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Anotace 

Pokorný, Lukáš. Činnost jednotek PO spojená s nouzovým přistáním letadla na letišti. 

Diplomová práce. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2015. 52 s. 

Předložená diplomová práce se věnuje problematice postupu hasičské jednotky při 

nouzovém přistání letadel na letišti spojené se standardním zabezpečením provozu 

záchrannou a požární službou. V souvislosti s nouzovým přistáním letadel zkoumá 

možnost položení pěnového koberce z hlediska náročnosti na vybavenost hasičské 

jednotky a volbě postupu a technických prostředků pro pokládání pěnového koberce 

a vyhodnocuje splnění požadavků. 

 

Klíčová slova: kategorie letiště, pěnidlo, pěnový koberec, letištní hasičská jednotka, 

výtoková rychlost, průtok 

 

 

 

Summary 

Pokorný, Lukáš. Activity of Fire Units Associated Emergency Landing Aircraft at the 

Airport. Thesis, Ostrava: VSB – TU Ostrava, 2015. 52 p. 

Keywords: category airport, roaming agent, foam carpet, airpor firefighting unit, outlet 

velocity, flow 

This thesis is dedicated to the process of firefighting units in emergency landing 

aircraft at the airport associated with standard security operation, rescue and fire services. 

In connection with the crash landing of aircraft is exploring the possibility of laying carpet 

foam in terms of demands on the equipment of fire brigades and the election process and 

technical device for laying carpet foam and evaluates compliance. 
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Úvod 

První zasahující jednotkou požární ochrany při nouzovém přistání letadel na letišti 

je letištní hasičská jednotka. Podle základních parametrů a charakteristik letadel 

využívající dané letiště se stanoví určitý standard požárního zabezpečení, který musí 

zajistit letištní hasičská jednotka, splněním určitých kriterii podle legislativy [1,2]. 

V případě nouzového přistání letadla a vyhodnocení potřeby posil by byl žádán o pomoc 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje. 

Prvořadým úkolem jednotky při letecké nehodě je záchrana životů osob a vytvoření 

a udržení podmínek pro přežití [2]. 

Letištní hasičská jednotka musí zabezpečit tento úkol, který v sobě zahrnuje 

lokalizaci a likvidaci požáru letadla a bude označován termínem: Zabezpečení letového 

provozu. K tomuto úkolu má jednotka vyčleněné síly a prostředky, které se nesmí používat 

k jinému účelu. Zbývající síly a prostředky je možné použít k jiným činnostem 

např. vytváření pěnového koberce pro nouzové přistání letadel. Pro vytváření pěnového 

koberce též musí být vyčleněné technické prostředky. Požadavky na pěnový koberec jsou 

uvedeny v Manuálu letištních služeb Doc 9137 AN/898. Metodika a postup jsou řešeny 

pouze okrajově a legislativa k této problematice je vydána roku 1990. Kritéria 

a specifikace této legislativy se odlišují od situace a možností, které jsou v současné době 

na letištích. Jedním z těchto kriterií pro pěnový koberec je požadavek na proteinové 

pěnidlo. V současné době se používají syntetická pěnidla. 

Cílem diplomové práce je zhodnocení možnosti vytvoření pěnového koberce pro 

letadla, nejvíce využívající letiště Pardubice. Posuzuje se dostatečnost sil a prostředků 

letištní hasičské jednotky a volba optimálního postupu pro pokládání pěnového koberce. 

Aby bylo možné řešit pokládání pěnového koberce, je nejdříve nutné zabezpečit prvořadé 

úkoly jednotky a následně řešit pokládání pěnového koberce. Z dostupných informací se 

touto problematikou zabývalo letiště Aero Vodochody a prakticky ji zkoušelo pomocí 

proudnic 2x P6 na dvou vozidlech. Jelikož není legislativou řešen metodický postup, bude 

zkoušena pokládka pěnového koberce pomocí proudnic P6 nejdříve teoreticky pro výpočet 

sil a prostředků, následně bude teorie vyzkoušena v praxi a pak praktické požadavky 

analogicky využity pro výpočet dalších možných variant a navržení postupů.  
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Rešerše 

Tato rešerše měla za cíl najít legislativu, která řeší požadavky požárního 

zabezpečení letišť, postupů a metodiky pro nouzové přistání letadel a určení sil 

a prostředků požární ochrany letiště. 

 

Letecký předpis. Letiště L-14. č.j. 641/2009-220-SP/4, MDČR.  

Předpis řeší způsob určení kategorie letiště pro záchrannou a požární službu 

v závislosti na parametrech letadel, jež jsou délka a šířka trupu. Podle kategorie letiště 

stanovuje základní požadavky na záchrannou a požární službu tj. minimální zásobu hasiv, 

počet záchranných a požárních vozidel a počet personálu. 

 

Manuál letištních služeb (Doc 9137 - AN/898), 1. Část: Záchranné a požární 

práce.  

Specifikuje kritéria z předpisu L 14 např. úrovně účinnosti pěny (úroveň účinnosti 

pěny). Postupy zařazení letadel do požární kategorie letiště a seznam letadel, zařazených 

do kategorií i s rozměry trupu. Jako jediná dostupná legislativa a literatura uvádí 

požadavky pěnového koberce pro nouzové přistání letadel.  
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1 Základní termíny a definice 
V této kapitole jsou uvedeny a vysvětleny zkratky a termíny používané 

v diplomové práci.  

AIP: Aeronautical Information Publication (AIS ANS C.R.) - Letecká informační příručka 

Dojezdový čas (zásahový čas): je to doba od prvního ohlášení události na LHJ, po čas 

činného výstřiku hasební látky prvního  zasahujícího vozidla (vozidel) [2] 

EBA: East Bohemian Airport a.s. - společnost soukromých subjektů, které mají 

povolení Ministerstva obrany využívání letiště pro civilní účely 

HZS: Hasičský záchranný sbor 

Intenzita dodávky hasiva (pěny): je udávaná v litrech za minutu na metr čtvereční [l∙min-

1∙m-2] [2] 

Kategorie letiště: určuje se v závislosti na velikosti letadel a četnosti jejich pohybů 

na letišti [2] 

Letištní prostor: je vzdušný prostor nad letištěm a okolním územím. Hranice letištního 

prostoru se vymezují pomocí pozemních orientačních bodů a jsou stanoveny v letištním 

řádu každé letecké základny [8] 

LHJ: Letištní hasičská jednotka je Vojenská hasičská jednotka, zřízená provozovatelem 

letiště, která je organizačně v podřízenosti ŘLP (řídícímu letového provozu) [8] 

LPP: Letištní pohotovostní plán 

Pěnový povlak: též pěnový koberec rozložení pěny sloužící pro nouzové přistání letadel 

[1] 

PO: Požární ochrana 

Předsunuté stanoviště: je předpokládané místo mimořádné události, předsunuté stanoviště 

zaujímá požární jednotka na pokyn řídícího letového provozu a slouží ke zkrácení 

časových limitů pro zásah [8] 

Provozní plocha (Manoeuvring area): je část letiště určená pro vzlety, přistání 

a pojíždění letadel s výjimkou odbavovacích ploch [2] 

http://lis.rlp.cz/ais_data/www_main_control/frm_cz_aip.htm
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RWY: (Runway):Vymezená pravoúhlá plocha na pozemním letišti, upravená pro přistání 

a vzlety letadel [8] 

ŘLP: řídící letového provozu [8] 

SaP: Síly a prostředky 

Stanoviště požární jednotky: je požární stanice, požární jednotka zabezpečuje letový 

provoz z tohoto stanoviště [8] 

Šéfpilot: termín používaný v odborné literatuře [1] 

TPPO: Technické prostředky požární ochrany 

Účinný výstřik: je výstřik dosahující minimálně 50% výtokové rychlosti hasiva, 

požadované pro danou kategorii letiště [2] 

Úroveň účinnosti pěny: termín kvalifikující pěnu pro potřeby letiště, užívaný v odborné 

literatuře [2] 

VPP: Vzletová a přistávací plocha 

Teplota vznícení: (auto ignition temperature) je definována jako nejnižší teplota (horkého 

povrchu), při které se za stanovených podmínek vznítí hořlavý plyn nebo hořlavá pára 

ve směsi se vzduchem [3] 

TUPO: Technický ústav požární ochrany 

TWY: taxisy- pojezdová dráha 

Úroveňúčinnosti hasicí pěny: vypovídá o kvalitě hasicí pěny a hasebních účincích 

Zásahový čas: čas mezi prvním zavoláním na záchrannou a požární službu a časem, kdy 

první zasahující vozidlo je (vozidla jsou) ve stavu aplikace hasiva nejméně 50 % hasebního 

výkonu, stanoveného viz Tabulka 2.2 Min. použitelné množství hasebních látek 

v závislosti na kategorii letiště 

ZLP: Zabezpečení letového provozu z hlediska záchranné a požární služby 
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2 Požární zabezpečení a jeho závislost na parametrech letadel 

Množství sil a prostředků záchranné a požární služby na letištích se určí 

dle kategorie letiště pro záchrannou a požární službu, která se stanoví v závislosti 

na parametrech největších letadel, která letiště používají. 

Základními parametry jsou: 

- Délka trupu letadla 

- Šířka trupu letadla  

- Počet pohybů letadel (pohybem se rozumí odlet, nebo přistání)  

Z parametrů letadla viz Tabulka 2.1 Kategorie letiště pro záchrannou a požární 

službu se nejdříve vyhodnotí délka a pak šířka jeho trupu. Jestliže po výběru kategorie, 

příslušející k celkové délce nejdelšího letadla, je šířka tohoto letadla větší, než maximální 

šířka pro tuto kategorii, potom skutečná kategorie musí být o jednu kategorii vyšší. Pokud 

počet pohybů letadel, běžně využívajících letiště ve třech po sobě jdoucích nejzatíženějších 

měsících, je menší než 700, úroveň poskytované ochrany nesmí být menší než o 1 kategorii 

pod stanovenou kategorií [3]. 

Viz Tabulka 2.2 Min. použitelné množství hasebních látek v závislosti na kategorii 

letiště. 

Tabulka 2.1 Kategorie letiště pro záchrannou a požární službu 

Kategorie 
letiště 

Celková 
délka letounu 

(L) [m] 

Maximální 
šířka trupu [m] 

1 0 < L < 9 2 
2 9 ≤ L < 12 2 
3 12 ≤ L < 18 3 
4 18 ≤ L < 24 4 
5 24 ≤ L < 28 4 
6 28 ≤ L < 39 5 
7 39 ≤ L < 49 5 
8 49 ≤ L < 61 7 
9 61 ≤ L < 76 7 
10 76 ≤ L < 90 8 

[2] 
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Tabulka 2.2 Min. použitelné množství hasebních látek v závislosti na kategorii letiště 

Kategorie 
letiště 

Pěna splňující 
úroveň účinnosti 

A 

Pěna splňující 
úroveň účinnosti 

B 

Pěna splňující 
úroveň účinnosti 

C 
Doplňkové látky 

Voda 
[1] 

Průtok 
pěnového 
roztoku 
[1∙min-1] 

Voda 
[1] 

Průtok 
pěnového 
roztoku 
[1∙min-1] 

Voda 
[1] 

Průtok 
pěnového 
roztoku 
[1∙min-1] 

Hasební 
Prášek 
[kg] 

Hasební 
prášku 
[kg∙s-1] 

3 1.800 1.300 1.200 900 820 630 135 2,25 
4 3.600 2.600 2.400 1.800 1.700 1.100 135 2,25 
5 8.100 4.500 5.400 3.000 3.900 2.200 180 2,25 
6 11.800 6.000 7.900 4.000 5.800 2.900 225 2,25 
7 18.200 7.900 12.100 5.300 8.800 3.800 225 2,25 
8 27.300 10.800 18.200 7.200 12.800 5.100 450 4,5 
9 36.400 13.500 24.300 9.000 17.100 6.300 450 4,5 
10 48.200 16.600 32.300 11.200 22.800 7.900 450 4,5 

[2] 

Tabulka 2.3  Min. počty záchranných a požárních vozidel a počtu personálu 

Kategorie 
letiště 

Záchranná a 
požární 
vozidla 

Min. počty 
personálu 

3 1 1+3 
4 1 1+3 
5 1 1+5 
6 2 1+5 
7 2 1+5 
8 3 1+5 a 1+3 
9 3 1+5 a 1+3 
10 3 1+5 a 1+3 

 

2.1 Parametry letadel ovlivňující nouzové přistání letadel 

2.2 Nouzové přistání letadel 

Při nouzovém přistání letadel je možné pokrýt přistávací dráhu pěnou. Cílem použití 

pěnového povlaku je zmírnit škody a jejich rozsah, který by vznikl a snížení 

pravděpodobnosti vzniku požáru nárazem při přistání. Pokud má pilot pocit, že pěna může 
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zvýšit bezpečnost v průběhu přistávání při problémech s přistávacím zařízením, může o ni 

požádat [1]. 

Z pokládání pěny na vzletovou a přistávací plochu se předpokládají čtyři teoretické 

výhody. První předpokládanou výhodou jsou menší škody na letadle. Škody na letadle 

s poškozeným vysouváním předního kola, nebo na letadle přistávajícím, se zataženým 

podvozkem, budou pravděpodobně sníženy použitím pěny [1]. 

Další výhodou jsou nižší brzdné síly. Na vzletové a přistávací dráze bude možný 

skluz a tím se sníží koeficient tření, protože budou sníženy brzdné síly, působící na letadlo 

a jeho pasažéry a také sníženy tendence k otáčení letadla. 

Vzniká zde menší nebezpečí požáru vlivem jisker, které vznikají třením. Voda, 

zadržená v pěně, nebo pěna na styčné ploše přistávací a vzletové dráhy, sníží 

pravděpodobně nebezpečí požáru hrozící jiskrami, které vznikají třením kovů, které jsou 

použity na konstrukci letadla o přistávací dráhu v suchém stavu. Při nárazu letadla na zem 

a případného poškození nádrží paliva, nebo části palivového systému letadla, mohou 

jiskry, vzniklé při přistání, být možným zdrojem vznícení. 

Nižší nebezpečí požáru rozlitého paliva. Dojde-li při nárazu letadla na zem 

k poškození nádrží paliva, či palivového systému a  rozlití paliva. 

Z rozsáhlých výzkumných testů vyplynulo, že hliníkové slitiny třením nevytvářejí 

jiskry, které by byly schopny zapálit výpary z leteckého paliva bez ohledu na to, zda se 

jedná o beton, či asfalt vzletové přistávací plochy pokryté pěnou, či vodou. Dále výzkumy, 

které jsou stejně rozsáhlé, jako předchozí dokazují, že jiskry ze slitin nerezavějící oceli, 

ostatních ocelí a magnesia při suchém tření o betonovou vzletovou a přistávací plochu 

vytváří jiskry, které mají dostatečnou iniciační energii pro zapálení par leteckého benzínu. 

Při použití pěny byly tyto jiskry v 57 – 100 % uhašeny. Jiskry, vzniklé třením titanu, jsou 

schopny zapálit páry leteckého paliva a při žádném z testů pěna položená na vzletovou 

a přistávací plochu nebyla schopna jiskry z titanu uhasit [1]. 

Položení pěny na vzletovou a přistávací plochu nemá zásadní vliv na vznícení par 

leteckého paliva ve směsi se vzduchem nad povlakem pěny kvůli zdrojům vznícení 

např.: statickému výboji, hořícímu motoru, či jiskrám, ale má význam při rozlití paliva 

na vzletovou a přistávací plochu, pokrytou pěnou, protože letecké palivo pěnovým 

povlakem proteče, čímž se sníží množství uvolňovaných par leteckého paliva 
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a při vznícení může být hořící plocha zredukována podle stáří a stavu pěnového povlaku 

[1]. 

Jsou různé další faktory, jež je nutné vyhodnotit před nouzovým přistáním, zda je 

realizovatelné pokládání pěnového povlaku na vzletovou a přistávací plochu, nebo není. 

Těmito faktory jsou: 

 stav letadla, zda je schopno vysunout hlavní podvozek, či je vysunut jen 

jeden podvozek a není možné jej zasunout 

 poškození, či ztráty pneumatik 

 deformace předního podvozku, případně různé kombinace těchto závad 

Vytvoření a pokládání pěnového povlaku může trvat hodinu i více. To je závislé 

na povaze mimořádné události, bezpečnostních součinitelích v letadle, které během doby 

pokládání pěnového povlaku je stále ve vzduchu. Schopnost techniky, kterou disponuje 

letiště pro pokládání pěnového povlaku na vzletovou a přistávací plochu, vytvoření pěny 

v požadovaném množství a adekvátní dobou, po kterou letadlo bude v nouzi vyčkávat. 

O pokládání pěnového povlaku by se neměla snažit letiště, která nedisponují 

odpovídajícím vybavením. Využívat pro tyto účely letištní a záchranné požární služby lze 

jen v takovém nasazení, aby nedošlo k narušení schopnosti zabezpečit lokalizaci 

a likvidaci požáru, který by vznikl při letecké nehodě, nebo po ní. Dále je nezbytné mít 

dostatečnou zásobu pěnidla pro lokalizaci a likvidaci požáru. Je nezbytné brát v patrnost 

položení pěny a jejího odstranění na bezpečnost a zajištění letového provozu, především 

u letišť s jednou vzletovou a přistávací dráhou. Pěna by se neměla klást na vzletovou 

a přistávací plochu při sněžení, nebo vydatném dešti. Při nízkých teplotách pod bodem 

mrazu hrozí mrznutí odtékající vody z pěnového povlaku a způsobení vážných problémů 

při přistání, brzdění a následném používání vzletové a přistávací plochy. Povrch, charakter, 

délka, sklon a teplota povrchu vzletové a přistávací dráhy může ovlivnit degradaci 

pěnového povlaku. Šéfpilot, nebo provozovatel letadla rozhoduje o požadavku na kladení 

pěnového povlaku s tím, že si je vědom možných rizik. Po konzultaci s velitelem 

záchranné a požární služby musí ředitel letiště, nebo jeho zástupce, udělat rozhodnutí 

o pokládání pěny na vzletovou a přistávací plochu [1]. 
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Mezi pilotem a pozemními silami, pokládajícími pěnu, se musí udržovat radiový 

kontakt pro vzájemnou komunikaci. Na pokládání pěny na vzletovou a přistávací plochu se 

nesmí použít hlavní záchranná a požární vozidla, pokud není v záloze dostatek 

záchranných a požárních vozidel pro zabezpečení min. ochrany pro dané letiště. Proto se 

používají pomocné cisterny, přizpůsobeny pro pokládání pěny kropícími tryskami 

spodními, nebo speciálními vysouvacími tryskami, nebo jiným zařízením pro výrobu 

a pokládání pěny, především navržené pro pokládání pěny za vozidlem a na jeho stranách. 

Na pokládání pěny a opětovné doplnění vozidel musí být zpracován časový harmonogram. 

Vždy musí být v předstihu naplánováno a připraveno adekvátní množství pěnidla 

pro opětovné doplnění vozidel. Tento harmonogram musí být zpracován před jakoukoliv 

pohotovostí [1]. 

Ze zkušenosti se ví, že při přistávání se zasunutým podvozkem dochází ke kontaktu 

letadla se vzletovou a přistávací drahou daleko později, než při normálním přistání. Děje se 

tak kvůli zvýšenému vztlaku, který je způsoben „účinkem země“ a v některých případech i 

nižší rychlostí letadla se zataženým podvozkem na mezi přetažení. Místo dosednutí letadla 

může být o 150 – 600 m dál, než při normálním přistání, v závislosti na rychlosti daného 

letadla. Přistávací plocha by měla být pokryta pěnou v místech, kde si to pilot přeje. 

Obecně se dá říci, že by pěna měla být položena takto. [1] 

Při selhání předního podvozku by se pěna měla položit v bodě ležícím 

ve vzdálenosti od prahu vzletové a přistávací dráhy, která se rovná polovině délky, která je 

pro přistání k dispozici. [1]  

Při přistání se zasunutými koly by se pěna měla položit v bodě, ležícím 

ve vzdálenosti od prahu vzletové a přistávací dráhy, která se rovná třetině délky, která je 

pro přistání k dispozici. [1] 

Parametry pěnového povlaku, jako jsou délka, šířka a výška, jsou závislé na druhu 

mimořádné události, typu letadla, disponibilní zásobě hasiva a časovém faktoru. 

K přibližnému odhadnutí množství vody a pěnidla, nutného pro položení daného pěnového 

povlaku s určitými parametry, odpovídajícími dané mimořádné události. 

Viz Tabulka 2.4 Parametry a požadavky na pěnové koberce a z jejího obsahu je možné 

odvodit i požadavky pro delší a širší plochy [1]. 
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Tabulka 2.4 Parametry a požadavky na pěnové koberce 

 Selhání 

předního 

kola 

Přistání se zasunutým podvozkem 

Motorová letadla Proudová letadla 

Počet motorů [ks] 2 4 2 – 3 4 

Vzdálenost od prahu dráhy 

[m] 
150 – 600 m, dle přání pilota 

Šířka pěnového povlaku [m] 8 12 23 * 12 23** 

Délka pěnového povlaku [m] 450 600 750 750 900 

Položená plocha vzletové a 

přistávací dráhy [m2] 
3.600 7.200 17.250 9.000 20.700 

Požadované množství vody 

[l] 
14.400 28.800 69.000 36.000 82.800 

Požadované množství pěnidla 

[l]* 
 

Přimísení >3 % 432 864 2.070 1.080 2.484 

Přimísení > 6 % 864 1.728 4.140 2.160 4.986 

 Výška pěnového povlaku [cm] 

Číslo napěnění 
8 3,8 

12 5 

Výtoková rychlost pro 

hodnoty 
41 m 

* Při nastavení přiměšovacího zařízení na vyšší koncentraci musí být množství 

pěnidla adekvátně zvýšeno. Vzhledem k odchylkám přiměšovačů pěnidla, možnosti 

nepřesného dávkování a různým vlastnostem vody, je vhodné zvýšit množství pěnidla nad 

tato teoreticky požadovaná množství asi o 10 % u šesti procentního pěnidla a o 5% 

u tříprocentního pěnidla [1]. 

Je vhodné pěnu nechat před jejím využitím stárnout 5-10 minut, aby voda, vytékající 

z pěny, mohla povrch vzletové a přistávací plochy dokonale zvlhčit v místě položení pěny. 

Při vyšších teplotách je velmi dlouhá doba stárnutí pěny před využitím, (cca více než 2,5 

hodiny) je nevhodná z důvodu nadměrného odtečení vody a vysušení [1].  
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Aby účinnost pěnového povlaku byla maximální, je nutné, aby vrstva pěny byla 

souvislá, protože její přerušení, mezery či díry jsou možnou příčinou zápalných jisker, 

které při dostatečně dlouhé době jiskření a dostatečné intenzitě mohou zapálit přítomné 

hořlavé výpary[1]. 

2.3 Požadavky na činnosti požární ochrany při nouzovém přistání letadel 

Letištní hasičská jednotka (LHJ) je podřízena ŘLP. Rozhodnutí k zásahu LHJ 

při ZLP dává ŘLP. Vlastní zásah LHJ řídí velitel směny do likvidace požáru a vyproštění 

všech osob z letadla, nebo objektu. Manipulace s letadlem, která není nutná k vyproštění 

a záchraně osob, řídí určený příslušník inženýrské letecké služby [8]. 

Signály vyhlašované letištní hasičské jednotce 

Tíseň: vyhlašuje se při takovém narušení letu nebo technického stavu letadla za letu, kdy 

lze předpokládat leteckou nehodu. Doba od vyhlášení signálu do zaujetí pohotovosti 

k zásahu na místě stanoveném ŘLP nesmí přesáhnout 3 minuty. Při vyhlášení poplachu 

se udává: 

- poloha letadla, charakter tísně, 

- počet osob na palubě letadla, množství paliva a výzbroje, 

- směr přistání, 

- stanoviště, které má požární jednotka zaujmout (podle čtvercové mapy) a kde má 

 vyčkat na další pokyny, 

- další nutné údaje 

Nehoda: vyhlašuje se při letecké nehodě, nebo požáru letecké a zabezpečovací techniky 

v letištním prostoru. Tento signál vyhlašuje řídící letového provozu nebo velitel požární 

jednotky. Doba od vyhlášení signálu a zahájení účinného zásahu prvního vozidla LHJ 

nesmí přesáhnout 3 minuty. Při vyhlášení poplachu se udává: 

- místo nehody (podle čtvercové mapy) 

- typ letadla (techniky) 

- charakter nehody 

- počet osob na palubě letadla, množství paliva a výzbroje 

- další nutné údaje [9] 
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Signál nehoda a tíseň lez vyhlásit při pohotovosti „Letová akce“ [9]. 

Letová akce: vyhlašuje se při zahájení plánované letové akce, při jednotlivých startech 

a přistání letadel a končí vypnutím motoru na stanovišti nebo předáním odlétajícího letadla 

oblastnímu středisku ŘLP Zaměstnanci a technika jsou připraveni se po vyhlášení 

poplachu přesunout do místa zásahu a zahájit činnost [9].  

2.3.1 Definice stupňů pohotovosti dle AIPu 

Místní pohotovost – takové okolnosti, kdy je při přistání letadla nebezpečí letecké nehody 

jen málo pravděpodobné [9]. 

Plná pohotovost – taková porucha nebo stav, kdy je možno očekávat nebezpečí letecké 

nehody [9]. 

Letecká nehoda –nehoda, která se stala na letišti nebo v jeho blízkosti [9]. 

2.3.2 Činnost záchranné požární služby – LHJ dle AIPu na stupně pohotovosti 

Místní pohotovost 

Výjezd záchranných a požárních mobilních prostředků před požární stanici 

do postavení tak, aby případný výjezd k možnému zásahu byl co nejrychlejší a trasa 

na místo možného zásahu byla co nejkratší. ŘLP komunikuje s velitelem zásahu, kterému 

předává upřesňující informace v závislosti na vývoji situace a požadavcích velitele letadla 

[9]. 

Plná pohotovost 

Všechny mobilní prostředky záchranné a požární služby vyjíždí z požární stanice 

na provozní plochu, kde se rozmisťují na předem stanovených místech, např. 

na vyčkávacích místech TWY, přilehlých k předpokládané použité RWY. Dále mohou 

dojíždět součinnostní záchranné a zdravotnické složky [9]. 

Letecká nehoda 

Všechny mobilní prostředky záchranné a požární služby vyjíždí z požární stanice 

s cílem co nejrychleji se dostat k místu nehody a zahájit záchranné práce. Dále mohou 

dojíždět součinnostní záchranné a zdravotnické složky [9]. 
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V případě potřeby posílení LHJ budou povolány jednotky PO dle poplachového plánu 

objektu letiště Pardubice. 

Tabulka 2.5 Požární poplachový plán letiště Pardubice z hlediska zásoby hasiv 

Stupeň 
poplachu  

Název 
jednotky 

Kategorie 

Technika Voda  
[l] 

Pěnidlo 
[l] Doba výjezdu 

/ doba 

dojezdu[min] 

I. stupeň Stanice 
Pardubice JPO I. CAS DN 16/1700/200 - 

MB 1700 200 

  (2 výjezdy) 2/4 CAS 24/3000/200 - MB 3000 200 

      CAS 30/9000/540 - S3VH 9000 540 

      CAS 15/2200/135 M2Z 
MB 2200 135 

      CAS 32/8200/800 - T815 8200 800 

II. stupeň Stanice 
Chrudim JPO I. CAS DN 15/2200/135 

M2Z MB 2200 135 

    2 / 11 CAS 24/3500/200 - MB 3500 200 

      CAS 32/10000/800 - MB 10000 800 

II. stupeň Staré Hradiště JPO III. CAS 30/4000/S2R 4000   

    10 /  CAS 25/3500/200 - Š706 3500 200 

II. stupeň Stanice Přelouč JPO I  2 / 11 CAS DN 24/3400/200 - 
T815 3400 200 

II. stupeň Heřmanův 
Městec JPO II. CAS 16/3000/400 S2R 3000 400 

      CAS 25/2500/400 - LIAZ 2500 400 

II. stupeň Choltice JPO III. CAS 32/8200/800 - T815 
6x6 8200 800 

II. stupeň Srch JPO III. CAS 32/6000/600 - T138 6000 600 

III. 
stupeň Sezemice JPO III. CAS 40/6700/0 - T815 6700   

      CAS 25/3500/200 - Š706 3500 200 

III. 
stupeň 

Lázně 
Bohdaneč JPO III. CAS 32/6000/600 - T148 6000 600 

III.stupeň Přelouč JPO III. CAS 20/3000/200 M2R 3000 200 

III. 
stupeň Břehy JPO III. CAS 32/8200/800 - T815 8200 800 

      CAS 32/6000/600 - T138 6000 600 

III. 
stupeň Lipoltice JPO III. CAS 25/3500/200 - Š706 3500 200 
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      CAS 25/2500/400 - LIAZ 2500 400 

 

3 Rozbor požadavků sil a prostředků na letištní hasičskou jednotku 

3.1 Legislativní požadavky 

Požadavky na požární zabezpečení letiště a tím i požadavky na LHJ se odvíjí 

od požární kategorie letiště, jak je uvedeno v předchozí kapitole.  

Tabulka 2.2 Min. použitelné množství hasebních látek v závislosti na kategorii 

letiště uvádí zásobu vody a doplňkových hasiv, nikoli pěnidla. Zásoba pěnidla je závislá 

na požadovaném množství vody a procentu přimísení, které udává výrobce pěnidla. Zásoba 

pěnidla musí být v takovém množství, aby stačilo minimálně ke dvěma náplním pěnového 

roztoku. Dalším požadavkem je počet techniky (požárních a záchranných vozidel) 

a minimální počty personálu, viz Tabulka 2.3  Min. počty záchranných a požárních vozidel 

a počtu personálu. U minimálního počtu techniky a personálu je nutné splnit min. počty dle 

legislativy pro dané letiště a zároveň je potřeba, aby tyto počty personálu a počty požárních 

vozidel byly schopny splnit zásahový čas. 

 Důležitým faktorem v zásobě hasiva je především zásoba pěnidla pro opětovné 

doplnění vozidel. Dříve byly pěny klasifikovány do dvou úrovní a to úroveň „A“ a úroveň 

„B“. Se změnou Předpisu L 14 se rozšířila klasifikace pěna o úroveň „C“. Novelizovaný 

předpis L 14 požaduje zásobu pěnidla pro opětovné doplnění, která se musí rovnat 

dvojnásobné hodnotě viz Tabulka 2.2 Min. použitelné množství hasebních látek 

v závislosti na kategorii letiště. Výpočet se bude provádět podle Do těchto rezerv se může 

počítat pěnidlo v záchranných a požárních vozidlech, které je nad limit zmíněných hodnot. 

Požárním zabezpečením letiště se rozumí zásoba hasiv a jejich aplikace 

požadovaného množství, která je uvedena v tabulkách. V tabulce je pouze zásoba vody. 

Zásoba pěnidla závisí na požadovaném přimísení. Zásoba pěnidla musí být dostatečná 

pro splnění následujících požadavků. 

1. Množství pěnotvorné látky připravené odděleně na vozidlech pro tvorbu pěny musí 

být v poměru k množství připravené vody a vybranému koncentrátu pěny [2]. 
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2. Množství pěnotvorné látky připravené na vozidle musí být dostatečné pro vytvoření 

nejméně dvou náplní pěnového roztoku [2]. 

3. Pro urychlení opětovného naplnění vozidel musí na letišti být udržována rezervní 

zásoba pěnotvorné látky ekvivalentní 200 procentům množství těchto látek uvedené 

v tabulce [2]. 

Dalšími požadavky jsou minimální počty techniky (požárních a záchranných 

vozidel) a minimální počty personálu, které jsou v tabulce (Tabulka 2.3  Min. počty 

záchranných a požárních vozidel a počtu personálu). Stanovené minimální počty 

záchranných a požárních vozidel a počty personálu musí splňovat požadavek min. počty 

dle legislativy pro dané letiště, tak zároveň tyto počty personálu a počty požárních vozidel 

musí být schopny splnit zásahový čas. 

3.2 Stanovení požadavků na letištní hasičskou jednotku  

Posuzovanými úkoly LHJ je schopnost plnit úkoly Záchranné a požární služby 

a možnost vytvoření pěnového povlaku pro nouzové přistání letadel. Prioritním úkolem je 

ZLP. Když LHJ je schopná plnit úkoly ZLP, je možné rezervy použít na pokládání 

pěnového povlaku. 

Na letišti v Pardubicích se v pracovní dny od 7:30 - 22:00 a v době plánovaných letů 

společnosti EBA (East Bohemian Airport) drží 7. kategorie. Mimopracovní dobu se drží 

3. kategorie letiště. Délka vzletové plochy je 2.500 m a je využitelná po celé délce. Aby 

bylo možné stanovit požadované množství SaP a vyhodnotit zjištěné skutečnosti, je nutné 

porovnat legislativní požadavky, plynoucí z provozu na letišti a vybaveností LHJ. U letadel 

je uveden počet motorů a druh motoru. Tyto kriteria jsou zásadní pro stanovení rozměrů 

pěnového koberce (povlaku). Letadla využívající letiště jsou rozdělena do dvou kategorií. 

Letadla, která využívají letiště trvale– „T“ a letadla využívající letiště občas-„O“. Provoz je 

rozdělen dle zkratek na O – občasný a T – Trvalý.  
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Tabulka 3.1 Letadla využívající letiště 

Letoun 

Počet 

motorů 

Druh 

motoru Provoz 

Délka 

letounu 

[m] 

Šířka 

letounu 

[m] 

Kategorie 

letiště 

AN 26 2 V O 23,8 2,8 4 

C 295 2 V O 24,5 2,7 5 

L 410 2 V T 14,4 2,1 3 

A 319 CJ 2 P O 33,84 3,95 6 

A 320 2 P T 37,57 4 6 

A 321 2 P T 44,5 4 7 

B 737-300 2 P T 33,4 3,8 6 

B 757 – 200 2 P T 46,7 3,8 7 

Tu-204 2 P T 46,1 3,8 7 

B 737-800 2 P T 39,5 3,8 7 

B 757-200 2 P T 47,3 3,8 7 

B 737-400 2 P T 36,4 3,8 6 

B 737-500 2 P T 31 3,8 6 

B 737-300 2 P T 33,4 3,8 6 

A 300 2 P O 54,1 5,6 8 

Falcon 2000 2 P O 20,2 2,4 4 

JAK 40 3 P O 20,4 2,3 4 

AN 124 4 P O 69,1 6,4 9 

[1,8] 

3.3 Vybavenost LHJ 

3.3.1 Požární technika a množství hasiv 

Ve vozidlech je pěnidlo úrovně účinnosti „B“. U pěnidel třídy „B“ jsou menší 

nároky na množství hasiv pro zabezpečení dané kategorie, než je tomu u pěnidel třídy „A“, 

jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole. 

Stání vozidel, splňující požadavky dle Manuálu letištních služeb DOC 9137, mají 

omezenou kapacitu a především rozměry. Kapacita je pouze pro tři vozidla rozměrově je 
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nedostatečná pro MB Actros KHA 32/9500/1150/150-S 2. Tato skutečnost značným 

způsobem ovlivňuje akceschopnost jednotky a využitelnost požární techniky v závislosti 

na klimatických podmínkách, protože ostatní technika stojí venku a hrozí riziko zamrznutí 

vody a z důvodu finančním úsporám  se nepoužívají přípravky proti zamrzání vody. 

 V období, kdy jsou teploty nad -3°C, je možné využít veškerou techniku, pouze 

v závislosti na počtu lidí ve směně. Toto období pro potřeby diplomové práce je označeno 

jako letní období. 

V období, kdy dojde k poklesu teplot pod -3°C, je možné využít pouze omezené 

množství techniky. 2x CAS 32/8200/800 – S 3 Z a CAS 24/1200/200/-/200–S 2 Z, nebo 

CAS 32/8200/800 – S 3 Z. Ostatní technika je odvodněná a stojí v netemperovaných 

prostorách. Tím jsou rapidně sníženy možnosti ZLP a použitelnost techniky pro pokládání 

pěnového povlaku pro nouzové přistání letadel. 

Tabulka 3.2 Technika LHJ Pardubice 

PČ Technika Voda 
[l] 

Pěnidl
o [l] 

Dodávka hasiva 
[l∙min-1] 

Prášek zásoba 
/ intenzita        

[kg / kg∙s-1] 

I KHA 32/9500/1150/150-S 2 9.500 1.150 5.300 
(4500/800) 

2 x 125 / 3 
 

II CAS 32/8200/800–S 3 Z 55 8.200 800 2.400  
III CAS 32/8200/800–S 3 Z 72 8.200 800 2.400  
IV CAS 32/8200/800–S 3 Z 98 8.200 800 2.400  
V CAS 24/1200/200/-/200–S 2 Z 1.200 200 800 200 / 3 
VI CAS 25/2500/400-S2Z 2.500 400 dle situace  

Zásoba pěnidla na letišti mimo vozidla je uvedena v tabulce Tabulka 3.3 Zásoba 

pěnidla na letišti mimo vozidla. 

Tabulka 3.3 Zásoba pěnidla na letišti mimo vozidla 

Název pěnidla Přimísení 
[%] 

Třída 
pěnidla 

Množství 
[l] 

Finiflam AFFF 3 B 2.200 
Karate AFFF 3 B 1.000 
Orchidex 3 B 1.000 
Stahmex AFFF 3 B 2.000 
Celkem   6.200 

Na letiště je celková zásoba pěnidla, volně uloženého mimo vozidla, v celkovém 

množství 6.200 l.  
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3.3.2 Personální zabezpečení směny 

LHJ se skládá z velitele LHJ, zástupce velitele LHJ, a 4 směn po 6 lidech včetně 

velitele směny. Protože v současné době došlo k navýšení tabulkových počtů lidí z 6 na 7 

a v brzké době budou tito lidé zařazeni do směn, bude s nimi počítáno v této práci. 

Praktické využití lidí bude vycházet především z jejich odbornosti a nikoli z funkčního 

zařazení, aby byla maximální efektivita využití personálu. Např. je-li velitel směny, který 

má příslušná osvědčení a může obsluhovat CAS, brán jako strojník, tak jeho zástupce, 

který je hasič, bude brán jako velitel směny. Po dobu civilních letů je jednotka ještě 

posilována 2 hasiči z EBY. V době plánovaných letů se drží 7. kategorie letiště a 

minimální počet lidí zabezpečující letový provoz ze strany LHJ, jsou 4 lidi a 2 lidi z EBY, 

kteří jsou pouze hasiči. Maximální počet lidí ve směně je 7 lidí s možností posílení směny 

velením jednotky. Při zajišťování vyšší kategorie letiště např.: pro AN 124, se sloužící 

směna posiluje z jiných směn. Pokud nejsou plánované lety a jedná se o noční povoz 

letiště, zajišťuje se 3. kategorie letiště, kterou zabezpečuje pouze LHJ v minimálním počtu 

5-ti osob. 

 

Obr. 3.1 Personální zabezpečení směny 

 

Velitel LHJ 

Zástupce 
Velitele 

LHJ 

Velitel 1. 
směny 

5 x 
Strojník 

2 x Hasič 

2 x Hasič 
EBA 

Velitel 2 
směny 

4 x 
Strojník 

3 x Hasič 

2 x Hasič 
EBA 

Velitel 3. 
směny 

5 x 
Strojník 

2 x Hasič 

2 x Hasič 
EBA 

Velitel 4 
směny 

4 x 
Strojník 

3 x Hasič 

2 x Hasič 
EBA 
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3.4 Stanovení sil a prostředků letištní hasičské jednotky 

V LPP (letištním pohotovostním plánu) letiště jsou zpracované postupy řešení 

mimořádných událostí. Při řešení mimořádných událostí v souvislosti s letovým provozem 

ŘLP vyhlásí LHJ příslušný stupeň pohotovosti a podá základní informace k mimořádné 

události. Velitel směny vyhodnotí mimořádnou událost a prostřednictví asistenta ŘLP 

nechá povolat jednotku HZS, případně IZS. velitel LHJ povolat na posílení z HZS dvě 

vozidla CAS 32/8200/800 – S 3 Z a CAS DN 16/1700/200 - MB. V případě letecké 

nehody dle Vyhlášky Vyhláška MV 328/2001 O některých podrobnostech zabezpečení 

letového provozu a bude vyhlášen III. stupeň poplachu. Dle požárního poplachového plánu 

objektu letiště Pardubice bude povolána následující technika složek JPO. 

3.5 Lokalizace a likvidace požáru 

Aby bylo možné řešit použití LHJ pro pokládání pěnového povlaku pro nouzové 

přistání letadel, je v první řadě nutné posoudit SaP pro zabezpečení letového provozu a při 

zabezpečení letového provozu je následně možné ostatní SaP použít pro pokládání 

pěnového povlaku pro nouzové přistání letadel, protože použitelnost techniky je závislá na 

klimatických podmínkách, jak již bylo uvedeno výše v předcházející kapitole. Při použití 

techniky na pokládání pěnového povlaku pro nouzové přistání letadel dále nesmí být 

ohrožena zásoba hasiv, pro vozidla zabezpečující letový provoz. 

Viz Tabulka 3.4 Disponibilní technika v zimním období je uvedena disponibilní technika, 

kterou je možné použít, když venkovní teploty klesnou pod -3°C. Prioritně se řeší 

zabezpečení letového provozu. U každého vozidla je uvedena zásoba vody, pěnidla 

a potřebný personál pro obsluhu. U vozidel k zabezpečení letového provozu je třeba 

strojníka a jednoho hasiče k lafetové proudnici.  
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Tabulka 3.4 Disponibilní technika v zimním období 

Vozidla 

Využití techniky a použití pro ZLP 

Voda 
[l] 

Pěnidlo 
[l] 

Potřebný 
personál 

Výtoková 
rychlost 
hasiva 

[l∙min-1] 

Prášek zásoba / 
intenzita [kg/ kg∙s-1] 

II 8.200 800 1+1 2.400  
III 8.200 800 1+1 2.400  
V 1.200 200 1 800 225 / 2,25 

celkem 17.500 1.800  5.600  
Požadavek 

ZLP 12.100 5.300 1+5 5.300  
ZLP Zabezpečeno   Splněno  

Rezerva pro 
pěnový 
koberec 

NE NE  NE  

V zimním období je technika a personál schopen zabezpečit letový provoz, jak 

zobrazuje Tabulka 3.4 Disponibilní technika v zimním období, ale nejsou dostatečné 

rezervy techniky pro jinou činnost, např.: vytváření pěnového koberce pro nouzové přistání 

letadel. V Tabulce není uvedeno vozidlo I, protože je odvodněno. Pro zabezpečení 

doplňkového hasiva použitelné je a tím je splněn požadavek na doplňková hasiva. 

Vozidlo II je bráno jako první výjezdové vozidlo, které je vybaveno základními prostředky 

pro záchranné práce při mimořádné události na letecké technice tj. tzv. zajišťovadly 

(zajišťovací prostředky pro zajištění sedadla v letadle proti nežádoucí katapultáži), 

vyprošťovací zařízení a 2 x zařízení pro rychlý zásah. III. vozidlo slouží pro dopravu vody 

a pěnidla. Vozidlo V slouží jako RZA, vybavené též záchrannými a vyprošťovacími 

prostředky, izolačními dýchacími přístroji, lezeckou výstrojí sorbenty, prostředky pro 

poskytnutí první pomoci. Tabulka 3.5 Disponibilní technika v letním období zobrazuje 

použitelnou techniku a zásobu hasiv LHJ. Prioritně je řešeno ZLP a u každého vozidla je 

uvedeno, zda bude technika k tomuto účelu použita. Pokud ano, není možné s ní počítat 

pro pokládání pěnového koberce pro nouzové přistání letadel. Pokud s technikou není 

počítáno pro ZLP, je použitelná pro pokládání pěnového povlaku pro nouzové přistání 

letadel a její kapacita vody a pěnidla je brána, jako možná rezerva k tomuto účelu Z této 

rezervy bude posuzováno, jakých parametrů je možné položit pěnový povlak a pro která 

letadla bude jeho využití možné. 

Tabulka 3.5 Disponibilní technika v letním období 
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Vozidla 

Využití techniky a použití pro ZLP 
Voda Pěnidlo 

Potřebný 
personál 

Výtoková 
rychlost 
hasiva 

[l∙min-1] 

Prášek zásoba / 
intenzita [kg/ 

kgs] 

  

[l] [l] 

I 9500 1150 1+1 
5.300 

(4500/800) 225 / 2,25 

II 8200 800 1+1 2400  
III 8200 800 1 2400  
IV 8200 800 1 2400  

Vozidla 1200 200  800  
VI 2500 400  400  

Celkem 37.800 4.150 5 8.000 - 
Požadavek ZLP 12.100  1+5 5.300 225 / 2,25 

ZLP Splněno Splněno  Splněno - 

Rezerva pro koberec 16.400-
20.100  Ano - - 

Požadavek na 
koberec 

14.400-
82.800       

 V letním období je LHJ svou technikou schopna zabezpečit letový provoz a zároveň 

jsou určité rezervy pro pokládání pěnového povlaku pro nouzové přistání letadel 

Viz Tabulka 3.5 Disponibilní technika v letním období. Zásoba vody je 16.400 – 20.100 l 

vody. Toto rozpětí je dáno počtem lidí ve směně, kteří budou sloužit a budou schopni 

obsluhovat vozidla. 

3.6 Kritéria na pokládání pěnového koberce 

Bylo nutné rozhodnout, ke kterému účelu bude jaká kombinace vozidel použita, 

v závislosti na zásobě a schopnosti intenzity dodávky hasiv na požářiště a náročnosti 

na počet obsluhujícího personálu takovým způsobem, aby byl efektivně zabezpečen letový 

provoz a zároveň bylo možné maximální využití SaP pro pokládání pěny. Níže jsou 

uvedeny možné kombinace rozdělení techniky v závislosti na jejich účelu použití. 

Vysvětleny jednotlivé výhody a nevýhody a použitelnost jednotlivých variant. Varianty 

jsou řešeny pouze teoreticky a to z důvodu snížení celkové nákladovosti. V odborné 

literatuře jsou sice uvedeny parametry pro pěnové povlaky, avšak u hodnot je operováno 

s termíny: „nejspíše“, „přibližně“, „je rozumné, asi“. Nejsou uvedeny tolerance odchylek 

od hodnot. Kvůli těmto výrazům stanovené hodnoty nabývají neurčitosti a zkreslenosti 

z důvodu nedostatku praktických zkušeností v této oblasti. V reálu je relativně snadné 
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provést pokus např.: se zapálením určité ohraničené plochy rozlité hořlavé kapaliny 

o stanovené výšce hladiny a zjistit, za jakých okolností bude nejefektivnější likvidace 

požáru. Prakticky však vyzkoušet skutečně ideální výšku pěnového povlaku způsobem, 

aby do něho nouzově přistávala letadla, je při nejmenším velmi komplikované až nereálné. 

Při pokládání pěny na vzletovou a přistávací plochu je nutné, aby již při samotné 

pokládce nedocházelo k degradaci pěny, byla zajištěna souvislost a celistvost pěnového 

povlaku a nevznikaly mezery. Toho se má docílit pokládání pěny co nejšetrnějším 

a nejefektivnějším způsobem, aby byla min. časová a personální náročnost, 

minimalizovaly se ztráty a bylo zajištěno její rovnoměrné rozložení. 

Pro ZLP je požadavek na zásobu vody 12.100 l a intenzita dodávky hasiva je 

5.300 l∙min-1. Požadavek na splnění intenzity dodávky hasiva je schopno zajistit vozidlo I. 

K obsluze je zapotřebí jednoho člena LHJ. Proto je nejvhodnější toto vozidlo použít k ZLP. 

Protože vozidlo I má zásobu vody 9.500 l a požadavek je 12.100 l., je nutné zásobu vody 

doplnit v množství 2.600 l. Viz Tabulka 3.5 Disponibilní technika v letním období je 

možné tento deficit doplnit vozidlem č. II., III., IV. Vozidla V, IV. Nesplňují dostatečné 

množství vody pro splnění požadavku. Pro doplnění vody je využito vozidlo II., které má 

zásobu vody 8.200 l. Toto množství je dostatečné pro splnění požadavku na zásobu vody. 

Vozidlo č. II bylo zvoleno záměrně pro jeho výbavu, kterou disponuje, jak již bylo 

uvedeno v předchozí kapitole. 

Viz Tabulka 2.4 Parametry a požadavky na pěnové koberce jsou rozměry závislé na druhu 

poruchy typu letadla a hodnoty se v této souvislosti značně liší. Nejnižší požadavek 

na zásobu vody je při selhání předního kola14.400 l. Tato zásoba vody je pro všechna 

letadla stejná, bez rozdílu druhu pohonu a počtu motorů. Tuto zásobu vody zabezpečí 

vozidla č. III a IV. Druhým nejnižším požadavkem na zásobu vody je 28.800 l pro nouzové 

přistání se zasunutým podvozkem u dvou motorového letadla. Kompletní zásoba vody 

všech vozidel na letišti je 37.800 l. Po ZLP 12.100, jsou rezervy 25.700 l. Aby bylo možné 

zabezpečit pokládání pěny pro nouzové přistání dvoumotorových letadel se zasunutým 

podvozkem, je nutné zajistit doplnění zásoby vody v celkovém množství 8.700 l. 

Přehledně viz. Tabulka 3.6 Rezervy a deficity vody pro pěnový koberec jsou zobrazeny 

požadavky pouze pro zabezpečení pokládky pěny pro nouzové přistání letadel při poruše 
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předního kola (pro všechna letadla), pro nouzové přistání se zasunutým podvozkem pro 2 

motorová letadla a pro dvou motorová proudová letadla. 

Tabulka 3.6 Rezervy a deficity vody pro pěnový koberec 

celkové 
množství vody 

vozidel 
Požadované množství vody [l] Rezerva + / deficit - 

37.800 l 

ZLP 12.100 + 17.700 
Přední kolo 14.400 + 20.100 

2 vrtulové motory 28.800 - 8.700 
2-3proudové motory 36.000 - 15.900 

4 vrtulové motory 69.000 -31.200 

4 proudové motory 82.800 -45.000 

ZLP je splněno a teoreticky je možné položení pěny pro nouzové přistání všech 

letadel při selhání předního kola. Ve vozidle č. III a IV je celkem 16.400 l vody a 1.600 l 

pěnidla. Pěnidlo má 3% přimísení. Dle požadavků při 3% přimísení je nutné navýšení 

množství na vozidle o rezervu 5%. Množství pěnidla po navýšení o rezervu je 

minimálně 516,6 l≐517 l. Pro nouzové přistání letadla s poškozeným předním kolem je 

nutné vytvořit pěnový povlak rozměrů viz Tabulka 2.4 Parametry a požadavky na pěnové 

koberce v minimální šířce 8 m a délce 450 m. 

Čísla napěnění proudnice na těžkou pěnu P6 jsou v odborné literatuře uváděny 

v rozmezí hodnot 7-10, závislé na použití pěnidla [5]. Další literatura neuváděla číslo 

napěnění, ale uváděla průtoky pěnového roztoku 680 a 800 l min-1 a průtok pěny 5.100 

a 6.000 m3∙min-1[4] .Převedením hodnot na stejné jednotky a dosazením do vzorce 

Vz. 3.1 Výpočet čísla napěněníje možné spočítat číslo napěnění, s kterým pracuje 

literatura. 

Vz. 3.1 Výpočet čísla napěnění 

čí𝑠𝑙𝑜 𝑛𝑎𝑝ě𝑛ě𝑛í =
𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑝ě𝑛𝑦 

𝑝ě𝑛𝑜𝑡𝑣𝑜𝑟𝑛ý 𝑟𝑜𝑧𝑡𝑜𝑘
=

5.100

680
= 7,5 

čí𝑠𝑙𝑜 𝑛𝑎𝑝ě𝑛ě𝑛í =
𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑝ě𝑛𝑦

𝑝ě𝑛𝑜𝑡𝑣𝑜𝑟𝑛ý 𝑟𝑜𝑧𝑡𝑜𝑘
=

6.000

800
= 7,5 

Další literatura pracuje s číslem napěnění, jehož hodnota je 7,5. Dle výrobce 

použitého pěnidla Sthamex AFFF 3% je pro těžkou pěnu hodnota čísla napěnění ≥ 7.  
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Prakticky to znamená, čím je nižší číslo napěnění, tím menší množství pěny bude 

vyrobeno z pěnového roztoku. Čím menší množství pěny bude vyrobeno, tím menší 

rozměry bude pěnový povlak mít. Protože se určitým způsobem hodnoty údajů, uváděné 

v literatuře shodují, bude počítáno s hodnotou čísla napěnění 8 a s hodnotou 10. 

Analogickým odvozením vzorce pro výpočet čísla napěnění lze spočítat předpokládané 

množství pěny, které vznikne z pěnového roztoku a následně vypočítat předpokládanou 

plochu pěnového povlaku. 

Množství vody je 16.400 l a množství pěnidla je 1.600 l. Pěnidlo, které bude 

použito pro výrobu pěnového roztoku je 492 l. Celkové množství pěnového roztoku je 

16.892 l. Předpokládané množství pěny je uvedeno ve vzorci (Vz. 3.2 Výpočet objemu 

pěny), který je odvozen ze vzorce (Vz. 3.1 Výpočet čísla napěnění). U objemu pěny je 

uveden index, který uvádí číslo napěnění. 

Vz. 3.2 Výpočet objemu pěny 

𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑝ě𝑛𝑦 = čí𝑠𝑙𝑜 𝑛𝑎𝑝ě𝑛í ∙ 𝑝ě𝑛𝑜𝑡𝑣𝑜𝑟𝑛ý 𝑟𝑜𝑧𝑡𝑜𝑘 
 

Vz. 3.3 Objem pěny z  roztoku při čísle napěnění 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑝ě𝑛𝑦7,5 = 16.892 ∗ 7,5 = 126.690 𝑙 = 127 𝑚3 
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑝ě𝑛𝑦10 = 16.892 ∗ 10 = 168.92 𝑙 = 169 𝑚3 

 

Při čísle napěnění 7,5 teoreticky vznikne 135.000 l pěny a při čísle napěnění 

10 vznikne teoreticky 180.000 l pěny. Při specifikovaných požadavcích, jsou u min. výšky 

uvedeny dvě hodnoty: 3,8 cm a 5 cm. Při čísle napěnění 8 viz. Tabulka 2.4 Parametry a 

požadavky na pěnové koberce je výška pěnového povlaku 3,8 cm. Hodnota 3,8 cm bude 

posuzována při vyhodnocování pěnového povlaku. Pro následující výpočet bude počítáno 

s hodnotou vyšší, tj. 5 cm. Následně budou počítány rozměry pěnových povlaků, jakých je 

teoreticky možné dosáhnout. Index označuje, pro jaké číslo napěnění se plocha pěnového 

povlaku počítá. Aby výpočet plochy pěnového povlaku byl správný, je nutné udělat 

korekci jednotek. U výšky jsou cm převedeny na m. Objemy pěny jsou dosazeny 

ze vzorce Vz. 3.3 Objem pěny z  roztoku při čísle napěnění. 

Vz. 3.4 Výpočet plochy pěnového povlaku - obecný 

𝑃𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑝ě𝑛𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑝𝑜𝑣𝑙𝑎𝑘𝑢 =  
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑝ě𝑛𝑦

𝑣ýš𝑘𝑎 𝑝ě𝑛𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑝𝑜𝑣𝑙𝑎𝑘𝑢
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Výpočet plochy pěnového povlaku pro číslo napěnění 8 a výšku 3,8 cm 

𝑃𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑝ě𝑛𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑝𝑜𝑣𝑙𝑎𝑘𝑢8 =  
127

0,038
= 3.334 𝑚2 

Výpočet plochy pěnového povlaku pro číslo napěnění 8 a výšku 5 cm 

𝑃𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑝ě𝑛𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑝𝑜𝑣𝑙𝑎𝑘𝑢8 =  
127

0,05
= 2.534 𝑚2 

Jedna plocha bude počítána pro číslo napěnění 8 a druhou hodnotu bude nutné odvodit 

z výšky pěnového povlaku, protože legislativa pracuje pouze s dvěma čísly napěnění 8 

a 12 a následnou výškou pěnového povlaku 3,8 cm a 5 cm. Analogické odvození 

se provede v následující tabulce. 

Tabulka 3.7 Odvození výšky pěny pro číslo napěnění 10 

      Průměr 
Výška pěny [cm] 3,8 5,0 4,40 
Číslo napěnění 8,0 12,0 10,00 
Poměr čísla napěnění a výšky 2,1 2,4 2,25 
Poměr výšky a čísla napěnění 0,4750 0,4167 0,446 

Viz Tabulka 3.7 Odvození výšky pěny pro číslo napěnění 10 bylo odvození provedeno 

aritmetickým průměrem. Žádná matematická souvislost mezi číslem napění a požadovanou 

výškou pěnového povlaku nebyla nalezena. 

Vz. 3.5 Výpočet plochy pěnového povlaku pro číslo napěnění 10. 

𝑃𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑝ě𝑛𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑝𝑜𝑣𝑙𝑎𝑘𝑢10 =  
169

0,044
= 3.839 𝑚2 

𝑃𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑝ě𝑛𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑝𝑜𝑣𝑙𝑎𝑘𝑢10 =  
169

0,05
= 3.378 𝑚2 

Objemy pěny jsou dosazeny ze vzorce  (Vz. 3.3 Objem pěny z  roztoku při čísle 

napěnění) 

Při porovnáním hodnot viz Tabulka 2.4 Parametry a požadavky na pěnové koberce 

a hodnot vypočítaných ve vzorcích je patrné, že požadavek vody je menší, než je 

k dispozici ve skutečnosti, ale požadavek pěnového povlaku je vyšší, než výška pěnového 

povlaku vycházející výpočtem. Pro přehlednost je porovnání uvedeno 

viz Tabulka 3.8 Porovnání výpočtu hodnot použitých TPPO a hodnot z manuálu. Důvodem 

odlišnosti je rozdílné číslo napěnění, se kterým se počítá v Manuálu letištních služeb 
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a číslem napěnění, se kterým bylo počítáno. Výpočty u skutečnosti byly prováděny podle 

předchozích vzorců. U požadavku byl postup odlišný, protože byly známé jiné hodnoty, 

které byly známy z legislativy:plocha, výška pěnového povlaku a objem pěnového roztoku 

(součet zásoby vody a pěnidla). Výpočet objemu pěny byl spočítán, jako součin plochy 

a výšky pěnového povlaku. Číslo napěnění bylo spočítáno ze vzorce (Vz. 3.1 Výpočet čísla 

napěnění). Manuál letištních služeb pracuje s číslem napěnění 9, při výšce pěnového 

povlaku 3,8 cm a 12, při výšce povlaku 5 cm. 

Tabulka 3.8 Porovnání výpočtu hodnot použitých TPPO a hodnot z manuálu 

  pěnový roztok 
[m3] 

číslo 
napěnění 

výška pěnového 
koberce [cm] 

Objem 
pěny celková plocha   

Skutečnost 

16,892 7,5 0,038 127 3 334 
16,892 7,5 0,05 127 2 534 
16,892 10 0,05 169 3 378 
16,892 10 0,044 169 3 839 

Požadavek 14,832 12,14 0,05 180 3 600 
  14,832 9,22 0,038 137 3 600 

Jedním z limitů, pro pokládání pěnového povlaku je výtoková rychlost 41 m2. 

V legislativě NENÍ uvedena žádná další specifikace požadavku, další jednotka času, 

za kterou se má tento limit splnit. Předpokládá se, že se jedná o tiskovou chybu. 

Ze zkušeností z praxe a odborné literatury, kde je udávána výtoková rychlost se dá 

předpokládat, že se jedná o hodnotu za jednotku času. Výtokové rychlosti se v praxi uvádí 

v množství za minutu. Proto je s tímto údajem počítáno minutově. V praxi se výtoková 

rychlost uvádí v objemových jednotkách, ale viz Tabulka 2.4 Parametry a požadavky na 

pěnové koberce je výtoková rychlost uvedena v jednotce plošné. Vysvětlení a rozšifrování 

tiskové chyby je uvedeno vizTabulka 3.9 Prověření limitu výtokové rychlosti v m2∙min-

1Tabulka 3.10 Prověření limitu výtokové rychlosti v m2∙s-1Tabulka 3.11 Prověření limitu 

výtokové rychlosti v m3∙min-1. Výchozí hodnotou je požadovaná výtoková rychlost pěny 

Minimální výtoková rychlost pěny byla počítána, jako součin výtokové rychlosti a výšky 

pěnového povlaku. Výslednou hodnotou byl objem pěny, který je nutné vytvořit 

za jednotku času. Aby mohl být proveden výpočet, je nutné znát číslo napěnění. Čísla 

napěnění byla použita viz Tabulka 3.8 Porovnání výpočtu hodnot použitých TPPO 

a hodnot z manuálu. Reálnost možnosti splnit tento požadavek z hlediska výtokové 

rychlosti a její následné využití pro potřeby pokládání pěnového povlaku pro nouzové 

přistání letadel. Výtoková rychlost pěnového roztoku byla spočítána jako podíl minimální 
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výtokové rychlosti pěny a čísla napěnění. Objem pěnového roztoku na vozidle byl 

spočítán, jako součet zásoby vody na vozidle a množství pěny pro vytvoření pěnového 

roztoku ze zásoby vody na vozidle při 3% přimísení. Při této výtokové rychlosti dojde 

k vyprázdnění hasiva automobilu. Výpočty viz Tabulka 3.9 Prověření limitu výtokové 

rychlosti v m2∙min-1 prověřují, zda je reálné pro vozidlo za dobu, za kterou bude 

vyprázdněno, ujet požadovanou vzdálenost. Výtoková rychlost na vozidlech je uváděna 

jako součet 4 pěnotvorných proudnic P6. Na každém vozidle 2 ks. 

Tabulka 3.9 Prověření limitu výtokové rychlosti v m2∙min-1 

Min. Výtoková rychlost m2∙min-1 41,00 41,00 
Výška pěnového povlaku [m] 0,038 0,05 
Min. Výtoková rychlost pěny [l ∙min-1] 1 558,00 2 050,00 
Číslo napěnění 9,22 12,14 
Výtoková rychlost pěnotvorného roztoku dle manuálu[l∙min-1] 168,98 168,86 
Výtoková rychlost na vozidlech 3 200,00 3 200,00 
Objem pěnotvorného roztoku na vozidlech 16 892,00 16 892,00 
Požadované množství pěnotvorného roztoku [l] 14 832,00 14 832,00 
Požadovaná délka pěnového koberce 450,00 450,00 

Doba vytvoření pěnového povlaku výtokovou rychlostí dle 
manuálu [min] 87,77 87,83 

Doba vytvoření pěnového povlaku výtokovou rychlostí na 
vozidlech [min] 4,64 4,64 

Rychlost vozidla dle manuálu [km∙h-1] 0,31 5,12 

Rychlost vozidla [km∙h-1] 5,83 18,44 

Viz Tabulka 3.9 Prověření limitu výtokové rychlosti v m2∙min-1 je zřejmé, že 

časový limit na vytvoření pěnového povlaku v době 87 minut = 1 hodinu, 27 minut, je 

zbytečně dlouhý a z hlediska časové normy postrádá smysl a tak dlouhá doba je 

pro nouzové přistání letadla nereálná. 

Další možností vysvětlení hodnoty 41m2 je specifikace vytvoření plochy pěnového 

povlaku za 1 sekundu. Znamenalo by to vytvořit pěnový povlak o ploše 41m2, výšce 5 cm 

a 3,8  cm v závislosti na čísle napěnění za jednotku času tj. sek. Reálnost je ověřena 

v následující tabulce.  
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Tabulka 3.10 Prověření limitu výtokové rychlosti v m2∙s-1 

Min. Výtoková rychlost m2∙s-1 41,00 41,00 
Výška pěnového koberce [m] 0,038 0,05 
Min. Výtoková rychlost pěny [l∙s-1] 1 558 2 050 
Číslo napěnění  9,22 12,14 
Výtoková rychlost pěnotvorného roztoku dle manuálu[l∙min-1] 10 138,83 10 131,80 
Výtoková rychlost pěnového roztoku na vozidlech [l∙min-1] 3 200,00 3 200,00 
Objem pěnotvorného roztoku na vozidlech 16 892,00 16 892,00 
Požadované množství pěnotvorného roztoku [l] 14 832,00 14 832,00 
Požadovaná délka pěnového povlaku 450,00 450,00 
Doba vytvoření pěnového povlaku výtokovou rychlostí dle 
manuálu [min] 1,46 1,46 

Doba vytvoření pěnového povlaku výtokovou rychlostí na 
vozidlech [min] 4,64 4,64 

Rychlost vozidla dle manuálu[km∙hod-1] 18,46 307,40 
Rychlost vozidla [km∙hod-1] 5,83 1 106,63 

Viz Tabulka 3.9 Prověření limitu výtokové rychlosti v m2∙min-1 je zřejmé, že se 

nemohlo jednat o výtokovou rychlost za sekundu, protože by výtoková rychlost pěnového 

roztoku za minutu byla více, než 10.000 l∙min-1 (v závislosti na čísle napěnění). 

V době, kdy byl vydán Manuál letištních služeb, by málo která technika byla 

schopna splnit výtokovou rychlost.  Přesto, kdyby měl být tento požadavek splněn, 

technika LHJ Pardubice by nebyla schopna zajistit splnění tohoto požadavku. 

Posledním variantou vysvětlení tiskové chyby je neuvedení jednotky plošné, 

ale objemové. Požadovaným množstvím by byl objem pěny vytvořený za jednu minutu. 

Od toho se odvíjí průtok pěnového roztoku. Postup je daný viz Tabulka 3.11 Prověření 

limitu výtokové rychlosti v m3∙min-1. 

Tabulka 3.11 Prověření limitu výtokové rychlosti v m3∙min-1 

Min. Výtoková rychlost m3∙min-1 41 41 
Číslo napěnění 9,22 12,14 
Výtoková rychlost pěnového roztoku dle manuálu[l∙min-1] 4.447 3. 377 
Výtoková rychlost pěnového roztoku na vozidlech [l∙min-1] 3 200 3 200 
Objem pěnového roztoku na vozidlech 16 892 16 892 
Požadované množství pěnového roztoku [l] 14 832 14 832 
Požadovaná délka pěnového povlaku [m] 450 450 
Doba vytvoření pěnového povlaku výtokovou rychlostí dle manuálu 
[min] 3,34 4,39 
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Doba vytvoření pěnového povlaku výtokovou rychlostí na vozidlech 
[min] 4,64 4,64 
Rychlost vozidla dle manuálu[km∙hod-1] 8,1 6,15 
Rychlost vozidla [km∙hod-1] 5,83 22,13 

Prověřovat výpočet záměny jednotky plošné za jednotku objemovou v časovém 

limitu 1 sekunda, je zbytečné. Požadavky těchto hodnot jsou nereálné. Pro dokázání, 

jednoduchý výpočet. 41 m3 ∙sek-1, pěny by při čísle napěnění 12,44. Záměrně je zvolena 

hodnota čísla napěnění 12,44, protože s klesajícím číslem napěnění přímo úměrně roste 

průtok pěnotvorného roztoku při zachováním konstantní hodnoty výtoku pěny. 

To znamená, že by průtok pěnového roztoku ještě více vzrostl a tím by vzrostla nereálnost. 

𝑃𝑟ů𝑡𝑜𝑘 𝑝ě𝑛𝑜𝑡𝑣𝑜𝑟𝑛éℎ𝑜 𝑟𝑜𝑧𝑡𝑜𝑘𝑢 =
41 𝑚3

12,44
= 3,3 𝑚3 ∙ 𝑠𝑒𝑘−1 = 19,8𝑚3 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 

Dosažení průtoku pěnového roztoku 3,3 m3∙sek-1 je nereálné. V současnosti není 

známa technika, která by disponovala čerpadlem tohoto výkonu. Proto pro tuto variantu 

nebyl prováděn výpočet. 

Při porovnání výše uvedených hodnoty viz Tabulka 3.9 Prověření limitu výtokové 

rychlosti v m2∙min-1Tabulka 3.10 Prověření limitu výtokové rychlosti v m2∙s-1, 

Tabulka 3.11 Prověření limitu výtokové rychlosti v m3∙min-1 je zřejmé, že 

je nejreálnějším požadavkem minimální výtokové rychlosti pěny 41m3∙min-1. V závislosti 

na zvolených technických prostředcích požární ochrany bylo zvoleno číslo napěnění 9,22, 

protože toto číslo napěnění je v intervalu čísel napěnění, kterého dosahují použité 

technické prostředky požární ochrany. Pro splnění této výtokové rychlosti pěny při čísle 

napěnění 9,22 je nutné zajistit průtok pěnového roztoku 4.446,85 l∙min-1. Tento průtok je 

možné zajistit navýšením počtu pěnotvorných proudnic P6 z 2 ks na 3 ks proudnice P6 

na každém vozidle. Tím by teoreticky byl zajištěn celkový průtok na vozidlech 

4.800 l∙min-1 a splnění požadavku minimální výtokové rychlosti. Závislost dalších údajů 

je uvedeny viz Tabulka 3.12 Prověření limitu výtokové rychlosti 6 ks proudnic P6 

v m3∙min-1 

Tabulka 3.12 Prověření limitu výtokové rychlosti 6 ks proudnic P6 v m3∙min-1 

Min. Výtoková rychlost m3∙min-1 41,00 41,00 

 Číslo napěnění  9,22 12,14 

Výtoková rychlost pěnového roztoku dle manuálu[l∙min-1] 4.447 3 377 
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Výtoková rychlost pěnového roztoku na vozidlech [l∙min-1] 4.800 4.800 

Objem pěnového roztoku na vozidlech [l] 16.892 16.892 

Požadované množství pěnového roztoku [l] 14.832 14.832 

Požadovaná délka pěnového povlaku [m] 450 450,00 

Doba vytvoření pěnového povlaku výtokovou rychlostí dle manuálu [min] 3,34 4,39 

Doba vytvoření pěnového povlaku výtokovou rychlostí na vozidlech [min] 3,09 3,09 

Rychlost vozidla dle manuálu[km∙h-1] 8,10 6,15 

Rychlost vozidla [km∙h-1] 8,74 22,13 

Viz Tabulka 3.12 Prověření limitu výtokové rychlosti 6 ks proudnic P6 v m3∙min-1) 

je teoreticky splněna výtoková rychlost pěnového roztoku vozidly, protože doba vytvoření 

pěnového povlaku a rychlost vozila. Pokud je dostatečné zásoba vody a pěnidla.  

3.7 Zásoba pěnidla z hlediska ZLP 

Kritérium zásoby pěnotvorné látky (jak uvádí legislativa) pro požadavky ZLP, 

se týká vozidel, která jsou k tomu účelu stanovena.  

3.7.1 Zásoba pěnidla uložená oddělení (zásoba pěnidla 1) 

Požadavek na pěnotvornou látku, připravenou na vozidle odděleně v poměru 

k požadovanému minimálnímu množství vody viz. Tabulka 2.2 Min. použitelné množství 

hasebních látek v závislosti na kategorii letiště je 12.100 l. Jak již bylo uvedeno 

v předchozí kapitole, pěnidlo na letišti se používá 3 %. Výpočet bude následující vzorec. 

Viz. 3.6 Výpočet zásoby pěnidla 

𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑎 𝑝ě𝑛𝑖𝑑𝑙𝑎 1 = 12.100 ∙ 0,03 = 363 𝑙 

Požadovaná Zásoba pěnidla uložená odděleně na vozidlech je 363 l. 

3.7.2 Zásoba přepravovaných pěnotvorných látek na vozidle 

Množství pěnotvorných látek musí být dostatečné minimálně pro dvě náplně 

pěnového roztoku na vozidle.  

Vozidlo I má 9.500 l vody a vozidlo II 8.200 l vody a zásoba musí být následující. 

𝑉𝑜𝑧𝑖𝑑𝑙𝑜 𝐼 𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑎 𝑝ě𝑛𝑖𝑑𝑙𝑎2 = 9.500 ∙ 0,03 ∙ 2 = 570 𝑙 

𝑉𝑜𝑧𝑖𝑑𝑙𝑜 𝐼𝐼 𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑎 𝑝ě𝑛𝑖𝑑𝑙𝑎 2 = 8.200 ∙ 0,03 ∙ 2 = 492 𝑙 
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Celkem zásoba pěnidla na vozidlech 1.062 l. 

3.7.3 Zásoba pro opětovné doplnění vozidel 

Rezervní zásoba pěnidla pěnotvorné látky pro opětovné doplnění musí být ekvivalentní 

dvojnásobku požadavku látek viz Tabulka 2.2 Min. použitelné množství hasebních látek 

v závislosti na kategorii letiště. Pro tento případ to znamená: 

Vz. 3.7 Zásoba pěnidla pro doplnění vozidel 

𝑉 𝑝ě𝑛𝑖𝑑𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜 𝑑𝑜𝑝𝑙𝑛ě𝑛í = 𝑉𝑣𝑜𝑑𝑦[𝑙] ∙ % 𝑝ř𝑖𝑚í𝑠𝑒𝑛í ∙ 2 

𝑃ě𝑛𝑖𝑑𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑜 𝑜𝑝ě𝑡𝑜𝑣𝑛é 𝑑𝑜𝑝𝑙𝑛ě𝑛í 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑑𝑒𝑙 = 2 ∙ 12.100 ∙ 0,03 = 726 𝑙 

Pěnotvorná látka, naložená v záchranných a požárních vozidlech nad množství 

uvedené v Tabulka 2.2 Min. použitelné množství hasebních látek v závislosti na kategorii 

letiště může být počítáno do rezervy [2]. 

Z toho plyne: 𝑃ě𝑛𝑜𝑡𝑣𝑜𝑟𝑛á 𝑙á𝑡𝑘𝑎 𝑣 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣ě 𝑛𝑎 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑑𝑙𝑒𝑐ℎ = 570 + 492 − 363 = 699 𝑙 

Pěnidlo v rezervě pro opětovné doplnění 726 − 699 = 27 𝑙. 

Pro splnění zásoby pěnidla pro opětovné doplnění vozidel pro účel ZLP je kromě 

zásoby na vozidlech nutné mít ještě 27 l pěnotvorného roztoku v zásobě. Protože na letišti 

je zásoba 6.200 l pěnidla, je tento požadavek brán jako splněný. 

Vz. 3.8 Rezerva pěnidel na vozidlech 

𝑅𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑎 𝑛𝑎 𝑣𝑜𝑧𝑑𝑖𝑙𝑒𝑐ℎ = 𝑃ě𝑛𝑖𝑑𝑙𝑜 𝑣𝑒 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑑𝑙𝑒𝑐ℎ − 𝑝𝑜ž𝑎𝑑𝑜𝑣𝑎𝑛ý 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑝ě𝑛𝑖𝑑𝑙𝑎 

𝑅𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑎 𝑛𝑎 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑑𝑙𝑒𝑐ℎ = 4.150 − 726 = 3.424 𝑙 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑎 𝑝ě𝑛𝑖𝑑𝑙𝑎

= 𝑅𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑎 𝑛𝑎 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑑𝑙𝑒𝑐ℎ +  𝑚𝑖𝑚𝑜 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑑𝑙𝑎 − 𝑜𝑝ě𝑡𝑜𝑣𝑛é 𝑑𝑜𝑝𝑙ě𝑛í 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑎 𝑝ě𝑛𝑖𝑑𝑙𝑎 = 3.424 + 6200 − 726 = 9.624 𝑙 
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3.8 Zásoba pěnidla pro pokládání pěnového koberce 

Druhým požadavkem je navýšení množství pěnotvorné látky nad teoretické 

požadavky na vozidlech pro vytvoření pěnového povlaku, jak je uvedeno 

Tabulka 2.4 Parametry a požadavky na pěnové koberce). Pěnidlo použité k vytvoření 

pěnového povlaku je s 3 % přimísením, je nutné navýšit množství pěnidla o 5%. Výpočet 

je ve vzorci (Vz. 3.9 Navýšení množství pěnidla na vozidle pro pěnový povlak). 

Vz. 3.9 Navýšení množství pěnidla na vozidle pro pěnový povlak 

𝑁𝑎𝑣ýš𝑒𝑛é 𝑚𝑛𝑜ž𝑠𝑡𝑣í  𝑝ě𝑛𝑖𝑑𝑙𝑎 = 432 ∗ 1,05 = 453,6 ≐ 454 𝑙 

Požadavkem celkového množství pěnidla na položení pěnového povlaku pro 

nouzové přistání letadel při poruše předního kola je 454 l. Množství pěnidla na vozidlech 

určených pro pokládání pěnového povlaku je 2∙200 l. Tím je požadavek zásoby pěnidla 

splněn. 

Celková rezerva pěnidla použitelného na letiště pro doplnění vozidel je 9.624 l Pokládání 

pěnového povlaku nemá nejmenší vliv na ZLP z hlediska 

3.9 Zabezpečení pokládky pěnového koberce 

3.9.1 Zásoba hasiv pro pokládku pěnového koberce 

Samotná pokládka pěnového koberce 

Praktická část prověřovala reálnost zvoleného postupu pro pokládání pěnového 

povlaku, z hlediska zvolení technických prostředků požární ochrany, vyhodnocení 

parametrů pěnového povlaku, zda jsou splněny požadavky uváděné legislativou 

a na základě zjištěných požadavků zhodnocení reálnosti použití v praxi. Zkoumanými 

parametry požadavků na pěnový povlak v praktické části byla šířka, výška a délka. 

Hodnota výška pěnového povlaku je stanovená v závislosti na čísle napěnění. Délka 

pěnového povlaku byla řešena částečně prakticky a částečně analogickým výpočtem. 

Stabilita pěny a zachování svých vlastností po minimální dobu není legislativou řešena. 

Jediným požadavkem je ponechat pěnu 5-10 minut stárnout, aby došlo ke zvlhčení 

povrchu. Přesto tato vlastnost byla zkoumána. Ne jako hodnotící kriterium, ale jako 

informace pro praktické použití. 
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V rozmezí toho čísla napěnění je výška pěnového povlaku 3,8 cm. V průběhu měření 

byla posuzována výška pěnového povlaku, jestli dosáhla požadované výšky min. 3,8 cm 

a doba, po kterou si svou výšku udržela. Její souvislost, zda nedocházelo k porušení 

souvislosti pěnového povlaku, neboť veškeré mezery, přerušení, díry mohou vést 

ke vzniku zápalných jisker, jež by mohly být iniciací požáru.  

 Stanovena minimální výtoková rychlost pěny je nepřesně a nespecificky stanovena 

legislativou, jak již bylo uvedeno v teoretické části. Doba položení pěnového povlaku byla 

počítána v závislosti na předpokladu minimální výtokové rychlosti. Nepřesně uvedená 

kritéria v legislativě budou hodnocena s menší prioritou, než kritéria pevně stanovená. 

V rámci úspor byl pokus rozdělen do dvou částí.  

První částí byl nácvik zkoušky pokládání pěnového povlaku a druhou částí byla 

samotná zkouška pokládání pěnového povlaku. Místem pokládání pěnového povlaku byl 

prostor před stanicí LHJ. Místo bylo zvoleno záměrně, aby nedošlo k omezením letového 

provozu, komplikace s čištěním plochy po pokládání pěny a především vyhovění 

požadavkům vedoucímu managementu. V první části se použilo staré pěnidlo. Na štítku 

výrobce byly jen velmi obecné informace. Pro zjištění vlastností starého pěnidla, jako je 

procento přimísení, třída pěnidla a druh jsem se snažil na základě štítku od výrobce 

na barelu kontaktovat výrobce samotného, následně HZS, TUPO. Nikdo nikde nebyl 

schopen dát k danému pěnidlu informace, podle údajů uvedených na štítku od výrobce. 

Obecné informace poskytli služebně starší kolegové. Toto pěnidlo bylo syntetické, třídy 

„A“.  

Při nácviku zkoušky se pracovalo s 3 % přimísením. Výstupem této části pokusu 

bylo zjištění zařazení optimálního rychlostního stupně a optimálních otáček chodu motoru, 

aby byl zajištěný požadovaný tlak čerpadla a tím zajištěna výtoková rychlost. Protože úhel 

mezi proudnicemi a plochou, na pokládání pěnového povlaku, je pevně daný konstrukcí 

vozidla, což má za následek, že dostřik proudnice není možné regulovat změnou úhlu mezi 

proudnicí a zemí, ale pouze zvýšením, nebo snížením tlaku. Proto bylo nutné zjistit 

a vyzkoušet optimální vzdálenost mezi vozidly, aby nedocházelo ke vzájemnému tříštění 

proudů, nebo vzniku míst, kde by vznikaly díry v pokrývané ploše.  

Pro celkové zjednodušení pokusu, aby se nemuselo pěnidlo z vozidel přečerpávat 

a následně složitě vyplachovat nádrže na pěnidlo, protože se nedalo odhadnout, co by 
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to staré pěnidlo mohlo způsobit ve vozidle a dále jaký vliv by mělo smíchání starého 

pěnidla s novým, řešení proběhlo následujícím způsobem. Staré pěnidlo bylo uskladněno 

v 50 l barelech. Pro potřeby pokusu se vyprázdnil prostor levé zadní rolety na vozidle IV 

a do tohoto prostoru se umístily dva 50 l barely s tímto pěnidlem. Na výstupní hrdlo B 

přes přechod B/C se připojil přiměšovač a následně na přiměšovač se připojila proudnice 

P6. Aby nedošlo k poškození prostředků, půlspojek, nebo vozidla, byla proudnice zajištěna 

dvěma hadicovými držáky (vazáky). Protože přiměšovač s regulovatelným procentem 

přimísení byl pouze jeden, nácvik zkoušky pokládání pěnového povlaku byl prováděn 

jednou proudnicí P6.  

Zkoumanými parametry požadavků na pěnový povlak v praktické části byla šířka, 

délka a výška pěnového povlaku, která byla závislá na zásobě a především průtoku hasiva. 

Šířka a výška pěnového povlaku byla měřena reálně. Délka pěnového povlaku byla 

vytvořena z části požadované délky a pak analogicky dopočítána z důvodu snížení nákladů 

v závislosti na spotřebovaném pěnidle a možnostech prostoru, kde byl pěnový koberec 

pokládán. 

První variantou pro praktické vytvoření pěnového povlaku pro nouzové přistání 

letadel byla použita vozidla III a IV. Původní předpokládaný postup měl být následující: 

Vozidlo II a vozidlo III pojedou vedle sebe ve vzdálenosti 15 m, jak ukazuje schéma 

na obrázku Obrázek 3.4 Výchozí postavení vozidel při pokládání pěny a přímo 

na výtoková hrdla se umístí pěnotvorné proudnice P6. Proudnice P6 má číslo napěnění 7,5-

10. 

Protože se jednalo o činnost, s kterou nebyly praktické ani teoretické zkušenosti, 

v rámci letiště, vznikaly další otázky, které bylo nutné zodpovědět ještě před zahájením 

samotného pokusu, aby nedošlo k ovlivnění, nebo znehodnocení měření a zvyšování 

nákladů. První otázkou bylo zvolení rychlosti jízdy vozidla, aby byla zajištěna rovnoměrná 

a dostatečná vrstva položené pěny, ale zároveň splnění limitů časové a výtokové rychlosti. 

V prvopočátku se počítalo s použitím 2 vozidel a na každém měly být dvě proudnice P6.  

Při prvním nácviku zkoušky pokládání pěnového povlaku pro nouzové přistání 

letadel se zkoušel způsob pro optimální položení pěnového povlaku a odhadnutí postupu 

na základě zjišťovaných poznatků. 
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3.9.2 Před zahájením nácviku 

Ještě před zahájením nácviku zkoušky byl zkoušen dostřik proudnic pouze vodou 

pro získání obecné představy. V tomto případě se optimálně jevil 2. rychlostní převodový 

stupeň, případně 1 stupeň, bez redukce. Pokud rychlostní stupeň nebyl redukovaný, byl 

dostřik z proudnic podstatně většího dosahu cca o 2,5 m. Bylo zjištěno měřením, 

že se zařazeným 2. rychlostním převodovým stupněm při 1.500 ot.min-1ujede vozidlo 

450 m za 3 minuty 57 sekund a než dojde k vyprázdnění nádrže, ujede 740 m za 6 minut 

a 30 sekund. Tyto hodnoty sloužili k orientačnímu výpočtu přibližného průtoku. 

Přibližného průtoku, protože při zahájení dochází k určitým ztrátám a neurčitelné množství 

vody zůstává na dně nádrže.  

3.9.3 1. Nácvik zkoušky pokládání pěnového povlaku 

Při zahájení pokusu začínala jízda vozidla rychlostním stupněm č. 2. Po ujetí 35 m 

strojník přeřadil na nižší rychlostní stupeň. Otáčky byly udržovány v rozmezí 1.200 – 

1.700 ot.∙min-1. Podřazování probíhalo každých 35 m po tzv. půlkách. 

K nejlepšímu výsledku položení pěny došlo při zařazení 1. redukovaného 

rychlostního stupně. Je vidět závislost mezi zařazeným rychlostním stupněm, otáčkami 

motoru a výškou pěnového povlaku. Dostřik se měnil při přeřazení z rychlostního stupně 

na redukovaný, se dostřik zkrátil, ale zároveň docházelo k vyšší výšce pěnového povlaku 

a lepší celistvosti pěnového povlaku. Jak je vidět v tabulcde, v  průběhu pokusu se zjistilo, 

že nejlepší pro pokládání pěnového koberce je jízda vozidla na redukovaný 1. rychlostní 

stupeň při otáčkách 1.200. Za těchto podmínek dosahoval pěnový povlak nejlepších 

vlastností z hlediska výšky, rovnoměrnosti a celistvosti.  

 

Na výtoková hrdla se připevnily proudnice P6 a zahájilo se pokládání pěnového 

povlaku. Zkoušela se jízda při zařazeném 2. rychlostním stupni, 2., redukovaném 

rychlostním stupni, 1. rychlostním stupni a 1. redukovaném rychlostním stupni. Vždy 

v rozmezí 1.200 – 1.700 ot.∙min-1. Z počátku bylo viditelné, že nejsou 2. rychlostní stupně 

pro pokládání vhodné, protože pěnový povlak byl viditelně nízký a především v něm 

vznikaly trhliny, což následně potvrzovalo i měření. 
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Obrázek 3.2 Nácvik 1. koberec P6   Obrázek 3.3  Nácvik 1. měření P6  

 

 Poslední pokládání pěnového povlaku jak vizuálně, tak následně i z naměřených 

hodnot je nejlepší jako jízda na první redukovaný rychlostní stupni při otáčkách motoru 

1.200 ot.∙min-1.Hodnoty z měření jsou uvedeny v tabulce (TAb. Měření 1. Nácviku pěnidla 

A). 

Dostřik proudnice byl 2,7 m. 

 V rámci pokusu se i vyzkoušel blizard 350. Pěna kladená měla větší výšku, ale 

nevytvářela rovnoměrnou souvislou vrstvu. 

  

3.9.4 1. Zkouška pokládání pěnového povlaku 

 

Vozidla od sebe stála ve vzdálenosti 15 m, jak je vidět na obrázku Obrázek 3.4 

Výchozí postavení vozidel při pokládání pěny. Při zkoušce pokládání pěnového povlaku 
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bylo použito pěnidlo přímo z nádrží vozidel. Přiměšovač byl nastaven na 3 % přimísení. 

Na každé straně byly umístěny 2x proudnice P6, jak je vidět na obrázku.Chyba! 

enalezen zdroj odkazů.  

Od počátku vyjetí vozidla, než dosáhlo optimálních otáček motoru a než došlo 

k vytvoření směsi pěnotvorného roztoku a rovnoměrnému pokládání pěnového povlaku, 

vozidla ujela vzdálenost 7 m. 

Při této zkoušce byla vzdálenost pěnového povlaku 50 m. šířka 10,5 m, ale šířka 

pěnového povlaku, která splňovala požadovanou výšku, byla 9,5 m. Okraje pěnového 

povlaku měly výšky nižší, než jsou stanovené hodnoty.  

 

Obrázek 3.4 Výchozí postavení vozidel při pokládání pěny 

 

Aby bylo možné zjistit, zda by bylo možné položit tímto způsobem pěnový povlak 

a jak dlouhý pěnový povlak je reálné udělat za pomoci jednoho a druhého vozidla, bylo 

zapotřebí zjistit vydatnost nádrže vozidla. Vydatnost nádrže vozidla byla již zjištěna 

měřením se zařazeným 2. rychlostním převodovým stupněm při 1.500 ot. min-1je možné 

pokrýt vzdálenost 450 m za 3 minuty, 57 sekund a než dojde k vyprázdnění nádrže, může 

se pokrýt vzdálenost 740 m za 6 minut a 30 sekund. Tyto hodnoty měly sloužit k určení, 

jak dlouhý pěnový povlak je reálné udělat za pomoci jednoho a druhého vozidla. Protože 

však v průběhu pokusu došlo ke změnám otáček a zařazením rychlostního stupně, jsou tyto 

hodnoty nepřesné. Dále v teoretické části byla dopočítána hodnota požadovaného průtoku 

pěnotvorným zařízením a následné navýšení počtu proudnic P6 na vozidle, a bylo nutné 

přehodnotit způsob jízdy, otáček motoru a způsob pokládání pěnového povlaku pro 

nouzové přistání letadel. A dále zjistit stabilitu pěny. Proto bylo nutné provést pokus ještě 

jednou. 
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3.9.5 2. Nácvik zkoušky pokládání pěnového povlaku 

Dle odborné literatury [5] je uváděna výtoková rychlost při tlaku 0,8 MPa. Proto 

bylo nutné zajistit tento tlak, aby bylo možné využít maximální průtok na proudnicích. 

Velikost tlaku je přímo závislá na otáčkách čerpadla a ty samozřejmě na otáčkách motoru. 

Zkouška zjištění otáček motoru byla provedena při stání vozidla na místě. Zapnutí čerpadla 

a připojení proudnice P6 na výtokové hrdlo a přidání plynu, dokud na výtlaku nebyl tlak 

0,8 MPa. Při dosažení této hodnoty tlaku byl informován strojník v kabině řidiče 

a zaznamenal aktuální stav otáček motoru. Hodnota otáček motoru byla 2.200 ot.∙min-1. 

Dalším krokem bylo zvolit převodový stupeň, při kterém budou otáčky motoru 

2.200 ot.∙min-1 a bude optimální položení pěnového povlaku. Opětovné zjišťování zařazení 

optimálního převodového stupně se provádělo druhým nácvikem zkoušky pokládání 

pěnového povlaku. Ač výsledky z prvního nácviku zkoušky pokládání pěnového povlaku 

ukázaly, že nejlepší je první redukovaný stupeň pro celistvost povlaku bez mezer. Rostoucí 

rychlostí pokrytí pěnou nebylo dostatečné a vznikaly trhliny a mezery. Nabídla 

se hypotéza, že při navýšení otáček se zvýší průtok a zároveň intenzita dodávky pěny. 

Navýšení dodávky této pěny by mohlo kompenzovat nedostatky při zvýšení rychlosti. 

Proto se nácvik zkoušky opakoval. Nácvik zkoušky potvrdil optimální volbu 

1. redukovaného převodového stupně. Při použití 2. Redukovaného stupně byly vidět 

patrné nerovnoměrnosti a díry pěnového povlaku. Viditelně nízká vrstva.  

Rozdíl mezi nácvikem zkoušky pokládání pěnového povlaku a zkouškou pokládání 

pěnového povlaku byl rozdíl v použití počtu proudnic a počtu vozidel. Při nácviku zkoušky 

byla použita jedna proudnice a při zkoušce byly použity proudnice 3. Z této skutečnosti je 

zřejmé, bez jakéhokoliv měření, že v základě použití počtu proudnic povede k rozdílům, 

které by ovlivnili výstupní údaje z nácviku. Eliminace rozdílů se provedla položením třech 

vrstev na sebe. Tím se dosáhlo položení srovnatelného množství pěny s použitím třech 

proudnic P6 najednou. Výsledky měření jsou uvedeny viz Tabulka 3.13 2. Nácvik 

pokládky pěny pěnidlem A. 

Následně byl proveden nácvik zkoušky pokládání pěnového povlaku. Zkouška 

se prováděla na úseku 50 m. Délka úseku 50 m, protože tato vzdálenost prostoru, kde 

se pokládal pěnový povlak a nejlépe vyhovoval a imitoval podklad vzletové a přistávací 

plochy. Měření se provádělo po délce každých 10 m a to vždy na kraji pěnového povlaku 
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a ve středu pěnového povlaku cca po 15-17 m. Měření blíže k vozidlu je označeno číslem 

1, okraj vzdálenější od stroje byl označen číslem 2 a prostředek pěnového povlaku je 

označen číslem 3 Měření výšky povlaku bylo prováděné v místech, kde byla splněna výška 

pěnového povlaku. Po okrajích pěnového povlaku, kde byla vrstva nízká, se měření 

neprováděla. Hodnoty jsou uvedeny viz Tabulka 3.14 2. Zkouška pokládání pěny pěnidla 

B. Čas měření je doba, v kterou bylo prováděno měření od doby položení pěnového 

povlaku. Čísla 10. – 50 značí vzdálenost místa měření od počátku pěnového povlaku. 

Průměr je průměrná výška všech výšek pěnového povlaku, naměřených v danou dobu. 

Měření bylo prováděné pravítkem. Vždy ke každé naměřené hodnotě se přičítala hodnota 

0,5cm, což byla vzdálenost od okraje pravítka k 0. 
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Tabulka 3.13 2. Nácvik pokládky pěny pěnidlem A 

čas 
měření 

Pořadí 
měření 

[m] 
10. 20. 30. 40. 50. 

0:00 

1 4,0 4,3 4,4 4,3 4,8 
2 4,6 4,9 5,1 5,4 5,5 
3   4,4   5,2   

Průměr 4,74 

0:15 

1 4,1 4,3 4,6 4,5 4,9 
2 4,8 4,7 5 5,2 5,2 
3   4,7   5,4   

Průměr 4,78 

0:30 

1 4 3,9 4,5 4,3 4,1 
2 4,1 4,6 5,1 5,3 5 
3   4,6   5,6   

Průměr 4,59 

0:45 

1 3,8 3,7 4,1 4,7 4,2 
2 3,9 4,4 4,8 5 5,2 
3   4,3   5,6   

Průměr 4,48 

1:00 

1 1,4 3,7 3,8 4 3,6 
2 2,9 2,9 2,4 3,1 4,7 
3   3,4   6,6   

Průměr 3,54 

1:15 

1 1,4 5,9 2,9 5,9 5,9 
2 0,4 -0,1 1,4 4,4 5,4 
3   1,9   4,9   

Průměr 3,36 
 

Tabulka 3.13 2. Nácvik pokládky pěny pěnidlem A je patrné, že s rostoucím časem 

pěna byla poměrně stabilní, se stálou konzistencí. Protože sklon terénu byl minimální 

a působil dojmem rovné plochy. V danou chvíli bylo pocitově bezvětří (proudění vzduchu 

nedosahovalo intenzity) aby jeho působení mělo viditelný vliv na pěnový koberec. 
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3.9.6 2. Zkouška pokládání pěnového povlaku 

čas 
Pořadí 
měření 

[m] 
10. 20. 30. 40. 50. 

0:00 

1 4,8 4,6 4,7 4,8 4,8 
2 5,2 5,3 5,2 5,1 5,5 
3   5,1   4,8   

Průměr 4,99 

0:15 

1 4,5 4,4 4,2 4,6 4,9 
2 5,4 5,7 5,2 5,2 4,7 
3   5,3   4,7   

Průměr 4,90 

0:30 

1 4,3 4,2 3,9 4,1 4 
2 5,7 5,8 4,5 6 4,6 
3   5,3   5,1   

Průměr 4,79 

0:45 

1 1,5 1,2 1 3,5 0,5 
2 1,5 6,5 1,4 8 0,9 
3   5   6,3   

Průměr 3,11 
 

Po provedení druhého nácviku zkoušky pokládání pěnového povlaku pěnidlem „A“ 

následovala samotná zkouška pokládání pěnového povlaku pěnidlem B, která se prováděla 

3 proudnicemi P6 a použitím pěnidla B při otáčkách motoru 2.200 ot.∙min-1se zařazeným 

1. redukovaným rychlostním stupněm. Za těchto podmínek docházelo k optimálnímu 

pokládání pěnového povlaku. Pěnový povlak tvořil souvislou rovnoměrnou vrstvu bez 

mezer a trhlin. Viz Tabulka 3.14 2. Zkouška pokládání pěny pěnidla B jsou uvedeny 

hodnoty výšky povlaku. Tato část zkoušky byla prováděná jen jedním vozidlem, protože 

při použití 3 proudnic P6 a udržení otáček motoru na 2.200 ot.∙min-1 byla šířka pěnového 

povlaku 8,4 m. Pěnový povlak šířky 8,4 m podle požadavků viz Tabulka 2.4 Parametry a 

požadavky na pěnové koberce je dostatečný pro nouzové přistání letadla se selháním 

předního kola.  
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Tabulka 3.14 2. Zkouška pokládání pěny pěnidla B 

  
Pořadí 
měření 

[m] 
10. 20. 30. 40. 50. 

12:25 

1 4,8 4,6 4,7 4,8 4,8 
2 5,2 5,3 5,2 5,1 5,5 
3   5,1   4,8   

Průměr 4,99 

12:40 

1 4 4,4 4,2 4,6 4,9 
2 4 5,7 5,2 4,8 4,7 
3   5,3   4,7   

Průměr 4,71 

12:55 

1 4,7 4 3,9 4,1 4 
2 5,7 6 5,4 6 4,6 
3           

Průměr 4,84 

13:10 

1 1,5 1,2 1 6 0,5 
2 1,5 6,5 1,4 8 0,9 
3   5   6,3   

Průměr 3,32 

Vzhledem k číslu napěnění použitých TPPO a Hodnot Tabulka 3.14 2. Zkouška 

pokládání pěny pěnidla B pěnový povlak splňuje výškové parametry pěnového povlaku 

pro nouzové přistání letadel. Výška po celé ploše zkoušeného pěnového povlaku je 

vyhovující cca půl hodiny od položení pěnového povlaku. Další měření po 45 minutách 

od položení nebylo prováděno, protože postrádalo význam. Již od 45. minuty byl povlak 

nepoužitelný. 

Průměrné hodnoty jsou pouze orientační, nikoli však směrodatné. Pěnový povlak 

musí být rovnoměrný s minimální výškou po celém povrchu. Z důvodu terénních 

nerovností, sklonu plochy, větru a nerovnoměrného pokládání pěnového povlaku, může 

dojít k nahromadění pěny v určitém místě a tím k poklesu výšky pěnového povlaku v místě 

jiném pod minimální požadovanou výšku. Ač by průměrná hodnota vyhovovala, pěnový 

povlak by nesplňoval stanovené požadavky. 

V průběhu měření nedošlo v průběhu měření k navrstvení, nebo ztečení pěny 

v různých místech, které by vedlo ke vzniku takového rozdílu naměřených výšek, aby 
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průměrná výška pěny splňovala požadovanou výšku pěny, ale pěnový povlak by neměl 

celou souvislou vrstvu stejné výšky. V grafu na obrázku (Obr. 3.5 Degradace pěny 

v závislosti na čase) jsou zaznamenány průměrné hodnoty výšky pěny od počátku položení 

v jednotlivých časových intervalech viz.Tabulka 3.13 2. Nácvik pokládky pěny 

pěnidlem A, Tabulka 3.14 2. Zkouška pokládání pěny pěnidla B. 

 

Obr. 3.5 Degradace pěny v závislosti na čase 

 

Pěna vyrobená z pěnidla „A“ vykazovala daleko větší míru stability, než pěna 

vyrobená z pěnidla třídy „B“, jak je vidět z grafu. Ač měření při poklesu hodnot pod 

požadovanou výšku bylo ukončeno, pěna vyrobená z pěnidla B se cca po 4 hodinách úplně 

rozložila. Pěna vyrobená z pěnidla A, ač nesplňovala požadovanou výšku, stále držela tvar 

a pokrývala značnou část plochy, na kterou byla položena a to po 8 hodinách. Po 18-ti 

hodinách výška byla přibližně 0,5 cm a její plocha byla cca 60-ti procentní oproti 

původnímu pokrytí. Pro účely vytvoření pěnového povlaku pro nouzové přistání letadel je 

lepší pěnidlo třídy A, které je schopné splňovat požadavky pro nouzové přistání letadel 

po dobu 45 minut, téměř 1 hodiny. Pěnu vyrobenou z pěnidla třídy B je možné k tomu 

účelu použít, ale je nutné zohlednit rychlejší degradaci. Požadavky pěnového povlaku 

splňuje po dobu 30 minut. Po dobu, než pěnový koberec přestane splňovat požadavky, je 

vhodné zahájit přistávací manévr. 
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3.9.7 Prověření délky pěnového povlaku 

Druhým stanoveným a prověřovaným parametrem je délka pěnového povlaku. 

Požadavky délky pěnového koberce je viz Tabulka 2.4 Parametry a požadavky na pěnové 

koberce. Délka pěnového povlaku pro nouzové přistání letadla s poruchou předního kola je 

450 m. Protože pěnový povlak byl pokládán jen v omezené délce z důvodu minimalizace 

nákladů a zároveň omezení prostorem pro pokus, bylo třeba prověřit reálnost vytvoření 

požadované délky povlaku. Délka povlaku se dopočítala analogicky. Možností postupu 

výpočtu a vstupních hodnot se nabízelo několik. 1. byl analogický dopočet z množství 

spotřeby vody a pěnidla, které se spotřebovalo na vytvoření části pěnového povlaku. 

Vstupní hodnoty by se však pouze odhadovaly, především spotřeba vody, protože 

vodoznak na vozidle poskytuje jen hodnoty orientační. Proto byl zvolen následující 

analogický postup výpočtu. Měřená část pěnového povlaku byla pokládána, za určitého 

rychlostního stupně, otáček motoru a počtu použitých proudnic P6. Všechny tyto 

parametry zůstaly stejné, proto se považuje i stejný průtok roztoku proudnicemi. Při tomto 

průtoku se imitovalo pokládání pěny pouze vodou a měřila se vzdálenost a čas, než 

ve vozidle dojde voda, nebo čas než vozidlo ujede požadovanou vzdálenost a než 

ve vozidle dojde voda. Požadovanou vzdáleností se rozumí délka rovna délce testovaného 

pěnového povlaku (450 m). Čas by bylo možné dopočítat z doby vytvoření části pěnového 

povlaku. Tento postup výpočtu byl zavrhnut, protože nepřesnosti z podstaty krátké 

vzdálenosti by způsobily nepřesnosti výsledku Hodnoty jsou viz Tabulka 3.15 Vydatnost 

vozidla a spotřeba vody. 

Tabulka 3.15 Vydatnost vozidla a spotřeba vody 

ujetá vzdálenost [m] doba jízdy 
[min] Průtok[l∙min-1] spotřeba vody 

450 3,83 1291,3 4.945,679 
770 6,35 1291,3 8.200 

Z Tabulky vyplývá, že pěnový povlak pro nouzové přistání letadel s poruchou 

předního kola je reálné vytvořit za 3,83 min = 3minuty, 49 sekund. 

3.9.8 Hodnocení postupu jednotek 

Celou činnost prakticky může provádět jeden strojník, ale z důvodu zjednodušení 

průběhu celého pokusu, po zapnutí čerpadla jednotlivé ventily otevíral druhý strojník, 

asistující při pokusu. V reálu by využití asistujícího strojníka nesmělo mít vliv na ZLP, aby 
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jeho účast na asistenci by mu nijak nebránila v jeho činnosti a především ve splnění 

zásahového času. Především se očekává, že posloupnost událostí a činnosti by byla 

následující. Pilot požádá o vytvoření pěnového povlaku ŘLP, ŘLP informuje LHJ. LHJ 

vytvoří pěnový povlak pro nouzové přistání letadel a informuje ŘLP. ŘLP předá informaci 

pilotovi, že může zahájit přistávací manévr. Při informování řídícího letového provozu 

vojenské hasičské jednotky, by byla vyslána na vyčkávací stanoviště, jak je vidět 

na obrázku (Obr. 3.6 Možné situační řešení nouzového přistání letadla). Přistávací manévr 

se provádí proti větru.  

 

Obr. 3.6 Možné situační řešení nouzového přistání letadla 

Přistání se provádí proti větru. Na obrázku (Obr. 3.6 Možné situační řešení 

nouzového přistání letadla) je vidět možné rozmístění a směr pokládání pěnového povlaku 

pro nouzové přistání letadel. Na třetí pojezdové ploše by vyčkávala část LHJ, určená 

pro ZLP a druhá část LHJ by na RWY zahájila pokládání pěnového povlaku pro nouzové 

přistání letadla. Průběh celého procesu je závislý na dostatku času pro vytvoření pěnového 

povlaku v závislosti na situaci. 

Než dojde k provedení přistávacího manévru, personál asistující při pokládání 

pěnového koberce je plně připraven na zahájení záchranných a likvidačních prací. Po 

provedení přistávacího manévru LHJ zahájí záchranu osob a likvidační práce.  
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Z praktické zkoušky je LHJ schopna položit pěnový povlak pro nouzové přistání 

letadel při poruše předního kola.  
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4 Vyhodnocení zjištěných skutečností z teoretické a praktické části 
Zajištění pěnového povlaku pro nouzové přistání letadel je možné ze stran LHJ 

pouze v letním období. V teoretické části bylo zjištěno, že jednotka je schopna položit 

pěnový povlak pro nouzové přistání letadel pouze s poruchou předního kola a to 

v závislosti na čísle napěnění pěny. Manuál letištních služeb v tabulce požadavků počítá 

s větším číslem napěnění, než podle odborné literatury mají proudnice P6. To může vést 

k dojmu, že provedení položení pěnového koberce je nereálné. 

V praktické části pokus prokázal, že za pomoci 3 proudnic P6 pěnidlem třídy A i B 

je reálné vytvořit pěnový povlak pro nouzové přistání letadel. Pěna z pěnidla třídy A má 

lepší stabilitu, odolnost proti klimatickým podmínkám a několikanásobně delší životnost. 

Pěnidlo třídy B má kratší dobu rozpadu a působením větru dochází k jejímu rozfoukání. 

V případě špatných klimatických podmínek je nutné brát v potaz degradaci pěny. 

Vlivem deště může dojít k jejímu naředění, rozpadu a odtékání. Silný vítr může způsobit 

nerovnoměrnou vrstvu pěnového koberce, nebo jeho „přesunutí“ do nechtěných míst, či 

narušení jeho rovnoměrnosti, což by mělo za následek nesplnění stanovených kritérií. 

Na vliv větru je odolnější pěna z pěnidla třídy A. Delším působením větru může dojít 

k změně výšky pěnového povlaku, který nebude mít stejnou výšku po celé své šířce a 

délce. 

LHJ je schopna vytvořit pěnový povlak pro nouzové přistání letadel při poruše 

předního kola. Zabezpečit položení pěnového povlaku pro přistání letadel s poruchou 

celého podvozku je limitováno ze strany LHJ zásobou vody. Požadované množství zásoby 

vody není schopna LHJ zabezpečit veškerou technikou, kterou disponuje. 

4.1.1 Posílení jednotkami PO dle požárního poplachového plánu objektu letiště 

Pardubice 

Aby LHJ byla schopna zabezpečit pokládání pěnového koberce pro nouzové 

přistání letadel i pro letadla s většími požadavky, musela by být posílena dalšími JPO. 

Pro letadla s 2-3 proudovými motory by bylo třeba posílit LHJ HZS stanice 

Pardubice. Čas od vyhlášení po dobu příjezdu jednotky by byl 6 minut. 

Pro letadla se 4 vrtulovými motory by musela LHJ posílit HZS stanice města 

Pardubice a jednotka z Chrudimi. Čas od ohlášení po dobu příjezdu na letiště pro jednotku 

z Chrudimi by byl 13 minut.  



48 
 

Zajištění letadla se 4 proudovými motory by znamenalo posílení stejně jako u 

letadel se 4 vrtulovými motory a k tomu další JPO dle poplachového plánu v množství 

vody 4.200 l. 
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5 Závěr 
Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit poznatky o činnosti jednotek PO 

při nouzovém přistání letadel. V začátku práce byly obecné požadavky na požární 

zabezpečení letiště. Požadavky na zásobu hasiv, počty techniky, personálu a dále 

posouzení technických možností pro pokládání pěnového koberce pro nouzové přistání 

letadel. Počty techniky a personálu byly splněny. Zásoby hasiv, pro ZLP jsou též splněny. 

Kapacity temperovaných garáží pro stání vozidel jsou přetrvávajícím problémem. Aby 

nejlepší technika jednotky byla plně využívána v rámci svých technických možností jen 

po určité roční období je nevyužívání potenciálu jednotky. Stání techniky venku 

na povětrnostních vlivech zkracuje její životnost. 

 Letištní hasičská jednotka je schopna položit pěnový koberec pro nouzové přistání 

letadel při poruše předního kola. Ostatní případy zajistí ve spolupráci s HZS. Během 

pokusů byl ověřen postup s proudnicemi P6 a zhodnocen, jako vyhovující. Dále bylo 

zjištěno pokusem, že pěnový koberec pro nouzové přistání letadel s poruchou předního 

kola je možné vytvořit s menším množstvím vody a zároveň pěnidla, než uvádí legislativa.  

. Ve spolupráci s HZS Pardubického kraje je schopna zabezpečit pokládku koberce 

pro letadlo s dvěma vrtulovými motory, nebo a 2-3 proudovými motory. Při posílením 

jednotek  
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