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V letošním červnovém čísle časopisu „Letectví a kosmonautika“ vyšla jednoduchá tabulka, přehledně
zobrazující počet událostí, řešených jednotlivými stanovišti LZS v roce 2013. Jde o opravdu hrubá
data, která sama o sobě nemají příliš velkou vypovídací hodnotu.
Aby šlo data dostat alespoň do základních souvislostí, provedl jsem v následující tabulce přepočet na
základní demografický údaj – počet obyvatel, žijících na spádovém území jednotlivých základen.
Ani to není úplně snadné, protože spádová území nekopírují hranice krajů, o zásahy na území většiny
krajů se dělí více stanovišť LZS, a situace v nočních hodinách je zase úplně jiná.
Přes všechny tyto nedostatky doufám, že následující pohledy na publikovaná data mají aspoň nějaký
smysl. Rozhodně netvrdím, že na základě těchto hrubých dat je možné přijímat nějaké dalekosáhlé
závěry a potvrzovat hypotézy. Je naprosto jasné, že na rozdíly mezi jednotlivými základnami má
zásadní vliv řada faktorů, jimiž jsou např. hustota osídlení, topografie terénu či stav silniční sítě.
Přesto jsou některé rozdíly tak velké, že by mohly být alespoň námětem k diskuzi a třeba i zamyšlení,
jaké jsou jejich příčiny a zda by nestálo zato vnést do celé problematiky přece jen o trochu víc světla
nějakými „více oficiálními“ cestami.
Metodické poznámky:
-

Primární data pocházejí z vlastního zjišťování redakce časopisu LaK;

-

Sledovaným obdobím byl rok 2013;

-

Přesný počet obyvatel na spádových územích jednotlivých stanovišť LZS není možné
spolehlivě určit. Podle nejlepšího vědomí a svědomí autora byl odhadnut podle následujícího
klíče: PHA + 86% SČK, PLK + KVK + 5% SČK, KHK + 60% PAK + 3% SČK, OLK + 20% PAK + 33%
ZLK, OVA + 33% ZLK, BNO + 33% ZLK + 20% PAK, LBC + 3% SČK, VYS + 3% SČK;

-

Do počtu obyvatel spádového území nejsou zahrnuti obyvatelé krajských měst, kde se
přepokládá minimální podíl zásahů LZS s ohledem na specializovaná centra zpravidla v místě.

-

Noční přerozdělení spádových území není zohledněno;

-

Čísla udávají počet realizovaných výzev, nikoliv počet reálně ošetřených pacientů.

Zdroje: Letectví a kosmonautika 6/2014; http://www.czso.cz/;
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_m%C4%9Bst_v_%C4%8Cesku_podle_po%C4%8Dtu_obyvatel
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