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Anotace: 

Diplomová práce se zabývá návrhem jednotného a uceleného postupu pro hodnocení a 

zabezpečení požárně bezpečnostního řešení heliportů na základě zhodnocení statistiky 

četnosti letů a statistiky nehodovosti vrtulníků na území České republiky. Největší 

pozornost je věnována vyvýšeným heliportům používaným leteckou záchrannou službou. 

V úvodu diplomové práce jsou popsány vrtulníky a heliporty, jejich druhy a členění, pro 

které jsou dále stanovovány legislativní požadavky pro navrhování i schvalování. V další 

části je navrhována vlastní koncepce řešení, na základě vyhodnocené statistiky, která je 

následně podložena výpočty možného rizika požáru. V závěru práce jsou návrhy 

aplikovány na konkrétní příklady s doporučenými návrhy. 

 

Klíčová slova: Heliport, Vrtulník, Letiště, Požárně bezpečnostní řešení, Nehoda vrtulníku 

Summary: 

This thesis describes the design of a unified and comprehensive process for evaluating 

the security and fire safety solutions for heliports on the basis of the evaluation statistics 

frequencies and accident statistics helicopters in the Czech Republic. The greatest 

attention is paid raised heliports, used by air ambulance. The introduction describes the 

helicopters and heliports, their types and structure, for which they are determined further 

legislative requirements for the design and approval. The next part is designing custom 

design solutions, based on the evaluation statistics, which in turn is supported by 

calculations of potential fire risks. In conclusion, suggestions are applied to specific 

examples of recommended proposals. 

Key words: Heliport, Helicopter, Airport, Fire safety solutions, Helicopter crash  
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Úvod 

Heliport je letecká stavba sloužící pro přílety, odlety a pozemní pohyby vrtulníků. Jedná 

se o letiště malých rozměrů, používané pouze vrtulníky. Může se vyskytovat ve formě 

malého letiště nebo se jedná pouze o územně vymezenou plochu sloužící pro přistání a 

vzlet. Výhodou oproti letišti je možnost umístění blíže centru měst nebo civilní zástavby, 

kde není umožněn provoz letounů s pevnými křídly.  

Se zkvalitňováním zdravotnické péče dochází k rozvoji letecké záchranné služby, která 

se dnes stala nepostradatelnou součástí každodenního života. Možnost variabilního 

přistání na otevřené ploše, rychlého transportu zraněného a poskytnutí neodkladné 

lékařské péče má podstatný vliv na záchranu lidského života. S provozem vrtulníku 

souvisí riziko nehody, které může mít tragické následky. Riziko se snažíme eliminovat 

výběrem vhodného místa pro přistání respektive přistáním na místech k tomu určených, 

tedy heliportech. Diplomová práce se zabývá požárně bezpečnostním řešením heliportů 

v podmínkách České republiky. Největší pozornost je věnována vyvýšeným heliportům 

umístěných v blízkosti nemocničních objektů, používaných leteckou záchrannou službou. 

Zajištění požární ochrany na letištích v ČR vychází ze dvou úhlů pohledů. Jeden je 

z pohledu předpisů o požární ochraně a druhý je z pohledu předpisů civilního letectví. 

Jelikož se jedná o zákonné požadavky, musí být splněny oba pohledy. Předpisy o civilním 

letectví vychází z mezinárodních a evropských požadavků a předpisy o požární ochraně 

vychází z vývoje na území ČR. 

Projektanti požárně bezpečnostního řešení posoudí a hodnotí celou stavbu z hlediska 

kodexů požárních předpisů a norem, je-li součástí stavby heliport, vyjadřuje se k němu 

úřad pro civilní letectví, který zhodnotí, zda jsou dodrženy kodexy leteckých norem a 

předpisů. Požární předpisy řeší heliport velmi okrajově s odvoláním na předpisy letecké. 

Stanovisko leteckého úřadu se vztahuje pouze k provozním věcem heliportu. Ve věcech 

požární ochrany zhodnotí, zda nedochází k porušování leteckých předpisů. V praxi 

docházelo k nejednotnému posuzování leteckých staveb. 

Cílem diplomové práce je sjednocení jednotlivých požadavků pro hodnocení a 

zabezpečení požárně bezpečnostního řešení heliportů na území České republiky 

s ohledem na četnost letů a statistiku nehodovosti. 
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Rešerše 

Cílem rešerše bylo najít informace týkající se problematiky zabezpečení požární ochrany 

heliportů v podmínkách ČR i v zahraničí. Dále byly hledány informace o technických 

parametrech a leteckých nehodách vrtulníků na území ČR. 

Jako zdroje informací pro zpracování diplomové práce byly použity platné legislativní 

dokumenty ČR v aktuálním znění (zákony, vyhlášky, předpisy, atd.), platné české národní 

normy. Zejména předpis [13], který se věnuje přímo požadavům pro navrhování, 

zabezpečení a provozování heliportů. Dále byly použity informace získané konzultacemi 

s odborníky z oblasti projekce požární ochrany a úřadu pro civilní letectví. 

Zdroje [27],0,[13],[7] řeší problematiku v oblasti civilního letectví, obsahují požadavky 

pro navrhování heliportů. Ze zahraničních předpisů byly použity předpisy [7],[1],[15] 

Zdroje [8],[21],[16] posloužily jako hlavní zdroje informací, jelikož se zabývají 

problematikou létání vrtulníku a zabezpečování heliportů. 

K evaluaci současného stavu přistávacích ploch posloužily letecké manuály určené pro 

piloty. Popis vrtulníků a technické specifikace se nacházejí ve zdrojích 

[20],[25],[18],[2],[26].  

Na základě získaných informacích jsou zpracovány návrhy v samostatné kapitole. Pro 

stanovení vlastní koncepce požárně bezpečnostního řešení heliportu posloužily výpočty 

uvedené v diplomové práci [19] a zahraničního zdroje [24]. Vlastní koncepce byla 

rozšířena o návrhy konkrétních heliportů. Výsledky práce mohou být použity v oblasti 

navrhování a projektování požárně bezpečnostního řešení staveb a vytváření nových nebo 

novele stávajících normativních předpisů. 
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1 Vrtulník 

Vrtulníkem je nazýváno motorové letadlo těžší než vzduch, které využívá rotující nosné 

plochy. Letouny s těmito vlastnostmi se začaly ve velké míře používat po druhé světové válce. 

Nejprve hlavně k vojenským účelům, teprve postupem času se jejich použití rozšířilo i do 

civilního sektoru. Jejich základní předností je schopnost svislého vzletu a přistání, možnost 

visu v místě. Tyto vlastnosti jim poskytují vysokou manévrovatelnou schopnost a tím je 

předurčují pro plnění takových úloh, kde použití klasického letadla je prakticky nemožné. I 

helikoptéry však mají své slabé stránky. Ve srovnání s klasickými letouny se jedná především 

o jejich podstatně nižší maximální rychlosti letu, nižší stoupací rychlosti, nižší dolet, výškový 

dostup, atd. Dále jsou tyto stroje konstrukčně náročnější, rovněž provozní kontrola, údržba a 

seřizování jednotlivých dílů je složitější[20]. 

1.1 Dělení vrtulníků: 

Dělení dle letové hmotnosti 

Rozdělení podle vzletové hmotnosti, které se často objevuje v literatuře, doposud rozdělovalo 

vrtulníky pouze do tří kategorií a to na vrtulníky lehké, střední a těžké. Poměrně rychlý rozvoj 

této techniky si však vyžaduje podrobnější členění, a proto se dnes můžeme setkat s 

pětistupňovou klasifikací. Je nutno zdůraznit, že takové členění není obsaženo v normách či 

předpisech. Jedná se prakticky vždy o určitou představu autora, který danou klasifikaci 

vytvořil[20]. 

Na základě srovnání moderních typů vrtulníků je možno, z hlediska hmotnosti, je rozdělit 

způsobem, který uvádí Tabulka 1. 

Tabulka 1 - Kategorie vrtulníků [20] 

Kategorie  Od  Do  Představitel  Hmotnost  

Velmi lehké  0  1000  Robinson 

R22  

621 kg  

Lehké  1000  3000  Bo – 105  2500 kg  

Střední  3000  8000  Super Cobra  6690 kg  

Těžké  8000  15000  AH-64 

Apache  

9570 kg  

Super těžké  15000  Neomezeně  Mi – 26  56000 kg  

Dělení dle výkonnostní třídy 

Výkonnostní třídy helikoptér: Pro správné pochopení problematiky heliportů je třeba 

znát následující dělení. 
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První výkonnostní třída – vrtulník o výkonnosti umožňující při vysazení motoru přistát 

v prostoru přerušeného vzletu, nebo bezpečně pokračovat v letu do příslušného prostoru 

přistání [13]. 

Vrtulníky první třídy výkonnosti jsou vícemotorové stroje schopné při poruše kritické 

pohonné jednotky přistát v mezích použitelné délky přerušeného vzletu nebo bezpečně 

pokračovat v letu do vhodného prostoru přistání, v závislosti na tom, kdy dojde k poruše. 

Kritickou pohonnou jednotkou se rozumí jednotka dodávající vrtulníku největší výkon. 

Většinou jsou vrtulníky konstruovány jako dvoumotorové se dvěma shodnými motory. V 

takovém případě jsou kritickou jednotkou oba motory. Použitelná délka přerušeného 

vzletu je požadovaná vodorovná vzdálenost od zahájení vzletu do bodu, kde vrtulník 

zastaví po poruše pohonné jednotky a přerušení vzletu. V tomto případě se jedná o 

bezpečné přistání bez poškození stroje [21]. 

Druhá výkonnostní třída – vrtulník o výkonnosti umožňující při vysazení motoru 

bezpečně pokračovat v letu vyjma případu, že k vysazení dojde před definovaným bodem 

po vzletu, nebo za definovaným bodem před přistáním. V těchto případech může být 

nutné vynucené přistání [13]. 

Vrtulníky druhé třídy výkonnosti jsou vícemotorové stroje schopné při poruše kritické 

pohonné jednotky pokračovat v letu do vhodného prostoru přistání, vyjma případu, kdy 

k poruše došlo během vzletu nebo pozdě během přistávacího manévru. Takové situace 

mohou vyžadovat vynucené přistání. To znamená, že vrtulník v takové fázi letu nemá 

dostatek výkonu, aby bezpečně přistál. Při vynuceném přistání tedy může dojít k 

poškození letecké techniky [21]. 

Třetí výkonnostní třída - vrtulník o výkonnosti umožňující v případě vysazení motoru v 

kterémkoliv bodě dráhy letu provést vynucené přistání [13]. 

Vrtulníky třetí třídy výkonnosti jsou vícemotorové vrtulníky, u kterých může porucha 

kritické pohonné jednotky v kterékoliv fázi letu vyžadovat provedení vynuceného 

přistání, nebo jednomotorové vrtulníky, které při poruše pohonné jednotky vynucené 

přistání musí provést vždy [21]. 

Takovéto rozdělení vrtulníků podle výkonnosti má zásadní vliv na výběr místa přistání. 

U vrtulníků nižších výkonnostních tříd není vždy zajištěno bezpečné přistání v případě 

poruchy motoru. Z tohoto důvodu jsou jim lety na některé heliporty, například v hustě 
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zastavěných oblastech, zakázány. Konkrétně lety do hustě zastavěných oblastí jsou 

povoleny pouze vrtulníkům první třídy výkonnosti. 

Dělení dle kategorie požární ochrany 

Rozdělení dle kategorie požární ochrany s ohledem na celkovou délku vrtulníku uvádí 

Tabulka 2. 

Tabulka 2 - Dělení dle kategorie požární ochrany [13] 

Kategorie  Celková délka vrtulníku*  

H1  Do 15m, nikoliv včetně  

H2  Od 15 do, nikoli včetně 24m  

H3  Od 24 do, nikoli včetně 35m  
*celková délka vrtulníku, včetně trupového nosníku, rotorů a ocasních ploch  

1.2 Vrtulníky používané v ČR 

Provoz vrtulníků v České republice zajišťují Letecká služba Policie České republiky (dále jen 

LS PČR) a další provozovatelé, kterými jsou: Armáda ČR (dále jen „AČR“), společnost 

ALFA Helicopter a Delta Systém Air, s.r.o. (dále jen „DSA“).  

Záchranné vrtulníky 

EC 135 T2 - vrtulník kategorie A, lehký dvoumotorový, pohonná jednotka 2x Arrius 

Turbomeca 2B2, cestovní rychlost 254 km/h, přizpůsoben pro přepravu jednoho až dvou 

ležících pacientů, dva členy lékařského personálu a jednoho nebo dvou pilotů, transportní 

verze pojme až šest cestujících[25]. Základní typ vrtulníku EC 135 má obsah nádrže 680 

litrů. 

EC 135 T1 - lehký dvoumotorový vrtulník, pohonná jednotka 2x Arrius Turbomeca 2B1, 

cestovní rychlost 254 km/h, přizpůsoben pro přepravu jednoho ležícího pacienta, dvou 

členů lékařského personálu a dvou pilotů, v transportní verzi až šest pasažéru[25]. 

EC 135 T2+ - lehký dvoumotorový vrtulník, pohonná jednotka 2x Arrius Turbomeca 

2B2, cestovní rychlost 254 km/h, přizpůsoben pro přepravu jednoho ležícího pacienta, 

posádka vrtulníku je složena z pilota a až tří členů lékařského nebo záchranného týmu, v 

dopravní verzi až šest cestujících [25]. 
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Bell 427 – lehký dvoumotorový vrtulník, pohonná jednotka 2x Pratt & Whitney Canada 

PW207D, cestovní rychlost 251 km/h, přizpůsoben pro přepravu jednoho 

ležícího/sedícího pacienta, dvoučlenný zdravotní doprovod a jednoho nebo dvou pilotů, 

v dopravní verzi až sedm cestujících [18].  

Bell 206 L4T - lehký dvoumotorový vrtulník, pohonná jednotka 2x Allison 250C 20R, 

cestovní rychlost 200 km/h, přizpůsobený pro přepravu jednoho ležícího/sedícího pacienta, 

dvoučlenný zdravotní doprovod a jednoho pilota, v dopravní verzi až šest pasažérů [18]. 

BO 105 – lehký dvoumotorový vrtulník, pohonná jednotka 2x Allison 250C 20B, cestovní 

rychlost 205 km/h, přizpůsoben pro přepravu čtyř osob a pilota nebo tří osob, pilota a 

pacienta [2]. 

Armádní vrtulníky 

Armáda České Republiky využívá helikoptéry hlavně pro bitevní, průzkumné, 

transportní, výsadkové, pátrací, záchranné a jiné účely. Hlavními typy helikoptér české 

armády jsou:  

W-3A Sokol – střední dvoumotorový víceúčelový vrtulník, pohonná jednotka 2x WSK-

PZL Rzeszów TWD-10W, cestovní rychlost 235 km/h, určen k přepravě maximálně 12 

osob nebo materiálu o hmotnosti do 2 200 kg a pro leteckou pátrací záchrannou 

službu [26]. 

Mil Mi-24 – těžký dvoumotorový bitevní vrtulník, pohonná jednotka 2x TV3-117V, 

cestovní rychlost 260 km/h, slouží pro přímou podporu pozemních jednotek, ničení 

obrněných cílů a přepravu osob, případně nákladu [26].  

Mil Mi-17 - střední víceúčelový dvoumotorový vrtulník, pohonná jednotka 2x TV3-

117MT, cestovní rychlost 225 km/h, určený pro vojenské, policejní i civilní účely, 

zejména k přepravě osob a nákladu [26].  

Mil Mi-8 - střední víceúčelový dvoumotorový vrtulník, pohonná jednotka 2x TV2-117A, 

cestovní rychlost 185 km/h, určen zejména k přepravě osob a nákladu [26]. 

Policejní vrtulníky 

Vrttulníky, kterými disponuje letecká služba policie ČR, uvádí Tabulka 3. 
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Tabulka 3 - Typy vrtulníků letecké služby PČR [16] 

Typ vrtulníku Počet Váhová kategorie 

Bell 412 HP 2 střední 

Bell 412 EP 3 střední 

Eurocopter EC 135 8 lehký 

Antonov An – 2 1 letoun pronájem 

1.3 Letecké činnosti 

Kapitola se zabývá uvedením kategorií letišť a heliportů z pohledu několika kritérií. 

Objasnění daných pojmů je rozhodující pro následné posouzení přistávací plochy 

z pohledu požární bezpečnosti, z toho důvodu je jejich vysvětlení velmi podstatné 

Letecké činnosti pro potřeby státu 

Leteckou činností pro potřeby státu se rozumí lety uskutečňované leteckým 

provozovatelem za účelem přepravy ústavních činitelů nebo výkonu státní správy. Lety 

za účelem přepravy ústavních činitelů lze uskutečňovat se souhlasem státu zastoupeným 

vládou. Lety za účelem výkonu státní správy lze uskutečňovat se souhlasem Ministerstva 

dopravy. 

Letecké činnosti pro vlastní potřebu 

Leteckou činností pro vlastní potřebu se rozumí lety, kterými zajišťuje právnická nebo 

fyzická osoba podnikatelskou nebo jinou činnost, k níž je oprávněna podle zvláštních 

předpisů. 

Leteckou činnost pro vlastní potřebu může provozovat fyzická osoba s trvalým pobytem. 

Úřad může vydat povolení na základě žádosti, splňuje-li žadatel podmínky stanovené 

tímto zákonem pro letecký personál a pro provozování letadel potřebných pro leteckou 

činnost pro vlastní potřebu. 
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2 Letiště 

Pro jakékoliv stanovování kritérií, podmínek a dimenzování je důležité na počátku 

stanovit přesný druh a kategorii letiště. Na základě takového stanovení se dále určí 

příslušné prováděcí předpisy, které stanovují požadavky pro daný typ letiště. 

Letiště je letecká stavba na zemi nebo na vodě určená pro vzlety, přistávání a k pohybům 

letadel s tím související. Jedná se o územně vymezenou a vhodným způsobem upravenou 

plochu včetně souboru leteckých staveb a zařízení letiště. Práce je zaměřena na heliporty, 

které jsou taktéž leteckou stavbou. Heliport je letiště malých rozměrů používané pouze 

pro vrtulníky, proto základní členění letišť nebo heliportů je stejné. Letiště lze členit podle 

různých kritérií. Základním určením letiště dle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví 

je vnitrostátní a mezinárodní. Druhým kritériem je dle okruhu uživatelů. Pro různé druhy 

se mohou požadavky pro navrhování a provoz lišit, někdy i dost výrazně, proto je nutné 

znát jejich dělení. Rozdělení popisují následující kapitoly práce.  

2.1 Členění letišť 

Členění letišť dle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví 

a) základní určení letiště: 

1) vnitrostátní - letiště určená a vybavená k uskutečňování vnitrostátních letů, při 

nichž není překročena státní hranice České republiky 

2) mezinárodní - celní letiště určená a vybavená k uskutečňování jak vnitrostátních 

a vnitřních letů, tak i letů, při nichž je překročena vnější hranice  

b) podle okruhu uživatelů a účelu: 

1) civilní – letiště určená pro potřeby civilní letecké dopravy. Mohou být veřejná 

nebo neveřejná a v mezích své technické a provozní způsobilosti mohou přijímat 

všechna letadla a letadla uživatelů letiště stanovených Úřadem na návrh jeho 

provozovatele.  

 veřejná -  určené pro letecký provoz, přijímající všechna letadla 

 neveřejná - určené pro letecký provoz, u něhož byl okruh jejich uživatelů 

předem stanoven. Povolení stanovuje provozovatel letiště 
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2) vojenská -  jimiž jsou letiště pro potřeby ozbrojených sil České republiky a 

jiných technologií nebo v oblasti práva a dokladem o nejméně pětileté odborné 

praxi v řídící činnosti v oboru civilního letectví. [27] 

Doplňující požadavky a kritéria pro letiště používaná v ČR, zabývající se převážně 

požadavky mezinárodního charakteru nezbytné pro letový provoz, doplňuje letecký 

dokument s názvem Letecká informační příručka (dále jen AIP).  

Pod pojmem letecká stavba se uvádí: 

a) dráha ke vzletům a přistávání letadel bez zřetele na její stavebně technické provedení, 

b) dráhy a plochy určené k pohybům a stáním letadel souvisejícím s jejich vzlety a 

přistáváním bez zřetele na jejich stavebně technické provedení  

c) stavba sloužící k zajištění leteckého provozu.  

Podle předpisu L 2 – pravidla létání jsou popsány následně druhy letového provozu 

a) Let VFR 

let za viditelnosti země (dále jen Let VFR), (Visual flight rules) je způsob vedení letu 

umožňující let ve vyhovujících meteorologických podmínkách. Pilot při takovém letu řídí 

a naviguje letadlo podle výhledu z kabiny. Při letu je využívána srovnávací navigace, 

založena na porovnávání map s aktuálním prostředím. 

b) Let IFR 

let podle přístrojů (dále jen Let IFR), (instrument flight rules) je způsob vedení letu 

umožňující let i při zhoršených meteorologických podmínkách, kdy počasí neumožňuje 

let za viditelnosti (VFR). Pilot při takovém letu řídí letadlo na základě údajů přístrojů, 

nikoli podle výhledu z kabiny. 

2.2 Druhy přistávacích ploch 

Místa pro přistání a odlet vrtulníku mohou být dle legislativy dvojího typu. Nejjednodušší 

případ je plocha určená k vzletům a přistáním, kterou stačí schválit v územním 

rozhodnutí. V druhém případě se jedná přímo o heliport, který jako stavba podléhá 

kolaudaci a musí být schválen příslušným stavebním úřadem ve stavebním řízení. 
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2.2.1 Plochy určené k vzletům a přistáním 

Územně vymezené plochy v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí 

o využití území, určené k vzletům a přistáním letadel a s tím souvisejícím činnostem, 

mohou být využívány k vzletům a přistáním pouze za podmínek stanovených prováděcím 

předpisem [27].  

K vzletům a přistáním stanovených druhů letadel při vymezených leteckých činnostech 

lze použít jakékoliv plochy, pokud zajišťují bezpečný vzlet nebo přistání [27]. 

Charakteristiku ploch, vymezení druhů letadel a leteckých činností, při kterých lze využít 

k vzletům a přistáním jakékoliv plochy, stanoví prováděcí předpis [27]. 

Plochy určené k vzletům a přistáním nepotřebují stavební povolení. Musí pouze splnit 

náležitosti prováděcích předpisů, které nejsou předmětem této práce. 

2.2.2 Heliport 

Heliport je letiště nebo vymezená plocha na konstrukci určená zcela nebo zčásti pro 

přílety, odlety a pozemní pohyby vrtulníků.  

a) Druhy heliportů 

Pro základní určení druhu heliportu je důležité jeho umístění. Pro heliporty vrtulníkové 

záchranné služby se stanovují zvláštní požadavky, které budou dále rozebírány.  

Heliport 

Letiště nebo vymezená plocha na konstrukci určená zcela nebo zčásti pro přílety, odlety 

a pozemní pohyby vrtulníků [13]. 

Helideck 

Heliport umístěný na pevném nebo plovoucím zařízení mimo břeh, jako je průzkumná 

a/nebo těžební plošina používaná pro těžbu ropy nebo zemního plynu [13]. 

Heliport na palubě lodi 

Heliport umístěný na palubě lodi, který je anebo není účelově vystavěn. Účelově 

vystavěný heliport na palubě lodi je navržen výhradně pro provoz vrtulníků. Neúčelově 

vystavěný heliport na palubě lodi využívá prostor na lodi, který je schopen nést vrtulník, 

ale nebyl navržen výhradně k takovým úkonům [13]. 
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Heliport vrtulníkové záchranné služby (HEMS) 

Heliport na zemi nebo vyvýšený heliport určený pro potřeby HEMS(Helicopter 

emergency medical services), obvykle situovaný v areálu nemocnice nebo v jeho těsné 

blízkosti. Pro potřeby HEMS se zřizují dva druhy heliportů:  

pracovní - slouží pouze pro přílety a odlety vrtulníku, nejsou vybaveny žádným 

provozním zázemím pro obsluhu vrtulníku, 

základní - slouží jako základna vrtulníku, je vybaven nezbytným provozním zázemím 

pro obsluhu vrtulníku [13]. 

b) Druhy heliportů dle umístění 

Úrovňový - Heliport umístěný na zemi nebo na konstrukci na vodní hladině. 

Vyvýšený - Heliport umístěný na vyvýšené konstrukci nad zemí. 
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3 Projekce heliportů 

Heliport je posuzován jako letecká stavba, která slouží pro přistání nebo vzlet vrtulníku. 

Může se vyskytovat ve formě malého letiště nebo se jedná pouze o vymezenou plochu 

určenou pro přistání nebo odlety vrtulníků.  

Na základě územně plánovací dokumentace, nebo v územním rozhodnutí hodnotí 

příslušný stavební úřad územní využití plochy určené k vzletům a přistáním letadel. 

Územně příslušný stavební úřad rozhoduje o územním plánování a stavebním řádu dle 

zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (dále jen stavební zákon) a jeho prováděcími 

vyhláškami a souvisejícími předpisy. Postup musí být ve vzájemné součinnosti 

s dotčenými orgány, mezi které patří například Hasičský záchranný sbor České republiky. 

O stanovení druhu letiště a o jeho změně rozhoduje úřad pro civilní letectví na základě 

žádosti provozovatele letiště po posouzení technických a provozních podmínek 

stanovených pro požadovaný druh letiště. Technické a provozní podmínky jednotlivých 

druhů letišť a podrobnosti o obsahu žádosti stanoví prováděcí předpis.  

Provozovatel, který si zažádá o povolení používat heliport, se zavazuje k plnění podmínek 

stanovených úřadem a k odpovědnosti za provoz heliportu. 

Charakteristiku ploch, vymezení druhů letadel a leteckých činností, při kterých lze využít 

k vzletům a přistáním jakékoliv plochy, stanovuje VFR příručka ČR, vydaná Leteckou 

informační službou Řízení letového provozu České republiky. 

Provozovatelem letiště může být každá právnická osoba se sídlem nebo fyzická osoba 

s trvalým pobytem v České republice na základě povolení, vydaném úřadem pro civilní 

letectví. Povolení používat heliport, vydává úřad pro civilní letectví na základě žádosti 

podle ustanovení § 30 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Při vydávání rozhodnutí, kterým se určí letiště jako letiště mezinárodní, je úřad pro civilní 

letectví vázán stanoviskem Ministerstva vnitra vydaným podle zvláštního právního 

předpisu. Technické a provozní podmínky jednotlivých druhů letišť a podrobnosti o 

obsahu žádosti stanoví prováděcí předpis [27]. 

Všechny požadavky jsou podřízeny Zákonu č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně 

a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve 
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znění pozdějších předpisů. Témata jsou v zákoně řešeny v obecné a právní rovině 

s odvoláním na prováděcí předpisy.  

Hlavní dokumenty a předpisy, podle kterých se dimenzují heliporty, jsou předpisy L-14, 

L-14H a ICAO Doc 9261. Požadavky vyplývající z předpisů mají zabezpečit především 

bezpečné přistání a odlet. Jedná se o dimenzování konkrétních technických parametrů pro 

daný typ vrtulníku [21]. 

Ministerstvo dopravy ČR přijímá závazné požadavky na základě Zákona o civilním 

letectví a vyhlašuje je v Letecké informační příručce, která je k dispozici na zmíněném 

ministerstvu nebo na Úřadu pro civilní letectví 

Letecké předpisy jsou v České republice uveřejňovány Ministerstvem dopravy ČR 

prostřednictvím Letecké informační služby (LIS) státního podniku Řízení letového 

provozu ČR (ŘLP ČR, s.p.). Úřad pro civilní letectví připravuje návrhy jejich znění, a to 

převážně na základě standardů a doporučených postupů ICAO. 

3.1 Funkce heliportu 

Hlavní funkcí heliportu je umožnit bezpečné přistání a vzlet vrtulníku. Proto je nutné, aby 

byla zajištěna dostatečná vzdálenost helikoptéry od okolních překážek a dále pak, musí 

být splněny důležité technické parametry. Zejména se jedná o nosnost, která musí 

odpovídat požadavkům vrtulníků, tento heliport využívajících. Při dimenzování 

stavebních konstrukcí nesoucích vyvýšený heliport, je nutno brát ohled rovněž na 

dodatečné zatížení jako přítomnost osob, sněhu, nákladu, zařízení pro čerpání pohonných 

hmot, protipožární zařízení a další [13]. 

Přesnější požadavky na dimenzování daného typu heliportu závisí na výkonnostní třídě 

vrtulníku a zabývá se jimi hlava 3 předpisu L -14 H.   

Heliporty smí být používány pouze pro lety za viditelnosti země (dále jen VFR), pokud 

nebylo uděleno jiné povolení Úřadem pro civilní letectví. 

3.2 Dimenzování Heliportu 

Rozměry heliportu a související informace 

Pro každé zařízení na heliportu musí být změřeny a popsány, pokud je to účelné, 

následující údaje: 
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a) typ heliportu - úrovňový, vyvýšený, na palubě lodi nebo helideck 

b) TLOF - rozměry zaokrouhlené na nejbližší metr nebo stopu, sklon, druh povrchu, 

únosnost v tunách (1000 kg) 

c) FATO - typ FATO, zeměpisný směrník zaokrouhlený na jednu setinu stupně, číslo 

označení (tam, kde je to vhodné), délka a šířka zaokrouhlená na nejbližší metr 

nebo stopu, sklon, druh povrchu 

d) bezpečnostní plocha - délka, šířka a druh povrchu 

e) pozemní pojezdová dráha pro vrtulníky a dráha pro pojíždění vrtulníků za letu - 

označení, šířka, druh povrchu 

f) odbavovací plocha - druh povrchu, stání vrtulníků 

g) předpolí - délka, profil terénu 

h) vizuální prostředky pro postupy přiblížení, značení a návěstidla FATO, TLOF, 

pozemní pojezdové dráhy pro vrtulníky, pojezdové dráhy pro pojíždění vrtulníků 

za letu a stání pro vrtulníky [13]. 

Plocha konečného přiblížení a vzletu - (Final approach and take-off area (FATO)) 

Stanovená plocha, nad kterou se provádí postup konečného přiblížení do visení anebo k 

přistání, a ze které se zahajuje vzletový manévr [13]. Viz Obrázek 1 a Obrázek 2. 

Bezpečnostní plocha (Safety area) 

Stanovená plocha heliportu obklopující FATO bez překážek vyjma těch, které jsou 

vyžadovány pro letecké účely, jejímž účelem je snížit nebezpečí poškození vrtulníků, 

které náhodně vybočí z FATO [13]. 

Prostor dotyku a odpoutání vrtulníku (Touchdown and lift-off area (TLOF)) 

Plocha, na které může vrtulník dosednout nebo se odpoutat [13]. 

Předpolí heliportu (Helicopte clearway) 

Plocha na zemi nebo na vodě, vybraná a/nebo upravená jako použitelná plocha, nad níž 

mohou vrtulníky 1. třídy výkonnosti provést rozlet a dosáhnout předepsané výšky [13]. 
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„D“ 

Největší celkový rozměr vrtulníku s otáčejícími se rotory měřený od nejpřednější polohy 

roviny disku hlavního rotoru po nejzadnější polohu roviny disku ocasního rotoru nebo 

konstrukce vrtulníku. 

MTOM 

Kritický návrhový vrtulník s největšími rozměry a nejvyšší maximální vzletovou 

hmotností (MTOM), pro který by měl heliport sloužit. 

 

Obrázek 1 - Dimenzování heliportu[13] 

 

Obrázek 2 - Stání vrtulníku a související ochranný prostor [13] 
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4 Požadavky požární bezpečnosti v ČR 

Hlavní ustanovení pro požární bezpečnost heliportu stanovuje předpis L 14. Jednotlivé 

požadavky pro úrovňové a vyvýšené heliporty předepisuje předpis L 14 – H Hlava 6. Na 

úrovňové pracovní heliporty HEMS se ustanovení Hlavy 6 nevztahují. 

Základním cílem záchranné a požární služby je záchrana životů. Z těchto důvodů 

představuje zajištění prostředků používaných při letecké nehodě nebo incidentu vrtulníků 

na heliportu nebo v jeho blízkém okolí prvořadou důležitost, neboť největší příležitost k 

záchraně životů je v tomto prostoru. To vyžaduje předpokládat vždy možnost a potřebu 

hašení požáru, který může vzniknout bezprostředně po letecké nehodě nebo incidentu 

vrtulníku nebo kdykoli během záchranných operací. 

Nejdůležitější činitelé ovlivňující účinnost záchrany pro přežití letecké nehody jsou: 

výcvik, účinnost prostředků a rychlost, se kterou mohou být personál a prostředky určené 

pro záchranné a požární účely použity. 

V případě vyvýšených heliportů nejsou požadavky na ochranu budov nebo 

konstrukcí, na kterých je heliport umístěn, vzaty v úvahu. 

4.1 Úroveň poskytované ochrany 

Úroveň poskytnuté ochrany týkající se záchranné a požární služby musí být založena na 

celkové délce nejdelšího vrtulníku, kterým je obvykle heliport využíván a musí být v 

souladu s kategorií požární ochrany heliportu, viz Tabulka 2. 

Návrh zajištění dostatečného vybavení a služeb záchranné a požární služby na 

úrovňových heliportech a vyvýšených heliportech je uveden v dokumentu ICAO Heliport 

Manual. 

Vyvýšený pracovní heliport HEMS se posuzuje jako pro kategorii H1 viz Tabulka 2. U 

vyvýšených pracovních heliportů musí být na přívodu vody trvale namontován 

přiměšovač se zásobou pěnidla umožňující okamžitou aplikaci pěny. Zásoba pěnidla musí 

stačit nejméně na dobu 2 minut hašení při stanoveném hasebním výkonu pěny. 

Kategorie požární ochrany může být snížena na odpovídající nejvyšší třídu vrtulníku, 

jehož provoz je v daném období předpokládán na určité období.  
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4.2 Hasební látky 

Na letišti musí být zajištěny základní i doplňkové hasební látky. Základní hasební látkou 

musí být pěna, která splňuje požadavky úrovně účinnosti B. Informace týkající se 

požadovaných fyzikálních vlastností a kritéria ohledně účinnosti při hašení požárů nutná 

za účelem dosažení přijatelné úrovně účinnosti B jsou uvedeny v dokumentu ICAO 

Airport Services Manual (Doc 9137), Part 1. a vyjadřuje ji Tabulka 4. 

Tabulka 4 - Požadované fyzikální vlastnosti pěny [7] 

Proudnice  UNI 86 pěnotvorná  UNI 86 pěnotvorná  

Tlak na proudnici  700kPa  700kPa  

Aplikační objem  4,1l/min/m2  2,5l/min/m2  

Výtokové množství  11,4l/min  11,4l/min  

Plocha požáru  ≈2,8m2  4,5m2  

Palivo  Kerosin  Kerosin  

Čas  60s  60s  

Výkon požáru  

Doba uhašení  ≤60s  ≤60s  

Doba aplikace  120s  120s  

Doba 25% 

ovládnutí  

≥5min  ≥5min  

 

Mezi hlavní hasiva se řadí pěny s výkonnostní úrovní B, které mají účinnější hasební 

schopnosti, než pěny o výkonnosti A. Mezi doplňkové hasební látky patří tři typy 

doporučených hasiv, např. suchý chemický prášek, halony a CO2. Chemický prášek a 

halony se považují za účinnější než CO2 pro hašení požárů letadel na střechách budov. 

Účinnost CO2  se snižuje vlivem rozptýlení pomocí větru. Při výběru doplňkových 

hasebních látek pro použití s pěnou, musí být zajištěna jejich vzájemná kompatibilita. 

Množství vody pro výrobu pěny a doplňkových látek, které musí být k dispozici, musí 

být v souladu s kategorií požární ochrany heliportu, viz Tabulka 7 nebo Tabulka 8 dle 

vhodnosti. Pro vyvýšený heliport nemusí být skladováno na nebo v blízkosti heliportu, 

je-li k dispozici vhodný vodní tlakový systém, který je schopen zabezpečit trvalý 

požadovaný hasební výkon. 
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Úrovňové heliporty 

U úrovňových heliportů je přípustné nahradit celkové nebo jen určité množství vody 

určené k výrobě pěny doplňkovými látkami. Pro účely záměny látek se použijí 

ekvivalenty uvedené v ustanovení Předpisu L 14. Hasební výkon pěny nesmí být menší 

než hodnoty, viz Tabulka 5, dle vhodnosti. Hasební výkon při použití doplňkových látek 

by měl být zvolen vzhledem k optimální účinnosti použité látky. Tuto záměnu nutno 

provádět vždy na základě ekvivalentu: 1kg doplňkové hasební látky je roven 0,66l vody 

pro tvorbu pěny splňující úroveň účinnosti B. 

Tabulka 5 - Minimální použitelné množství hasebních látek [13] 

 

Vyvýšené heliporty 

Na vyvýšeném heliportu musí být k dispozici nejméně jedna hadice s proudnicí schopna 

hasebního výkonu 250 l/min. Navíc by na vyvýšených heliportech kategorií 2 a 3 měla 

být k dispozici nejméně dvě stanoviště se schopností dosáhnout požadovaného hasebního 

výkonu pěny a umístěná na různých místech kolem heliportu tak, aby byla zajištěna 

možnost použití hasící pěny v jakékoli části heliportu za jakéhokoli počasí, a aby byla 

minimalizována možnost poškození těchto zařízení při nehodě vrtulníku. 
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4.3 Záchranné prostředky 

Z důvodu zvýšení bezpečnosti je žádoucí, aby u vyvýšených heliportů byly záchranné 

prostředky skladovány v blízkosti heliportu.  

Prostředky určené k záchranné činnosti, které mají být na heliportu k dispozici, vyplývají 

z dokumentu ICAO Heliport Manual (Doc 9261). Vybavení odpovídající příslušné 

kategorii heliportu popisuje Tabulka 6, jeho umístění musí být blízko přistávací plochy a 

bude vyplývat z provozního a dispozičního řešení. 

Tabulka 6 - Prostředky určené k záchranné činnosti [7] 

Záchranářské vybavení heliportů 

 Kategorie heliportu 

Vybavení  H1 a H2  H3  

Nastavitelný francouzský klíč  1  1  

Sekera, zakládací klín letadlového typu  1  1  

Kleště štípací 60cm  1  1  

Páčidlo 105cm  1  1  

Trhací hák  1  1  

Pila na kov, těžké provedení s 6 náhradními listy  1  1  

Ohnivzdorná přikrývka  1  1  

Žebřík, délka adekvátní pro používané vrtulníky  -  1  

Záchranné lano, silné 5cm, 15m délky  1  1  

Kleště štípací stranové, malé  1  1  

Sada šroubováků  1  1  

Nůž v pouzdře  1  1  

Ohnivzdorné rukavice  2 páry  3 páry  

Těžká rozbrušovací pila  -  1  

4.4 Zásahový čas 

Za zásahový čas se považuje čas mezi prvním zavoláním na záchrannou a požární službu 

a časem, kdy první zasahující vozidlo je ve stavu aplikace pěny rychlostí nejméně 50% 

hasebního výkonu, který stanovuje Tabulka7 a Tabulka 8. Pro záchrannou a požární 

službu jsou během uskutečňování pohybů vrtulníků na úrovňovém heliportu stanoveny 

požadavky neustálé dostupnosti na heliportu nebo v jeho okolí.  

V případě úrovňových heliportů je z důvodů zvýšení bezpečnosti stanoven maximální 

zásahový čas záchranné a požární služby 2 minuty za předpokladu optimálních podmínek 

dohlednosti a stavu povrchu. 
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Tabulka 7 - Minimální použitelné množství hasebních látek na úrovňových heliportech [13] 

Pěna splňující požadavky úrovně účinnosti B 

 

Doplňkové látky 

 

Kategorie Voda(l) Hasební výkon pěny 

(l/min) Práškové (kg) Halony (kg) CO2 (kg) nebo nebo 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

H1 500 250 23 23 45 
H2 

1 000 
500 45 45 90 

H3 1 600 800 90 90 180 

 

Tabulka 8 - Minimální použitelné množství hasebních látek na vyvýšených heliportech [13] 

Pěna splňující požadavky úrovně účinnosti B 

 

Doplňkové látky 

 

Kategorie Voda(l) Hasební výkon pěny 

(l/min) Práškové (kg) Halony (kg) CO2 (kg) nebo nebo 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

H1 2 500 250 45 45 90 
H2 

5 000 
500 45 45 90 

H3 8 000 800 45 45 90 

 

Pro vyvýšené heliporty jsou v ČR dle předpisů navrhována jednoduchá hadicová vedení 

s proudnicemi a s přiměšovačem, která jsou velmi jednoduchá na údržbu a kontroly. 

Kontroly jsou stanoveny pro tlakovou a průtokovou zkoušku, kterou musí provádět 

odborná firma s patřičnou kvalifikací. U kanystru s pěnidlem se předepisuje doba 

expirace.  

S vyvýšeným heliportem vzniká také riziko pádu z budovy a to buď samotného vrtulníku, 

nebo osob nacházejících se na přistávací ploše. Na heliportu se nesmí nacházet žádná 

vyvýšená místa, zábradlí případně další překážky, které by při ztrátě orientace osob 

zabránily pádu z budovy. 
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5 Požadavky požární bezpečnosti v USA  

Americký předpis slouží v této práci pro porovnání s předpisy závaznými v České 

republice a pro doplnění informací týkajících se požárního zabezpečení heliportu. 

Norma NFPA 418 charakterizuje minimální požadavky kladené na všechny typy 

přistávacích ploch pro vrtulníky a hangáry umístěné na vyvýšených konstrukcích. 

Požadavky jsou členěny do kapitol dle typu přistávacích ploch. Nároky kladené na 

úrovňové heliporty jsou definovány v kapitole 4, na vyvýšené heliporty v kapitole 5 a 

požadavky kladené na hangáry pro helikoptéry umístěné na vyvýšených konstrukcích v 

kapitole 6. V kapitolách 7 a 9 jsou uvedené požadavky na zásobování požární vodou a 

hasicí přístroje[8]. 

Definice některých pojmů jsou v americké normě vysvětleny a dimenzovány odlišným 

způsobem než v předpisech závazných pro Českou republiku. Základní pojem heliport je 

identifikovatelná oblast nacházející se na zemi, na vodě nebo na strukturách, které 

zahrnují stavby nebo zařízení používané k přistávání a vzletům vrtulníků. Kritická oblast 

je plocha o tvaru obdélníku, určená pro účely aplikace pěny a její rozměry jsou polovina 

délky trupu a trojnásobek šířky trupu vrtulníku v nejširším místě. Pěnové hasicí systémy 

jsou definovány jako vysoce expanzivní hasicí systémy. Nouzový evakuační přístup je 

označená volná plocha na vyvýšeném nebo úrovňovém heliportu a je určena výhradně 

pro nouzové a záchranné operace na heliportu. Další nepatrné rozdíly mezi americkými 

a českými normami vyplývají z používání rozdílných jednotkových systémů[8]. 

Konstrukční materiál plochy určené pro přistání (FATO), zejména jeho finální povrch, 

musí být proveden z nehořlavého a neporézního materiálu. Stejně tak střešní krytiny 

okolních budov a materiály konstrukcí do vzdálenosti 15,2 m od okraje přistávací plochy 

musí být zařazeny do třídy reakce na oheň A. Sklon přistávací plochy musí být v rozmezí 

od 0,5 % do 2 %. Musí být proveden způsobem, aby veškeré tekutiny z FATO stékaly 

směrem od přístupových bodů a zázemí pro civilní osoby. Hlavní podpůrná konstrukce, 

která může být vystavena úniku paliva, musí být odolná proti ohni, za použití vhodných 

materiálů, tak aby poskytovala požární odolnost minimálně 2 hodiny[8]. 
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Pro požární zabezpečení je nutno využit jedné ze dvou možností. Pěnového hasicího 

systému s pevným výstupním potrubím, nebo systému s hadicovým vedením. Oba 

systémy požární ochrany musí splňovat požadavek pokrytí celé přistávací plochy. 

Hasební výkony pěny pro pěnové hasící systémy uvádí Tabulka 9. V určitých 

výjimečných případech nemusí být pěnové hasicí systémy instalovány, a to na heliportech 

nacházejících se na otevřeném parkovišti stavby nebo budovy, které nejsou běžně 

obsazené a také na heliportech kategorie H1. V těchto případech je možno použít dvou 

pěnových hasicích přístrojů, z nichž každý má poměr hasebních pěn 20A:160B[8]. 

Tabulka 9 - Výtokové výkony pěny [8] 

Druh pěny Hasební výkon pěny (l/min/m2) 

Těžká pěna AFFF 4,1 

Pěna fluoroproteinová 6,5 

Pěna proteinová 8,1 

 

V případě heliportu, kde schází vyškolený personál, je nutné instalovat stabilní hasicí 

systém s pevným výstupným potrubním vedením. Množství hasiva musí odpovídat době 

činnosti min. 5 – ti minut.  

Tyto systémy využívají pevných stacionárních trysek po obvodu heliportu nebo 

minimálně jednoho oscilačního monitoru. Všechny součásti systémů musí být 

schváleného typu a provedení. Systémy s hadicovým vedením musí být schopny pokrýt 

kritickou oblast pěnou, a to minimálně po dobu 2 minut. Plochu kritické oblasti dle 

kategorie heliportu udává Tabulka 10 [8]. 

Tabulka 10 - Rozměr kritické oblasti pro systémy s hadicovým vedením [8] 

Kategorie heliportu Celková délka vrtulníku D (m) Kritická oblast (m2) 

H1 D<15,2 34,8 

H2 15,2 ≤ D < 24,4 78 

H3 24,4 ≤ D < 36,6 133,8 
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Zásobování vodou pro pěnové hasící systémy instalované na vyvýšených heliportech a v 

střešních hangárech musí dodávat dostatečné množství vody pod definovaným tlakem, 

aby byla pokrytá poptávka nejnáročnějšího hasícího systému. Voda určená pro tvorbu 

hasební pěny nesmí vykazovat známky znečištění. Při montáži požárních čerpadel, 

svodného a stoupacího potrubí, je nutno všechny tyto části chránit proti mrazu. Součásti 

pěnových hasicích systémů musí být umístěny v prostoru heliportu způsobem, kterým 

neomezují přístupnost FATO, TLOF a bezpečnostní plochy. U heliportu, který nabízí více 

než jednu přistávací plochu na střeše budovy, musí dodávky hasební pěny vystačit na 

likvidaci požáru minimálně na jedné z těchto ploch [8]. 

V celém prostoru heliportu je závazný zákaz kouření, a to do vzdálenosti 15,2 m od okraje 

přistávací plochy. Značky zákazu kouření musí být umístěny v místech vstupu na 

heliport[8]. 

Každý vyvýšený heliport musí být vybaven minimálně dvěma únikovými cestami, které 

jsou od sebe vzájemně vzdálené. U heliportů o kapacitě 50 a více osob se musí tyto 

únikové cesty umístit od sebe na vzdálenost minimálně 9,1 m. Vstupy na únikové cesty 

nesmí nijak bránit letovému provozu[8]. 

Na každý heliport je nutno vybudovat nejméně jednu přístupovou zásahovou cestu pro 

hasičské jednotky. Při vhodném stavebním řešení budovy je třeba vytvořit druhou cestu 

umožňující vstup na heliport z druhé strany. Vyvýšené heliporty musí být vybaveny vždy 

nejméně dvěma přístupovými cestami. Na základě požadavků orgánů požární ochrany 

dochází k vytvoření přístupových a zásahových cest z únikových cest (schodišť) objektu. 

Na přístupových cestách se nesmí vyskytovat žádné překážky. Hasičský personál má 

povolení přístupu skrze přistávací plochu [8]. 

Požární poplach je vyhlašován prostřednictvím komunikačních prostředků, které jsou 

umístěny na střešní konstrukci. V případech kdy jsou budovy vybaveny systémem 

elektrické požární signalizace, musí být požární tlačítka umístěna tak, aby je bylo možno 

použít pro každou únikovou cestu z heliportu[8]. 

Na heliportu musí být k dispozici nejméně jeden přenosný hasicí přístroj pro každou 

plochu vzletu a přistání. Tato ustanovení se nevztahují na úrovňové heliporty bez 

dozoru[8]. 
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Hangáry na střechách budov musí být zhotoveny z takových matriálů, aby jejich požární 

odolnost byla minimálně 120 minut. Příčky a stropy oddělující střešní hangáry od jiných 

stavebních celků musí mít minimální požární odolnost 120 minut, požární uzávěry musí 

vyhovovat minimálně 90 – ti minutám požární odolnosti. Ostatní přidružené stavby v 

blízkosti střešního hangáru, jako například kanceláře, sklady zdravotnických potřeb, 

prostory pro uskladňování plynu a zařízení požární ochrany, musí splňovat následující 

kritéria. Musí být odděleny zdmi a stropy s minimální požární odolností 60 minut a 

zároveň jejich otvory musí být chráněny protipožárními dveřmi nebo okenními kryty s 

minimální požární odolností 45 minut. Vzdálenost mezi únikovými východy hangáru 

nesmí přesáhnout 45 m na všech vnějších stěnách a 30 m podél vnitřních zdí. Únikové a 

přístupové cesty střešních hangárů musí být označeny[8].  

Podlahové odvodňovací systémy hangárů musí zamezit šíření paliva při jeho rozlití a tím 

snížit nebezpečí požáru a výbuchu. Kanalizační systémy je nutno budovat z kovového 

potrubí svedeného do jednoho bezpečného místa. Systém musí zahrnovat sifón, musí být 

vybaven větráním a musí mít dostatečnou průtokovou kapacitu, tak aby při spuštění 

systémů požární ochrany nedošlo k nahromadění hořlavých kapalin a vody. Podlaha 

střešního hangáru musí mít sklon od 0,5 do 1%. Obrubníky, rampy, kanalizace musí 

zajišťovat správný odtok kapalin všemi otvory v podlaze hangáru. Vpusti v technických 

prostorách, používaných např. pro uskladnění stlačeného vzduchu a pro elektrické 

zásuvky, musí ústit do odvodňovacího systému podlahy. Rošty a kryty kanalizace musí 

zajišťovat dostatečnou pevnost, aby odolaly bodovému zatížení nejtěžších typů vrtulníků 

a veškerému zařízení, které se ve střešním hangáru vyskytne. Je třeba využívat 

odnímatelných roštů a krytů zajišťujících snadné čištění a proplachování kanalizace[8].  

V hangárech je povolena montáž zavěšených i vyvýšených ohřívačů, a to elektrických, 

plynových nebo olejových, za předpokladu, zajištění bezpečné vzdálenosti od 

vrtulníkových motorů minimálně 3 m[8].  

Garážovací a servisní prostory vrtulníků musí být chráněny samočinným stabilním 

hasicím pěnovým zařízením pro aplikaci těžké pěny AFFF. Všechny ostatní oblasti 

hangáru umístěného na střeše musí být chráněny samočinným stabilním vodním hasicím 

zařízením[8]. 
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6 Letecké nehody 

Letecká doprava je dnes považována za nejbezpečnější druh dopravy. Přesto ani v tomto 

odvětví nelze vyloučit ohrožení osob, zdraví nebo majetku.  

Dnem 1. ledna 2003 zahájil svoji činnost Ústav pro odborně technické zjišťování příčin 

leteckých nehod na základě novely zákona o civilním letectví. Ustavení této nezávislé 

instituce vycházelo z širokého programu mezinárodních organizací, směřujícího ke 

zvýšení bezpečnosti civilního letectví a bylo i jedním z kritérií přijetí ČR do EU. 

K dosažení požadovaného standartu EU byl novelizován zákon č. 49/1997 Sb. o civilním 

letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů dle § 55a, odst. (1) zákona o civilním 

letectví byl Ústav zřízen. Dnem 1. července 2006 se mění název na Ústav pro odborné 

zjišťování příčin leteckých nehod. 

V leteckém odvětví se rozlišují dva důležité pojmy. Letecká nehoda a incident. 

6.1 Letecká nehoda 

Letecká nehoda může být definovaná jako kolize letadla s jiným objektem. Definice 

z leteckého předpisu L - 13 vysvětluje pojem následovně. Jedná se o událost spojenou s 

provozem letadla, která se, v případě pilotovaného letadla, stala mezi dobou, kdy 

jakákoliv osoba nastoupila do letadla s úmyslem vykonat let a dobou, kdy všechny takové 

osoby letadlo opustily, nebo která se, v případě bezpilotního letadla, stala mezi dobou, 

kdy letadlo je připraveno k pohybu pro účely letu a dobou, kdy zastaví na konci tohoto 

letu a hlavní pohonná soustava je vypnuta, a při které: 

a) některá osoba byla smrtelně nebo těžce zraněna 

b) letadlo bylo zničeno, nebo poškozeno  

c) letadlo je nezvěstné‚ nebo je na zcela nepřístupném místě. 
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6.2 Incident 

Druhý důležitý pojem je incident, což je jiná než letecká nehoda, spojená s provozem 

letadla, která ovlivňuje nebo by mohla ovlivnit bezpečnost provozu. Jedná se o chybnou 

činnost osob nebo nesprávnou činnost leteckých a pozemních zařízení v leteckém 

provozu, jeho řízení a zabezpečování, jejíž důsledky však zpravidla nevyžadují předčasné 

ukončení letu nebo provádění nestandardních (nouzových) postupů. 

Mezi příčiny incidentů se zahrnují i nepředvídané přírodní jevy (výboje statické elektřiny, 

střety s ptáky apod.), pokud neohrozily bezpečnost letu do té míry, že byly hodnoceny 

jako vážný incident nebo letecká nehoda. [12] 

6.3 Statistika nehod 

Statistiku leteckých nehod výrazně ovlivňuje četnost létání, proto nelze porovnávat 

statistiky jednotlivých zemí. Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod 

eviduje všechny nehody v souvislosti s letectvím v ČR, vydává závěrečnou zprávu a 

zaujímá stanovisko k dané události dle předpisu L 13.  

Následná statistika, kterou uvádí Tabulka 11, se zabývá výskytem mimořádných událostí 

v kategorii vrtulníky od roku 2003, tedy od založení Ústavu pro odborné zjišťování příčin 

leteckých nehod. Ze statistiky nehod vyplývá, že největší počet leteckých nehod případně 

incidentů vrtulníků nastává při rekreačním a sportovním létání nebo při ostatní 

činnosti. Druhy vrtulníku jsou převážně lehké kategorie. Ve třech případech se jednalo o 

nehodu vrtulníku letecké záchranné služby. Příčiny nehod jsou různorodé, ve většině 

případů převažuje technická závada nebo selhání pilota  

Případná letecká nehoda přímo na heliportu může nastat při přistávacím manévru nebo 

při odletu vrtulníku z heliportu. V případě poruchy nebo závady při letu, je pilot povinen 

řídit se nouzovými pokyny dle samostatných předpisů. Pro velitele letadla je velice 

riskantní použít nouzové přistání na heliportu v blízkosti jakékoliv zástavby. Pokud pilot 

potřebuje nouzově přistát a dovolují mu to okolní podmínky, snaží se najít místo pro 

dosednutí na zem, které by mělo při případné kolizi minimální dopad na ohrožení osob a 

okolí. 

Po dobu existence Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod nebyl případ 

nehody vrtulníku přímo na heliportu ještě zaznamenán.  
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Tabulka 11 - Statistika leteckých nehod [23] 

Datum 

události 

Místo události Druh 

události 

Druh provozu Druh vrtulníku 

20.6.2014 U obce Hlavenec Letecká 

nehoda 

Ostatní R 22 BETA II 

1.5.2014 Pole u obce Sulice Letecká 

nehoda 

Rekreační a 

sportovní létání 

R 44 Raven II 

3.1.2014 Veřejné vnitrostátní 

letiště Strakonice 

Incident Ostatní R 44 Raven II 

31.8.2013 Neveřejné 

vnitrostátní letiště 

Bohuňovice 

Letecká 

nehoda 

Rekreační a 

sportovní létání 

R 44 Raven I 

14.5.2012 Litvínovice - 

Šindlovy Dvory 

Letecká 

nehoda 

Rekreační a 

sportovní létání 

Safari  

30.8.2011 u letiště Olomouc Letecká 

nehoda 

Ostatní Schweizer 

HU269C-1 

25.6.2011 Šumvald Letecká 

nehoda 

Ostatní Schweizer 

HU269C-1 

11.5.2011 Veřejné vnitrostátní 

letiště Skuteč 

Letecká 

nehoda 

Ostatní vrtulník R 22M 

14.11.2010 pískovna Náklo u 

obce Březová 

Letecká 

nehoda 

Rekreační a 

sportovní létání 

vrtulníku CH-7 

Kompress 

12.7.2010 Veřejné vnitrostátní 

letiště Kyjov 

Letecká 

nehoda 

Rekreační a 

sportovní létání 

R 22 Beta II 

21.5.2010 Praha, řeka Vltava Incident Ostatní vrtulník Mi-8T 

5.2.2010 1 km severo - východ 

Horní Olešná 

Letecká 

nehoda 

Ostatní  Bell 427 

27.11.2009 u obce Brandov v 

Krušných Horách 

Letecká 

nehoda 

Rekreační a 

sportovní létání 

vrtulník R44 

4.7.2009 obce Pavlov Letecká 

nehoda 

Obchodní a 

letecká doprava 

BELL 206L4T 

15.5.2009 Veřejné vnitrostátní 

letiště Skuteč 

Letecká 

nehoda 

Rekreační a 

sportovní létání 

vrtulník R 22 

10.11.2008 Praha Incident Obchodní a 

letecká doprava 

vrtulníku MI-8T 

13.2.2006 severně obce Palačov Letecká 

nehoda 

Ostatní  Robinson R 22 

11.8.2004 katastr obce Čeřenice Letecká 

nehoda 

Ostatní  Robinson R 22 
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11.1.2004 u obce Křelov Letecká 

nehoda 

Ostatní  Bell 427 

29.9.2003 Soseň Incident Ostatní  vrtulník AS-355 

F2 

23.4.2003 Roudnice nad Labem Letecká 

nehoda 

Rekreační a 

sportovní létání 

vrtulník R 22 

6.4 Statistika letů ČR 

Nelze hodnotit celkovou statistiku letů v ČR, jelikož by hodnoty nebyly podstatné pro 

účel této diplomové práce. Statistika je proto omezená na počty letů a letových hodin 

provozovatelů vrtulníků. Z provozovatelů vrtulníků v České republice, jimiž jsou 

LS PČR, Armáda ČR, ALFA Helicopter a Delta Systém Air, s.r.o., byly vybrány dostupné 

statistiky firem ALFA Helicopter a DSA. Letecká záchranná služba rozlišuje dva druhy 

letu. Je to primární let (let HEMS), kdy se jedná o primární zásah do terénu na základě 

tísňového volání na linku 155 a sekundární let (ambulantní let), při kterém se jedná o 

plánovaný transport nemocných na vyšší lékařské pracoviště, žadatelem o převoz je 

zdravotnické zařízení.  

Tabulka 12 vyjadřuje počty zásahů druhého provozovatele letecké záchranné služby 

společnosti DSA a.s., která operuje ve městech Liberec, Ústí nad Labem, Ostrava a 

Hradec Králové. 

DSA a.s. 

Tabulka 12 - Počet zásahů společnosti DSA a.s 

 Liberec Ústí nad Labem Ostrava Hradec Králové CELKEM 
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ásah

y
 

L
eto

v
ý

 čas 

I. 305 131 80:5

4 

565 213 129:

34 

371 136 95,2

6 

509 199 122:

27 

175

0 

679 431:

21 

II. 126 56 49:2

6 

104 39 31:4

4 

162 56 51:3

4 

27 11 8:22 419 162 141:

06 

C
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lk

em
 

431 187 133:

20 

669 252 161:

18 

533 192 147:

00 

536 210 130:

49 

216

9 

841 572:

27 
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Níže uvedená Tabulka 13 uvádí počet akcí a letových hodin od roku 1992 až po rok 2013, 

provozovatele letecké záchranné služby Alfa helicopter s.r.o. s působností ve městech: 

Brno, České Budějovice, Jihlava a Olomouc.  

Tabulka 13 - Počet zásahů společnosti Alfa helicopter s.r.o. 

Rok Počet akcí Počet letových hodin 

  Celkem Z toho 

prim. 

Z toho 

sek. 

Celkem Z toho 

prim. 

Z toho 

sek. 

1992 1583 758 825 1043,08 272,08 771,00 

1993 1927 921 1006 1441,16 364,16 1077,00 

1994 2076 990 1086 1582,57 408,66 1173,91 

1995 1629 738 891 1293,18 308,17 985,01 

1996 1377 512 865 1262,26 248,09 1014,17 

1997 1256 410 846 1159,50 185,00 974,50 

1998 1652 602 1050 1404,41 265,50 1138,91 

1999 1616 723 893 1356,26 319,42 1036,84 

2000 1564 663 901 1367,50 298,09 1069,41 

2001 1477 765 712 1174,42 369,67 804,75 

2002 1528 858 670 1183,01 413,26 769,75 

2003 1685 891 794 1286,00 437,00 849,00 

2004 1443 742 701 1184,00 393,10 790,90 

2005 1694 838 856 1370,50 477,20 893,30 

2006 1470 813 657 1219,98 504,88 715,10 

2007 1784 1034 750 1371,84 615,92 755,92 

2008 1862 1180 682 1374,63 722,88 651,75 

2009 2191 1437 754 1622,82 917,89 704,93 

2010 1955 1309 646 1515,65 890,70 624,95 

2011 2099 1454 645 1698,45 1052,82 645,63 

2012 2066 1418 648 1675,46 1047,93 627,53 

2013 1825 1419 406 1443,82 1038,60 405,22 

Celkem 37759 20475 17284 30030,50 11551,02 18479,48 
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6.5 Seznam letišť a heliportů v ČR 

Seznam heliportů v ČR - Neveřejné vnitrostátní heliporty 

Celkový seznam všech heliportů neveřejné vnitrostátní dopravy v ČR je uveden 

v příloze č. 1. Jedná se o 45 heliportů rozmístěných po ČR.  

Seznam letišť s povoleným druhem provozu 

V příloze č. 2 se nachází celkový přehled letišť včetně povoleného druhu provozu na 

území ČR. Seznam vychází dle VRF manuálu pro piloty a se nachází v něm 92 letišť 

s různorodým druhem provozu. 

6.6 Závěr statistiky  

Ze statistik ČR plyne, že k pádu vrtulníku na plochu heliportu doposud nedošlo, i když se 

nehody v letectví stávají. Obecně se dá hodnotit letecká přeprava jako velmi bezpečná 

s nízkou nehodovostí. Na základě nehodové statistiky ČR, je pak velice diskutabilní 

použití dodatečných bezpečnostních prvků, které velmi výrazně navyšují pořizovací 

náklady na výstavbu heliportu. V případě nehody není zajištěno, že vrtulník dopadne do 

středu heliportu, v daném případě by hasební systémy instalované na ploše heliportu 

nebyly použitelné a jejich instalace postrádá smysl. 

Naopak velké riziko pro heliporty, zejména vyvýšené, je v nevyřešeném svodu vody. 

Z předpisů musí mít plocha určitý sklon pro odtok dešťové vody. Je třeba vyhodnotit 

případ vniknutí paliva nebo kontaminované směsi vody s pěnou použité při hašení do 

odtokových žlabů. Je nutné zamezit následné iniciaci hořlavé směsi a pro případy hoření 

směsi zabránit následnému rozšíření požáru. Při hašení pěnou se nesmí kontaminovaná 

voda dostat do veřejné kanalizace, z toho důvodu je nutné stanovit patřičná opatření.  

Při vyhodnocení celkového rizika je nutné zohlednit zařízení, která se nachází v blízkosti 

heliportu, zejména pod přistávací plochou. Jedná se o zařízení, která ne vždy souvisí 

s provozem heliportu. Taková zařízení mohou být součástí chodu objektu. Převážně se 

jedná o prvky vzduchotechnického zařízení a mnohé další, které by v případě výpadku 

mohly ohrozit bezpečných provoz objektu. Prvky mohou být ohroženy požárem nebo také 

sálavým teplem z možného požáru. 
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7 Systém požárně bezpečnostního řešení v zahraničí 

Z dostupných zahraničních zdrojů byly zhodnoceny požadavky předpisů, které jsou 

řešeny dle NFPA kódů a standardů. Níže uvedené organizace se podílí na vytváření a 

hodnocení standardů nebo se zabývají globálním pojištěním, které z řešenou 

problematikou úzce souvisí. 

ANSI je americká standardizační organizace, sídlící ve Washingtonu. Celým názvem se 

jmenuje American National Standards Institute, tedy Americký národní standardizační 

institut. Je to nezisková organizace, která vytváří průmyslové standardy ve Spojených 

státech. 

FM GLOBAL- FM Global poskytuje komplexní globální pojištění obchodního a 

průmyslového vlastnictví, řízení rizik a jeho řešení, výzkumu prevence a profesionální 

likvidace pojistných událostí. Zabývají se především nadnárodními společnostmi a mají 

vliv po celém světě. 

NFPA – (National Fire protection association) jedná se o sdružení protipožární ochrany 

v USA.  

NFPA předpisy poskytují způsoby, jak zabránit vzniku katastrof, spravovat jejich dopad, 

a uvádí způsoby ochrany obyvatelstva. NFPA vyvíjí, publikuje a šíří více než 300 

předpisů a norem, které mají minimalizovat možnost a účinků ohně a jiných rizik. 

Prakticky každá stavba, proces, servis, návrh, a instalace v dnešní společnosti je ovlivněna 

NFPA dokumenty. Kódy a normy jsou ve správě více než 250 technických komisí, které 

byly přijaty a používány po celém světě. Rada NFPA Standards dohlíží na vývoj činnosti 

Asociace, spravuje pravidla a předpisy, a působí jako odvolací orgán.  
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7.1 Vliv pojišťovnictví 

Po vzoru světa i do České republiky prostupují zahraniční normy a předpisy, které se 

někdy mohou od těch českých lišit. V ČR je postup dle norem doporučený, nikoliv však 

závazný, pokud není příslušná norma zakotvena v nějakém právně vyšším dokumentu, 

kterým může být zákon nebo jeho prováděcí vyhláška. NFPA je sdružení, které vzniklo 

v Americe a má podstatný vliv na působení pojišťovnictví v celém světě. Dnes je zcela 

běžné mnohdy i povinné mít pojištěný provoz nebo objekt. Může nastat situace kdy firma, 

která bude vlastnit objekty v různých zemích, bude chtít každou budovu pojistit. 

Pochopitelně sjednotí své požadavky pro všechny objekty. Každá budova podléhá 

právním a legislativním předpisům dané země. Bude-li mít každá budova heliport, mohou 

se požadavky na provoz a zabezpečení lišit a mnohdy i výrazně. Problém nastává 

v případě požadavku pojistit všechny budovy ve vlastnictví firmy v různých zemích u 

jedné světové pojišťovny. Pojišťovna postupuje dle světových ucelených postupů a 

norem, které jsou v mnohých případech velmi přísné a nedokážou zhodnotit konkrétní 

požadavky, ale danou problematiku řeší v obecné rovině. Požadavky na heliport je třeba 

řešit na základě účelu a četnosti užívání. Nelze porovnávat četnost letů a nehodovost v ČR 

s USA. Nicméně požadavky pojišťoven se budou řídit světovými standardy. Vliv velkým 

světových pojišťoven je stále vyšší. Hlavním důvodem jsou finance, které hrají dnes 

velmi důležitou roli. 
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8 Vlastní koncepce požárně bezpečnostního řešení 

Veškeré výše uvedené předpisy mají své specifické požadavky na schvalování, výstavbu, 

provoz, vybavení. Jelikož patří heliport do kategorie letiště malých rozměrů, požadavky 

pro požární ochranu, případně požární službu se řeší jen velmi okrajově. V leteckém 

předpisu je definován základní cíl záchranné a požární služby, kterým je záchrana života. 

Bere se jako prvořadá důležitost s předpokladem, že vždy musí být možnost a potřeba 

hašení požáru, který může vzniknout bezprostředně po nehodě nebo kdykoliv během 

záchranných operací. Každé letiště má dle předpisů stanovený počet záchranných a 

požárních vozidel, které se na heliporty nevztahují. 

Projektant požárně bezpečnostního řešení tedy posoudí a zhodnotí celou stavbu z hlediska 

kodexů požárních předpisů a norem. Je-li součástí požárně bezpečnostního řešení 

heliport, jedná o leteckou stavbu, ke které je potřeba vyjádření úřadu pro civilní letectví, 

jako dotčeného orgánu. Úřad pro civilní letectví zhodnotí, zda jsou dodrženy kodexy 

leteckých norem a předpisů. Jelikož požární předpisy pojem heliport, letiště a letecká 

stavba řeší jen velmi okrajově, odvolávají se na letecké předpisy. Po konzultaci 

s pracovníky leteckého úřadu jsem se dozvěděl, že vydávané stanovisko se vztahuje 

pouze k provozním věcem heliportu. Kontrolují stanovený druh, bezpečnostní opatření, 

osvětlení značení a věci související s bezpečným provozem heliportu. Ve věcech požární 

ochrany zhodnotí, zda nedochází k porušování leteckých předpisů. Sami uznali, že 

v tomto tématu spíše spoléhají na posouzení a vyjádření HZS ČR. Proto nastávají případy 

odlišného posuzování a schvalování heliportů. Každý kraj respektive oddělení stavební 

prevence HZS ČR postupuje podle svého nejlepšího uvážení. Neexistuje jednotlivý 

postup pro řešení požárně bezpečnostního řešení heliportu. Stanovení požárního zatížení 

dle požárních předpisů řady ČSN 7308XX se v mnohých případech liší. U některých 

případů se požární riziko požárního úseku nestanovuje, vymezí se pouze požárně 

nebezpečný prostor od přistávací plochy pro vrtulník jako od otevřeného technologického 

zařízení a stanoví se taxativní požadavek na nosnou konstrukci heliportu. V jiné 

dokumentaci zmínka o požárním zatížení přistávací plochy není obsažena vůbec. 

Koncepce PBŘ má za cíl ujednotit postup při navrhování, posuzování a schvalování 

řešení požárního zabezpečení na heliportu. Nelze najít univerzální návod pro všechny 

heliporty, jelikož se pro různé druhy liší. Ze seznamů přistávacích ploch pro ČR, nejsou 

hodnoceny letiště, která mají svá specifická kritéria, ale pouze heliporty neveřejné 
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vnitrostátní dopravy. Posuzování je zaměřeno na úrovňové a vyvýšené druhy, sloužící 

převážně pro provozovatele letecké záchranné služby nebo heliporty typu HEMS. 

V první řadě je třeba zvážit případnou vytíženost a účel heliportu. Četnost letů se dá 

odhadovat na základě statistiky z minulých let pro danou lokalitu. Na počátku navrhování 

heliportu musí být dodrženy a stanoveny body které jsou popsány v kapitole Dimenzování 

Heliportu. Následující odstavce slouží pro dodatečné vyhodnocení heliportu z požárního 

hlediska v souladu s kodexy norem ČSN 7308xx.  

8.1 Hodnocení heliportu 

Heliport musí být vždy řešen v souladu s požárními kodexy norem a zároveň leteckými 

předpisy. Rozhodujícími orgány v procesu schvalování jsou místně příslušný stavební 

úřad a úřad pro civilní letectví. Celý proces schvalování a provozování je popsán 

v kapitole Projekce heliportů. Plocha musí být celoročně bez výskytu cizích předmětů, 

prasklin a také musí být odolná proti mrazu a sněhu.  

8.2 Stavební konstrukce 

U stavebních konstrukcí heliportu se musí dodatečně vyhodnotit fyzikálně mechanické a 

chemické vlastnosti. Musí být nenasákavé a odolné vůči chemickým vlivům paliva, 

provozních kapalin a zplodin vznikajících při jejich spalování. Konstrukce přistávací 

plochy musí být z materiálu přenášející statické a dynamické zatížení ve stanovených 

hodnotách a zároveň z materiálu třídy reakce na oheň A1, A2 nebo B. Cílem požadavků 

na stavební konstrukce je zabezpečit únosnost, odolnost proti dynamickým účinkům 

proudu vzduchu rotoru, zabránění vzniku nerovností, které můžou negativně ovlivnit 

vzlet nebo přistání vrtulníku. Návrhy je třeba doložit výpočty případně schvalovací 

dokumenty o splnění požadovaných vlastností. Vhodnými materiály jsou například 

korozivzdorná ocel, beton a různé kompozitní slitiny.  

Sklon plochy a řešení odvodu dešťových vod případně dalších kapalin musí být řešeno 

komplexně v požárně bezpečnostním řešení. Je třeba zabezpečit dostatečný spád a dle 

technického řešení posoudit odvod vody z přistávací plochy. Letecký předpis stanovuje 

požadavky na FATO a TLOF. FATO musí poskytnout rychlý odvod vody, ale průměrný 

sklon FATO v libovolném směru nesmí přesáhnout 3 %. 

Svodné potrubí musí být z materiálu třídy reakce na oheň A1 A2 v provedení bez 

zpětných klapek a nesmí ústit přímo do kanalizace, aby nedošlo ke kontaminaci 
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nebezpečnými látkami. Rošty a kryty musí zajišťovat dostatečnou pevnost, aby odolaly 

bodovému zatížení nejtěžších typů vrtulníků a veškerému zařízení., které se na heliportu 

může vyskytovat. Je třeba využívat odnímatelných roštů a krytů zajišťujících snadné 

čištění a proplachování svodného potrubí. V odtokových žlabech je třeba zabránit 

následné iniciaci hořlavé směsi a pro případy hoření směsi zabezpečit nerozšíření požáru. 

Pro účely odvodnění je nutné používat komponenty z nehořlavých hmot vybavené 

sifonem. Při hašení pěnou se nesmí kontaminovaná voda dostat do veřejné kanalizace. 

Nesmí procházet více požárními úseky, vhodné řešení je instalace svodů po vnějším plášti 

budovy. Plášť potrubí musí být zabezpečen proti prohoření z vnitřní strany ven, případně 

musí být obložen požárními deskami.  

8.3 Zařízení a objekty v okolí heliportu 

Při vyhodnocení celkového rizika se musí brát ohled na zařízení, která se nachází 

v blízkosti heliportu, mohou se nacházet i pod přistávací plochou a nemusejí vždy 

souviset s heliportem. Taková zařízení mohou být součástí chodu objektu nebo se může 

jednat o prvky měření a regulace. Převážně se jedná o prvky vzduchotechnického 

zařízení, výdechy z únikových cest, solární panely a mnohé další, které by v případě 

výpadku mohly ohrozit bezpečných provoz objektu. Prvky mohou být ohroženy požárem 

nebo také sálavým teplem z možného požáru, proto musí být umístěny v dostatečné 

vzdálenosti, případně odděleny prvky z materiálu odolávajícího potřebnou dobu účinkům 

požáru. 

8.4 Požární riziko 

Samotná přistávací plocha se dá klasifikovat jako prostor bez požárního rizika. O 

požárním zatížení se dá hovořit v případě příletu, vzletu nebo stání vrtulníku. Největší 

riziko, které představuje vrtulník, jsou jeho palivové nádrže. Požární riziko se stanovuje 

podle velikosti nádrže. Letecké palivo je hořlavá kapalina s podobnou výhřevností jako 

nafta. Výhřevnost nafty je 42,61 KJ/kg a leteckého petroleje je 43,2 KJ/kg. Jedná se o 

hořlavinu II třídy nebezpečnosti. Posouzení bylo stanoveno analogicky dle hodnocení 

diesel agregátů na podkladě přílohy č. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb a uvádí ho Tabulka 14.  

Tabulka 14 - Nahodilé požární zatížení 

Objem nádrže Nahodilé požární zatížení (kg/m2) 

Do 500 l  40  

Od 500 – 1000 l 65  

Nad 1000 l  120 
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Dle čl. 1.1 ČSN 650201/Z1 je hodnoceno rozlití hořlavé kapaliny. Norma stanovuje pro 

rozlití hořlavé kapaliny o objemu 6*200 litrů a tloušťce 20 mm plochu rozlití 60 m2, což 

může být plocha kruhu o průměru 8,75 m. Aplikujeme li normu na nekontrolované rozlití 

leteckého paliva na přistávací ploše heliportu pro vrtulník EC 135 s obsahem nádrže 680 

litrů, dojdeme k závěrům, že i s ohledem na bezpečnost bude hořlavá kapalina rozlita 

poblíž havarovaného stroje. Zasažená bude pouze plocha TLOF. Případný požár bude mít 

rychlý průběh, fáze rozhoření bude velmi rychle přecházet na plně rozvinutý požár.  

8.5 Stanovení odstupové vzdálenosti 

Letecký petrolej JET A1 

V palivových nádržích vrtulníků se nachází letecké palivo známé jako letecký petrolej s 

označením JET A-1, PL-7 neboli kerosin, který je derivátem surové ropy importované z 

velké části ze zahraničí a dále zpracovávané ve čtyřech českých rafinérských závodech, 

kde jedním z produktů je i kerosin. Velmi důležité pro požární zásah je znát některé 

vlastnosti této látky. Jedná se o čirou, bezbarvou kapalinu, s charakteristickým zápachem 

po petroleji. Tato kapalina patří mezi hořlaviny, bod vzplanutí byl stanoven na 38°C a 

teplota vznícení se pohybuje okolo 215°C. Hustota této kapaliny je nižší než hustota vody 

a jedná se o látku nemísitelnou s vodou, to znamená, že látka na vodní hladině plave. 

Kerosin je zdraví škodlivý, při požití může vyvolat poškození plic a při nadýchání par 

působí narkoticky, dráždí pokožku, sliznice a oči, kontaminuje půdu a škodí vodním 

organismům. Jako hasiva je vhodné použít pěnu lehkou, střední, nebo těžkou, dále prášky 

A-B-C-D, B-C-D, vodní proud tříštivý, nebo vodní mlhu. Plný vodní proud je pro tyto 

účely nevhodný. Při požáru leteckého petroleje vzniká hustý černý kouř a zároveň oxid 

uhelnatý, nebo uhličitý. Vdechování nebezpečných produktů pyrolýzy může způsobit 

vážné poškození zdraví. V nádržích vrtulníku se nachází relativně malé množství 

kerosinu, proto postačí užít dýchací přístroj. Použité nářadí pro zásah musí být z 

nejiskřivého materiálu a nesmí vytvářet elektrický náboj. Údaje o leteckém petroleji uvádí 

Tabulka 15. 
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Tabulka 15 - Specifikace leteckého petroleje 

Norma ASTM D 1655 

Vzhled bezbarvá kapalina 

Hustota při 15°C 775 - 840 kg/m3 

Teplota varu 150 - 300 °C 

Teplota vznícení více než 220 °C 

Bod tání méně než -50 °C 

Bod vzplanutí více než 38 °C 

Bod hoření cca 40 °C 

Rozpustnost ve vodě nepatrná 

Třída nebezpečnosti II. třída nebezpečnosti 

Teplotní třída T3 

Skupina výbušnosti II A 

Výhřevnost 43,2 MJ/kg 

  

Pro stanovení rychlosti hoření hořlavé kapaliny použijeme vzorce pro hořlavé kapaliny 

v nádržích dle [19]. Pomyslnou nádrž v tomto případě představuje plocha rozlití 

stanovena dle ČSN 650201/Z1. Vstupní data pro výpočet byla zvolena tabelárně pro 

letecké palivo.  

𝑚´´ = 𝑚∞
´´ (1 − 𝑒𝑘𝜗𝐷) (1) 

Rychlost hoření byla vypočtena 0,039 kg.m-2.s-1 

m´´ - rychlost hoření 

kϑ – koeficient závislosti rychlosti na průměru nádrže 

D – průměr nádrže 

m´´
∞ - rychlost odhořívání při nekonečném průměru 

ΔHc 43,2 MJ/kg 

m´´
∞ 0,039 kg.m-2.s-1 

kϑ 3,5 m-1 

D 8,75 m 

r 4,375 m 

tl 0,02 m 

S 60,1 m2 

ρ 840 Kg.m3 

x 0,7  
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Z vypočtené rychlosti hoření lze dle rovnice (2) stanovit tepelný výkon, který vychází  

Q = 70,88 MW 

𝑄 =  𝐴𝑓 𝑚
´´𝑥∆𝐻𝑐  

(2) 

Q – tepelný výkon 

Af  - plocha požáru 

x – účinnost spalování (v případě leteckého paliva je rychlost spalování 0,7) 

∆Hc – výhřevnost 

Rychlost vyhoření leteckého paliva vypočtená rovnicí (3) vychází τ = 7,18 minut. 

𝜏 =
𝑉. 𝜌

𝑆. 𝑚´´
  (3) 

Rovnice uhlovodíkové křivky 

 (4) 

Dle výše uvedené rovnice (4) lze spočítat teplotu plynů v závislosti na čase. Rychlost 

vyhoření se pohybuje mezi 7 - 8 minutami. Teplota na základě výpočtu rovnice (4) 

uhlovodíkové křivky dosahuje hodnoty 1100 °C. 

Na základě poznatků ze sdílení tepla, je možné vypočítat hustotu tepelného toku plamene 

a na základě toho stanovit bezpečný odstup od hořící plochy. 

Při sálání tepla dopadá na přijímací plochu sousedního povrchu pouze část vyzařovaného 

tepelného toku, která je vyjádřená polohovým faktorem viz rovnice (5). Kritická hustota 

tepelného toku byla stanovena dle ČSN 730802 na 18,5 kW/m2.  

Využijeme Stefan-Boltzmanova zákona viz rovnice (6) a vyjádření polohového faktoru 

pro výpočet. 

𝛷 =  
1

2𝜋
[

𝑎

(1 + 𝑎2)0,5
𝑡𝑎𝑛−1 (

𝑏

(1 + 𝑎2)0,5
) +

𝑏

(1 + 𝑏2)0,5
𝑡𝑎𝑛−1 (

𝑎

(1 + 𝑏2)0,5
)] 

 

(5) 

𝑞𝑟
" = 𝜀. 𝜎. (𝑇𝑔

4 − 𝑇0
4)  

(6) 
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Tg – teplota plynů v hořícím prostoru (K) 

T0 – počáteční teplota (K) 

ε – emisivita vyzařujícího povrchu (-) 

σ – Stefan-Boltzmanova konstanta (5.67.10-8 W.m-2.K-4) 

Střední výška plamene dle[19] 

 𝐿 = 0,235𝑄2/5 − 1,02𝐷 (7) 

𝐷 = 2 (
𝐴𝑓

𝜋
)

1/2

 (8) 

D= 8,74 L = 12 m 

Výška plamenů pro hořící plochu 

Nádrž je: kruhová 

Průměr = 8,75 [m] 

Rychlost odhoř. = 0,039 [Kg/m2.s

] 

Výhřevnost = 43,2 [MJ/Kg] 

Účinnost = 0,7 [-] 

Povrch nádrže = 60 [m2] 

Tepelný výkon = 70 881 [kW] 

Výška plamene= 12,0 [m] 

Odstupová vzdálenost od hořící plochy  

Krit. tepelný tok = 18 500 [W/m2] - odstup vnějších konstrukcí 

Rozměry   

Výška = 9,0 [m] …výšku tvoří střední výška plamene 

Délka = 8,75 [m] …tato délka je tvořena průměrem 

kruhové nádrže  

a = 4,375 [m] …polovina délky pro kruhový požár  

b = 4,5 [m] …délka b závisí na rozdělení  

Vyzařovaný tepelný tok  

t1 = 1100 [°C] t1 …teplota vyzařovaného povrchu  

t2 =   [°C] t2 …teplota povrchu, na které záření 

dopadá – lze zanedbat 

ε = 0,85 [-] ε …emisní součinitel 

σ = 5,67E-08 [-] σ …Steffan-Boltz. konst. 

qvyzař = 171 078 [W/m2] qvyzař …teplo vyzařované z nádrže 

ϕv = 0,1081   ϕv …vypočtený pokles záření v 

závislosti na vzdálenosti (0 < ϕv < 1) 

Odstup pro hořící plochu  

Odstup = 14,5 [m] …odstup od hořící plochy  
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Obrázek 3 - Vyzařovaný tepelný tok [24] 

Tepelnou radiaci v konkrétní vzdálenosti je možné orientačně stanovit podle 

metodiky SFPE 3-273 za pomocí jednoduché korelace Shokri a Beyler (9): 

�̇�" = 15,4 (
𝐿

𝐷
)

−1,59

 (9) 

�̇�"  hustota tepelného toku dopadající na předmět ve vzdálenosti L od středu hořící 

louže [kW.m-2] 

L vzdálenost od středu ohniska [m]; 

D charakteristický průměr ohniska [m]. 

Pro převládající průměr heliportů 16 m a pro výše stanovenou plochu rozlití 

D = 8,75 vychází podle rovnice tepelné radiace ve vzdálenosti L = 8 metrů od středu 

hustota tepelného toku 17,76 kW.m-2. 

S využitím komplexnějšího modelu bodového zdroje radiace pro stanovení hustoty 

tepelného toku v dané vzdálenosti bez započtení větru, dostáváme odlišné hodnoty. 

�̇�" =
�̇�𝑟 cos 𝜃

4𝜋𝑅2
 (10) 

�̇�"  hustota tepelného toku dopadající na předmět ve vzdálenosti L od středu hořící 

louže [kW.m-2]; 

𝑄�̇� celkový radiační tepelný tok [kW]; 

𝜃  úhel mezi normálou ozařovaného tělesa a středem bodového zdroje [m]; 

R vzdálenost od bodového zdroje k ozařovanému tělesu [m]. 
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Podíl tepelného toku vyzařovaný radiací je určen ze vztahu dle [17]:  

�̇�𝑟 = 𝜒𝑟�̇� = (0,21 − 0,0037𝐷)�̇� (11) 

𝑄�̇� tepelný tok vyzařovaný radiací do okolí [kW.m-2]; 

𝜒𝑟 podíl tepla sdíleného radiací [-]. 

Tepelný tok vyzařovaný radiací byl výpočtem stanoven 1250 kW.m-2. 

Výsledná hustota tepelného toku dopadající ve vzdálenosti 8 m pro stanovený 

tepelný tok vyzařovaný radiací od středu heliportu je 7,1 kW.m-2. 

  

Obrázek 4 – Schéma radiačního modelu bodového zdroje [24] 

Vyhodnocení 

Při sálání tepla dopadá na přijímací plochu sousedního povrchu pouze část vyzařovaného 

tepelného toku, která je vyjádřená polohovým faktorem viz rovnice (5). 

Na základě použití různých metod byla výpočtem stanovena odstupová vzdálenost pro 

vstupní parametry rozlití 1200 litrů hořlavé kapaliny na ploše 60 m2 o průměru 8,75 m se 

stanovenou hustotu kritického tepelného toku 18,5 kW.m-2. Vyžití různých metod vedlo 

k odlišným výsledkům. Vyzařovaný tepelný tok vyjádřený polohovým faktorem pomocí 

rovnice (5) je na straně bezpečnosti s ohledem na podmínky na heliportu, kdy by se 

jednalo o požár na otevřeném prostranství. Výpočet nezahrnuje spotřebu paliva vrtulníku, 
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v praxi nebude mít vrtulník při přistání na pracovním heliportu typu HEMS nikdy plnou 

nádrž. Výpočtem komplexního modelu bodového zdroje radiace pro stanovení hustoty 

tepelného toku přímo pro uhlovodíky v dané vzdálenosti dostáváme hodnotu, která se 

blíží vzdálenosti bezpečnostní plochy. Na základě výše uvedených poznatků lze jako 

výslednou hodnotu uvažovat s odstupovou vzdáleností heliportu d = 8,0 m. Odstupové 

vzdálenosti vzhledem k velikosti plochy heliportu a s ohledem na výše uvedené výpočty, 

by měly vycházet vždy menší než bezpečnostní vzdálenosti stanovené leteckými 

předpisy.  

Na závěr musí být vyhodnocen odstup od provozních zařízeních umístěných v blízkosti, 

které nesouvisí s heliportem, ale s objektem.  

8.6 Požadavky na stavební konstrukce 

Plocha heliportu je posuzována vždy jako užitné podlaží, respektive heliport následně 

zvyšuje požární výšku objektu. Požadavky na požární odolnost střechy se budou řídit 

požadavky pro požární stropy v nadzemních podlažích dle tabulky 12 dle ČSN 730802 

nebo dle tabulky 10 ČSN 730804. Splněním požadavků dojde k zabezpečení objektu 

z hlediska únosnosti a stability. Minimální požadavky požární odolnosti na střešní 

konstrukci s odkazem na statistiku nehod a výše uvedené výpočty vyhoření paliva se 

doporučuje REI 60. Hodnota byla stanovena odhadem s ohledem na stranu bezpečnosti. 

Budova musí odolat účinkům případného požáru a nesmí být staticky ohrožena 

minimálně po stanovenou dobu. Střešní plášť objektu se nachází v požárně nebezpečném 

prostoru heliportu a musí vyhovovat klasifikaci Broof (t3). 

Dojezd jednotek se stanovuje dle doby volného rozvoje požáru, které se skládá 

z jednotlivých časů. Doba zpozorování a ohlášení, výjezd jednotky, doba jízdy a bojového 

rozvinutí. Pro obecné stanovení se dá říci, že jednotlivé časy, kromě doby jízdy, se 

nebudou o mnoho lišit. Při přistávání vrtulníku je vždy vyžadována přítomnost osob. Za 

použití tlačítkového hlásiče je stanovena doba zpozorování a ohlášení 2 minuty. Výjezd 

profesionální jednotky dle zákona o požární ochraně je 2 minuty. Doba bojového 

rozvinutí se bude pohybovat v rozmezí 3 – 8 minut v závislosti na výškové poloze 

heliportu. Dobu jízdy nelze taxativně stanovit. Pro výpočet se používá průměrná rychlost 

požárních vozidel 45 km/h. Při vzdálenosti heliportu do 5 km od hasičské stanice, bude 

doba jízdy cca 7 minut. Celková doba volného rozvoje je odhadována na 14 - 19 minut. 
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Z výše uvedených výpočtů dojde k vyhoření paliva během 7 minut. Příjezd jednotek je 

uvažován ve fázi dohořívání. Případný požár bude dosahovat teploty 1100 C. 

Požadavek na únosnost a stabilitu konstrukce heliportu s ohledem na vypočtené hodnoty, 

by mohl být dostačující s požární odolností R15 s ohledem na výše uvedené skutečnosti 

lze požadavek na požární odolnost konstrukce heliportu brát jako doporučení.  

8.7 Únikové cesty 

Osoby musí být z heliportu vždy bezpečně a včas evakuovány na volné prostranství nebo 

do chráněných únikových cest. Z heliportu musí vést minimálně jedna úniková cesta.  

V závislosti na výšce budovy a vybavení objektu chráněnou únikovou cestou, bude cesta 

zakončena větranou předsíní ústící až na úroveň heliportu. V případě nezřízení chráněné 

únikové cesty v objektu bude nutno vyhodnotit zásahovou cestu pro vyvýšený heliport  

Vyvýšený heliport typu HEMS 

Dle ČSN 730835:2006 jsou stanoveny požadavky na nejmenší počet a nejnižší typ 

chráněných únikových cest. V objektech se zdravotnickým zařízením skupiny LZ 2. 

Jedná se o lůžkové zdravotnické zařízení ústavní péče s jednou a více lůžkovými 

jednotkami. Lůžkovou jednotkou je uzavřený soubor místností sloužících k ošetřování a 

pobytu hospitalizovaných osob; obsahuje lůžkové pokoje a doplňující provozní místnosti 

a pomocné prostory. Nesmí mít více než 50 lůžek pro dospělé osoby nebo 30 lůžek pro 

děti (případně 30 lůžek při současném výskytu dětí i dospělých) 

V ostatních skupinách zdravotnických zařízení se výstavba heliportu vzhledem k rozsahu 

poskytování zdravotnické péče nepředpokládá. 

Tabulka 16 - Nejmenší počet a nejnižší typ chráněných únikových cest [6] 

Počet nadzemních podlaží objektu Typ jedné únikové cesty Typ dalších únikových cest 

2 až 4 B B 1) 

5 až 8 B B 1) 

více než 8  C 2 B nebo 1 C 
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Je-li počet podlaží vyšší než 2, musí být zřízena minimálně chráněná úniková cesta 

typu B, která bude současně sloužit pro zasahující hasiče. U vstupu na heliport musí být 

chráněná úniková cesta zakončena samostatně větranou předsíní, vybavenou oboustranně 

požárními uzávěry. Požadavky na požární odolnost budou stanoveny v závislosti na 

stupni požární bezpečnosti jednotlivých prostor řešeného objektu. 

8.8 Požárně bezpečnostní zařízení 

Letecký předpis stanovuje podle typu heliportu dle výše uvedených tabulek množství 

vody pro výrobu pěny a doplňkových látek, které musí být k dispozici.  

Dodržení předpisů lze pomocí hydrantu s trvale namontovaným přiměšovačem nebo 

pomocí soustavy napěňovacího systému s oscilačními monitory. Pořizovací náklady na 

systém a jeho následná údržba jsou velmi vysoké. S přihlédnutím ke statististice 

nehodovosti vrtulníku lze od zřízení takového systému upustit. Plně dostačující je zřízení 

hydrantové skříně s požadovanými technickými parametry, která bude umístěna 

v blízkosti heliportu. Hydrantová skříň má sloužit pro prvotní zásah v případě požáru. 

Musí být určena obsluha hydrantu, která bude s manipulací prokazatelně zaškolena. 

Hydrant splní svůj účel pouze v případě drobného zahoření nebo v počáteční fázi hoření. 

Příjezd jednotky, s ohledem na rychlost hoření leteckého paliva, se předpokládá na konci 

třetí a počátku čtvrté fáze požáru. V případě zásahu jednotek požární ochrany dojde 

k použití hydrantu ve velmi ojedinělých případech, protože zasahující hasiči používají 

vlastní dopravní a útočné vedení. Ke zjednodušení a hlavně pro zrychlení zásahu je proto 

nutné pro vyvýšené heliporty na střeše budovy zřídit suchovod, který bude ústit do 

větrané předsíně. Protože je předsíň oddělena požárními uzávěry, nebudou při přípravě 

útočného vedení ohroženi účinky požáru a na přistávací plochu vstoupí připraveni a 

patřičně vystrojeni pro zásah. U heliportů, kde nebude zřízena předsíň, se musí nacházet 

vyústění suchovodu v blízkosti zásahové cesty. 

Součástí každého heliportu musí být vyřešeno ohlášení případného požáru. Velmi 

jednoduchým a efektivním řešením je instalace tlačítkového hlásiče s napojením na 

ústřednu EPS.  

Vyhodnocení vnější zásahové cesty bude záviset do konkrétním stavebním řešení a 

rozsahu přistávací plochy. Vnější zásahovou cestu lze použít jen jako náhradní 

přístupovou nebo evakuační cestu. Využití cesty pro vedení zásahu lze pouze v případech, 
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kdy vyústění suchovodu bude v dostatečné vzdálenosti pro vytvoření útočného vedení. 

Pří zřízení chráněné únikové cesty typu B nemusí být řešena vnější zásahová cesta. 

8.9 Havarijní jímka 

Svody z každého heliportu nesmí ústit přímo do kanalizace, proto musí být zřízena 

havarijní jímka s možností čerpání obsahu pro případy rozlití hořlavé kapaliny nebo 

kontaminované hasební vody. Dimenzování havarijní jímky je závislé na velikosti 

největší nádrže vrtulníku. Největší nádrž bude vybrána ze seznamu vrtulníků, které jsou 

schváleny pro provoz daného heliportu. Jímka musí být z materiálu třídy reakce na oheň 

A1,A2 a musí být odolná vůči chemickým účinkům hořlavé kapaliny. Pro účely 

odvodnění je nutné používat komponenty vybavené sifonem, které poslouží zároveň jako 

odlučovače nečistot pro drobné úkapy provozních kapalin. Umístění jímky musí být 

mimo požárně nebezpečný prostor objektu s umožněním přístupu techniky, pro případně 

přečerpání obsahu. V provozním řádu musí být stanoveny časové termíny pro čistění a 

údržbu. 

Velikost jímky se stanoví výpočtem, který musí zohlednit velikost nádrže vrtulníku, 

použití hasební látky. S ohledem na stranu bezpečnosti je celkový vypočtený objem 

nádrže zvětšen o 10 %. Požadavky pro stanovení hasební látky jsou popsány 

v kapitole Hasební látky. 

Kategorie H1 250 l/min pěny po dobu minimálně 2 minuty. 

8.10 Obsluha heliportu 

Pro případ nehody vrtulníku přímo na heliportu je třeba vyhodnotit, kdo bude poskytovat 

první pomoc a kdo bude provádět záchranné a hasicí práce. Zdali budou mít přítomné 

osoby dostatečné znalosti, jak teoretické tak i praktické pro hašení a práci s proudnicí. 

Nelze opomenout jejich osobní ochranné pomůcky, aby mohly v případě nehody 

zasáhnout a snížily možnost ohrožení vlastního zdraví. V případě jakékoliv nehody je 

rozhodujícím faktorem pro záchranu života čas. Největší riziko nehody vrtulníku bylo 

vyhodnoceno při přistávání nebo vzletu, proto je při každém tomto úkonu vrtulníku 

požadována přítomnost obsluhy. 
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9 Návrh heliportu 

V následující kapitole bude zahrnuta vlastní koncepce požárně bezpečnostního řešení, 

která bude aplikována na příkladech vyvýšených heliportů typu HEMS, které dle výše 

popisovaných kritérií, v podmínkách ČR představují největší možné riziko.  

9.1 Typy konstrukčního řešení 

Prvním typem je vyvýšený heliport na nosné ocelové konstrukci s betonovým povrchem 

přistávací plochy. Řešení klade vyšší nároky na statické zatížení. Dodatečné zatížení 

podkladové plochy musí být zohledněno na počátku realizace kvůli vyztužujícím prvkům, 

které rozloží celkové statické zatížení na větší plochu. Plocha musí být celoročně bez 

výskytu cizích předmětů, prasklin a také musí být odolná proti mrazu a sněhu. Použitím 

betonového povrchu se zvyšují nároky na údržbu, které musí být stanoveny v provozním 

řádu heliportu. Nezbytné je navržení vytápěcího systému, proti sněhu a namrzání., 

například pomocí typových kovových panelů. Sklon plochy je třeba svést do odtokových 

žlabů, které musí být zabezpečeny proti ucpání a musí procházet přes sběrnou nádrž, kde 

mohou být v případě úniku nebezpečných látek zachycovány a odčerpány. 

Druhý návrh je použití dvouvrstvé odnímatelné plochy. Kde vrchní snímatelnou část tvoří 

rošty z kompozitního materiálu a druhou vrstvu tvoří střešní plášť budovy. Zatížení roštu 

je přeneseno do atiky a dále do svislého zdiva objektu (konstrukcí). Střecha zároveň 

poslouží jako záchytná jímka pro spádovou vodu, sníh, drobné úkapy a případnou 

kontaminovanou vodu. Nároky na údržbu se použitím roštů velmi snižují, intervaly 

stanovené pro údržbu se mohou prodloužit. Svod vody je řešen po odvodovém plášti 

budovy a ústí do havarijní jímky. 

9.2 Návrh heliportu 1 

Posuzovaným objektem je šestipodlažní budova nemocnice situována v centru města, 

která je vybavena chirurgickým centrem s traumatologickým oddělením pro těžce raněné 

pacienty. Součástí nemocnice je přistávací plocha pro vrtulník umístěná na střeše.  
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Hodnocení heliportu 

Jedná se vyvýšený pracovní heliport vrtulníkové letecké záchranné služby (HEMS) pro 

vrtulníky 1. třídy výkonnosti pro provoz H24 za meteorologických podmínek pro lety za 

viditelnosti, tzn. pro provoz VMC den/noc. Heliport umožňuje provoz vrtulníků I. třídy 

s vzletovou hmotností do 3 000 kg, používaných pro Leteckou záchrannou službu v ČR. 

Jedná se o následující stroje: 

Eurocopter EC 135, Eurocopter BO 105, Eurocopter AS 350/355,  

Eurocopter EC 155B, Bell 407 

Heliport má jednu FATO a jeden prostor pro odpoutání vrtulníku (TLOF), které jsou 

totožné a jsou navržené jako kruhové: 

FATO – D = 15 m 

Celá konstrukce heliportu – D = 18,7 m 

Stavební konstrukce  

Konstrukčně je objekt navržen jako monolitický železobetonový skelet s šesti 

nadzemními podlažími. Konstrukční výšky podlaží jsou dány provozními požadavky 

v rozmezí 3,2 – 5 m. Stropní konstrukce jsou navrženy jako bezprůvlakové stropní desky. 

Heliport je umístěn na samostatné konstrukci umístěné na střeše nové budovy. Výškově 

bude heliport umístěn cca 0,25 m nad atikou střechy, tzn. na úrovni +23,15 m. 

Nosná konstrukce je navržena z ocelových lakovaných trub. Vlastní přistávací plocha a 

spojovací rampa je uvažována jako betonová, monolitická tl. 220 mm o průměru 16,5 m. 

Povrch TLOF bude tvořit epoxidový nátěr odolný povětrnosti, vodě a chemickým 

rozmrazovacím prostředkům v proti kluzké úpravě. Celá deska bude ze spodní strany 

vytápěná typovými kovovými panely proti námraze a sněhu.  

Spojení heliportu s vnitřními prostorami budovy bude po šikmé rampě vedoucí od okraje 

FATO ke vstupu do střešní nástavby. Kolem rampy bude umístěno zábradlí výšky 1100 

mm. Střešní nástavba komunikačně propojuje heliport a budovu.  

Sklon plochy bude sveden do odtokových žlabů, které musí být zabezpečeny proti ucpání 

a do kanalizace budou ústit přes jímku, kde mohou být v případě úniku nebezpečných 

látek zachycovány a odčerpány. 
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Zařízení v okolí heliportu 

Na střeše se nevyskytují žádné doplňující zařízení související s provozem budovy. 

Požární riziko 

Požární riziko se v tomto případě nestanovuje. 

Odstupové vzdálenosti 

Výpočtem komplexního modelu bodového zdroje radiace pro stanovení hustoty 

tepelného toku pro uhlovodíky byla stanovena hodnota, která se blíží vzdálenosti 

bezpečnostní plochy. Na základě výše uvedených poznatků lze jako výslednou hodnotu 

uvažovat s odstupovou vzdáleností heliportu d = 8,0 m. V blízkosti heliportu se nenachází 

žádné provozní zařízení, které nesouvisí s heliportem ani s objektem.  

Požadavky na stavební konstrukce 

Konstrukce přistávací plochy musí být z materiálu přenášející statické a dynamické 

zatížení ve stanovených hodnotách a zároveň z materiálu třídy reakce na oheň A1, A2 

nebo B. 

Minimální požadavky požární odolnosti na střešní konstrukci s odkazem na statistiku 

nehod a výše uvedené výpočty vyhoření paliva se doporučuje REI 60. Hodnota byla 

stanovena odhadem s ohledem na stranu bezpečnosti. Budova musí odolat účinkům 

případného požáru a nesmí být staticky ohrožena minimálně po stanovenou dobu.  

Střešní plášť objektu musí vyhovovat klasifikaci Broof (t3). 

Jímka musí být z materiálu třídy reakce na oheň A1,A2 a musí být odolná vůči 

chemickým účinkům hořlavé kapaliny. Pro účely odvodnění je nutné používat 

komponenty vybavené sifonem, které poslouží zároveň jako odlučovače nečistot pro 

drobné úkapy provozních kapalin. 

Únikové cesty 

Objekt je zařazen dle ČSN 730835 Z1 jako LZ2, proto musí být vybaven minimálně 

jednou chráněnou únikovou cestou typu B. Střešní nástavba je součástí chráněné únikové 

cesty typu B a zároveň slouží jako samostatně větraná předsíň, která je oboustranně 

oddělena požárními uzávěry. Transport pacientů bude pak dále probíhat přes určený 

výtah. 
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Požárně bezpečnostní zařízení 

Hydrantová skříň bude osazena ve vytápěné nice, přívodní potrubí bude opatřeno 

elektrickým otopným kabelem. Jedná se o hydrantový systém D33 na těžkou pěnu s 

průtokem vody (při = 0,4 MPa)´, Q = 1,53 l/s. Přičemž min. požadovaný tlak p = 0,2 MPa. 

Potřeba vody pro tento hydrant bude odhadem cca Q = 1,3 l/s. K vodě se při hašení 

přimíchává pěnidlo, jehož součinitel napěnění je přibližně 6,1. Tzn. výsledný výkon 

hydrantu Q = 1,3 x 6,1 = 7,93 l/s = 476 l/min těžké pěny. 

Minimální tlak na výtokové hubici musí být větší než 2 bary. Rozvod požární vody bude 

proveden z ocelového pozinkovaného potrubí. 

V prostoru CHÚC typu B bude umístěn suchovod s napojením na obvodové stěně na 

úrovni terénu a s ukončením v samostatně větrané předsíni a v jednotlivých patrech.  

Pro ohlášení případného požáru bude uvnitř a z venkovní strany předsíně instalován 

tlačítkový hlásič napojený na ústřednu EPS.  

Havarijní jímka 

Velikost havarijní jímky byla stanovena na základě největšího obsahu palivové nádrže 

schválených typů vrtulníků. Největší palivová nádrž má 680 litrů. Objem havarijní jímky 

je navržen na 800 litrů. Jímka bude umístěna mimo požárně nebezpečný prostor celého 

objektu a bude z materiálu třídy reakce na oheň A1,A2 a musí být odolná vůči chemickým 

účinkům hořlavé kapaliny. Součástí jímky bude kontrolní vstup pro případnou údržbu a 

možnost odčerpání obsahu. 

Obsluha heliportu 

V provozním řádu bude stanovena obsluha heliportu. Největší možné riziko nehody 

vrtulníku je při přistání nebo vzletu, proto při této činnosti vrtulníku musí být vždy 

přítomna obsluha heliportu.  
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9.3 Návrh heliportu 2 

Druhým posuzovaným heliportem je samostatně stojící vyvýšený heliport v areálu 

nemocnice, který je s nemocnicí propojen komunikační lávkou ústící do samostatně 

větrané předsíně, která zároveň slouží jako předávací místnost.  

Hodnocení heliportu 

Jedná se o vyvýšený pracovní heliport typu HEMS. Konstrukce je navržena na největší 

možný vrtulník W-3A Sokol, s největší délkou D = 18,79 m a max. hmotností 6.400 kg. 

Návrh je pro celoroční provoz. 

Stavební konstrukce 

Vlastní heliport bude ocelové konstrukce, deska lávky a vzletové a přistávací plochy 

betonová spřažená ztraceným bedněním v podobě trapézového plechu. Přistávací plocha 

je tvořena železobetonovou monolitickou deskou tloušťky nejméně 200 mm s krytím 

výztuže nejméně 20 mm. Lávka bude zaústěna do 6.NP stávajícího objektu. Celková 

výška heliportu je 20 m.  

Sklon plochy bude sveden do odtokových žlabů, které musí být zabezpečeny proti ucpání 

a do kanalizace budou ústit přes jímku, kde mohou být v případě úniku nebezpečných 

látek zachycovány a odčerpány. 

Zařízení v okolí heliportu 

Jedná se o samostatně stojící objekt, který je v dostatečné vzdálenosti od sousedního 

objektu. Proto se požadavky na zařízení v okolí nestanovují. 

Požární riziko 

Požární riziko se v tomto případě nestanovuje. 

Odstupové vzdálenosti 

Výpočtem komplexního modelu bodového zdroje radiace pro stanovení hustoty 

tepelného toku pro uhlovodíky byla stanovena hodnota, která se blíží vzdálenosti 

bezpečnostní plochy. Na základě výše uvedených poznatků lze jako výslednou hodnotu 

uvažovat s odstupovou vzdáleností heliportu d = 8,0 m. V blízkosti heliportu se nenachází 

žádné provozní zařízení, které nesouvisí s heliportem ani s objektem.  
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Požadavky na stavební konstrukce 

Stavební konstrukce heliportu budou z nehořlavých materiálů třídy reakce na oheň A1, 

A2  

Přistávací plocha je z nehořlavých materiálů. Sklon plochy je sveden pomocí odtokových 

žlabů do havarijní jímky. Vzhledem k samostatnému umístění heliportu na volném 

prostranství je požadavek požární odolnosti nosné konstrukce, která zajišťuje stabilitu 

objektu heliportu, brán jako doporučení. S ohledem na bezpečnost by měl vykazovat 

minimální požární odolnosti R 30/DP1. U ocelové nosné konstrukce musí být požární 

odolnost prokázaná výpočtem podle ČSN EN 1993-1-2. 

Únikové cesty 

Nemocnice je klasifikována dle ČSN 730835 Z1 jako LZ2 a je vybavena chráněnou 

únikovou cestou typu B. Z heliportu vede jedna úniková cesta ústící do chráněné únikové 

cesty objektu nemocnice v 6. NP. Vstup je skrze samostatně větranou předsíň oddělenou 

oboustranně požárními uzávěry. 

Požárně bezpečnostní zařízení 

Podle požadavků předpisu L14H – letiště pro vrtulníky je pro vyvýšený heliport nutno 

zajistit požární vodu a pěnidlo k tvorbě pěny účinnosti B v množství: kat. H1 – 2500 l 

vody, hasební výkon 250 l/min. pěnotvorného roztoku po dobu 2 minut. Dodávka vody 

bude zajištěna novým samostatným přívodem o průřezu DN80 vedeným svisle vnitřkem 

budovy nemocnice, který bude ústit do prostoru předávací místnosti. Na potrubí nebude 

osazen žádný jiný prvek umožňující odběr vody z tohoto potrubí.  

V předávací místností budou osazeny 2 hydrantové skříně pro pěnotvorný hydrantový 

systém s tvarově stálou hadicí D 33. Obsluha tohoto zařízení bude možná z prostoru 

předávací místnosti. Každý z těchto hydrantů bude mít hadici dlouhou 30 m. Při tlaku 0,4 

MPa je průtok proudnicí 92 l/min s přisátím 1300 g pěnidla. Zásoba pěnidla se 

předpokládá 20 l v každé hydrantové skříni. Tímto bude možno provést hasební zásah po 

celé ploše heliportu s požadovaným přísunem hasiva. 

Pro ohlášení případného požáru bude uvnitř a z venkovní strany předávací místnosti 

instalován tlačítkový hlásič napojený na ústřednu EPS.  
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Havarijní jímka 

Velikost havarijní jímky byla stanovena na základě největšího obsahu palivové nádrže 

vrtulníku W-3A Sokol, která má objem 1720 litrů. Objem havarijní jímky je navržen na 

1900 litrů. Jímka bude umístěna mimo požárně nebezpečný prostor celého objektu a bude 

z materiálu třídy reakce na oheň A1,A2 a musí být odolná vůči chemickým účinkům 

hořlavé kapaliny. Součástí jímky bude kontrolní vstup pro případnou údržbu a možnost 

odčerpání obsahu. 

Obsluha heliportu 

V provozním řádu bude stanovena obsluha heliportu. Největší možné riziko nehody 

vrtulníku je při přistání nebo vzletu, proto při této činnosti vrtulníku musí být vždy 

přítomna obsluha heliportu.   
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Závěr 

Cílem diplomové práce je stanovit jednotný ucelený postup a požadavky pro zpracování 

požárně bezpečnostního řešení heliportů v ČR. Největší pozornost byla věnována 

vyvýšeným heliportům, umístěným v blízkosti nemocničních objektů, které jsou 

využívány leteckou záchrannou službou ČR. 

K porozumění dané problematice bylo třeba vysvětlení pojmů v oblasti civilního letectví, 

se zaměřením na vrtulníky a přistávací plochy. Úvodní kapitoly diplomové práce jsou 

zaměřeny na popis vrtulníků používaných v ČR, jejich dělení dle jednotlivých kritérií, 

hodnocení letišť a možných přistávacích ploch pro vrtulníky včetně heliportů. 

Předpisy stanovují různé požadavky pro navrhování heliportů, které jsou popisovány 

v kapitole Projekce heliportů. Pro srovnání jsou v diplomové práci také popsány 

požadavky požární bezpečnosti kladené na heliporty v zahraničí. Jedná-li se o leteckou 

stavbu, je potřeba mimo jiné, rozhodnutí úřadu pro civilní letectví, který hodnotí 

dodržování kodexů leteckých norem a předpisů. Vydané stanovisko se vztahuje k druhu 

heliportu, bezpečnostním opatřením, osvětlení, označení a věcem souvisejícím 

s bezpečným provozem heliportu. Ve věcech požární ochrany se zhodnotí, zda nedochází 

k porušování leteckých předpisů. Požadavky požární ochrany jsou v leteckých předpisech 

popisovány velmi obecně, s odkazem na zahraniční a požární předpisy. Odpovědnost za 

zabezpečení heliportu z hlediska požární ochrany nese projektant požárně bezpečnostního 

řešení, který postupuje dle kodexů požárních předpisů. Neexistuje jednotlivý postup pro 

řešení požárně bezpečnostního řešení heliportu dle požárních předpisů řady ČSN 

7308XX. Diplomová práce přináší ucelený postup hodnocení vyvýšených heliportů typu 

HEMS z pohledu požární bezpečnosti. 

Hledání vhodného řešení pro posouzení a stanovení požadavků pro požární zabezpečení 

heliportů vychází z vyhodnocené statistiky četnosti letového provozu leteckých 

provozovatelů vrtulníků na území České republiky a statistiky nehodovosti vrtulníků, 

kterou zajišťuje Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, který funguje od 

roku 2003. 

Na základě všech dostupných informací a jejich vyhodnocení byla stanovena vlastní 

koncepce požárně bezpečnostního řešení heliportů, která má ujednotit postup při 

navrhování, posuzování a schvalování heliportů. Koncepce je podložena výpočty, které 

vyjadřují míru rizika a nebezpečí pro případný požár při nehodě vrtulníku přímo na 
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přistávací ploše. Jedná se o doporučený postup, který musí být v souladu s platnými 

předpisy.  

V závěru diplomové práce je vlastní koncepce aplikovaná na modelových příkladech 

vyvýšených heliportů typu HEMS používaných leteckou záchrannou službou v ČR.  
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