
 

POKYNY K VYPLŇOVÁNÍ VÝKAZU ČINNOSTI LZS 

 

OBECNÉ 

 
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁSAHU 

v daném měsíci, číslování od 1. 
 

ČÍSLO VZLETU 

číslo vzletu ve formátu K06RRXXXX (např. K06070028): K06 = Kryštof 6, RR = rok (např. 07), XXXX = číslo 

vzletu (0000 až 9999) shodné s číslem záznamu o výjezdu a pořadovým číslem v knize výjezdů 

při ošetření více pacientů v rámci jednoho zásahu číslo vzletu pro všechny pacienty stejné, ale za lomítko 

přidat velké písmeno (např. K06070028/A, K06070028/B) 

 

DATUM 

datum zásahu ve formátu DD.MM.RRRR (např. 21.02.2019) 
 

ZOS 

 

ZOS- KRAJ 

ZOS, který primárně požaduje vzlet vrtulníku LZS (14 x dle krajů- HMP, SčK, LK, ÚK, KVK, PK, JčK, MSK, KV, OK, 
PaK, KHK, ZK, JMK+  jiný) 

 

ČASY  

Ve formátu HH:MM (např. 13:28) 

 

Přijetí volání ZOS- čas přijetí prvního tísňového volání k dané události prvním operačním střediskem  

Čas zahájení spouštění vrtulníku 

Čas na místě 

Čas transportu 

Čas předání- čas předání pacienta posádkou LZS 

 
 

DOBA LETU 

 celková letová doba v minutách (např. 28), při ošetření více pacientů se doba letu uvede pouze u prvního z nich 
 

DRUH LETU 

1 
Primární let/let HEMS (primární zásah do terénu, vzlet je indikován operátorem 
ZOS již na základě příjmu tísňového volání) 

2 

Primární let/let HEMS (primární zásahy do terénu, vzlet je indikován operátorem 
ZOS na žádost výjezdové skupiny ZZS- např. vzlet k dopravní nehodě nebo k 
nemocnému s akutním infarktem myokardu, který indikuje výjezdová skupina ZZS po 
ošetření pacienta v terénu) 

3 

Neodkladný sekundární let/let HEMS (urgentní transport nemocného ze 
zdravotnického zařízení na vyšší pracoviště; pacient je přebírán přímo ve zdrav.  
zařízení nebo dopraven k vrtulníku výjezdovou skupinou ZZS, ale žadatelem o převoz 
pacienta je zdravotnické zařízení, např. akutní infarkt myokardu k PTCA, pokud se 
pacient nachází na interní ambulanci nebo lůžkovém oddělení nemocnice) 

4 
Sekundární let/ambulantní let (plánovaný transport nemocného na vyšší 
pracoviště) 

5 
Sekundární let/ambulantní let (transport nemocného z vyššího pracoviště na 
doléčení, např. po stabilizaci stavu v traumacentru převoz na spinální jednotku) 

6 
Primární let/let HEMS (převoz zdravotníků a zdravotnického materiálu, např. 
transplantační program) 

 

 

NOČNÍ ZÁSAH  

ANO/NE = každý zásah, v jehož průběhu byl realizován alespoň jeden start nebo jedno přistání v noci (tj. v době  

mezi občanským soumrakem a občanským svítáním) 

 

INDIKACE 

A/ předpoklad „centrové péče“ - trauma (vč. popálenin), CMP, AKS, dětský pacient v ohrožení života a jiné 
B/ delší dojezd pozemních složek – v případě prvního nebo druhého stupně naléhavosti tísňového volání, pokud 
nelze dosáhnout místa události pozemní výjezdovou skupinou v době nezbytné pro účinné poskytnutí PNP  
 



C/ nepřístupný terén- místo události je pro pozemní výjezdovou skupinu nepřístupné nebo obtížně přístupné 
D/ šetrnost transportu- pro minimalizaci transportního traumatu (lze-li předpokládat, že se leteckou přepravou 
významně omezí riziko možného zhoršení zdravotního stavu pacienta, které hrozí při jiném způsobu přepravy) 
E/ jiná 
 
Zásahy LZS indikované z více důvodů současně podle vyhlášky č. 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o 
zdravotnické záchranné službě, jsou zařazeny pouze do kategorie odpovídající prvnímu z nich podle abecedního 
pořadí (např. zásah indikovaný současně z důvodů BCD zařazen pouze do skupiny B). 
 

UKONČENÍ ZÁSAHU 

A. Pacient LVS dosažen a 
1/ předán do cílového zdravotnického zařízení  
2/ ošetřen a ponechán na místě  
3/ předán jiné výjezdové skupině ZZS  
4/ jiné 

B. Pacient LVS nedosažen  
1/ let odvolán ZOS  
2/ z důvodu počasí  
3/ jiné 
 

CÍLOVÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ (definitivní směrování pacienta, LVS či jinou výjezdovou skupinou ZZS)  

Traumacentrum 
Popáleninové centrum 
Kardiocentrum  
Iktové centrum 
Komplexní cerebrovaskulární centrum 
Jiné 
 

Centrum jako cílové zdravotnické zařízení se zadává jen v případě, že je pacient triage pozitivní pro směrování do centra (tedy 
nikoliv v situaci, kdy je předáván např. na chirurgickou ambulanci v traumacentru jen proto, že je to spádová chirurgie…) 
 

PACIENT 

 

VĚK PACIENTA 

 v letech 
 

DG. SKUP. 

Úrazy - dopravní, popáleniny, ostatní 
Interní - AKS, ostatní interní  
Neurologičtí - CMP, ostatní neurologičtí 
Ostatní 
 

NACA - viz DP SUMMK „Používání skóre NACA v podmínkách PNP“ 

 

SPECIÁLNÍ ZÁCHRANNÉ PRÁCE ZA POUŽITÍ LANOVÝCH TECHNIK 

 

PŘÍSTUP K PACIENTOVI 

 Slanění 
 Podvěs 
 Jeřáb 
 Bez použití lanových technik 
 

EVAKUACE PACIENTA 

 Podvěs 
 Jeřáb 
 Bez použití lanových technik 
 

PŘÍMÁ ÚČAST NA SZP- členové týmu LZS 

 LZ/V- vysazovač/palubní technik 
 LZ- lékař 
 LZ- zdravotnický záchranář 
 LZ- HZS ČR 
 LZ- HS 
 LZ- PČR 
 jiný 
 

SOUČINNOST POZEMNÍCH SLOŽEK 

 ZZS 
 HZS 
 HS 

PČR 
jiný 


