 

Graf na obrázku č. 30 zobrazuje pokles potřeby nových výjezdových středisek 

v závislosti na rychlosti zasahujících vozidel. Jak jiţ bylo poznamenáno dříve, při prů-

měrné rychlosti 90 km/h nejsou zapotřebí ţádná další výjezdová střediska. Této prů-

měrné rychlosti však v praxi téměř nelze dosáhnout. 

Následující graf na obrázku č. 31 porovnává procentuální pokrytí obyvatelstva 

a silničních uzlů před a po doplnění nových výjezdových středisek. Pokrytí silničních 

uzlů se u rychlosti 50 km/h navýšilo nejvýraznějším způsobem. Další navyšování uţ je 

pozvolnější a přidání 29 výjezdových středisek u rychlosti 80 km/h způsobí jen 2% roz-

díl. 
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Obrázek 31. Porovnání pokrytí před a po přidání nových středisek 

Poslední neméně důleţitou funkcionalitou aplikace je moţnost optimálního roz-

místění nových výjezdových středisek nezávisle na jejich aktuálním rozmístění v ČR. 

Z automaticky vygenerovaných kandidátů na výjezdová střediska (je moţné manuálně 

doplnit) se vyberou taková, která zaručí poţadované procento pokrytí obyvatelstva 

v kraji. 

V testech byla za kandidáty zvolena místa, která pokryjí obyvatelstvo kraje na 

100 % při průměrné rychlosti vozidel 60 km/h a čase 12 minut. Z těchto kandidátů byl 

optimalizován počet a rozmístění tak, aby bylo zaručeno 99,5 % pokrytí obyvatelstva 

jednotlivých krajů. Výsledky testů jsou zobrazeny v tabulce č. 21 a obrázku č. 32. 

Tabulka 21. Minimální počty středisek pro zaručení 99,5% pokrytí obyvatelstva 

Kraj 
Počet středisek 

v ČR 

Počet zvolených 

středisek 

Počet 

kandidátů 

Pokrytí 

uzlů 

Pokrytí 

obyvatelstva 

Liberecký 13 14 15 76,36 % 99,65 % 

Ústecký 19 23 27 72,12 % 99,52 % 

Karlovarský 11 12 12 64,95 % 100,00 % 

Plzeňský 21 26 26 66,82 % 100,00 % 

Středočeský 41 42 51 72,11 % 99,56 % 

Královéhradecký 12 18 19 69,43 % 99,71 % 

Pardubický 14 17 20 79,17 % 99,63 % 

Vysočina 16 25 26 69,47 % 99,74 % 

Jihočeský 23 32 35 65,66 % 99,63 % 

Jihomoravský 20 29 33 78,03 % 99,53 % 

Olomoucký 14 22 25 82,48 % 99,66 % 

Zlínský 12 19 21 81,88 % 99,60 % 

Moravskoslezský 24 25 29 85,14 % 99,65 % 

Celkem (celá ČR) 240 304 339 73,14 % 99,64 % 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

50 60 70 80

Obyvatelstvo před přidáním

Obyvatelstvo po přidání

Uzly před přidáním

Uzly po přidání



63 

 

 

Obrázek 32. Vypočítané a aktuální počty výjezdových středisek v krajích ČR 

Z grafu je patrné, ţe ani jeden kraj nemá takový počet středisek, aby mohl dosta-

tečně zabezpečit včasnou přednemocniční péči všem obyvatelům. V některých krajích 

dle výpočtů dokonce schází aţ třetina výjezdových středisek ZZS. Naproti tomu jsou 

v ČR také kraje, kde testy odhadují rozdíl pouze 1 výjezdové středisko. 
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7 Závěr, zhodnocení výsledků práce 

Z analýzy současného stavu rozmístění a počtu výjezdových středisek ZZS na 

území ČR a po porovnání s výsledky vypočítanými vytvořenou aplikací je patrné, ţe 

bez doplnění počtu výjezdových středisek ZZS nelze 100% zaručit plnění vyhlášky 

a poskytnout případnému účastníku nečekané události neodkladnou přednemocniční 

péči do 15 minut. 

Výsledky aplikace mají docela vysokou míru objektivnosti, jelikoţ silniční síť, 

kterou aplikace vyuţívá (včetně délek komunikací), pochází přímo ze zdrojů ředitelství 

silnic a dálnic ČR. Počty obyvatel v aplikaci sice nezahrnují všechny obce v ČR (zahr-

nují pouze obce nad 1000 obyvatel), ale zcela jistě by doplnění menších obcí znamenalo 

pouze další nedostupné obyvatele. 

Vytvořená aplikace v plném rozsahu plní poţadavky a cíle stanovené v úvodu 

práce. Umoţňuje testování stávajícího rozmístění výjezdových středisek ZZS, doplnění 

počtu středisek a také nové rozmístění výjezdových středisek. Aplikace pro testování 

a optimalizaci nabízí vysokou variabilitu moţností nastavení od maximálního času po-

třebného na cestu zasahujícího vozidla k místu události přes jeho průměrnou rychlost aţ 

po nastavení procentuální pokrytí obyvatelstva či silničních uzlů. Různé kombinace 

těchto vstupů tak mohou vytvářet nepřeberné mnoţství různých výsledků. Výstupy 

aplikace umoţňují jak vizuální kontrolu výsledků s moţností zoomování, tak podrobné 

textové přehledy o dostupnosti ZZS v celé ČR i jednotlivých krajích. 

Aplikace by určitě nalezla své opodstatnění při analýze současného stavu roz-

místění výjezdových středisek ZZS v ČR, nebo např. při plánování výstavby a umístění 

nových výjezdových středisek ZZS v jednotlivých krajích. 
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Příloha A – Seznam obcí s výjezdovou skupinou ZZS 

Okres Místo Okres Místo 

Praha Liberec Frýdlant v Čechách 

Praha Praha Semily Rokytnice nad Jizerou 

Středočeský kraj Semily Semily 

Benešov Benešov Semily Jilemnice 

Benešov Vlašim Semily Turnov 

Benešov Votice Ústecký kraj 

Beroun Beroun Děčín Děčín 

Beroun Hořovice Děčín Rumburk 

Kladno Kladno Děčín Česká Kamenice 

Kladno Slaný Děčín Velký Šenov 

Kolín Kolín Chomutov Chomutov 

Kolín Kostelec nad Č. Lesy Chomutov Kadaň 

Kolín Český Brod Chomutov Vejprty 

Kutná Hora Kutná Hora Chomutov Jirkov 

Kutná Hora Uhlířské Janovice Litoměřice Litoměřice 

Kutná Hora Zbraslavice Litoměřice Roudnice nad Labem 

Kutná Hora Zruč nad Sázavou Litoměřice Lovosice 

Kutná Hora Čáslav Louny Louny 

Mělník Mělník Louny Ţatec 

Mělník Neratovice Louny Podbořany 

Mělník Kralupy Most Most 

Mladá Boleslav Mladá Boleslav Most Litvínov 

Nymburk Nymburk Teplice Teplice 

Nymburk Lysá nad Labem Teplice Bílina 

Nymburk Městec Králové Ústí nad Labem Ústí nad Labem 

Praha-východ Říčany Plzeňský kraj 

Praha-východ Brandýs nad Labem Domaţlice Domaţlice 

Praha-východ Zdiby Domaţlice Bělá nad Radbuzou 

Praha-západ Zbraslav (kraj Praha) Klatovy Klatovy 

Praha-západ Rudná Klatovy Horaţďovice 

Praha-západ Roztoky Klatovy Sušice 

Praha-západ Davle Klatovy Nýrsko 

Praha-západ Jesenice Klatovy Ţelezná Ruda 

Praha-západ Mníšek pod Brdy Plzeň Plzeň 

Praha-západ Řevnice Plzeň-jih Nepomuk 

Příbram Příbram Plzeň-jih Přeštice 

Příbram Březnice Plzeň-jih Stod 

Příbram Dobříš Plzeň-jih Blovice-Vlčice 

Příbram Krásná Hora Plzeň-sever Kralovice 

Příbram Sedlčany Plzeň-sever Manětín 

Rakovník Rakovník Plzeň-sever Plzeň město 

Rakovník Roztoky u Křivoklátu Rokycany Rokycany 

Liberecký kraj Rokycany Radnice 

Česká Lípa Česká Lípa Tachov Tachov 

Česká Lípa Doksy Tachov Stříbro 

Česká Lípa Jablonné v Podještědí Tachov Planá u Mar. Lázní 

Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou Karlovarský kraj 

Jablonec nad Nisou Tanvald Cheb Cheb 

Liberec Liberec Cheb Aš 

Liberec Český Dub Cheb Mariánské Lázně 

Liberec Hrádek nad Nisou Karlovy Vary Karlovy Vary 
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Okres Místo Okres Místo 

Karlovy Vary Nejdek Ústí nad Orlicí Lanškroun 

Karlovy Vary Ostrov Ústí nad Orlicí Vysoké Mýto 

Karlovy Vary Touţim Ústí nad Orlicí Červená Voda 

Karlovy Vary Ţlutice Ústí nad Orlicí Ţamberk 

Sokolov Sokolov Kraj Vysočina 

Sokolov Horní Slavkov Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod 

Sokolov Kraslice Havlíčkův Brod Chotěboř 

Jihočeský kraj Havlíčkův Brod Ledeč nad Sázavou 

České Budějovice České Budějovice Jihlava Jihlava 

České Budějovice Trhové Sviny Jihlava Telč 

České Budějovice Temelín – ETE Jihlava Počátky 

České Budějovice Týn nad Vltavou Pelhřimov Pelhřimov 

Český Krumlov Český Krumlov Pelhřimov Humpolec 

Český Krumlov Frymburk Pelhřimov Pacov 

Český Krumlov Kaplice Třebíč Třebíč 

Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec Třebíč Moravské Budějovice 

Jindřichův Hradec Dačice Třebíč Náměšť nad Oslavou 

Jindřichův Hradec Suchdol n. Luţnicí Ţďár nad Sázavou Ţďár nad Sázavou 

Jindřichův Hradec Třeboň Ţďár nad Sázavou Nové Město na Moravě 

Písek Písek Ţďár nad Sázavou Bystřice p. Pernštejnem 

Písek Čimelice Ţďár nad Sázavou Velké Meziříčí 

Písek Milevsko Jihomoravský kraj 

Prachatice Prachatice Blansko Blansko 

Prachatice Vimperk Blansko Boskovice 

Prachatice Volary Blansko Velké Opatovice 

Strakonice Strakonice Brno Brno 

Strakonice Blatná Brno-venkov Ivančice 

Strakonice Vodňany Brno-venkov Tišnov 

Tábor Tábor Břeclav Břeclav 

Tábor Mladá Voţice Břeclav Hustopeče 

Tábor Soběslav Břeclav Mikulov 

Královéhradecký kraj Břeclav Pohořelice 

Hradec Králové Hradec Králové Hodonín Hodonín 

Hradec Králové Nový Bydţov Hodonín Kyjov 

Jičín Jičín Hodonín Velká nad Veličkou 

Jičín Hořice Hodonín Veselí nad Moravou 

Náchod Náchod Vyškov Vyškov 

Náchod Broumov Vyškov Slavkov 

Náchod Jaroměř Vyškov Bučovice 

Rychnov n. Kněţ. Rychnov n. Kněţ. Znojmo Znojmo 

Rychnov n. Kněţ. Opočno Znojmo Hrušovany n. Jevišovkou 

Trutnov Trutnov Znojmo Šumná 

Trutnov Dvůr Králové n. L. Olomoucký kraj 

Trutnov Vrchlabí Jeseník Jeseník 

Pardubický kraj Jeseník Javorník 

Chrudim Chrudim Olomouc Olomouc 

Chrudim Hlinsko v Čechách Olomouc Šternberk 

Pardubice Pardubice Olomouc Uničov 

Pardubice Holice Olomouc Litovel 

Pardubice Přelouč Prostějov Prostějov 

Svitavy Svitavy Prostějov Konice 

Svitavy Moravská Třebová Přerov Přerov 

Svitavy Polička Přerov Hranice na Moravě 

Svitavy Litomyšl Šumperk Šumperk 

Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí Šumperk Zábřeh na Moravě 
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Okres Místo Okres Místo 

Šumperk Mohelnice Nový Jičín Studénka 

Šumperk Hanušovice Nový Jičín Fulnek 

Moravskoslezský kraj Opava Opava 

Bruntál Bruntál Opava Hlučín 

Bruntál Rýmařov Opava D. Benešov-Zábřeh 

Bruntál Krnov Opava Vítkov 

Bruntál Město Albrechtice Ostrava Ostrava 

Frýdek-Místek Frýdek-Místek Zlínský kraj 

Frýdek-Místek Třinec Kroměříţ Kroměříţ 

Frýdek-Místek Jablunkov Kroměříţ Bystřice pod Hostýnem 

Frýdek-Místek Frýdlant n. Ostravicí Uherské Hradiště Uherské Hradiště 

Karviná Český Těšín Uherské Hradiště Uherský Brod 

Karviná Karviná Vsetín Vsetín 

Karviná Bohumín Vsetín Valašské Meziříčí 

Karviná Orlová Lutyně Vsetín Roţnov pod Radhoštěm 

Karviná Havířov Vsetín Nový Hrozenkov 

Nový Jičín Kopřivnice Zlín Zlín 

Nový Jičín Nový Jičín Zlín Otrokovice 

Nový Jičín Odry Zlín Valašské Klobouky 

Nový Jičín Frenštát p. Radhošt. Zlín Slavičín 

Zdroj: http://www.zachrannasluzba.cz/stanoviste.htm 

  

http://www.zachrannasluzba.cz/stanoviste.htm
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Příloha B – Třída Graf 

 

EA 7.5 Unregistered Trial Version    

EA 7.5 Unregistered Trial Version    

EA 7.5 Unregistered Trial Version    

EA 7.5 Unregistered Trial Version    

EA 7.5 Unregistered Trial Version    

EA 7.5 Unregistered Trial Version    

EA 7.5 Unregistered Trial Version    

EA 7.5 Unregistered Trial Version    

EA 7.5 Unregistered Trial Version    

EA 7.5 Unregistered Trial Version    

EA 7.5 Unregistered Trial Version    

EA 7.5 Unregistered Trial Version    

EA 7.5 Unregistered Trial Version    

Graf 

- mapy:  List<Uzel> vyrezMapy 
-  republika:  IMapa 
-  useky:  List<Usek> 
-  usekyNejkratsiCesta:  List<Usek> 
-  uzly:  List<Uzel> 
-  uzlyNejkratsiCesta:  List<Uzel> 

+  DoplnStrediska(procento :int, obcane :bool, kraj :kraj, cekaniForm :CekaniForm) : void 

-  DosazitelneProKombinaci(poleCisel :int[]) : void 

+  DosazitelneVCR(pocetOsobDosazitelne :int*, pocetOsob :int*, pocetDosazitelne :int*, 
celkovyPocet :int*) : void 

+  DosazitelneVKraji(kraj :string, pocetOsobDosazitelne :int*, pocetOsob :int*, pocetDo-
sazitelne :int*, celkovyPocet :int*) : void 

+  KresliAktivniSit(g :Graphics, sirkaObrazku :int, vyskaObrazku :int) : void 

+  KresliDosazitelneVrcholy(g :Graphics, sirkaObrazku :int, vyskaObrazku :int) : void 

+  KresliNejkratsiCestu(g :Graphics, sirkaObrazku :int, vyskaObrazku :int) : void 

+  KresliPolygony(graphics :Graphics, pen :Pen) : void 

+  KresliStanoviste(g :Graphics, sirkaObrazku :int, vyskaObrazku :int) : void 
+  KresliUzel(g :Graphics, u :Uzel, sirkaObrazku :int, vyskaObrazku :int) : void 

+  KresliUzel(g :Graphics, u :Uzel, sirkaObrazku :int, vyskaObrazku :int, pero :Pen) : void 

+  MapaDleKraje(kraj :string) : IMapa 

+  NactiZeSouboru(s :string) : void 

+  NajdiBodVPolygonech(x :int, y :int, pBMapa :PictureBox, pBminimapa :PictureBox) : void 

-  NajdiNejblizsiUzel(x :int, y :int) : Uzel 

+  NajdiNejkratsiCestuDijkstra(zacatek :Uzel, konec :Uzel, cekaniForm :CekaniForm) : void 

+  NajdiUzelXY(x :int, y :int, sirkaObrazku :int, vyskaObrazku :int) : Uzel 

+  NajdiUzlyPodleNazvu(nazev :string) : List<Uzel> 

+  NaplnMesta() : void 
+  NastavMapuRepubliky(pBMapa :PictureBox, pbMinimapa :PictureBox) : void 

+  OptimalniVKraji(kandidati :List<Uzel>, pocet :int, kraj :string, 
cekaniForm :CekaniForm) : List<Uzel> 

+  OptimalniVKrajiProcenta(kandidati :List<Uzel>, procento :double, kraj :string, cekani-
Form :CekaniForm) : List<Uzel> 

-  PocitejDijkstra(uzel :Uzel) : void 

-  PocitejKombinace(poleCisel :int[], celkovyPocet :int, zacatek :int, ukladanyIndex :int) : void 

-  PocitejKombinace(celkovyPocet :int, vybiranyPocet :int) : long 

+  PridaniUseku(zacatek :Uzel, konec :Uzel, delka :int) : void 

-  PridejUsek(u :Usek) : void 

-  PridejUzel(u :Uzel) : void 

+  UlozDoSouboru(s :string) : void 

+  VyhledejDosazitelne(u :Uzel) : List<Uzel> 
+  VyhledejVsechnyDosazitelne(pocetOsobDosazitelne :int*, pocetOsob :int*, pocet-

Dosazitelne :int*, celkovyPocet :int*) : void 

+  VymazPridanaStrediska() : void 
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Příloha C – Třídy Mapy 

 

class Mapy

«interface»

IMapa

+ MapaPozadi() : Bitmap

+ MaxX() : int

+ MaxY() : int

+ MinX() : int

+ MinY() : int

+ PridanaStrediska() : List<Uzel>

+ Useky() : List<Usek>

+ Uzly() : List<Uzel>

CRSilnice

- maxX:  int {readOnly}

- maxY:  int {readOnly}

- minX:  int {readOnly}

- minY:  int {readOnly}

- pozadi:  Bitmap

- pridanaStrediska:  List<Uzel>

- useky:  List<Usek>

- uzly:  List<Uzel>

+ MapaPozadi() : Bitmap

+ MaxX() : int

+ MaxY() : int

+ MinX() : int

+ MinY() : int

+ PridanaStrediska() : List<Uzel>

+ Useky() : List<Usek>

+ Uzly() : List<Uzel>

DetailniMapa

+ JeBodVPolygonu(int, int) : bool

+ KresliPolygon(Graphics, Pen) : void

+ MapaPozadi() : Bitmap

+ MaxX() : int

+ MaxY() : int

+ Minimapa() : Bitmap

+ MinX() : int

+ MinY() : int

+ Points() : Point[]

+ PridanaStrediska() : List<Uzel>

+ Useky() : List<Usek>

+ Uzly() : List<Uzel>

Liberecky

- kraj:  string {readOnly}

- mapaPozadi:  string {readOnly}

- maxX:  int {readOnly}

- maxY:  int {readOnly}

- minimapa:  Bitmap

- minX:  int {readOnly}

- minY:  int {readOnly}

- points:  Point[]

- pridanaStrediska:  List<Uzel>

- useky:  List<Usek>

- uzly:  List<Uzel>

+ MapaPozadi() : Bitmap

+ MaxX() : int

+ MaxY() : int

+ Minimapa() : Bitmap

+ MinX() : int

+ MinY() : int

+ Points() : Point[]

+ PridanaStrediska() : List<Uzel>

+ Useky() : List<Usek>

+ Uzly() : List<Uzel>

Republika

- maxX:  int {readOnly}

- maxY:  int {readOnly}

- minX:  int {readOnly}

- minY:  int {readOnly}

- pozadi:  Bitmap

- pridanaStrediska:  List<Uzel>

- useky:  List<Usek>

- uzly:  List<Uzel>

+ MapaPozadi() : Bitmap

+ MaxX() : int

+ MaxY() : int

+ MinX() : int

+ MinY() : int

+ PridanaStrediska() : List<Uzel>

+ Useky() : List<Usek>

+ Uzly() : List<Uzel>

Pardubicky

- kraj:  string {readOnly}

- mapaPozadi:  string {readOnly}

- maxX:  int {readOnly}

- maxY:  int {readOnly}

- minimapa:  Bitmap

- minX:  int {readOnly}

- minY:  int {readOnly}

- points:  Point[]

- pridanaStrediska:  List<Uzel>

- useky:  List<Usek>

- uzly:  List<Uzel>

+ MapaPozadi() : Bitmap

+ MaxX() : int

+ MaxY() : int

+ Minimapa() : Bitmap

+ MinX() : int

+ MinY() : int

+ Points() : Point[]

+ PridanaStrediska() : List<Uzel>

+ Useky() : List<Usek>

+ Uzly() : List<Uzel>

Kralov ehradecky

- kraj:  string {readOnly}

- mapaPozadi:  string {readOnly}

- maxX:  int {readOnly}

- maxY:  int {readOnly}

- minimapa:  Bitmap

- minX:  int {readOnly}

- minY:  int {readOnly}

- points:  Point[]

- pridanaStrediska:  List<Uzel>

- useky:  List<Usek>

- uzly:  List<Uzel>

+ MapaPozadi() : Bitmap

+ MaxX() : int

+ MaxY() : int

+ Minimapa() : Bitmap

+ MinX() : int

+ MinY() : int

+ Points() : Point[]

+ PridanaStrediska() : List<Uzel>

+ Useky() : List<Usek>

+ Uzly() : List<Uzel>
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patnáctiminutový limit stanovený vyhláš-

kou č. 434/1992 Sb. o zdravotnické zá-
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