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Anotace 

SILOVSKÝ, F. Posouzení potřebnosti Letecké hasičské služby v podmínkách České 

republiky. Ostrava, 2017. Bakalářská práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava. 

Fakulta bezpečnostního inženýrství. 47 s. 

Bakalářská práce se zabývá posouzením potřebnosti Letecké hasičské služby 

v rámci území České republiky. Je rozdělena do čtyř částí. V první části je popsán 

systém Letecké hasičské služby. V druhé části byla vytvořena podrobná statistika 

lesních požárů za posledních deset let. V třetí části je popsán rozbor lesního požáru 

v Bzenci. V poslední části jsou popsány technické parametry daných typů letadel a 

jejich porovnání. V závěru práce je řešeno posouzení potřebnosti Letecké hasičské 

služby a možný vývoj do budoucna. 

Klíčová slova 

Letecká hasičská služba, lesní požár, hlídkový letoun, hasební letoun 

 

Summary 

SILOVSKÝ, F. Appreciation of Aerial Firefighting Service need in the environment of 

the Czech Republic. Ostrava, 2017. Bachelor thesis. VŠB – Technical University of 

Ostrava. Faculty of Safety Engineering. 47 p.  

The thesis deals with Appreciation of Aerial Firefighting Service need in the 

environment of the Czech Republic. It is divided into four parts. The first part describes 

the system Aerial Firefighting Service. The second part contain detailed statistics about 

forest fires over the past decade. The third part describes the analysis of forest fire in 

Bzenec. The last section describes the technical parameters of the types of aircraft and 

their comparison. In conclusion, the assessment of necessity Aerial firefighting service 

is done and it is describe the possible developments for the future. 
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Úvod 

Česká republika je často označována srdcem Evropy, tzv. spojnicí mezi západní 

a východní Evropou. Svojí rozlohou však může těžko konkurovat státům, jako jsou 

například Německo, Španělsko nebo Francie.  

Nesmíme ale opomenout fakt, že téměř jednu třetinu České republiky tvoří lesy. 

Z tohoto celku jsou zastoupeny dvěma třetinami jehličnaté stromy a třetinu tvoří stromy 

listnaté.  

V posledních letech se zvyšuje podíl počtu suchých dní, tím pádem dochází 

k úbytku spodní vody. Zvláště v letních měsících se každým rokem prodlužuje období 

sucha. Ať už budeme zastánci globálního oteplování nebo jeho odpůrci, lze jednoznačně 

z hydrometeorologických statistik doložit, že letní měsíce jsou každým rokem teplejší.  

Z výroční zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství v ČR vyplývá, že za hlavní 

příčinou vzniku lesních požárů stojí lidský faktor. Ať už jde o porušování zákazu 

rozdělávání otevřeného ohně, odhazování nedopalků z cigaret, vypalování trávy, 

nedodržování doporučených opatření pro žňové práce nebo dokonce i žhářství.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o lesní porosty, jde většinou o místa v 

nedostupném terénu, kam se těžko dostává pozemní technika. O možnosti vytvořit 

systém leteckého hašení požárů v těchto těžko dostupných lokalitách se začalo uvažovat 

už v osmdesátých letech minulého století. Tento systém Letecké hasičské služby byl 

založen v roce 1993.  

Tato bakalářská práce se zabývá tímto systémem, jeho funkčností, 

opodstatněností a pokouší se řešit i další otázky s ním související.  
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Rešerše 

Cílem práce je definovat a okomentovat kritéria pro posouzení potřebnosti 

Letecké hasičské služby pro podmínky České republiky. Prioritním tématem bylo 

vytvoření statistiky lesních požárů za posledních deset let, rozebrání funkčnosti Letecké 

hasičské služby, zkoumání dostupné letecké techniky, její technické parametry, 

provozní náklady a možný směr vývoje. 

Pro tuto práci bylo čerpáno z celkem 48 informačních zdrojů. Z tohoto počtu 

byly vybrány pouze ty, které cílům práce odpovídají nejvíce. Tyto zdroje zahrnovaly 

informace ze čtyř zemí (Německo, Spojené státy americké, Česká republika, Slovenská 

republika) z období let 2006 až 2017. 

Tištěná monografie [1] a směrnice [4], byly základním nosným kamenem 

k pochopení funkčnosti a struktury systému Letecké hasičské služby. Ve směrnici [4] 

došlo v lednu letošního roku k velmi podstatným změnám týkajících se hašení lesních 

požárů. Změnily se sektory, na které je naše území rozděleno, tudíž došlo k novému 

výběrovému řízení za účelem pokrytí pracovních sektorů leteckou technikou 

soukromých provozovatelů na základě smlouvy uzavřené s ministerstvem zemědělství. 

Na základě těchto smluv došlo ke stanovení nových základen LHS v jednotlivých 

sektorech. Další změna spočívá ve finančním plnění LHS. Od letošního roku budou 

soukromí provozovatelé financování měsíční paušální částkou, nikoli na základě počtu 

hasebních letů a jejich úspěšnosti. 

Z každoročně vydávaného periodika ministerstva zemědělství [7] až [15] byla 

vytvořena statistika o lesních požárech v období posledních deseti let. Z těchto periodik 

autor vyčíslil škodu způsobenou lesními požáry, získal údaje o jejich počtu a rozloze, 

dále počty hlídkových letů, kterými byly odhaleny lesní požáry, dále o počtu uhašených 

lesních požárů hasebními lety a v neposlední řadě také o množství finančních 

prostředků, které ministerstvo zemědělství vynaložilo na hašení lesních požárů v daném 

období.  

K důležitým zdrojům patří i článek z čtvrtletníku nadšenců historických 

automobilů [3], kteří absolvovali let letounem typu Antonov An-2. 
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Velmi přínosnou se staly elektronické publikace, [20], [39] ze kterých vychází 

informace o technických parametrech a popisech letounů typu Zlín Z-142, Zlín Z-226, 

Zlín Z-43, Cessna C-172, Antonov An-2, Zlín Z-37.  

Z německého internetového portálu [40], [46] a z dalších internetových stránek 

[22], [24], [26], [28], [30], [33], [43],[45], [48], byly čerpány informace o dalších 

typech letounů: Zlín Z-137 Agro Turbo, Bell 412 EP/HP, Eurocopter EC 135 T2, Mil 

Mi-8T, Cessna C-150.  

Elektronický zdroj [37] popisoval Air Tractor AT-802F Fire Boss, který je 

používán k letecké hasičské službě v 16 státech, např.: Argentině, Brazílii, Kanadě, 

Itálii. Tento letoun připadal jako možná náhrada za používané letouny v České 

republice.  

Na základě internetového článku [35] a konzultace s panem npor. Jozefem 

Húškem (velitel družstva, HS 5 Čapajevova 8, Hasičský a Záchranný Útvar hl. m. SR 

Bratislavy) mohla být srovnána funkčnost systému letecké služby ČR a Slovenska. 
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1 Historie Letecké hasičské služby (LHS) 

První zmínky o vybudování systému leteckého hašení těžko zvladatelných 

požárů pochází z konce osmdesátých let minulého století. Reálné obrysy pro vytvoření 

tohoto systému se začaly objevovat až v první polovině devadesátých let. LHS byla 

založena v roce 1993. Velkou zásluhou se o to zasloužily ministerstvo vnitra 

a zemědělství. Ministerstvo vnitra zastupovalo Hasičský záchranný sbor, Ministerstvo 

zemědělství pak vlastníky lesů (Lesy ČR, soukromé vlastníky). Kvůli malé rozloze 

našeho státu se zdálo výhodnější používat upravená letadla, která byla schopná mimo 

LHS plnit i jiné úkoly. Od návrhu na vytvoření separátní hasičské letky se kvůli vysoké 

finanční náročnosti ustoupilo [5]. 

1.1 Základní ustanovení 

‘‘LHS se rozumí systém, v jehož rámci je prostřednictvím letadel soukromých 

leteckých provozovatelů, Letecké služby Policie ČR a jimi určeného personálu a 

jednotek požární ochrany zabezpečováno provádění hasebních letů nad lesy na území 

ČR v působnosti Ministerstva zemědělství, a to s ohledem na výskyt lesních ekosystémů 

s různým nebezpečím vzniku lesních požárů.‘‘ 

‘‘Systém LHS nezahrnuje lesy v působnosti Ministerstva obrany a lesy 

v působnosti Ministerstva životního prostředí; rovněž tak nezahrnuje jiné pozemky 

určené k plnění funkcí lesa podle zvláštního právního předpisu [4].‘‘  

1.2 Činnost 

Letecká technika se využívá zejména k hašení lesních požárů. Jedná se zejména 

o lesní požáry větší rozlohy a o oblasti, které jsou těžko dosažitelné nebo dokonce 

nedostupné pozemní technikou. Hasebního efektu, který vyvolá cílený shoz velkého 

množství vody na frontu požáru během krátkého okamžiku, nelze dosáhnout žádnou 

pozemní technikou. LHS je plně financována ministerstvem zemědělství [1]. 
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1.3 Rozdělení LHS 

Činnost LHS se dělila v minulosti na hlídkové lety a hasební lety, od 1.4. 2017 

se bude testovat nový model, který na rozdíl od předchozích let, nebude zajišťovat i 

leteckou hlídkovou činnost, ale jen výhradně hašení lesních požárů. 

1.3.1 Hasební lety  

Hasební lety se používají k aplikaci látky na plochu požáru. O pomoc hasebních 

letounů může požádat každý velitel zásahu prostřednictvím OPIS HZS kraje, nebo také 

prostřednictvím OPIS GŘ HZS. Při nasazení letounů k hašení požárů je zapotřebí, aby 

co nejblíže místu požáru byla stanovena vhodná pracovní plocha pro doplňování letadel 

hasebními látkami. Tuto plochu navrhuje veliteli zásahu pilot, který má provádět první 

hasební let. K provádění hasebních letů se v České republice používají dva typy 

letounů: 

• Letadla s integrovanou nádrží na dopravu hasební látky (letadla pro 

zemědělskou činnost, hydroplány) 

• Letadla se se závěsným vakem pro doplňování, dopravu a odhoz hasební látky 

(vrtulníky) [1], [2], [4] 

1.4 Rozdělení území 

V dřívějších letech bylo naše území rozděleno na 3 kategorie: 

• Kategorie A 

větší množství lesů s vyšším rizikem požáru. 

• Kategorie B 

oblast s menším množstvím lesních porostů s vyšším rizikem výskytu požáru. 

• Kategorie C 

nejméně zalesněné území, přesto hrozí častý výskyt požárů [5], [1]. 
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1.5  Zabezpečení pracovních sektorů 

Pro zajištění LHS v pracovních sektorech vyhlašuje MZe na stanovené období 

výběrové řízení za účelem pokrytí pracovních sektorů leteckou technikou soukromých 

provozovatelů na základě smlouvy uzavřené s MZe [1]. 

Od ledna 2017 se území České republiky rozdělilo na tři sektory. Pro každý 

sektor vyčlenilo ministerstvo zemědělství částku ve výši 10 536 000 Kč bez DPH. [1]. 

1.5.1 Sektor S1 

V sektoru S1 se sídlo LHS bude nacházet na letišti v Plasích. LHS bude zajištěna 

firmou Air Special OK s.r.o. v období od 1. 4. 2017 do 31. 10. 2017 ve stejných 

termínech i v roce 2018. Celkové náklady jsou vyčísleny na 6 745 750 Kč včetně DPH. 

Fixní měsíční náklady činí 300 402 Kč bez DPH a jedna letová hodina pro typ Antonov 

An-2 vyjde na 12 100 Kč bez DPH. [1]. 

1.5.2 Sektor S2 

V sektoru S2 se sídlo LHS bude nacházet na letišti v Jičíně. LHS bude zajištěna 

firmou Beta air v období od 1. 4. 2017 do 31. 10. 2017 ve stejných termínech i v roce 

2018. Celkové náklady jsou vyčísleny na 7 284 960 Kč včetně DPH. Fixní měsíční 

náklady činí 221 429 Kč bez DPH a jedna letová hodina pro typ Antonov An-2 vyjde na 

16 500 Kč bez DPH. [1]. 

1.5.3 Sektor S3 

V sektoru S3 se sídlo LHS bude nacházet na letišti Aeroklubu České Budějovice 

– letiště Hosín. LHS bude zajištěna firmou JAS AIR/JIHOČESKÁ AVIA 

SPOLEČNOST/spol. s.r.o. v období od 1. 4. 2017 do 31. 10. 2017 ve stejných 

termínech i v roce 2018. Celkové náklady jsou vyčísleny na 7 421 901 Kč včetně DPH. 

Fixní měsíční náklady činí 306 343 Kč bez DPH a jedna letová hodina pro typ Antonov 

An-2 vyjde na 12 300 Kč bez DPH. [1]. 
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1.5.4 Letecká základna Policie ČR 

Letecké základny Policie ČR jsou dvě, jedna v Praze a druhá v Brně, k dispozici 

jsou 2 policejní vrtulníky a fungují celoročně. 

 

Obr. 1 - Mapa rozdělení ČR na sektory včetně rozmístění stanic LHS [4] 

1.6 Přehled geografických umístění lesních požárů 

Na obrázku číslo 2 je znázorněno geografické umístění náhodně vybraných 31 

lesních požárů za období posledních 15 let v porovnání s hranicemi sektorů 

stanovených dle dokumentu pro rok 2017 a 2018 [4]. 
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Obr. 2 – Geografické umístění lesních požárů za posledních 10 let  

Z 15 vybraných lesních požárů, kde docházelo k hašení s pomocí LHS se            

4 nacházely v prostoru vybraných sektorů pro rok 2017-2018. 

Tabulka 1 – Lokace lesních požárů  

Rok Lokace Kraj Sektor 

2009 Rýžoviště Liberecký S2 

2010 Hradiště Karlovarský nepokrývá 

2011 Ruprechtický Špičák Královehradecký S2 

2012 Bučovice Jihomoravský nepokrývá 

2012 Lukov Zlínský nepokrývá 

2012 Bzenec Jihomoravský nepokrývá 

2015 Šindelová Karlovarský S1 

2015 Branžež Středočeský nepokrývá 

2015 Mikolajice Moravskoslezský nepokrývá 
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2015 Bezděz Liberecký nepokrývá 

2015 Dobřív Plzeňský nepokrývá 

2015 Křížový vrch Královehradecký S2 

2016 Hovězí Zlínský nepokrývá 

2016 Kacanovy Liberecký  nepokrývá 

2017 Malá Víska Středočeský nepokrývá 

1.7 Subjekty v LHS 

Do systému LHS jsou zapojeny následující subjekty: 

a) Ministerstvo zemědělství; 

b) Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 

ČR; 

c) Hasičské záchranné sbory krajů;  

d) Letecká služba Policie ČR;  

e) soukromí letečtí provozovatelé; 

f) státní podnik Lesy České republiky, s. p. [4]. 

 

2 Statistika mimořádných událostí za posledních 10 let 

V této kapitole je pomocí grafů znázorněná statistika lesních požárů za 

posledních 10 let z hlediska různých parametrů.  

2.1 Škoda způsobená lesními požáry 

V roce 2005, 2009, 2013, 2014, 2015 nebyla uzavřena smlouva se soukromým 

leteckým provozovatelem, LHS zajišťovala pouze letecká služba Policie ČR. 

Graf číslo 1 (viz obr. 3) znázorňuje škodu způsobenou lesními požáry v letech 

2006 až 2015. Průměrná každoroční hodnota škod lesních požárů činí 26 milionů korun. 

Nejmenší škodu způsobily lesní požáry v roce 2010, kdy byla vyčíslena 

na 4.664 milionu korun. Největší škodu způsobily požáry v roce 2012, kdy činila 46.2 
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milionů korun. V roce 2012 došlo k obrovskému lesnímu požáru v Bzenci, kterému 

bude věnována samostatná kapitola. Od roku 2010 se započítávají jen škody požárů 

v lese (škody na porostu a dřevní hmotě), oproti předchozímu období, kdy byly 

vztaženy k celé oblasti lesnictví (porosty, stavby, stroje a zařízení) [6]–[15]. 

 
Obr. 3 - Škoda způsobená lesními požáry na území ČR v letech 2006–2015  

2.2 Uchráněné hodnoty 

Graf číslo 2 (viz. obr. 4) znázorňuje uchráněné hodnoty v letech 2016 až 2015. 

Průměrná hodnota uchráněných hodnot za rok činí 241.35 milionů korun. Rok 2013 byl 

rokem s nejnižším množstvím uchráněných hodnot, které činily 75.8 milionů korun. 

Oproti tomu je rok 2012 rokem s nejvyšším množstvím uchráněných hodnot. Tento rok 

se do popředí dostal kvůli lesnímu požáru v Bzenci, kde se díky práci hasičských 

jednotek podařilo uchránit hodnoty v hodnotě 654.9 milionů korun [6]–[15]. 
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Obr. 4 - Uchráněné hodnoty na území ČR v letech 2006–2015  

2.3 Počet lesních požárů 

Graf číslo 3 (viz obr. 5) znázorňuje počet lesních požárů v letech 2006 až 2015. 

Průměrný počet lesních požárů činí 948.3 za rok. K nejvíce požárům došlo v roce 2015, 

kdy došlo k 1748 požárů. Oproti tomu v roce 2008 došlo jen k 504 požárům, tzn. jedná 

se o rok s nejmenším počtem lesních požárů [6]–[15].

  

Obr. 5 - Počet lesních požárů na území ČR v letech 2006–2015  
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2.4 Rozloha lesních požárů 

Graf číslo 4 (viz obr. 6) znázorňuje rozlohu lesních požárů v letech 2006 až 

2015. Průměrná rozloha lesních požárů je 313.3 ha za rok. Největší rozlohu měly lesní 

požáry v roce 2012, kdy jejich rozloha činila 634 ha. Opět zde velkou roli hraje požár 

v Bzenci. Nejmenší rozlohu měly lesní požáry v roce 2008, kdy jejich rozloha byla 

86 ha [6]–[15]. 

Obr. 6 - Rozloha lesních požárů na území ČR v letech 2006–2015  

2.5 Počet zraněných osob 

Graf číslo 5 (viz obr. 7) znázorňuje počet zraněných osob v letech 2006–2015. 

Průměrný počet zraněných osob činil 18.9 za rok. Největší počet zraněných osob byl 

v roce 2015, kdy došlo ke zranění 33 osob. Nejmenší počet zraněných osob byl v roce 

2013, kdy bylo zraněno 7 osob [6]–[15]. 
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Obr. 7 - Počet zraněných osob lesními požáry na území ČR v letech 2006–2015  

2.6 Finanční dotace pro LHS 

Graf číslo 6 (viz obr. 8) znázorňuje výši finančních prostředků, které MZe 

uvolnilo pro leteckou hasičskou službu v letech 2006 až 2015. Jak již bylo zmíněno 

výše v letech 2005, 2009, 2013, 2014, 2015 nebyla uzavřena smlouva se soukromým 

leteckým provozovatelem, leteckou hasičskou službu zajišťovala pouze letecká služba 

Policie ČR [6]–[15]. 

 

Obr. 8 - Poskytnuté finanční dotace pro LHS na území ČR v letech 2006–2015  
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2.7 Přehled hlídkových letů 

Graf číslo 7 (viz obr. 9) znázorňuje počet hlídkových letů, letových hodin a 

počet zjištěných požárů v letech 2006 až 2015. Nejvíce hlídkových letů, a tudíž 

letových hodin bylo realizováno v roce 2008, konkrétně 242 letů a 380 letových hodin. 

Největší počet zjištěných požárů byl v roce 2006, kdy díky hlídkovým letům 

bylo zjištěno 32 požárů [6]–[15]. 

 

Obr. 9 - Přehled hlídkových letů na území ČR v letech 2006–2015  

2.8 Přehled hasebních letů 

Graf číslo 8 (viz obr. 10) znázorňuje počet hasebních letů v letech 2006 až 2015. 

Nejvíce hasebních letů bylo v roce 2012, kdy bylo uhašeno celkem 21 požárů s 

celkovým počtem 125 letových hodin. Bylo provedeno 774 shozů a použito 359 litrů 

smáčedla [6]–[15]. 
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Obr. 10 - Přehled hasebních letů na území ČR v letech 2006–2015 

 

3 Rozbor požáru 
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Dne 26. května prováděly vrtulníky Letecké služby Policie ČR hašení požáru a 

monitoring místa zásahu. Odvolány z akce byly ve večerních hodinách a jejich činnost 

pokračovala druhý den v ranních hodinách. 

Následující den letecký průzkum potvrdil, že se v porostu už neobjevuje žádné 

plamenné hoření, a proto bylo rozhodnuto na zasedání štábu, že již není potřeba hašení 

pomocí vrtulníků. 

 

Obr. 11 - Nasazení LHS při požáru lesa v okolí Bzence [16] 

V posledních dvou dnech už probíhalo monitorování místa zásahu pomocí 

policejního vrtulníku BELL 412. 

Tento požár postihl cca 174 ha lesních porostů a celkově se při zásahu vystřídalo 

1500 hasičů, více jak 250 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. Došlo 

ke spotřebování 20 milionů litrů hasební vody. Nasazení vrtulníků probíhalo ve dnech 

24. – 28. 5. 2012, provedeno bylo 364 shozů vody. Dále zasahoval jeden vrtulník 

Armády ČR (60 shozů) a tři letouny Letecké hasičské služby z firem D-Flyght, spol. s 

r.o., SURMET, spol. s r.o. a AGRO AIR, spol. s.r.o. (105 shozů). Tento zásah nebyl 

financován z prostředků MZe v rámci LHS, ale ze státního rozpočtu [18], [19]. 
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Obr. 12 - Schéma zásahu při lesním požáru v okolí Bzence [17] 

4 Přehled dostupné techniky 

Dostupnou techniku můžeme rozdělit na hasební letouny a hlídkové letouny. 

4.1  Hasební letouny 

Jde o letouny, které se používají k hašení lesních požárů, pro účely LHS v ČR 

připadají v úvahu 3 letadla a 3 vrtulníky. 

4.1.1 Antonov An-2 

V roce 1946 konstruktér Antonov se kolegy dostal za úkol vytvořit zemědělský 

letoun použitelný pro přepravu osob i nákladu. Výsledkem byl projekt SChA-1. Byly 

vytvořeny 2 typy slabší Švecov AŠ 21, který měl výkon 600 kW a silnější AŠ 62IR o 

výkonu 735 kW. Motor pohání vrtuli s označením AV-2. Vrtule má regulátor stálých 

otáček. Trup tvoří příhradová konstrukce. Křídla kovové konstrukce jsou potažena 
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plátnem, náběžná hrana je potažená plechem. Po zkouškách v následujících letech se 

ukázalo, že lepší variantou je ta se silnějším motorem. Tyto zkoušky také dokázaly, že 

nápad vytvořit dvojplošník, který se zdál všem ostatním za totální krok zpět, se 

osvědčil. Tento doposud největší dvojplošník na světě vyniká mimořádnými 

schopnostmi při krátkém vzletu a přistání na nezpevněných plochách. Pro sériovou 

výrobu dostal letoun označení An-2. Byl vybaven celokovovou kostrou a 

poloskořepinovým trupem, plátnem potaženými křídly, výškovkou a směrovkou. Na 

dnešní poměry nepochopitelnou informací se zdá, že za prvních 20 let od uvedení do 

provozu přepravily letadla typu An-2 100 milionů osob. Ze Sovětského svazu licenční 

výrobu převzalo Polsko a Čína. Výjimečnost tohoto letounu dokazuje i to, že dokáže 

vzlétnou z nulové rychlosti na dráze 200 metrů. Posádka je obvykle dvoučlenná, dříve 

létával i palubní technik. Letadla stojí na runwayi na stojánce, tzn. že křídlo a ocasní 

část jsou ukotveny k zemi pomocí pásů. Dle dostupných informací je na našem území 

stále 30 provozuschopných letounů An-2. 

Hasicí systém je složen z nádrže na vodu a chemikálie, která je integrována 

do trupu letounu. Dále z automatického pneumatického mechanismu pro vypouštění 

hasební látky, přívodního potrubí C52 (B75) s půlspojkou, zpětného ventilu a 

přepadového potrubí [3], [20]. 

Tabulka 2 - Technické parametry letounu typu Antonov An-2 [3],[20] 

Antonov An-2  

Rozpětí horního křídla 18,18 m 

Rozpětí dolního křídla 14,14 m 

Délka 12,40 m 

Hmotnost prázdného letounu 3430 kg 

Výška 4,10 m 

Výkon 735 kW 

Spotřeba 200 l/h 

Celkový objem nádrží 1200 l 
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Dolet 900 km 

Dostup 4000 m 

Cestovní rychlost 160–180 km/h 

Objem nádrže 1350 l 

Maximální zatížení nádrže 1600 kg 

 

Obr. 13 - Antonov An-2 [21] 

4.1.2 Zlín Z-37 

V 60. letech minulého století vyhlásilo tehdejší RVHP soutěž na výrobu 

zemědělského letounu. Z přihlášených prototypů byl k realizaci vybrán XZ-37 od 

tvůrců z Moravanu Otrokovice a LETu Kunovice. Po funkčních zkouškách v roce 1963 

bylo skoro jisté, že všechny požadavky, které RVHP mělo, tento letoun splnil, a tudíž 

měl šanci na úspěch. Tento letoun je oproti výše zmiňovanému typu An-2 dolnoplošník. 

Tato koncepce byla vybrána pro splnění jednoho z požadavků, totiž nerušeného výhledu 

pilota i při velkém náklonu. Trup je svařen z ocelových trubek, které jsou potaženy 

tesilovou tkaninou. Křídlo je celokovové, třídílné. Kabina pro pilota se nachází vysoko 

nad přídí letounu, což poskytuje vynikající rozhled. Letoun je poháněn motorem Avia 

M 462 AF, který nebyl firmou Avia navržen ani vyráběn, ale byl předěláván ze 

sovětských motorů AI-14 RF. Jde o hvězdicový desetiválec o výkonu 232 kW. Na 

výrobě kooperovali oba tvůrci, v Otrokovicích se vyráběl trup a aplikační zemědělské 

zařízení a v Kunovicích křídla, ocasní plochy. Podvozek navrhl a vyrobil podnik 

Technometra Radotín. Celý letoun kompletovala firma LET Kunovice. Za 14 let bylo 
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vyrobeno přes 650 letadel, poté byla výroba zastavena. Další výroba byla obnovena 

v roce 1983 a 1984, kdy bylo vyrobeno dalších 40 kusů letounu. Hlavní flotilu tvořili ve 

firmách Agrolet a Slovair, které zajišťovaly letecké zemědělské práce pro celou ČSSR. 

Další použití bylo například jako vleky pro větroně. Z-37 byl také vyvážen do 

tehdejšího NDR a Bulharska a je zajímavé, že nakonec tzv. čmeláka nepřijal ani hlavní 

zadavatel úkolu – Sovětský svaz. 

Hasicí systém je složen z nádrže na vodu a chemikálie, která je integrována 

do trupu letounu, z poloautomatického mechanismu pro vypouštění hasební látky (víko 

nádrže je nutné po přistání uzavřít), přívodního potrubí C52 (B75) s půlspojkou, 

zpětného ventilu. Nádrž na vodu a chemikálie je umístěna za kabinou pilota před 

prostorem pro přepravu mechanika [20], [22]. 

Tabulka 3 - Technické parametry letounu typu Zlín Z-37 [20],[22] 

Zlín Z-37   

Rozpětí 12,22 m 

Délka 8,55 m  

Hmotnost prázdného letounu 1250 kg 

Výška 2,90 m 

Výkon 236 kW 

Spotřeba 80 l/h 

Celkový objem nádrží 250 l 

Dolet 641 km 

Dostup 4000 m 

Cestovní rychlost 160 km/h 

Objem nádrže 900 l 

Maximální zatížení nádrže 900 kg 
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Obr. 14 - Zlín Z-37 [23] 

4.1.3 Zlín Z-137 Agro Turbo 

Jedná se o nástupce typu Z 37-T, i když ho vlastně nikdy nenahradil. Změna 

byla v motoru – Avii nahradil upravený turbovrtulový motor Walter M601. Z 137-T má 

výrazně delší trup, křídla mají na koncích winglety (Winglet je malá pomocná plocha 

různého tvaru na konci nosného křídla letadla. Usměrňuje vzdušné víry, které způsobují 

konce křídel, čehož důsledkem je snížený odpor během letu) a i ocasní plochy se 

tvarově liší. Včetně prototypů bylo vyrobeno celkem 56 tzv. turbočmeláků. Objem 

nádrže po úpravě může mít až 1500 l [24]. 

Tabulka 4 - Technické parametry letounu typu Zlín Z-137 Agro Turbo [24] 

Zlín Z-137 Agro Turbo  

Rozpětí 13,63 m 

Délka 10,46 m  

Hmotnost prázdného letounu 1250 kg 

Výška 3,51 m 

Výkon 382 kW 

Spotřeba 140 l/h 

Celkový objem nádrží 350 l 

Dolet 641 km 

Dostup 5500 m 
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Cestovní rychlost 285 km/h 

Objem nádrže 1000 l 

Maximální zatížení nádrže 1000 kg 

 

Obr. 15 - Zlín Z-137 Agro Turbo [25] 

4.1.4 Bell 412 EP 

Jedná se o střední víceúčelový celokovový vrtulník s čtyřlistým nosným rotorem 

a dvoulistým vyrovnávacím rotorem. Tento vrtulník je poháněn dvěma motory Pratt 

&Whitney Canada PT6T-3D s maximálním výkonem 1342 kW. Na stroj je 

namontovaný snížený pevný ližinový podvozek. Firmu Bell Helicopter Textron v roce 

1935 založil Larry Bell a zabývala se výrobou bojových letadel. V roce 1941 se 

přeorientovala na výrobu vrtulníků a od té doby jich vyrobila více než 35 tisíc. 

Vrtulník nemá zabudovanou nádrž na hasivo, pro hašení využívá závěsný vak na 

vodu o objemu 1000 litrů nebo dva bambivaky o objemu 795 litrů [26]. 
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Tabulka 5 - Technické parametry letounu typu Bell 412 EP [26] 

Bell 412 EP  

Délka 17,10 m  

Hmotnost prázdného letounu 3112 kg 

Výška 3,48 m 

Výkon 1342 kW 

Spotřeba 395 l/h 

Celkový objem nádrží 1250 l 

Dolet 709 km 

Dostup 6096 m 

Cestovní rychlost 230 km/h 

Objem zavěšeného vaku 1000 l 

 

Obr. 16 - Bell 412 EP [27] 

4.1.5 Eurocopter EC 135 T2 

EC 135 T2 patří do skupiny lehkých víceúčelových vrtulníků. Vývoj je datován 

do začátku 90. let. Je poháněn motorem Turboméca Arrius. Vrtulník se dá použít buď 

pro přepravu sedmi osob, nebo pro přepravu plně vybavené záchranné jednotky. Ke 

snížení hluku a vzniku úrazu je použit ocasní rotor (fenestron) [28]. 
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Tabulka 6 - Technické parametry letounu typu Eurocopter EC 135 T2 [28] 

Eurocopter EC 135 T2  

Délka 10,20 m  

Hmotnost prázdného letounu 1482 kg 

Výška 3,51 m 

Výkon 452 x 2 kW 

Spotřeba 230 l/h 

Celkový objem nádrží 680 l 

Dolet 611 km 

Dostup 4054 m 

Cestovní rychlost 250 km/h 

Objem zavěšeného vaku 1000 l 

 

Obr. 17 - Eurocopter EC 135 T2 [29] 

4.1.6 Mil Mi-8 T 

Ruská společnost založena Mikhailem Leontyevichem Milem postavila od svého 

vzniku v roce 1929 už více než 30 tisíc helikoptér. Historie tohoto modelu sahá do roku 

1967. 
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T v názvu označuje, že jde o transportní verzi, která má obdivuhodně velký 

nákladový prostor s rozměry 5,3 metru na délku, 2,3 metru na šířku a 1,8 metru na 

výšku. Tuto tzv. létající pevnost, jak se jí přezdívá, pohání dva turbohřídelové motory 

TV2-117 o celkovém výkonu 2210 kW. Posádka je tvořena pilotem, kopilotem a 

leteckým inženýrem [30]. 

Tabulka 7 - Technické parametry letounu typu Mil Mi-8 T [30]  

Mil Mi-8 T  

Délka 18,17 m  

Hmotnost prázdného letounu 7260 kg 

Výška 5,65 m 

Výkon 2210 kW 

Spotřeba 700 l/h 

Celkový objem nádrží 1830 l 

Dolet 500 km 

Dostup 4500 m 

Cestovní rychlost 225 km/h 

Objem zavěšeného vaku 1000 l 

 

Obr. 18 - Mil Mi-8 T [31] 



26 

 

4.1.7 Porovnání hasebních letounů 

Hasební letouny jsou porovnávány podle třech kritérií - technických, provozních 

parametrů a ekonomického hlediska. Tyto údaje byly získány z uvedených dostupných 

zdrojů. Jsou srovnávána letadla, která se vyskytují na našem území a jsou funkční. Ve 

výsledku je nutné zvážit rozdílnost a specifika vrtulníků a letounů jako takových. 

Technické porovnání udává základní informace o daném letounu. Z pohledu 

hasebních letadel jsou z technických parametrů nejdůležitější hlediska o objemu a 

maximální zatížení integrované nádrže v trupu letounu nebo závěsného vaku. 

Tabulka 8 - Technické porovnání hasebních letounů   

Parametry 
Antonov 

An-2 

Zlín 

Z-37 

Zlín  

Z-137 

Agro 

Turbo 

Bell 

412 

EP 

Eurocopter 

EC 135 T2 

Mil 

Mi-8T 

rozpětí horního 

křídla [m] 
18,18 - - - - - 

rozpětí dolního 

křídla [m] 
14,14 12,22 13,63 - - - 

délka na zemi 

[m] 
12,40 8,55 10,46 17,10 10,20 18,17 

výška na zemi 

[m] 
4,10 2,90 3,51 3,48 3,51 5,65 

výkon [kW] 735 236 382 1342 904 2210 

celkový objem 

nádrží [l] 
1200 350 350 1250 680 1830 

hmotnost 

prázdného 

letadla [kg] 

3430 1250 1250 3112 1482 7260 

objem nádrže 

[l] 
1350 900 1000 1000 1000 1000 

maximální 

zatížení nádrže 

[kg] 

1600 900 900 - - - 
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Graf číslo 9 (viz obr. 19) znázorňuje přehled hasebních letounů z hlediska 

objemu jejich nádrže, ceny letové hodiny, cestovní rychlost a maximální limit bočního 

větru. 

Největší objem nádrže má jednoznačně letoun typ Antonov An-2, který je 

schopen nést 1350 litrů hasební látky, na druhé místě Zlín Z-37 přepraví 900 litrů. 

Nutno zvážit i možnost úpravy letounu typu Zlín Z-137 Agro Turbo, která by umožnila 

letounu nést 1500 litrů místo stávajících 900 litrů.  

Objem nádrže u vrtulníků je daný objemem závěsného (bambivaku), který činí u 

všech typů 1000 litrů. 

Při zjišťování ekonomické výhodnosti byly porovnány ceny pronájmu letounů 

(cena letové hodiny) nabídnutých soukromými leteckými firmami. U vrtulníků je brána 

cena letové hodiny podle údajů poskytnutých Policií ČR. Ceny jsou uvedené s DPH. 

Nejnižší cena letové hodiny vychází u typu Zlín Z-37 (12 000 Kč), oproti tomu 

nejdražší je typ Bell 412 (43 310 Kč). 

Z provozních parametrů je pro hašení požárů nejdůležitější hodnota cestovní 

rychlosti, na jejímž základě lze stanovit rychlost dopravení hasební látky ze vzletové na 

přistávací plochu, tj. na místo shozu a zpět. Čím větší rychlosti letadlo dosahuje, tím je 

jeho využití efektivnější. Nejvyšší dosahují letouny Zlín Z-137 Agro Turbo a vrtulník 

Eurocopter EC 135 T2 (250 km/h), nejnižší rychlost dosáhne typ Antonov An-2 (170 

km/h). 
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An-2 Z-37 Z-137 T BELL 412 EC 135 Mil MI-8T

Cena letové hodiny (kč) 14800 12000 35000 43310 39230 0

Množství hasební látky (l) 1350 900 900 1000 1000 1000

Cestovní rychlost (km/h) 170 180 250 230 250 225

Maximální boční vítr m/s 6 7 7 18 0 0
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Obr. 19 - Porovnání hasebních letounů  

Cena letových hodin pro letouny typu Bell 412 a Eurocopter EC 135 byla 

dohledána v zakázce výběrového řízení pro rok 2015. Cena letové hodiny pro typ 

Antonov An-2 byla poskytnuta firmou Elmontex a.s. s platností od 1. 1. 2017. Cena 

letové hodiny pro typy Zlín Z 37 Agro Turbo a Zlín Z 137 Agro Turbo byla poskytnuta 

na základě telefonického hovoru se zástupcem firmy D-Flyght, spol. s r.o. Cena letové 

hodiny pro Mil Mi-8T nebyla autorovi této práce poskytnuta. 

 

 

 

 

 

 



29 

 

0
,0

6
4 0
,0

7
4

0
,1

5
5

0
,1

8
8

0
,1

5
6

0
,0

9
3

A N - 2 Z - 3 7  Z - 1 3 7  T B E L L  4 1 2 E U R O C O P T E R  
E C  1 3 5

M I L  M I - 8 T

INDEX HASEBNÍHO LETOUNU

Obr. 20 – Index hasebního letounu  

Index hasebního letounu slouží k vyhodnocení všech posuzovaných parametrů. 

Tímto indexem lze srovnat různá hasební letadla s rozdílnou cestovní rychlostí, 

objemem přepravované hasební látky a cenou za letovou hodinu. Nejlepší hasební 

letadlo je to, které má nejmenší hodnotu indexu.  

Výpočet indexu hasebního letounu z rovnice:  

𝑖 =
𝑐

𝑣×𝑞
                 (1) 

kde 𝑖 je index hasebního letounu, 𝑐 cena letové hodiny [𝐾č], 𝑣 cestovní rychlost 

[𝑘𝑚. ℎ−1], q množství hasební látky [𝑙]. 

Na obr. 20 jsou uvedeny všechny získané hodnoty indexu všech posuzovaných 

hasebních letadel. Nejnižší hodnotu indexu (0.064) má letoun typ Antonov An-2. Tudíž 

je pro hasební práce nejlepší[32]. Za ním s hodnotou 0.074 následuje typ Zlín Z-37. 

Výše indexu zbývajících posuzovaných letounů přesáhla hodnotu 0.1. Pod tuto hranici 

se ještě může zařadit i typ letounu Zlín Z-137 Agro Turbo, pokud by došlo k jeho 

úpravě. 
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4.1.8 Srovnání se zahraničím 

Hasičský a Záchranný sbor Slovenské republiky využívá prioritně vrtulníky 

letky MV a v případě nouze je schopen zajistit vojenský vrtulník z Prešova (SAR Mil 

Mi-171). Vrtulníky letky MV jsou dislokovány na letišti M. R. Štefánika v Bratislavě.  

Disponují jedním vrtulníkem - typ Mil Mi-171 (velký vrtulník), druhý je v 

opravě. 

Dále mají k dispozici dva vrtulníky typu Bell 429 (malý vrtulník – regionální). 

Na letišti slouží od pondělí do pátku (07:00–15:30) dva hasiči. Na hašení lesních 

požárů se prioritně využívá Mi-171, protože má nosnost 4000 kg a dokáže do háku 

zachytit a přepravit velký záchytný (bambi) vak. 

Velký bambivak: 

• Objem 3000 l; 

• Možnost přidání smáčedla; 

• Možnost regulovatelného vypouštění vody; 

• Nabírání vody bez nutnosti ponoření celého vaku do vody; 

• Má svoje čerpadlo; 

• Nedá se plnit hadicemi. 

Malý bambivak: 

• Objem 1000 l; 

• Nabírání vody – nutnost ponoření celého vaku do vody; 

• Nemá regulovatelné vypouštění vody; 

• Dá se plnit hadicemi. 

Malý bambi vak může použít i s typ Bell 429, ale vzhledem kvůli doletu 

vrtulníku se vak plní jen na 800 litrů.  
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Tabulka 9 - Technické parametry letounu typu Mil Mi-171 [33] 

Mil Mi-171  

Délka 25,35 m 

Hmotnost prázdného letounu 7240 kg 

Výška 4,76 m 

Výkon 3236 kW 

Spotřeba 800 l/h 

Celkový objem nádrží 1930 l 

Dolet 610 km 

Dostup 6000 m 

Cestovní rychlost 230 km/h 

Objem zavěšeného vaku 4000 l 

 

Obr. 21 - Mil Mi-171 [34] 
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Tabulka 10 - Technické parametry letounu typu BELL 429 [35] 

Bell 429  

Délka 12,7 m 

Hmotnost prázdného letounu 1925 kg 

Výška 4,04 m 

Výkon 932 kW 

Spotřeba 260 l/h 

Celkový objem nádrží 800 l 

Dolet 772 km 

Dostup 6096 m 

Cestovní rychlost 273 km/h 

Objem zavěšeného vaku 1000 l 

 

Obr. 22 - Bell 429 [36] 

4.1.9 Air Tractor AT-802F Fire Boss 

Texaský výrobce letounů Air Tractor založený v roce 1972 Lelandem Snowem 

se specializuje především na výrobu zemědělských letadel, v nabídce má však také 

hasební letoun Air Tractor AT-802F Fire Boss, který může svým vzhledem připomínat 

M 18 Dromader. Tento letoun je poháněn turbínovým motorem Pratt & Whitney PT6A-

67AG o výkonu 993 kW, který umožňuje cestovní rychlost dosahující 356 km/h. Díky 

vysokému výkonu mu stačí velmi krátká plocha na vzlétnutí, proto může operovat 

z polních cest, nebo malých letišť. Další výhodou je velikost nádrže na hasební látku, 



33 

 

která unese 3104 litrů, pro porovnání je to více než dvojnásobek toho, co unese 

Antonov An-2 [37]. 

Tabulka 11 - Technické parametry letounu typu Air Tractor AT-802F Fire Boss [37] 

Air Tractor AT-802F Fire Boss  

Rozpětí 18,04 m 

Délka 10,95 m 

Hmotnost prázdného letounu 3270 kg 

Výška 3,89 m 

Výkon 993 kW 

Maximální vzletová hmotnost 7257 kg 

Celkový objem nádrží 961 l 

Dolet 1287 km 

Cestovní rychlost 356 km/h 

Objem nádrže 3104 l 

Maximální zatížení nádrže 3104 kg 

 

Obr. 23 - Air Tractor AT-802F Fire Boss [38] 
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4.2 Hlídkové letouny 

Hlídkové lety se používají k zjištění lesních požárů, provádějí se s ohledem na 

roční období, meteorologických podmínkách, stavu vegetace atd. Optimální výškou pro 

hlídkové lety je odhadována 400 až 500 m nad terénem, rychlost kolem 250 km/h. Při 

ideální kombinaci rychlosti i výšky je možné zpozorovat požár v pásu šířky přibližně 30 

km. K porovnání bylo vybráno celkem 5 hlídkových letounů. 

4.2.1 Zlín Z-43 

První letoun tohoto typu vzlétl v prosinci 1968. Od svého předchůdce Z-42 se 

liší silnějším motorem M337 AK a také dvěma místy pro pasažéry. Produkce začala 

v roce 1972 a trvala pouhých pět let, protože byla tato verze méně populární, než již 

zmíněna Z-42. Vyrobilo se 80 kusů. Jedná se o celokovové dolnoplošníky. Motor je 

přeplňovaný, vzduchem chlazený, řadový šestiválec. Uspořádání sedadel je 2+2. Křídlo 

má obdélníkový půdorys a je celokovové [39]. 

Tabulka 12 - Technické parametry letounu typu Zlín Z-43 [40] 

Zlín Z-43  

Rozpětí 9,76 m 

Délka 7,75 m  

Hmotnost prázdného letounu 730 kg 

Výška 2,91 m 

Výkon 154 kW 

Spotřeba 45 l/h 

Celkový objem nádrží 230 l 

Dolet 1100 km 

Dostup 3800 m 

Cestovní rychlost 180 km/h 

Kapacita 1+3 
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Obr. 24 - Zlín Z-43 [41] 

4.2.2 Zlín Z-226 

Historie tohoto modelu se datuje do 60. let minulého století, kdy došlo 

ke konkursu na konstrukci nového vlečného letadla. Tohoto konkursu se zúčastnila také 

firma Moravan Otrokovice, která ale neměla prostředky na výrobu zcela nového letadla, 

proto došlo k úpravě již používaného stroje Z–126. První letoun Z 226 poháněný 

motorem Avia M-137 A a s automaticky stavitelnou vrtulí s označením V 503 A poprvé 

vzlétl v roce 1986. V dnešní době létá ještě v České a Slovenské republice více než 100 

kusů tohoto typu letadla. Jedná o jednomístný, případně i dvoumístný dolnoplošník se 

smíšenou konstrukcí. Trup tvoří příhradová konstrukce potažená plátnem a v některých 

částech nahrazuje plátno plechové kryty. Kryt kabiny se odsouvá po kolejnici. Křídlo 

má odštěpné vztlakové klapky a křidélka s částečným aerodynamickým odlehčením  

[20], [39]. 
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Tabulka 13 - Technické parametry letounu typu Zlín Z-226 [20] 

Zlín Z-226  

Rozpětí 10,28 m 

Délka 7,80 m  

Hmotnost prázdného letounu 513 kg 

Výška 2,78 m 

Výkon 118 kW 

Spotřeba 50 l/h 

Celkový objem nádrží 80 l 

Dolet 480 km 

Dostup 6000 m 

Cestovní rychlost 220 km/h 

Kapacita 1+1 

 

Obr. 25 - Zlín Z-226[42] 

4.2.3 Zlín Z-142 

Jedná se o další letoun z produkce Moravanu Otrokovice. Z-142 je poháněn 

motorem Avia M-337 AK o výkonu 156 kW, který pohání kovovou, dvoulistou za letu 

stavitelnou vrtuli Avia V-500A o průměru 2 m. Jedná se asi o nejúspěšnější moderní 

sportovní letoun československé výroby. První prototyp vzlétl v roce 1978. Bylo 
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postaveno více než 300 kusů, které našly různé uplatnění, jako například ke 

sportovnímu a navigačnímu létání nebo k výcviku pilotů pro základy akrobacie. 

Z-142 je celokovový jednomotorový dolnoplošník. Kovová kostra křídla a 

pevných i pohyblivých ocasních ploch je potažena duralem. Přední část trupu je svařena 

z ocelových trubek a potažena odnímatelnými laminátovými kryty [20], [39], [43]. 

Tabulka 14 - Technické parametry letounu typu Zlín Z-142 [20], [43] 

Zlín Z-142  

Rozpětí 9,16 m 

Délka 7,33 m  

Hmotnost prázdného letounu 513 kg 

Výška 2,75 m 

Výkon 156 kW 

Spotřeba 45 l/h 

Celkový objem nádrží 220 l 

Dolet 940 km 

Dostup 4250 m 

Cestovní rychlost 190 km/h 

Kapacita 1+1 

 

Obr. 26 - Zlín Z-142 [44] 
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4.2.4 Cessna C-150 

Malý motorový letoun C 150 patří k jedněm z nejpoužívanějších letounů na 

světě. Poprvé vzlétl v roce 1958 a v roce 1972 ho nahradila novější verze s označením 

C-152. Původní myšlenka byla vytvořit letoun ke školení nových pilotů. Oba typy 

letadel jsou velice jednoduché na pilotáž a také díky své konstrukci nebývale bezpečné. 

Letoun se řadí mezi hornoplošníky, tzn. že křídla jsou umístěna nad kabinou pilota. 

Posádka je dvoučlenná.  

Cessna C-150 je jednomotorový hornoplošník s motorem Continental O-200A o 

výkonu 74 kW, k motoru je použita dvoulistá vrtule McCauley Accessory Division 

s označením 1A102. Trup je celokovové poloskořepinové konstrukce. Křídlo je 

celokovové osazené křidélky a vztlakovými klapkami [45]. 

Tabulka 15 - Technické parametry letounu typu Cessna C-150 [46] 

Cessna C-150  

Rozpětí 10,21 m 

Délka 7,34 m  

Hmotnost prázdného letounu 501 kg 

Výška 2,59 m 

Výkon 74 kW 

Spotřeba 25 l/h 

Celkový objem nádrží 98 l 

Dolet 769 km 

Dostup 4481 m 

Cestovní rychlost 160 km/h 

Kapacita 1+1 
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Obr. 27 - Cessna C-150 [47] 

4.2.5 Cessna C-172 

Cessna patří k jednomu z nejúspěšnějších výrobců soukromých letadel na světě. 

K hlavnímu milníku společnosti patří rok 1956 a právě představení letounu Cessna 

C172 Skyhawk.  

Cessna 172 je jednomotorový celokovový hornoplošník s tříkolovým pevným 

podvozkem se čtyřmi sedadly (pilot + 3 cestující). Letoun je vybaven motorem 

Lycoming O-320-H2AD o výkonu 119 kW. Je použita dvoulistá pevná vrtule od 

společnosti McCauley Accesory Division s označením 1C160. Trup je celokovové 

poloskořepinové konstrukce. Křídlo je celokovové osazené křidélky a vztlakovými 

klapkami [39], [48]. 
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Tabulka 16 - Technické parametry letounu typu Cessna C-172 [48] 

Cessna C-172  

Rozpětí 11,00 m 

Délka 8,28 m  

Hmotnost prázdného letounu 736 kg 

Výška 2,72 m 

Výkon 119 kW 

Spotřeba 35 l/h 

Celkový objem nádrží 204 l 

Dolet 1272 km 

Dostup 4115 m 

Cestovní rychlost 185 km/h 

Kapacita 1+3 

 

Obr. 28 - Cessna C 172 [49] 
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4.2.6 Technické porovnání 

Technické porovnání poskytuje představu o základních parametrech letounu.  

Tabulka 17 - Technické porovnání hlídkových letounů  

Parametry 
Zlín  

Z-43 

Zlín  

Z-226 

Zlín  

Z-142 

Cessna  

C-150 

Cessna  

C-172 

rozpětí [m] 9,76 10,28 9,16 10,21 11,00 

délka na zemi [m] 7,75 7,80 7,33 7,34 8,28 

výška na zemi [m] 2,91 2,78 2,75 2,59 2,72 

výkon [kW] 154 118 156 74 119 

celkový objem nádrží [l] 230 80 220 98 204 

hmotnost prázdného letounu [kg] 730 513 513 501 736 

spotřeba [l/h] 45 50 45 25 35 

kapacita 1+3 1+1 1+1 1+1 1+3 

 

4.2.7 Porovnání hlídkových letounů 

Graf číslo 10 (viz obr. 29) znázorňuje přehled hlídkových letounů.  

Z ekonomického hlediska bude bráno porovnání jako srovnání cen pronájmu 

letounů (cena letové hodiny). Ceny jsou uvedené s DPH. 

Nejnižší cena letové hodiny vychází u typu Cessna C-150 (2359 Kč), oproti 

tomu nejdražší je typ Zlín Z 43 (4199 Kč). 

 

Z provozních parametrů jsou důležité výdrž letounu a zkontrolovaná plocha za 

hodinu. 



42 

 

Výdrž letounu: 

Výpočet výdrže letounu z rovnice: 

𝑒 =
𝑔

𝑢
 [ℎ]                           (2) 

kde 𝑒 je hodnota výdrže letounu [ℎ], 𝑔 množství paliva v nádrži [𝑙], 𝑢 spotřeba letounu 

[𝑙/ℎ]. 

Hodnota je udávaná bez 30 minutové rezervy. Nejnižší hodnotu výdrže má typ Zlín Z-

226 (1.25 h), nejvyšší hodnotu má typ Cessna C-172 (5.5 h).  

Zkontrolovaná plocha za hodinu: 

Výpočet zkontrolované plochy z rovnice: 

𝑠 = 𝑣 × 30 [𝑘𝑚2]                                     (3) 

kde 𝑠 je hodnota zkontrolované plochy za hodinu [𝑘𝑚2], 𝑣 cestovní rychlost   

 [𝑘𝑚. ℎ−1]. 

Číslo 30 udává předpoklad letu za bezvětří, při kterém je možné sledovat pás o 

šířce 30 km (ideální podmínky). Největší plochu prozkoumá typ Zlín Z-226 (6600 km2), 

nejnižší plochu prozkoumá typ Cessna C-150 (4800 km2). 

Pro získání jednoznačné informace, která by srovnala nejlépe hlídkové letouny bylo 

potřeba vytvořit srovnání provozně – ekonomické. 

Cena prozkoumaného km2 

Výpočet ceny prozkoumaného km2 

𝑝 =
𝑐

𝑠
 [𝐾č]                (4) 

kde 𝑝 je cena prozkoumaného km2 [𝐾č], 𝑐 cena letové hodiny[𝐾č], 𝑠 zkontrolovaná 

plocha za hodinu [𝑘𝑚2]. 

 

Nejnižší hodnotu ceny letového kilometru, a tudíž nejlépe z celkového porovnání 

vychází letoun typu Cessna C-172 (0.44 Kč), nejvyšší hodnotu má typ Zlín Z-43(0.78 

Kč). 
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Faktorem ovlivňující start hlídkového letadla je maximální složka bočního větru, tato 

hodnota je uváděna v letových příručkách. 

  

Obr. 29 - Porovnání hlídkových letounů 

Cena letových hodin byla převzata z webového portálu AEROWEB.CZ.  

  

Z-43 Z-226 Z-142 C-150 C-172

Cena letové hodiny (kč) 4199 3899 4023 2359 2420

Výdrž (h) 4,8 1,25 4,5 3,5 5,5

Prozkoumaná plocha (km2) 5400 6600 5700 4800 5550

Cena prozkoumaného kilometru
(kč)

0,78 0,59 0,71 0,49 0,44

Maximální boční vítr m/s 12 7 10 6 6
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo posouzení potřebnosti LHS pro území České 

republiky.  

Na začátku práce byl popsán systém LHS. Jeho krátká historie, rozdělení, 

začleněné subjekty atd. Už od počátku působení bylo jasné, že k vytvoření separátní 

hasičské letky kvůli finanční náročnosti nedojde. Již v době nedávno minulé měl systém 

problémy s financemi, které by ministerstvo mohlo poskytnout. V roce 2005, 2009, 

2013, 2014, 2015 nedošlo k uzavření smlouvy se soukromým provozovatelem. Z tohoto 

důvod byla LHS zajišťována pouze pomocí letecké služby Policie ČR. 

Letošní rok přinesl mnoho změn, došlo k vytvoření nový pracovních sektorů, 

k stanovení fixních měsíčních nákladů, zrušení hlídkových letů. Dříve se činnost dělila 

na hasební a hlídkové lety, od 1.4. 2017 se ale bude zkoušet nový model LHS, který již, 

na rozdíl od předchozích let, nebude zajišťovat i leteckou hlídkovou činnost, 

ale výlučně hašení lesních požárů. Protože jde zatím o zkoušku, tak jsme v této práci 

pořád pracovali s možností hlídkových letounů, protože není jisté, jestli se tento nový 

systém osvědčí. 

Stěžejním bodem bylo vytvoření statistiky lesních požárů za posledních 10 let, 

jakožto zdroj pro tuto statistiku byla použita Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství 

České republiky, která je vydávaná každoročně MZe. Získané informace jsme mohli 

použít k vytvoření 8 názorných grafů. Na základě těchto grafů jsme si vypočítali 

průměrné roční hodnoty různých číselných údajů, které nám poskytly první poznatky o 

potřebnosti LHS v ČR. 

 Vytvořili jsme přehled hlídkových letů, z kterého vyplývá, že nejvíce těchto letů, 

a z toho vyplývající počet letových hodin bylo napočítáno v roce 2008, konkrétně 

242 letů a 380 letových hodin. Největší počet zjištěných požárů byl v roce 2006 

(32 požárů). 

 Z přehledu hasebních letů jsme vyčetli, že za posledních 10 let došlo k hašení 

133 lesních požárů pomocí LHS. 

 Dalším krokem bylo uvedení příkladu lesního požáru, pro tento rozbor jsme 

vybrali lesní požár z roku 2012, který vznikl nedaleko Bzence. Popsali jsme průběh 



45 

 

požáru z hlediska nasazení letecké techniky k hašení, a také jsme vyčíslili celkový počet 

nasazených jednotek, spotřebu hasební vody a počet shozů vrtulníků Letecké služby 

Policie ČR, Armády ČR a soukromých firem. 

 Zásadním krokem bylo stanovení přehledu dostupné techniky jak pro hasební, 

tak hlídkové lety. Výběr letounů proběhl na základě společných konzultací 

a dostupných informací. U hasebních letounů pro nás byly nejdůležitější informace: 

cena letové hodiny, množství hasební látky, cestovní rychlost. Ceny letových hodin 

byly poskytnuty soukromými firmami, nebo dohledány ve veřejných zakázkách. 

Z dostupné techniky v ČR převládá Antonov An-2, a to zejména z důvodů 

spolehlivosti, nízké ceny provozu letové hodiny, snadné opravitelnosti. Zásadním 

problémem tohoto letounu je však jeho stáří – jeho výroba začala už v roce 1948. 

Výběrové řízení pro zajištění LHS pro rok 2017–2018 vyhrály firmy, které budou 

vykonávat činnost letadly tohoto typu. Je třeba se ale dívat i do budoucna - tzv. Andula 

tady nebude napořád. 

Můžeme si vzít příklad od našich slovenských sousedů. Ti používají vrtulníky, 

jejichž provoz je, jak jsme si dokázali u přehledu hasebních letounů, výrazně dražší. 

Letoun typu Air Tractor se jeví jako dobrá alternativa. Je rychlejší a má větší 

nádrž na hasební látku. Osobně si ale myslím, že pro území naší republiky by se jeho 

potenciál nedal využít naplno a náhradní díly, servis či školení pilotů, techniků by jeho 

provoz prodražilo. Nejvhodnějším letounem do budoucna je dle indexu hasebního 

letadla Antonov An-2. Co tento index nezohledňuje je ale stáří daného letounu. S tímto 

faktorem je třeba také počítat – pokud by k tomu došlo, tak si myslím, že nejlepší 

alternativou je Zlín Z-137 Agro Turbo s upravenou nádrží na 1500 litrů hasební látky. 

U hlídkových letounů nás nejvíce zajímaly hodnoty: ceny letové hodiny, výdrže, 

prozkoumané plocha za hodinu. 

 Díky těmto hodnotám jsme si vypočítali pro hlídkové letouny nejdůležitější věc, 

a to cenu prozkoumaného km2. Tuto hodnotu má nejnižší letoun typu Cessna C-172, 

a tudíž vychází nejlépe z celkového porovnání. 

Další, čemu bychom se rádi věnovali, je rozdělení nových sektorů. Je s podivem, 

že oblast jižní Moravy není součástí žádného sektoru. Měli jsme snahu získat potřebné 
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informace o umístění lesních požárů za posledních 10 let, se záměrem o posouzení 

jejich umístění v současných sektorech stanovených MV ČR.  Tyto informace nám 

nebyly od HZS poskytnuty. Na internetových serverech s požární tématikou jsme 

dohledali 15 lesních požárů, které byly hašené s pomocí LHS po sledované období. 

Z této statistiky vyplynulo, že téměř 2/3 lesních požárů vznikly mimo prostory 

současných sektorů stanovených MV ČR. V blízkosti jižní Moravy je sice základna 

Letecké služby Policie ČR, ale kdyby došlo znovu k podobnému požáru jako v Bzenci, 

tak by dle našeho názoru byl jeden vrtulník na hašení málo. 

Doporučili bychom hlubší analýzu současných sektorů a vzniklých požárů tak, 

aby sektory byly rozšířeny o území, kde je riziko vzniku požárů vysoké.  

Souhrnně ze získaných poznatků lze říci, že Letecká hasičská služba je v našich 

podmínkách potřebná, ať už kvůli stále se zvyšujícímu počtu suchých dnů či rostoucímu 

počtu lesních požárů. Důležitým argumentem je i výše uchráněných hodnot činností 

Letecké hasičské služby.  

Tato práce se dá využít k čerpání informací pro budoucí výběrové řízení nebo 

možnostech využití LHS do budoucna. 
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