
INFORMACE PRO PRŮVODCE – PRO VĚTŠÍ ZNALOST 

 

NOVÁ ZÁKLADNA LETECKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY (LZS) 

V PLANÉ U ČESKÝCH BUDĚJOVIC 

 
LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – je součástí ZZS JčK – Zdravotnická záchranná služba 

Jihočeského kraje. Středisko Letecké záchranné služby poskytuje odbornou 

přednemocniční neodkladnou péči pro spádovou oblast Jihočeského kraje. ZZS JčK 

má letos 10 let (zal. v roce 2005). 

 

ZÁKLADNA LZS V PLANÉ 

1) Zkušební provoz LZS v Plané začal v srpnu 2015, od 12. září 2015 je oficiálně 

v provozu. Základna LZS se sem přestěhovala po dvaceti letech z Hosína. Z Hosína 

odlétal Vrtulník Kryštof 13 naposledy 2. srpna 2015. 

Provoz LZS České Budějovice začal oficiálně 1. května 1991 právě v Plané, tehdy ještě 

na vojenském letišti. Z pohledu historie můžeme tedy říct, že se vrtulník Kryštof 13 

vrací do svého rodného hnízda. Na Hosín se LZS přestěhovala v roce 1995, zpět do 

Plané v srpnu 2015. Provoz zprvu společně s Armádou ČR, pak 1995 firma Helicopter, 

od r. 2004 firma Alfa- Helicopter.  

2) Prostory nové letecké základny – Nové prostory, luxusní zázemí, jedno z 

nejmodernějších zázemí v České republice: obrovský hangár 381 m² (je zde 1 vrtulník, 

ale prostor až pro 3), zázemí pro lékaře, zdravotníky, záchranáře, piloty a veškerý 

letecký personál (technici, řidiči). Od ledna zde bude i zázemí pro výjezdovou skupinu 

pozemní záchranné služby a pro Polici ČR (přistávání či umístění vrtulníku) v případě, 

že potřebuje létat např. kolem hranic. Dislokovaná zde jsou i speciální vozidla pro 

řešení mimořádných událostí a transport osob s vysoce nebezpečnými nákazami. 

Jedná se o speciálně upravenou sanitku pro případy nebezpečné nákazy – speciální 

filtry vytvářejí přetlak či podtlak, čímž zabraňují úniku infekčních látek ven. (Před pár 

dny proběhl za tímto účelem speciální výcvik v českobudějovické nemocnici.) 

Kromě hangáru a zázemí je zde i heliport (přistávací plocha) vybavený moderním 

světelným navigačním systémem (umožňuje bezpečné přistání vrtulníku za tmy nebo 

při nepříznivých meteorologických podmínek ) a velké parkoviště. 

Vlastní výstavba na pozemku Jčk započala na jaře r. 2014 (ale jednání o přestěhování 

do těsné blízkosti Letiště ČB probíhalo už od roku 2006). 

Náklady na vybudování bylo 58 miliónů korun, které hradil Jihočeský kraj, zřizovatel 

zdravotnické záchranné služby. 



3) Důvody přestěhování z Hosína do Plané: nevyhovující technický stav budov, složité 

vlastnické vztahy, obtížně zajistitelné bezpečnostní opatření, ekonomické aspekty, 

vzdálenost: Planá je blíže nemocnici ČB – doletová vzdálenost do nemocnice činí 

necelou minutu (nikoliv 4-5 minut jako z Hosína) 

4) Pozemní posádka ZZS JčK bude z výjezdové základny v Plané zabezpečovat oblast 

jihozápadně od ČB a frekventovanou silnici Český Krumlov. 

5) Odborný personál, zdravotnické vybavení a přístrojovou techniku zabezpečuje ZZS 

JčK. 

 

 

VRTULNÍK 

1) LSZ JčK má jeden vrtulník Kryštof 13, využívá stroj typu Bell 427, OK-EMI. Bell 427 je 

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

Zajímavostí LZS v Česku jsou právě vrtulníky Bell 427, jež jsou na základnách Kryštof 12 a 

Kryštof 13 (což je LSZ ČB). Česká republika je jediná země na světě, kde je tento typ vrtulníku 

pro LZS nasazen.  

Plocha pro přistání vrtulníku v terénu by měla splňovat několik základních podmínek: 

 plocha pro přistání: 20 x 20 m (pro vrtulník typu Bell 427)  

plocha bez překážek: 25 x 25 m  

plocha bez volně ležících předmětů: 50 x 50 m 

Tedy taková plocha, aby byly listy vrtule dostatečně daleko od překážek, je také nutná 

rovná přistávací plocha. 

2) LSZ ČB má 1 vrtulník. Za rok nalétá v průměru 600 letů, tzn. zhruba 2 lety na den. 

Pozemní posádka má cca 10 zásahů denně. Dohromady má ZZS JčK cca 200 zásahů za 

24 hodin. 

3) Za jakých podmínek létá: Létá od východu slunce do západu (tzn. v zimě od 7.00 cca 

do 16.00, v létě do cca 22.30). Nelétá v noci kvůli viditelnostním podmínkám (vrtulník 

nelétá ani v mlze apod.). Nelze létat do neznámého terénu (často nejsou vidět dráty, 

větve apod., což se může stát pro posádku vrtulníku smrtelné). Některé základny ČR 

létají v noci, ale jen tam, kde mají pro přistání osvětlené heliporty. 

4) Vrtulník létá vysoko 200 – 300 stop (600 – 900 m), rychlostí 140 – 200 km/hod. 

Potřebuje 2 minuty na vzlet. JčK má v průměru 50 km vzdálenost. Dolet je až do 20 

minut. 

5) Všechny posádky mají volací znak Kryštof. V Česku je vždy v kombinaci s číslem podle 

kraje. Konkrétně JčK se základnou v ČB má Kryštof 13. Jméno volacího znaku je 

mezinárodní, je používán také v některých dalších evropských zemích – např. na 

Slovensku Krištof, v Německu Christoph, v Rakousku Christophotus.  

Je to podle Sv. Kryštofa (nositele Krista), patrona poutníků, horských cest a všech 

cestujících: řidičů, motoristů, letců, lodníků, námořníků, dále obchodníků, atletů, 

lékařů, horníků a dalších povolání. Dále je patron dětí. Vzýván je za nepříznivého 
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počasí, proti nákazám a živelným pohromám i proti náhlé smrti. Je tedy také 

patronem leteckých záchranářů. 

 

POSÁDKA LSZ:  

1) Posádka činí: 1 (popř. 2) piloti, zdravotnický záchranář, lékař. V JčK je 9 leteckých 

záchranářů a 15 lékařů. (ZZS JčK koordinuje 50 pozemních a 1 leteckou posádku). 

2) Pro leteckého záchranáře je potřeba odborná kvalifikace – může dosáhnout až tří 

odbornostních stupňů – 1) letecký záchranář, 2) letecký vysazovač, 3) letecký 

instruktor. 

Pro kvalifikaci je potřeba 2 roky praxe ve výškových pracích nad volnou hloubkou. 

Po 1 roku výcviku – dělají zkoušky: znalosti zdravotnických technik (jak budou člověka 

transportovat, jakými prostředky), technické zdatnosti (navigace vrtulníku, 

komunikace s pilotem – jsou při práci na laně tzv. očima pilota). Každé 30 měsíce mají 

několikahodinové cvičení (lano, volná hloubka), každý rok několikadenní. 

3) Při akci pilot komunikuje s vysazovačem přes intercom (přímé spojení vysílačkou) a 

vysazovač se záchranářem na laně pomocí manuálních znaků. Pro záchranáře existují 

také letecké přilby, které komunikují přes bluetooth, záchranáři dávají ale přednost 

vysílačce na těle kvůli jistějšímu přenosu signálu. 

4) Nejčastější případy výjezdu: obecně stavy přímého ohrožení života – poranění při 

dopravních nehodách (zvláště časté jsou případy s motorkáři), pády z výšky (zranění 

páteře, hlavy), akutní infarkty miokardu, akutní cévní mozkové příhody, popáleniny. 

Obecně lze říci, že jsou častější úrazové stavy než interní. Časté jsou také popáleniny. 

5) Pracovní doba: 12 hodinové směny. Roční plán služeb, upřesňován měsíčně. Lze max. 

3 směny za sebou, pak musí být den volna. Směny denní i noční, neboť LSZ posádka 

pracuje i pro pozemní posádky. Zaměstnanci střídají několik  výjezdových základen 

(např. ČB posádka střídá 4 základy: dvě základy v ČB a dále Kaplice a Temelín). 

6) Existuje síť výjezdových základen, je jich v JčK 30. Mají být v takové vzdálenosti, aby 

byl dojezd do 20 minut. V JčK ještě chybí poslední základna Lehnice, aby byla síť 

pokryta. Tato síť se buduje od r. 2005. JčK je jeden z největších krajů s nejmenší 

hustotou zalidnění.  
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LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA OBECNĚ 

 

1) LSZ je nadstandardní péče, doplňuje pozemní posádku. 

2) zasahuje v těžce dostupném terénu (tam, kam se nedostane pozemní posádka), popř. 

jako následný transport po zásahu pozemní posádky. 

3) Na území ČR existuje LSZ zhruba plus mínus 25 let. 

4) Zasahuje v případech: 

 kdy je nutná rychlá doprava zdravotnického týmu na místo zásahu nebo na místo 
nedostupné běžnými pozemními prostředky ZZS do 15-20 minut 

 kde se předpokládá transport pacienta na specializovaná pracoviště (traumacentrum, 
kardiocentrum, ictové centrum, centrum pro patologické novorozence, centrum 
hyperbarické medicíny, pracoviště s možností ohřevu pomocí extrakorporální 
cirkulace, atd.) 

 akutního transportu pacienta ze zdravotnického zařízení tzv. nižšího typu do 
zdravotnického zařízení vyššího typu k poskytnutí definitivní zdravotní péče. Jedná se 
o letecký transport k neodkladnému zdravotnickému výkonu, který je nezbytný 
vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu pacienta, jenž je v bezprostředním 
ohrožení života nebo který by byl v bezprostředním ohrožení života z důvodů 
časového prodlení 

 nutnosti šetrného transportu, např. při poranění páteře a míchy 
 ohrožení většího množství osob a je předpoklad nepoměru mezi počtem postižených 

a počtem dostupných sil a prostředků, například při likvidaci zdravotních následků 
mimořádných událostí, hromadných neštěstí a katastrof 

 zásahů v nepřístupném terénu s využitím speciálně vycvičených záchranářů pro práce 
ve výškách a nad volnou hloubkou s kvalifikací letecký záchranář 

 
5) LSZ provozují většinou soukromé provozovatelé (JčK např. alfa Helicopter a Delta), ale 

např. v Plzni je to dodnes Armáda, v Praze Policie ČR. 

 

 

 

 

 

 

 



 

LETIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE 

1) Heliport je součástí Letiště ČB 

2) Letiště ČB je malé regionální letiště, které vzniká v areálu bývalého vojenského 

letiště v Plané u ČB. Jedná se o výjimečný projekt. V České republice nebylo nové 

civilní letiště spuštěno do provozu desítky let. Původní vojenská báze se přestavuje 

na civilní letiště 10 let od roku 2006.  

3) Doposud sloužilo pro soukromý vnitrostátní a neveřejný mezinárodní provoz (Také 

Cura přilétal na toto letiště na své koncerty). Letiště doposud nemělo terminál a 

radiaci, a nemohlo tak sloužit pro veřejný mezinárodní provoz. Proto se v současnosti 

opravuje a přebudovává (zavřelo se nedávno 15. září 2015). Modernizace by měla být 

dokončena v roce 2017. Letiště bude poté sloužit jako veřejné mezinárodní letiště. 

Počítá se s charterovými lety, které zamíří do dovolenkových destinací v rámci Evropy 

(Bulharsko, Řecko) i v rámci středomoří (Egypt, Turecko, Tunisko). Je také snaha o 

zavedení pravidelných linek, které propojí významné evropské haby (uzlová centra). 

V současnosti se buduje terminál pro odbavení pasažérů, světelný a navigační 

systém, bezpečnostní centrum, je třeba opravit ranvej a rozšířit stání pro letadla tak, 

aby bylo možné odbavit letoun na přílet i odlet zároveň.  

Mezinárodní letiště umožní větší mobilitu turistům, kteří poputují od nás i k nám, ale i 

snazší dostupnost pro návštěvníky kultury – např. Otáčivého hlediště a Jihočeského 

divadla.  

4) Projekt patří k největším investičním projektům na jihu Čech, je financován JčK, který 

je majitelem areálu. Bude stát zhruba 0,5 miliardy korun.  

5) Zajímavosti: Plocha letiště je 300 ha, v současnosti víc než letadla vidíte 25 bagrů 

v činnosti. Na ploše letiště naleznete 120 budov a objektů, z nichž 36 je úkrytů 

sloužících dříve pro parkování vojenských stíhaček. Dnes v nich parkuje cca 50 

soukromých letadel, včetně lodí. Obvod plotu kolem dráhy činí 9 km. Dráha je dlouhá 

2,5 km a široká 80 m, je z betonu a slouží pro běžná letadla typu Airbus 320 či Boeing 

737, což jsou typická „dovolenková“ letadla, která má ve flotile ČSA. Dráha se musí 

opravit a zdrsnit kvůli bezpečnému přistávání letadel. Barvy budov, původně 

maskované do zelenohnědé, jsou nyní laděny do výrazně červenošedé. Letiště má 40 

zaměstnanců. 

 

 

 

(Informace poskytli: Petra Kafková, tisková mluvčí ZZS JčK a Martina Vodičková, 

marketingový manažér Letiště ČB. Zpracovala: Veronika Poldauf Riedlbauchová) 

 


