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HOSÍN - STANOVIŠTĚ LZS Č.B. 

Vzdálenost: 
7,5 km od Č.B. 
 
Elev: 
1621 ft (494 m) 
 
Hosin Info: 
130,200 MHz 



MAPA PŮSOBNOSTI 

3 + 12 minut 
cca 70 km 



LZS ČESKÉ REPUBLIKY 



 
HISTORIE LZS Č. BUDĚJOVICE 

 Provoz LZS v Č. Budějovicích byl oficiálně zahájen 1. května 
1991. Za 22 let se v Č. Bud. vystřídali tři provozovatelé: 

 ARMÁDA ČR (1991-1994) 

 HELICOPTER  s. r. o. (1995-2003)  

 ALFA-HELICOPTER, spol. s r.o. (od 2004).  
 Létali jsme s několika typy vrtulníků: Mi-2, PLZ Kania, Bell 206L, Bell 

427. Velké množství práce odvedl stroj Mi-8 Armády ČR, která od 
1.9.1990 do poloviny roku 1991 prováděla výhradně mezi-nemocniční 
transporty pacientů. 

 



 BELL 427  je lehký dvoumotorový vrtulník kategorie A, 1. výkonnostní třídy se čtyřlistým 
nosným rotorem. 

 Výrobce: Bell Helicopter, Textron 
 Pohon: 2 x Pratt & Whitney Canada PW207D 
 Výkon: 2 x 410 kW 
 Maximální rychlost: 251 km/h 
 Dolet: 716 km 
 Hmotnost prázdného stroje: 1 568 kg 
 Maximální vzletová hmotnost: 2 971 kg 
 Rozměry: délka x výška: 13 m x 3,26 m 
 Průměr rotoru: 11,2 m 
 Rozměry nákladového prostoru: 1,3 x 0,9 x 0,65 m (délka x šířka x výška) 
 Posádka LZS: 1-2 pilot, 1-2 zdravotnický záchranář (LZ a LZ-V), lékař 

 



Počet AKCÍ CELKEM 1991-2012 

* Data za období 1.5. - 31.12 1991 

STATISTIKA ZÁSAHŮ LZS Č.B. 
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STATISTIKA ZÁSAHŮ A-H 2012 



ZÁSADNÍ ZMĚNY od r. 2011 

 Od března 2011 snížení počtu pracovníků ZZS JčK na 
10 leteckých záchranářů (NLZP) + cca 19 lékařů 

 

 Nová certifikovaná ZÁSTAVBA vrtulníku 

 Modernizované VYBAVENÍ na palubě 

 Nově „Matra“ – další způsob SPOJENÍ 

 Aktualizovaná SMĚRNICE LZS 

 Od r. 2013 navigační TABLET 

 



VYBAVENÍ a ZÁSTAVBA BELL 427 
Odsávačka LAERDAL 
Dávkovač BRAUN Compact S 
Defibrilátor LIFEPAK 15 
Stacionární ventilátor OXYLOG 3000+ 
Transportní ventilátor  WEINMANN 
EASY 

Certifikované úpravy INTERIÉRU: 
nové lišty, držáky, el. rozvod, 
NEHOŘLAVÝ materiál textilních 
kapes, O2 BOMBY z lehké slitiny, 
LUCAS 2, letecké PŘILBY ICARO, 
stabilně CARGO HOOK a plánováno 
bezdrátové spojení (podvěs). 
 







SPOJENÍ a KOMUNIKACE 
 Výzva KZOS ke vzletu pevným telefonem, tiskárna, navigační 

tablet, SMS. 
    „Matra“ (EADS) – „nový“ způsob spojení s KZOS 
 2 ks ručních digitálních radiostanic „EADS TPH 700“: 

 813 stále umístěna v dokovací (dobíjecí) stanici  - naladěn otevřený kanál 
210+211 SCAN 

 814 u posádky - naladěn otevřený kanál 210+211 SCAN 

 LZS nadále disponuje analogovou stanicí Motorola, naladěn 
kanál v pásmu 160MHz „součinnost ČR“, s možností rozsvítit 
heliport nemocnice Č. Budějovice 

 Ve sluchátkách intercomu zároveň obě možnosti + letecké 
frekvence 

 Služební odolný mobilní telefon 
 Plán 2014: bezdrátová komunikace v přilbách 

 

 





ČINNOSTI A VYBAVENÍ LZS 
 Od dubna 2011 garantována připravenost pracovníků k 

provedení činnosti za využití lezeckých technik a zároveň 
přítomnost leteckého záchranáře na palubě 

  
Přítomnost pracovníka s kvalifikací práce ve výškách a nad 
volnou hloubkou pro region JčK během letových hodin. 

 Zároveň dostupnost pracovníka s kvalifikací LZ(LZ-V) pro 
region JčK během letových hodin. 

 Vybavení pro provedení činnosti záchrany z výšky či hloubky 
přímo na základně LZS. 
 

 Letecký záchranář = člen posádky letecké záchranné služby (člen 
posádky HEMS) se zaměřením na slaňování a lanové podvěsy. 

 



 

SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ  
  2x vybavení pro lezeckou činnost – OOPP 

 1x lano 50 m 

 2x podvěsové lano 25+15 m s příslušenstvím 

 1x evakuační sedačka 

 1x evakuační vak 

 2x záchranná plovací vesta - voda 

 1x záchranný házecí pytlík - voda 

 1x záchranný kruh(pás) – voda 

 1x letecká záchranná síť 

 2x suchý oblek – plán 2014 

 

http://www.hiko.cz/hazeci-pytlik-se-siti-25m-exp-1225/




ČINNOST a SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ 

 Slaňování - je činnost, při 
které se letecký záchranář 
spouští po laně z vrtulníku 
s využitím slaňovacího 
prostředku buď sám, nebo 
pomocí druhé osoby  

 



ČINNOST a SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ 
 Lanový podvěs - Nosné 

zařízení, ukotvené současně 
do nákladového háku 
vrtulníku (cargo hook) a do 
jistícího systému, které slouží 
k přepravě max. 2 osob a 
nákladu za letu pod kabinou 
vrtulníku. Délka lanového 
podvěsu cca 25+15 m 

 



VÝCVIK LZ , LZ-V a LZ-I 
 LETECKÝ ZÁCHRANÁŘ – uchazeč starší 21 let, 2 letá 

ověřená praxe v činnostech ve výškách a nad volnou 
hloubkou (člen VZD či jiný platný doklad). Následná 
úspěšná praktická a teoretická zkouška. 

 LETECKÝ ZÁCHRANÁŘ-VYSAZOVAČ - 2 roky 
držitelem LZ. Úspěšná praktická a teoretická zkouška. 

 LETECKÝ ZÁCHRANÁŘ-INSTRUKTOR - uchazeč 
starší 23 let, 2 roky držitelem LZ. Úspěšná praktická a 
teoretická zkouška.  

 LETECKÝ ZÁCHRANÁŘ-EXAMINÁTOR - 2 roky 
držitelem LZ-I. Jmenován provozním ředitelem A-H.  



Letecký záchranář Vysazovač 

Examinátor 

SYSTEMATICKÝ VÝCVIK 

•Celoroční systematický 
výcvik pro získání a 
udržení kvalifikace.  
 
•Teoretická a praktická 
příprava 
 
•Plán „malých a velkých“ 
cvičení 
 
•Každoroční přezkoušení 
 
•1 x za ¼ roku v akci, nebo 
na cvičení 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LETECKÝ zdravotnický ZÁCHRANÁŘ 
člen posádky HEMS – musí být 
kvalifikovaný a schopný zdravotník s více 
jak 3 lety praxe ve výjezdových skupinách 
ZZS s pracovním úvazkem 100%.  
Osvědčení k výkonu zdravotnického 
povolání bez odborného dohledu. 
Řidičské oprávnění skupiny B. 
Schopnost práce s PC. 
Absolvování školení o bezpečnosti práce 
v podmínkách letecké záchranné služby. 
Fyzická a psychická odolnost, technické 
dovednosti, schopnost týmové práce. 
Pozitivní vztah k práci v prostředí 
letecké záchranné služby. 
Zdravotní způsobilost dle JAR-OPS3. 
Absolvování školení a úspěšné prověření 
znalostí o umístění nouzových a 
záchranných prostředků v používaném typu 
vrtulníku. 
Absolvování školení a úspěšné prověření 
znalostí zdravotnického vybavení vrtulníku 
(přístroje, pomůcky, materiál, spojové 
prostředky, …)  

NEJDŘÍVE ZDRAVOTNÍK (98:2%) 



 
 

SPECIÁLNÍ ZÁSAHY V PRAXI 
  Rok 2011 (od dubna): 2 požadavky, z toho 1 úspěšně proveden 



 
 

SPECIÁLNÍ ZÁSAHY V PRAXI 
 Rok 2012: 7 požadavků, z toho 1 úspěšně proveden 



 
 

SPECIÁLNÍ ZÁSAHY V PRAXI 
 Rok 2012: 7 požadavků, z toho 1 úspěšně proveden 

VIDEO: 



 
 

SPECIÁLNÍ ZÁSAHY V PRAXI 
 Rok 2013: 7 požadavků, z toho 1 úspěšně proveden 
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TEAM ! 
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