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1 Úvod 

 
V současnosti letecká doprava prochází významným obdobím svého rozvoje a stává  

se hromadným dopravním odvětvím současnosti. Růst letecké dopravy není pouze spojen 

s technickým a technologickým rozvojem, rovněž se zde uplatňují mechanismy trhu, 

konkurence a ekonomiky, které ve svých konsekvencích výrazně ovlivňují i bezpečnost 

civilního letectví. 

Ekonomický význam letecké dopravy spočívá v tom, že představuje nejrychlejší  

a nejbezpečnější způsob přepravy osob a materiálu, zejména při dopravě na delší 

vzdálenosti, kdy je prakticky jedinou z možností. S rozvojem letecké dopravy je také 

spojen vznik nových pracovních příležitostí. 

Letecká doprava s sebou přináší nejenom ekonomický přínos, ale i společensko – 

politický význam, který je podmíněn rozšiřováním a udržováním osobních vztahů obyvatel 

jednotlivých zemí. 

Tyto dva základní významy mezinárodní letecké dopravy mají vliv na rozvoj 

mezinárodních vztahů. Z těchto důvodů je třeba dbát na zajištění letecké bezpečnosti,  

a to s ohledem na ochranu osob, zdraví a materiálních hodnot. Problematika bezpečnosti 

leteckého provozu je velice závažná a s přihlédnutím na současný vývojový trend rozvoje 

civilní letecké dopravy, kdy dochází k postupnému nárůstu počtu pohybů letadel a počtu 

přepravených cestujících, a to i na regionálních letištích. Výčet aspektů, které by mohly 

mít za následek vznik leteckých mimořádných událostí (dále jen „LMU“) je velký.  

Z toho vyplývá, že i na menších letištích regionálního typu, je nutné zajistit personál, 

který bude nejen dostatečně kvalifikovaný, ale i vycvičený, bude v požadovaných 

početních stavech, a zároveň bude disponovat technickými prostředky odpovídající úrovně 

a množství. 

K tomu by měla přispívat legislativa, předpisy a metodiky zabývající se touto 

problematikou, ale i management zainteresovaných subjektů a složek, smluvní vztahy  

a dohody o spolupráci, atd. 

Cílem této práce je navrhnout metodický postup pro jednotku Hasičské záchranné 

služby Letiště Leoše Janáčka Ostrava (dále jen „jednotka HZS“) při likvidaci následků 

LMU v areálu letiště a jeho okolí. Tohoto cíle bych chtěl dosáhnou identifikací a analýzou 

platných právních a provozních předpisů a zhodnocením úrovně zabezpečení leteckého 

provozu na Letiště Leoše Janáčka Ostrava (dále jen „LKMT“). 
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2 Rešerše literatury 

 
Letištní pohotovostní plán letiště Ostrava - Mošnov, ŘL, Mošnov, 2002 

Plán stanovuje základní informační systémy, součinnostní opatření a postupy pro 

organizace a jejich organizační složky, zajišťující bezpečnostní opatření na LKMT, při 

mimořádných událostech (dále jen „MU“), které se mohou na LKMT nebo v jeho 

bezprostředním okolí vyskytnout. V současné době probíhá jeho aktualizace. 

 

ICAO, Manual letištních služeb (Doc 937-AN/898), část 1, Záchranné a požární práce 

Tento manuál obsahuje materiály, které se zabývají úrovní potřebné ochrany  

na letištích, koncepcí kritického prostoru a metodou určující množství hasebních látek. 

 

Katalog typových činností, č.j. PO-1292-8/IZS-2005, Typová činnost složek integrovaného 

záchranného systému  při   společném zásahu „Letecká nehoda“ STČ-04/IZS, MV-GŘ 

HZS ČR, Praha, 2005 

Typová činnost obsahuje postup složek integrovaného záchranného systému (dále jen 

„IZS“) při záchranných likvidačních pracích v případě letecké nehody nebo vážného 

incidentu v leteckém provozu. Tyto postupy nejsou určeny pro leteckou nehodu  

v ohraničeném prostoru letiště, který je vymezen Letištním pohotovostním plánem (dále 

jen „LPP) a na těch letištích, kde zasahuje jednotka HZS. 
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3 Legislativa v civilním letectví 
 

Civilní letecká doprava má mezinárodní charakter, a právě proto sehrávají důležitou 

roli v její regulaci mezinárodní dohody, resp. úmluvy, směrnice, nařízení a doporučení.  

               

Z pohledu bezpečnosti civilního letectví lze rozdělit na dvě oblasti : 

� Oblast provozní bezpečnosti 

� Oblast ochrany před protiprávními činy 

3.1 Mezinárodní legislativa v civilním letectví [14, 15] 

Tyto normativní akty jsou publikovány mezinárodními organizacemi, jako jsou 

Mezinárodní organizace pro civilní letectví (International Civil Aviation Organisation - 

ICAO), Evropská komise pro civilní letectví (European Civil Aviation Conference - 

ECAC),  Evropské organizace pro bezpečnost leteckého provozu (European Organisation 

for the Safety of Air Navigation - Eurocontrol), Mezinárodní asociace leteckých dopravců 

(International Air Transport Association – IATA) a Evropská unie (EU). 

Mezinárodní úmluvy (výběr) [14] 

� Úmluva o mezinárodním civilním letectví č. 147/1947 Sb. (Chicago, 7. 12.1944), 

též Chicagská úmluva 

� Protokol o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví č. 29/1957 Sb./článek 

45/ (Montreal, 14.6.1954), též Montrealská úmluva 

� Úmluva o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla(Tokio, 

14.9.1963), též Tokijská úmluva 

 
Organizace působící v mezinárodním civilním letectví (ICAO, ECAC a EU) rozšiřují 

tyto úmluvy o přílohy, tzv. předpisy řady L (ANNEXI).  

 
Předpisy řady L (ANNEXI) jako přílohy k Úmluvám o mezinárodním civilním 

letectví (výběr): 

• Předpis L 12 o pátrání a záchraně v civilním letectví 

• Předpis L 13 o odborném zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů 

• Předpis L 14 o letištích 

• Předpis L17 o bezpečnosti - Ochrana mezinárodního civilního letectví před    

      protiprávními činy
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Další výčet souvisejících mezinárodních předpisů je proveden v příloze č. 1. 

3.2 Současná legislativa v civilním letectví v ČR  [14] 

Základními normativními akty, který upravuje otázky civilního letectví jsou: 

� Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví (dále jen „letecký zákon“), ve znění 

pozdějších předpisů a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., živnostenském 

podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, který spolu s jeho 

prováděcími předpisy aplikuje na naše podmínky standardy a doporučení ICAO, 

obsažené v přílohách, tzv. annexech Chicagské úmluvy. 

� Vyhláška Ministerstva dopravy č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon  

č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů. 

� Vyhláška Ministerstva dopravy č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před 

protiprávními činy, ve znění pozdějších předpisů. 

� Národní bezpečnostní program 

 

V České republice jsou dále platné multilaterální a bilaterální mezinárodní smlouvy 

sjednané v oblasti civilního letectví, legislativa mezinárodní a EU. 

Právní úprava bezpečnosti civilního letectví, ať už na národní nebo mezinárodní 

úrovní, doznala zásadních změn po 11. září 2001. V současnosti právní rámec v oblasti 

bezpečnosti civilního letectví, lze považovat za dostatečný. 

 

4 Civilní letectví v ČR  

 

4.1 Organizace civilního letectví v ČR 

Úřadu pro civilní letectví 

V České republice je pro oblast civilního letectví gestorem Ministerstvo dopravy ČR 

(dále jen „MD“), jehož součástí je Odbor civilního letectví. Výkonem státní správy  

ve věcech civilního letectví je pověřen Úřad pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“) [12], 

který je podřízen MD a plní úkoly v souladu s leteckým zákonem [4].  Zákony, předpisy  
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a pokyny jimi vydané, slouží k regulaci činností všech subjektů civilního letectví, kterými 

jsou: 

 

• Provozovatelé letišť, 

• Letečtí dopravci,  

• Řízení letového provozu ČR, s.p. (dále jen „ŘLP“), 

• Organizace pro výrobu, údržbu a opravu letecké techniky.  

Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod 

Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (dále jen „ÚZPLN“) je zřízen  

ze zákona [5, 9, 13]. ÚZPLN spolupracuje s úřady státní správy, v rámci trestního řízení 

s orgány činnými v trestním řízení, vědeckovýzkumnými institucemi a orgány nebo 

subjekty z České republiky a z ostatních členských států Evropské unie a orgány Evropské 

komise v oblasti bezpečnosti civilního letectví a prevence leteckých nehod, který zahrnuje 

shromáždění a analýzu všech potřebných údajů a informací, formulaci závěrů včetně 

vymezení příčin a v případě potřeby zpracování bezpečnostních doporučení. 

Prvotním cílem odborného zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů musí být 

stanovení účinných preventivních opatření. Účelem tohoto procesu není přisuzovat vinu 

nebo odpovědnost za zavinění. 

4.2 Letiště v ČR 

Česká republika disponuje velkým množstvím letišť. Ne všechna však splňují veškeré 

podmínky a požadavky na zajištění leteckého provozu.  

Největší veřejná mezinárodní letiště v České republice: 

 

� Letiště Praha - Ruzyně je veřejné civilní letiště pro vnitrostátní i mezinárodní 

letecký provoz, pro pravidelnou i nepravidelnou dopravu. Značka letiště dle ICAO 

kódu: LKPR 

� Letiště Leoše Janáčka Ostrava je svou rozlohou největším regionálním letištěm 

v ČR, umožňující vnitrostátní i mezinárodní letecký provoz s pravidelnou  

i nepravidelnou dopravou. Je významným vstupním bodem do Moravskoslezského 

kraje. Značka letiště dle ICAO kódu: LKMT 

� Letiště Brno – Tuřany je regionální letiště, umožňující vnitrostátní i mezinárodní 

leteckou dopravu, pro pravidelné i nepravidelné lety. Je významným leteckým 

dopravním uzlem Jihomoravského kraje. Značka letiště dle ICAO kódu: LKTB 
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� Letiště Karlovy Vary – Olšová Vrata je veřejné civilní dopravní letiště pro 

mezinárodní i vnitrostátní letecký provoz. Je letištěm pro pravidelný, nepravidelný 

provoz a pro provoz všeobecného letectví. Značka letiště dle ICAO kódu: LKKV 

 

Na šedesát dalších letišť slouží jako veřejná vnitrostátní letiště, která se využívají 

zejména pro sportovní létání nebo pro soukromá letadla. Neveřejná a vojenská letiště 

slouží pouze úzce vymezenému okruhu uživatelů a přístup na ně není za obvyklých 

podmínek možný. 

Pro názornost a srovnání uvádím statistické ukazatele provozních výkonů v počtu 

pohybů letadel na regionálních letištích v ČR (LKMT, LKTB a LKKV) v průběhu období 

let 2003–2007, znázornění v grafu č. 1 a doplněny o provozní výkony v osobní přepravě 

cestujících a cargu v příloze č.2. Údaje vycházejí z výročních zpráv jednotlivých letišť. 

 

Graf č. 1 – Statistika provozních výkonů v počtu pohybů letadel (start/přistání) 

Zdroj : Výroční zprávy letišť 

 

4.3 Základní údaje o Letišti Leoše Janáčka Ostrava 

Letištní pohybové plochy na LKMT svými parametry, splňují požadavky i pro provoz 

největších dopravních letadel, jako je např. B-747. Údaje o technických parametrech letiště 

jsou podrobněji uvedeny v tabulce č. 1. V příloze č. 3 je uvedena letecká mapa LKMT, 

která znázorňuje provozní pohybové plochy na letišti. 
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Tabulka č. 1 – Technické parametry letištních pohybových ploch 

 

Souřadnice vztažného bodu letiště: 49°41´46´´ N  ; 18°06´39´´ E 

 

Kód Letiště Ostrava, a.s. v systému ICAO: 

 

LKMT 

Kód Letiště Ostrava, a.s. v systému IATA: 

 

OSR 

Nadmořská výška: 257 m n.m. 

Zabezpečovaná kategorie HZS : 6 

Vzletová a přistávací dráha RWY : 

- rozměry - délka x šířka 

- únosnost 

- povrch 

 

 

3500 m x 63 m 

50 MN/m3        (PCN 50/R/A/X/T) 

beton 

Pojezdová dráha TWY : A-F 

- rozměry-šířka 

 

- únosnost 

- povrch 

 

21 m (po obou stranách méně únosné 

živičné pásy, šířka 5,6 m) 

50 MN/m3        (PCN 50/R/A/X/T) 

beton 

Prostor pro přistání vrtulníku: 

- umístění 

 

- značení 

 

- únosnost 

- povrch 

 

na TWY F ve vjezdu 2 na odbavovací 

plochu CENTRÁL 

bílý přerušovaný kruh o poloměru  

20 m s bílým písmenem H 

50 MN/m3       (PCN 50/R/A/X/T) 

beton 

Odbavovací plochy: 

CENTRAL: 

- únosnost 

SOUTH: 

- únosnost 

NORTH: 

- únosnost 

 

 

42 MN/m3         (PCN 42/F/C/X/T) 

 

50 MN/m3        (PCN 50/R/A/X/T) 

 

50 MN/m3        (PCN 50/R/A/X/T) 
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4.4 Letadlová technika 

 

Letadlo je zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, 

které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu.  

 

Letadlovou techniku členíme následovně [1]: 

a) Podle pohonu dopravního letadla  

����    Vrtulová letadla s pístovými motory 

Éra vrtulových letadel s pístovými motory pro účely letecké dopravy byla ukončena 

koncem 80. let minulého století. Problém spočíval především v omezené rychlosti letadel, 

okolo 400 – 500 km/h, což omezovalo jejich dolet a tudíž nebyla přeprava na delší 

vzdálenosti možná (např.Evropa – USA). Dalším problémem byla také jejich nadměrná 

hlučnost, která způsobovala při delších letech u cestujících nepříjemné problémy.  

Např. Iljušin Il–14 (obr.č.1), Douglas DC – 7 (obr.č. 2).           

                                                   

  

           Obrázek č.1 - Iljušin Il – 14                                Obrázek č.2 - Douglas DC – 7 

����    Turbovrtulová letadla 

Dnes se tato letadla používají především pro účely dopravy na kratší vzdálenosti, na 

méně vytížených linkách. Kapacita těchto letadel je od 20 do 70 míst. Dále pak při dopravě 

z/na menší letiště, a při dopravě v provozně složitějších podmínkách. Pro tyto druhy 

přepravy je využití turbovrtulových letadel daleko ekonomičtější a efektivnější, než použití 

proudových letadel, a to s ohledem na provozní náklady. 

Díky ekonomice provozu zůstávají letadla s turbovrtulovými motory důležitou součástí 

letadlové techniky na regionálních linkách. Např. Ostrava – Praha nebo Ostrava - Vídeň  

a zpět (např. ATR – 42 (obr.č. 3), Saab – 340 (obr.č. 4)). 
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        Obrázek č.3 – Aeritalia ATR 42-500                     Obrázek č.4 – Saab 340B                                                                 

����    Proudová letadla 

Tyto letadla používají k pohonu proudových (tryskových) motorů. Předností 

proudových letadel je zejména jejich vyšší rychlost přepravy, delší dolet, nižší hluk  

na palubě a nižší poruchovost. 

K největším výrobcům proudových letadel na světě patří Boeing (USA) (obr.č. 5)  

a Airbus (Evropa) (obr.č. 6). Na konci roku 2007 uvedla společnost Airbus na trh nový typ 

obřího letadla A – 380, jehož kapacita činí 600–800 cestujících, s doletem okolo 15 000 

km při cestovní rychlosti 850 km/h. 

 

     

              Obrázek č.5 -  Boeing B 737-500                       Obrázek č.6 - Airbus A 321 

b) Podle kapacity a doletu dopravního letadla 

����    regionální letadla (např. ATR 42, ATR 72, SAAB 340, atd.) 

����    letadla pro střední tratě (např. A 318 – 321, B 737, atd.) 

����    dálková letadla (např. A 330, A 340, B 747, B 767, atd.) 
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c) Podle šířky trupu dopravního letadla 

����    úzkotrupá (max. 6 sedadel v jedné řadě) 

����    širokotrupá (až 12 sedadel v jedné řadě) 

d) Podle rychlosti dopravního letadla 

� podzvuková – všechna dnes používaná letadla 

� nadzvuková – do roku 2003 Concorde nebo TU 144 

 

V současnosti je hlavní pozornost věnována při vývoji letadel na zvyšování jejich 

bezpečnosti, snižování spotřeby paliva, zvyšování doletu, snižování hlučnosti a emisí  

a na zvyšování kapacity a pohodlí. 

 

5 Mimořádné události v letecké dopravě 

 
Mezi mimořádné události v letecké dopravě řadíme: 

a) Protiprávní činy proti civilnímu letectví 

Činy nebo pokusy o tyto činy, které by mohly ohrozit bezpečnost civilního letectví, 

souhrnně nazýváme  protiprávní činy proti civilnímu letectví [2]. 

b) Letecké mimořádné události 

LMU nazýváme souhrnný pojem pro událost v leteckém provozu, jeho řízení  

a zabezpečování, která je ve svých důsledcích hodnocena jako letecká nehoda, předpoklad 

k letecké nehodě, pozemní nehoda letadla nebo závada (porucha) v letovém provozu. LMU 

můžeme rozdělit na typy podle obrázku č. 7. 

����    Letecká nehoda (Accident) - LN 

LN [13] je událost spojená s provozem letadla, která se stala mezi dobou, kdy kterákoli 

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

letadlo opustily, 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. 

����    Vážný incident (Serious Incident) – VI 

Za VI [13] jsou považovány takové okolnosti, které naznačují, že došlo téměř k LN.  
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����    Incident (Incident) - I 

Incidentem se označuje jiná událost než letecká nehoda [13], která je spojená 

s provozem letadla a 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. 

����    Pozemní nehoda - PN 

Událost, ke které došlo v průběhu přípravy letadla k letu, jeho obsluhy, ošetřování, 

údržby, opravou nebo stáním. Důsledkem je poškození zdraví nebo usmrcení osoby nebo 

poškození, případně zničení letadla. 

����    Srážka s terénem při řízeném letu - CFIT 

Za událost CFIT [13] se označuje událost, kdy plně funkční letadlo je řízeno posádkou 

takovým způsobem, že dojde k neúmyslnému střetu s terénem. S troskami lze manipulovat 

jen za účelem záchrany osob, zvířat a cenností, nebo k zamezení zničení požárem či tvoří-li 

překážku pro letecký provoz. 

c) Další možné mimořádné události na letištích 

����    Požáry a další živelní pohromy 

Jedná se o MU, při kterých došlo k usmrcení, zranění nebo bezprostřednímu ohrožení 

osob nebo zvířat, ke škodám na materielních hodnotách nebo životním prostředí, na letišti 

a blízkém okolí nebo v hasebním obvodu jednotky HZS. 

����    Ekologické havárie 

Jedná se zejména o události spojené s úniky nebezpečných chemických látek  

a přípravků, úniky radioaktivních látek nebo došlo-li k zamoření ovzduší těmito látkami,  

a jejich působením by mohlo dojít k usmrcení, zranění nebo bezprostřednímu ohrožení 

osob nebo zvířat, ke škodám na materielních hodnotách nebo životním prostředí. 

����    Nestandardní situace 
Jsou všechny ostatní situace, které by mohly ohrozit bezpečnost leteckého provozu  

na letišti nebo v jeho blízkosti. Ať už je to obecně problematika terorismu, pandemických  

a epidemických onemocnění, nebo migrace obyvatelstva a jiné MU, tohoto typu. 
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Obrázek č.7 - Typy leteckých mimořádných událostí 

5.1 Definice pojmů 

V oblasti letecké dopravy rozlišujeme následující pojmy : 

 
Hasební obvod Prostory a objekty letiště vymezené pro zásahovou činnost 

jednotky HZS a určené Poplachovým plánem jednotky HZS. 

Hranice zásahové 

činnosti 

Vymezená hranice, v jejímž rámci je při zásahu aplikován 

postup dle LPP. 

Letecká mimořádná 

událost 

 

Souborný pojem pro událost v leteckém provozu, jeho řízení 

a zabezpečování, která je ve svých důsledcích hodnocena 

jako letecká nehoda, předpoklad k letecké nehodě, pozemní 

nehoda letadla nebo v letovém provozu. 

Letiště Vymezená plocha na zemi nebo na vodě (včetně budov, 

zařízení a vybavení), určená buď zcela nebo zčásti pro 

přílety, odlety a pozemní pohyby letadel. 

Místo soustředění  

 

Místo soustředění prostředků IZS odkud jsou prostředky 

naváděny k Místu zásahu. 
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Místo zásahu  

 

Velitelem zásahu hasičské záchranné služby LKMT nebo 

odpovědným zástupcem Policie ČR vymezená oblast řešení 

mimořádné události. 

Odbavovací plocha (OP) 

 

Vymezená plocha na pozemním letišti určená k umístění 

letadel pro nastupování nebo vystupování cestujících, 

nakládání nebo vykládání pošty nebo zboží, pro jejich plnění 

pohonnými hmotami, parkování nebo údržbu. 

Operační postup 

 

Určení součinnostních sil a jejich prostředků pro MU  

na letišti, v blízkém okolí.  

Pohybová plocha 

 

Část letiště určená pro vzlety, přistání a pojíždění letadel, 

sestávající z provozní plochy a odbavovací plochy. 

Pojezdová dráha  (TWY) 

 

Vymezený pás na pozemním letišti zřízený pro pojíždění 

letadel a určený ke spojení jedné části letiště s druhou. 

Provozní plocha 

 

Část letiště určená pro vzlety, přistání a pojíždění letadel 

mimo odbavovacích ploch. 

Předpolí 

 

Pravoúhlá plocha na zemi nebo na vodě, vymezená pod 

dohledem ÚCL, vybraná nebo upravená jako použitelná 

plocha, nad níž může letoun provést část svého počátečního 

stoupání do předepsané výšky. 

Vyčkávací místo RWY 

 

Vyznačené místo na pohybových plochách, na němž může 

být letadlo nebo mobilní prostředek zastaven pro zajištění 

potřebné bezpečné vzdálenosti od dráhy. 

Vzletová a přistávací 

dráha (RWY) 

Vymezená pravoúhlá plocha na pozemním letišti upravená 

pro vzlety a přistání letadel. 

Vyčkávací stanoviště Místo soustředění přivolaných součinnostních jednotek  

a složek při LMU nebo MU na letišti, odkud je zajištěn 

doprovod na místo MU určenou službou letiště. 

Zásahový čas Čas mezi prvním zavoláním na OS jednotky HZS a časem, 

kdy první zasahující vozidlo je ve stavu aplikace pěny 

rychlostí nejméně 50 % stanovené výtokové rychlosti na 

místě letecké nehody. Tento čas nesmí přesáhnout tři minuty 

na kteroukoliv část provozované RWY za optimálních 

podmínek dohlednosti a stavu povrchu vozovky. 
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5.2 Statistiky LMU a jejich následky 

Letecká doprava je podle statistik nejbezpečnějším způsobem dopravy [11]. I když  

se stávají ve skutečnosti jen zřídka, mají většinou katastrofální následky znázorňuje graf  

č. 2 v celosvětovém měřítku a graf č. 6 v České republice. V současné době bezpečnost 

letecké dopravy obrovsky vzrostla. Zásluhu na tom bezesporu mají  největší výrobci 

letadel, americký Boeing a evropský Airbus. K bezpečnosti letecké dopravy, rovněž 

nemalou měrou přispívají provozovatelé letišť a pracovníci řízení letového provozu. 

Faktem však zůstává, že se zvyšujícím se počtem pohybů letadel, nutně vzrůstá počet 

leteckých nehod.  

 

Graf č. 2 - Statistika leteckých nehod a ztrát na lidských životech - celosvětové 
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Zdroj : ACRO 

 

Graf č. 3 - Příčiny vzniku leteckých nehod – celosvětově 
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Zdroj : ACRO 
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Statistiky ukazují (graf č. 3), že více než 70 procent všech leteckých nehod se přihodí 

během přistání nebo startu. Většinou za ně může lidské selhání nebo technické závada.  

Za poslední roky se však zvýšil i počet havárií, za kterými stojí sabotáže, resp. teroristické 

útoky. Určitě nejznámější z těchto útoků je únos amerických letadel 11. září 2001, s nimiž 

teroristé narazili do věží Světového obchodního centra (WTC – World Trade Center v New 

Yorku). Grafy č. 4, 5 znázorňují oblasti výskytu LN. 

 

 

Graf č. 4 – Rozložení nebezpečných oblastí v závislosti na nehodách – celosvětově 
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Graf č. 5 - Oblasti výskytu leteckých nehod – celosvětově 
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Graf č. 6 - Statistika leteckých nehod a ztrát na lidských životech v ČR 
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5.3 Pohotovosti v leteckém provozu 

V souvislosti se zajištěním bezpečnosti leteckého provozu se vyhlašují tři stupně 

pohotovosti :  

����    I. stupeň - Místní pohotovost - při takových okolnostech, které svědčí  o tom,  

                       že by při přistání letadla mohlo dojít k nebezpečí, ale při kterých není   

                       bezprostřední nebezpečí LN. Dále se vyhlašuje při letech státní   

                       důležitosti, při protiprávních činech nebo nestandardních situacích. 

����    II. stupeň - Plná pohotovost - při takové poruše nebo stavu letadla, při kterém je   

                         možné očekávat nebezpečí nehody. 

����    III.stupeň - Letecká nehoda - při nehodě, která se stala na letišti nebo v jeho   

                         okolí. 

 

6 Současný stav řešení na Letišti Leoše Janáčka Ostrava 

 

6.1 Metodika postupů řešení likvidace LMU 

V současné době existují dva pohledy na řešení LMU. Jedním se zabývá metodika 

zpracována provozovateli letišť, ta řeší události vzniklé v ohraničeném prostoru letiště, 

který je vymezen „Letištním pohotovostním plánem“. LPP se zpracovává v souladu 

s platnou mezinárodní a národní legislativou. 

Druhá metodika se zabývá LMU, které vzniknou na místech mimo tento vymezený 

prostor letiště. Jedná se o Typovou činnost složek IZS, která stanovuje postupy 
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jednotlivých složek IZS, při záchranných a likvidačních pracích v případě LN v leteckém 

provozu civilních, vojenských, policejních a celních letadel, včetně zahraničních, která 

využívají vzdušný prostor ČR [4]. 

Pro řešení závažnějších LMU ve vymezeném prostoru letiště a v jeho blízkosti,  

se povolávají potřebné SaP, na základě Dohody o součinnosti mezi Hasičským 

záchranným sborem Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) [10]. 

O povolání posilových SaP dle Plánu svolání jednotek rozhodne VZ jednotky HZS, 

prostřednictvím operačního střediska jednotky HZS (dále jen „OS HZS“). 

6.1.1 Letištní pohotovostní plánování 
Letištní pohotovostní plánování je proces přípravy letiště na zvládnutí mimořádných 

událostí na letišti (dále jen „MU“) nebo v jeho okolí. Účelem letištního pohotovostního 

plánování je minimalizovat následky MU, zejména z hlediska záchrany lidských životů  

a zajištění provozu letadel. 

Letištní pohotovostní plán letiště je zpracováván za účelem odstranění nebo 

minimalizace nežádoucích následků vzniklých při MU souvisejících s leteckým provozem 

Dokument popisuje možné druhy MU ohrožujících bezpečnost letecké dopravy, které 

jsou vymezeny v kapitole 5. Dále stanovuje úkoly, kompetence, působnosti, postupy  

a opatření vedoucí k minimalizaci následků řešené MU. LPP řeší integraci sil a prostředků 

použitelných na jejich řešení s využitím vlastních sil a prostředků LKMT, případně 

v součinnosti s územními a dalšími bezpečnostními a krizovými složkami a jejich 

vzájemné informační vazby. Vzhledem k velkému množství a různorodosti forem ohrožení 

provozu letecké dopravy, především v oblasti nestandardních situací a protiprávních činů 

proti civilnímu letectví (terorismus, epidemická a pandemická ohrožení, migrační vlny 

obyvatelstva atd.) je nutné brát LPP jako dokument, který se neustále vyvíjí, a který 

bezprostředně reaguje na tyto nové formy ohrožení letecké dopravy. 

Je rozpracován tak, aby obsahoval věcnou a časovou posloupnost opatření k zajištění 

koordinovaného postupu při řešení MU, jednotlivých organizačních složek podílejících  

se na zajištění bezpečnostních opatření. 

LPP je nutné neustále průběžně aktualizovat, s ohledem na nové možné skutečnosti. 

Aktualizace musí být uskutečňována i na základě nových zkušeností a poznatků získaných 

při součinnostních nácvicích a při praktickém procvičování zvládání jednotlivých typů 

MU. Tento předpis je plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy, které 

upravují oblast civilního letectví a je závazný pro všechny zaměstnance společnosti Letiště 



 20

Ostrava, a.s., a rovněž pro všechny subjekty a složky působící na LKMT. 

Současný platný LPP je z roku 2002 a do jisté míry nesplňuje požadavky dneška  

a blízké budoucnosti zajišťující řešení MU na LKMT. Proto je nutná jeho revize  

i z pohledu řešení LMU. 

6.2 Hasičská záchranná služba Letiště Leoše Janáčka Ostrava  

Na Letišti Leoše Janáčka Ostrava je zřízen útvar Hasičské záchranné služby letiště, 

jehož činnost se řídí Mezinárodními předpisy pro civilní letectví ICAO pro záchrannou 

požární službu na civilních letištích (Manuál letištních služeb [3], Předpis L14 [8], aj.), 

obecně závaznými právními předpisy na úseku požární ochrany (Zákon č. 133/1985 Sb., 

o požární ochraně [6], ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška MV č. 247/2001 Sb., 

o organizaci jednotek PO [7], ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška MV č. 255/1999 Sb, 

o technických podmínkách technických prostředků PO, ve znění pozdějších předpisů aj.) 

a dalšími souvisejícími organizačně řídícími dokumenty LKMT. 

6.2.1 Úroveň poskytované ochrany jednotkou HZS letiště 
Na základě kategorie letiště, která je odvozena od nejdelších letounů běžně 

používajících letiště a šířky jejich trupu dle přílohy č. 4 (tabulka č.1), která stanoví 

požadovaná úroveň poskytované ochrany na letišti pro hasičskou a záchranou službu. 

LKMT je zařazeno do 6. kategorie letišť, a to na základě rozměrových parametrů letadla 

Boeing 737-500 (délka letadla 33,4 metrů, šířka trupu 3,76 metrů). 

V závislosti na  kategorii letiště musí být zajištěny minimální početní stavy 

zasahujících hasičů, minimální počty záchranných a požárních vozidel a množstevní 

požadavky na základní a doplňkové hasební látky přílohy č. 4 (tabulka č. 2, 3). 

Pro danou 6. kategorii letišť je minimální početní stavy hasičů jednotky HZS 1 + 5, 

minimální požadavek na technické vybavení je dva hasičské a záchranné automobily. 

V minimálním počtu hasičů nejsou zahrnuti pracovníci operačního střediska.   

Množstevní požadavek na základní a doplňkové hasební látky pro LKMT je stanoven 

tabulkou č. 2. 

 

Základní hasební látky 

• pěna splňující minimální úroveň účinnosti A; nebo 

• pěna splňující minimální úroveň účinnosti B; nebo 

• kombinace těchto látek.  
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Tabulka č. 2 - Minimální množství požadavek na základní a doplňkové hasební látky 

Hasící pěna typ A Hasící pěna typ B Doplňková hasiva 

Kategorie 
letiště 

Voda 

 

 

 

(l) 

Výtoková 
rychlost 

pěnotvor. 
roztoku za 

minutu 

(l) 

Voda  

 

 

 

(l) 

Výtoková 
rychlost 

pěnotvor. 
roztoku za 

minutu  

(l) 

Hasicí 
prášky  

 

 

(kg) 

Halony 

 

 

 

(kg) 

Oxid 
uhličitý 
(CO2) 

 

(kg) 

6 11800 6000 7900 4000 25 225 450 

 

 

Doplňkové hasební látky 

• hasební prášky vhodné na hašení požárů kapalných uhlovodíků; nebo 

• oxid uhličitý; nebo 

• halony. 

Za účelem opětného naplnění vozidel musí být na letišti udržována rezervní zásoba 

pěnotvorné látky a doplňkové látky ekvivalentní 200 % množství těchto látek, které mají 

být připraveny na hasičských a záchranných vozidlech. 

Veškeré požadavky na zajištění poskytované úrovně hasičské a záchranné služby  

na letišti  musí být v souladu s mezinárodními předpisy [3, 8]. 

6.2.2 Základní úkoly jednotky HZS letiště 
Základním úkolem jednotky HZS je provádění záchranných a likvidačních prací při 

soustředění sil a prostředků, směřující především k záchraně osob, zvířat a materiálu.  

 

Činnosti represivní : 

� záchrana osob při LMU, jiných MU a živelních pohromách 

� likvidace požárů letadel, letištních objektů a ostatních požárů v hasebním obvodu 

� zásahy v místech, kde se nevyskytl požár či jiná MU, ale došlo ke hmotným 

škodám, ohrožení životů nebo zranění osob 

� zásahy při úniku ropných produktů a jiných nebezpečných látek při ohrožení 

životního prostředí 
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Činnosti preventivní : 

� provádění požárních asistencí při požárně nebezpečných činnostech, tj. plnění LPH 

do letadel s cestujícími na palubě, nahazování motorů a motorové zkoušky letadel, 

svařování, atd. 

� kontrola objektů a zařízení letiště 

� kontrolu a údržbu hasicích přístrojů a požárně bezpečnostních zařízení 

� školení zaměstnanců letiště a ostatních o požární ochraně 

� poskytování odborných, pohotovostních, technických a dalších služeb 

 

Ostatní činnosti : 

� výkon služby na Hlavním vstupu do neveřejného prostoru letiště H 24 

� přeprava cestujících na odbavovací ploše CENRÁL 

� výpomoc při nastupování/vystupování zdravotně a tělesně postižených cestujících 

� jiné hospodářské práce (zimní údržba provozních ploch, sečení trávy, 

nakládka/vykládka zboží, atd.) 

6.2.3 Organizační struktura jednotky HZS letiště 
Jednotka HZS je tvořen zaměstnanci Letiště Ostrava, a.s. ( dále jen „hasiči“), kteří jsou 

starší 18-ti let, zdravotně způsobilí. Činnost v jednotce vykonávají, jako své zaměstnání. 

Organizační struktura jednotky HZS je znázorněna v příloze č.5. Hasiči jsou při výkonu 

služby rozděleni do družstev, družstev o zmenšeném početním stavu, popřípadě do skupin, 

kde jsou podřízeni svým velitelům, kteří jsou oprávněni jim vydávat rozkazy. 

Minimální početní stav pro výkon služby je družstvo 1 + 5, a dále jeden hasič-operátor 

na Operačním středisku jednotky HZS (dále jen „OS HZS), což je sedm hasičů (viz 

kapitola 6.3.1). Dnešní početní stavy normované na jednu směnu jsou 9 hasičů. Útvar 

pracuje v nepřetržitém čtyřstěnném provozu H24, což odpovídá celkovému početnímu 

stavu 36 zaměstnanců.   

Jednotka je dále tvořen třemi pracovníky na denní směně (VÚ, ZVÚ, vedoucí oddělení 

služeb). Velitel jednotky HZS odpovídá za akceschopnost a činnost jemu podřízené 

jednotky. 

6.2.4 Organizační řízení jednotky HZS  
Jde o činnost jednotky HZS vedoucí k dosažení stálé organizační, technické a odborné 

způsobilosti sil a prostředků požární ochrany k plnění úkolů. Zahrnuje zajišťování 
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akceschopnosti požární techniky a technických prostředků, provádění odborné přípravy 

včetně praktických cvičení, vykonává kontroly v areálu letiště, zajišťuje funkčnost 

prostředků požární ochrany v objektech, provádí úklid prostorů., které využívá a další 

doplňkové práce (např. revize hasicích přístrojů, hydrantů). Uvedené úkoly plní HZS  

v souladu s platnými předpisy a postupy pro činnost jednotek požární ochrany (např. Řád 

chemické služby, Řád technické služby, Řád strojní služby, Řád spojové služby aj.)  

Jednotka HZS spolupracuje při odborné přípravě určených požárních hlídek,  

při školení zaměstnanců LKMT o požární ochraně a při plnění úkolů v oblasti prevence 

požární ochrany v objektech letiště.  

Zaměření odborné přípravy jednotky HZS 

Výcvik a školení letištních hasičů je prováděn v rámci pravidelné odborné přípravy 

jednotky nebo ve školících zařízeních MV ČR. Školení hasičů je prováděno dle platných 

předpisů publikovaných letištěm (např. LPP, Organizační řád, Předpis L 14 [8]) nebo 

útvarem samotným (Poplachový plán letiště, Výjezdový plán jednotky, Plán svolání 

jednotek, atd.) Dále podle metodiky jednotek PO (Cvičební řád, Bojový řád, Konspekty 

odborné přípravy, atd.).  

Požáry letadel přinášejí se sebou určité specifikum. Při četnosti vzniku LN, jsou 

velkým problémem pro zasahující hasiče praktické zkušenosti, s tímto typem MU. Dnes 

jedinou možností pro letištní hasiče, v rámci speciální odborné přípravy, je účast  

ve výcvikovém zařízení na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem. Základní výcvik  

je dvoudenní, při kterém získává zmenšené družstvo 1 + 3, základní návyky spojené 

s problematikou zásahu na havarované letadlo. Tento dvoudenní výcvik je poměrně 

finančně náročný, cena kurzu činí 1500 EUR/osoba. V ceně nejsou zahrnuty finanční 

prostředky spojené s dopravou, ubytováním a stravováním. Výuka probíhá v anglickém 

jazyce, a proto je nutno zajistit vlastního překladatele. 

6.2.5 Operační řízení jednotky HZS 
Jedná se o činnost jednotky HZS od přijetí zprávy o skutečnostech vyvolávajících 

potřebu nasazení sil a prostředků (dále jen „SaP“) k provedení požárního zásahu,  

do návratu na základnu.    

Skládá se z : 

� vyhlášení poplachu, akustickými popřípadě spojovými prostředky, 

� výjezd, SaP jednotky HZS vyjíždí do 45 sekund v době denní i noční (tato doba  
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se vztahuje nejen na letecký provoz, ale i na objekty a prostory letiště), 

� doprava na místo zásahu, s použitím zvláštních výstražných znamení a volbou 

nejkratší nebo nejvhodnější možné trasy. Základním cílem jednotky HZS letiště při 

řešení MU v leteckém provozu je dosažení zásahových časů dvou minut avšak 

nepřevyšujících tři minuty na konci každé RWY, stejně jako na kterékoliv části 

pohybové plochy za optimálních podmínek viditelnosti a povrchu, 

� průzkum, zjištění ohrožení osob, zvířat a majetku, rozsah požáru, směry šíření  

a stanovení podmínek pro použití požární techniky, 

� záchrana osob, zvířat a majetku, cílem při záchraně osob a zvířat je odstranění 

bezprostředního ohrožení jejich života, 

� zdolávání požárů s cílem lokalizace, kdy vedeným zásahem je zamezeno další 

šíření požáru a SaP jsou pro likvidaci požáru dostatečné, poté likvidace až  

do ukončení nežádoucího hoření, 

� střídání hasičů při zásahu, 

� předání místa zásahu, v případě kdy je nutné zabezpečit dohled. Provádí se písemně 

do formuláře  „ Předání místa zásahu ". 

 

Uvedené úkoly plní jednotka HZS v souladu s platnými předpisy a postupy pro činnost 

jednotek požární ochrany ([7], Dokumentace ke zdolávání požáru, Bojový řád jednotek 

PO, aj.). Jednotka HZS zasahuje bez omezení na veřejných i neveřejných prostorách areálu 

letiště. Zásahy mimo svůj hasební obvod provádí na základě podepsané Dohody  

o součinnosti mezi HZS MSK[4]. 

K praktickým zkušenostem, které letištní hasiči získávají, patří řešení MU v souvislosti 

s DN na  pozemních  komunikacích v blízkosti letiště, kde využívají svých nabytých 

znalostí a dovedností, při vyprošťování z havarovaných automobilů a poskytování 

předlékařské pomoci zraněným osobám. Zásahy při požárech obecně, u kterých jednotka 

zasahuje jen minimálně, jsou především na úrovni teorie taktiky zásahu. Dále jsou to různé 

druhy technických zásahů, spojených s vyprošťováním havarovaných vozidel, 

odstraňování následků ropných havárií (např. úniky paliva při plnění do letadla, úniky 

provozních kapalin po DN). Tyto MU se jen vzdáleně přibližují realitě možného zásahu při 

LN. Statistika zásahové činnosti jednotky HZS letiště v letech 2005 – 2007 je zobrazena 

v příloze č. 6. 

Útvar HZS bezodkladně oznamuje vzniklé požáry na letišti a výjezdy k zásahům, 

příslušnému KOPIS, resp. SOPIS HZS MSK. 



 25

6.2.6 Vybavení jednotky HZS požárními automobily 
Vybavení jednotky HZS základními a speciálními zásahovými požárními automobily 

je uvedeno v tabulkách č. 3, 4 a pomocnými požárními automobily a přívěsy v příloze č. 7. 

Tabulka č.3- Základní zásahové požární automobily 

Typ Počet Hasební  látky 

 
 

 Voda 
( litry ) 

Pěnidlo 
( litry ) 

Prášek 
( kg ) 

CO2 

( kg ) 

CAS 55/6000/800/250 
Mercedes Actros 3358A 

1 
 

6 000 
 

800 
 

250 
 
- 

CAS 32/8200/800 
Tatra 815 

 
2 

 
8 200  

 
800 

 
- 

 
- 

CAS 25/2500/400/100 
Liaz 111 

 
1 

 
2 500 

 
400 

 
100 

 
- 

 

Tabulka č.4 - Speciální zásahové požární automobily 

Typ Počet Převážené technické prostředky 

TA 
 Avia - 15 Furgon 

 
1 

prostředky pro likvidaci úniků nebezpečných 
látek, sorbční prostředky, hasivo – 360 kg CO2 

VEA 
Nissan Patrol 

 
1 

 
velitelský automobil 

 

6.3 Reakce Hasičské záchranné služby na vyhlášené stupně pohotovostí 

6.3.1 Činnost operačního střediska a jednotky HZS 

 
Činnost operačního střediska HZS 

Hlášení o vzniku LMU na LKMT je zajišťováno prostřednictvím OS HZS. OS HZS 

přijímá informaci o LMU na letišti nebo v jeho blízkosti z pracoviště ŘLP/TWR nebo  

od oznamovatele, který událost zpozoroval. ŘLP/TWR poskytne potřebné informace  

o místu vzniku LN, případně směr přiblížení letadla, typu letadla, počet cestujících  

na palubě, množství pohonných hmot, majitele letadla a doplňující informace o druhu 

závady nebo přepravovaném zboží. Následně vyhlašuje pro jednotku HZS patřičný stupeň 
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poplachu, za použití akustického zařízení a místního rozhlasového v budově HZS. 

S ohledem na typ LMU a dle rozhodnutí velitele zásahu (dále jen „VZ“)  předává tuto 

informaci KOPIS HZS MSK, záchranné zdravotní službě, vedoucímu krizového štábu,  

OS Referátu cizinecké a pohraniční policie, Vedoucímu provozu letiště, Vedoucímu útvaru 

bezpečnosti ve směně a OS Celního úřadu Mošnov. 

VZ je místě zásahu oprávněn požadovat osobní pomoc od pracovníků OBL, příslušníku 

RCPP, CÚ a pracovníků provozních a technických úseků letiště, kteří se podílí  

na záchranných a vyprošťovacích pracích. VZ je neustále ve spojení s TWR a vzájemně  

si předávají důležité informace související s místem zásahu a o technickém zabezpečení 

provozu, prostřednictvím OS HZS. 

Při LN se aktivizuje KŠ (dále jen „KŠ“) letiště, který svolává V/KŠ (dále jen „V/KŠ“). 

Štáb rovněž  poskytuje podporu pro VZ. 

Informační tok při řešení LMU na LKMT nebo v jeho blízkosti mezi jednotlivými 

složkami a jeho vazby je znázorněn na obrázku č. 8. 

Činnost jednotky HZS 
Stupně poplachu vyhlašované jednotce HZS a jejich reakce : 

� I. stupeň - Letecká nehoda - všechny mobilní prostředky HZS vyjíždí z požární 

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

K zajištění činnosti na místě nehody mohou dojíždět součinnostní záchranné, 

zdravotnické a bezpečnostní složky. Záleží na smlouvách jednotlivých letišť 

s těmito složkami. 

� II. stupeň - Plná pohotovost - všechny mobilní prostředky HZS vyjíždí z požární 

stanice  na provozní plochu, kde se rozmisťují na předem stanovených místech, 

např. na vyčkávacích místech TWY přilehlých k předpokládané použité RWY. 

Dále mohou dojíždět součinnostní složky IZS. Tyto složky povolává velitel zásahu 

a jejich povolání je závislé na kategorii letadla, počtu osob na palubě, množství 

LPH, charakteru závady a jiných okolnostech. 

� III. stupeň - Místní pohotovost - výjezd záchranných a požárních mobilních 

prostředků před požární stanici do postavení tak, aby případný výjezd k možnému 

zásahu byl co nejrychlejší a trasa na místo možného zásahu co nejkratší. TWR 

komunikuje s velitelem zásahu, kterému předává upřesňující informace v závislosti 

na vývoji situace a požadavcích velitele letadla. 
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Velitel zásahu 

Velitel zasahující jednotky HZS, zpravidla velitel směny, velitel čety nebo velitel 

družstva, se stává VZ. V případě nepřítomnosti uvedených funkcí, je velitelem zásahu 

nejzkušenější hasič (tj. hasič s nejvyšším funkčním zařazením u jednotky HZS). V areálu 

letiště je VZ velitel jednotky HZS a má přednost velení před všemi veliteli součinnostních 

jednotek IZS. 

6.3.2 Složky podílející se na řešení LMU na LKMT 
Bezpečnostní složky letištní : 

� Jednotka HZS, 

� Útvar bezpečnosti letiště, 

� Policie ČR – Referát cizinecké a pohraniční policie,  

� Celní správa – Celní úřad Mošnov. 

 

Ostatní složky letiště : 

� Řízení letového provozu, 

� Zástupci odbavovacích společností, 

� Letečtí přepravci. 

 

Mimo letištní složky : 

� Jednotky PO zařazené do Plánu svolání jednotek, 

� Záchranná zdravotní služba, 

� Policie ČR a jiné. 

6.3.3 Krizový štáb letiště 
Krizový štáb letiště je zvláštní řídící orgán, mající za úkol koordinaci subjektů, 

podílejících se na likvidaci MU (mající souvislost s letištěm), jejich následků a zajištění 

obnovy provozu letiště. Při své činnosti zejména zajišťuje koordinaci složek mimo vlastní 

místo zásahu a poskytuje podporu pro velitele zásahu. V čele KŠ stojí Vedoucí krizového 

štábu (dále jen „V/KŠ“), kterým je Bezpečností ředitel letiště, nebo jim pověřený zástupce. 
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Legenda :               informace vždy v daném směru  

informace v případě potřeby v daném směru 

řídící složka  

 

Obrázek č. 8 – Informační tok při řešení LMU na LKMT nebo v jeho blízkosti 

 

Rozhodne o 

svolání KŠ 

- na žádost VZ 

  povolává OS 

- vysílá na místo     

  události HZS 
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Vedoucí Krizového štábu – činnosti, oprávnění 

V/KŠ v prvé řadě provádí sběr informací o nastalé MU. Svolává a informuje ostatní 

členy KŠ o skutečném stavu události dle obrázku č. 9. Provádí rozhodnutí o následných 

postupech pro řešení MU, zajišťuje komunikaci s ostatními zainteresovanými složkami  

a poskytuje potřebné informace dotčeným úřadům a sdělovacím prostředkům. V/KŠ,  

má po dobu působení , t.j. po dobu trvání MU nejvyšší odpovědnost.  

V případně nepřítomnosti, kteréhokoliv ze členů KŠ jej zastupuje pověřený zástupce. 

Na základě typu MU jsou do KŠ přizváni ostatní odborníci. 

Pro účely komunikace mezi jednotlivými členy KŠ a pro komunikaci s ostatními 

složkami podílejících se na řešení jednotlivých typů MU slouží především : 

• mobilní telefony 

• radiostanice 

Pracoviště krizového štábu 

Pro činnost KŠ se zřizují pracoviště krizové štábu. To musí být napojeno na náhradní 

zdroj elektrické energie, mělo by být vybaveno nezbytnou výpočetní, komunikační, 

kancelářskou a další technikou. Prostorové požadavky na pracoviště KŠ představuje 

minimálně jednací místnost, prostor pro osoby zajišťující spojení, místnosti pro jednání 

odborných skupin, nezbytné prostory pro zabezpečení stravování, odpočinku a styku  

se sdělovacími prostředky, ostrahy pracoviště. 

 

 

Obrázek č. 9 – Složení Krizového štábu LKMT 
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6.3.4 Metody nácviku řešení MU na letišti 
Letištní pohotovostní plán poskytuje pouze teoretický rámec pro koordinovanou reakci 

na řešení mimořádné situace vzniklé na letišti nebo v jeho blízkosti. Pro určení možných 

nedostatků v LPP, např. řešení nejasností mezi jednotlivými letištními složkami  

o uskutečnitelnosti zvolených postupů a nerealistických odhadů potřeb (časy, zdroje, atd.), 

jsou nezbytná pravidelná cvičení. Nácvik plánu také umožňuje účastníkům,  

aby se dostatečně vzájemně poznali, seznámili se s prostory a zařízením letiště, a dozvěděli  

se, jak fungují ostatní služby. Cvičení podporují také osobní komunikaci.  

 

Metody provádění nácviku řešení MU podle LPP : 

� Úplná cvičení v plném rozsah - cvičení, při kterých jsou prověřovány postupy  

a koordinace všech složek zainteresovaných na likvidaci jednotlivých typů MU. Jde 

o reálné simulace jednotlivých MU, s následnou reakci zúčastněných složek. 

Cvičení jsou prováděna alespoň 2 x ročně. V měřítku složek IZS 1x za 2 roky. 

� Dílčí - částečné cvičení - cvičení zaměřené na prověření postupů a činnosti jedné 

nebo více složek. Jedná se o simulace vybraných úkolů reakce na nouzové situace, 

jako je např. likvidace požárů. Mělo by být prováděno pravidelně jednou za rok. 

� Cvičení „na stole“ - cvičení jsou zaměřená na prověření komunikačních toků mezi 

jednotlivými složkami a také na prověření kontaktů uvedených v telefonních 

seznamech. Kontrola aktuálnosti kontaktů je prováděna vícekrát ročně.  

Hlavní předpoklady pro přípravu plánu nácviku LPP jsou : 

1) personál letištních pohotovostních služeb je pravidelně zkoušen z: 

� postupů reakce na nouzové situace, první pomoci, atd.;  

� likvidace požárů;  

� nouzové evakuace včetně znalosti systémů letadla a únikových cest; 

2) jsou zkoušeny a aktualizovány spojovací a volací postupy;  

3) havarijní a zásahové cesty jsou dobře pochopeny, jsou udržovány volné a jsou   

            pravidelně kontrolovány; 

4) velící místa jsou označena, vybavena a zkoušena;  

5) k dispozici jsou prostory pro dočasný pobyt postižených osob;  
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6) jsou k dispozici (a pravidelně zkoušeny) postupy pro: 

� zvládání davů;  

� přístup k médiím;  

� přijetí rodin a nejbližších příbuzných obětí letecké nehody;  

7) odstranění vraku letadla nebo vyproštění letadla; 

8) potřeby pro obnovení služby nebo pokračování provozu na letišti, atd. 

6.4 Taktika provádění záchranných prací  

Při řešení LMU je prvořadým úkolem záchrana cestujících a posádky (dále jen „osob“). 

V případech, kdy je vyhlášená Plná pohotovost, SaP zaujímají rozmístění u RWY  

a vyčkávají přistání letadla. Předčasný vstup na RWY by vedl nejen k ohrožení 

bezpečnosti letadla, ale i samotné bezpečnosti zasahujících SaP. Brzdná dráha letadla, 

které přistává bez podvozku, může být dlouhá 600 až 800 metrů. 

V případě, že letadlo zastaví a nevznikne požár, provádějí záchranné jednotky  

ve spolupráci s posádkou letadla evakuaci cestujících. Pro evakuaci osob z paluby letadla 

slouží jak vlastní východy, tak nouzové východy, které mohou být opatřeny evakuačními 

skluzy (podle typu letadla). Vniknutí na palubu letadla je možné provést pomocí dveří, 

okenních otvorů, stropními otvory nebo přes nákladový prostor. 

� Dveře pro cestující – umožňují snadný a rychlý odchod cestujících z paluby 

letadla  do bezpečí. Tyto dveře mají otevírání i z venku letadla.  

� Nouzové okenní východy – používají se pokud se nepodaří otevřít hlavní dveře 

nebo je zapotřebí vytvořit větší počet nouzových východů. Taktéž je lze otevřít 

z vnějšku letadla (viz obr.č. 10). 

� Stropní otvory – tyto prostupy jsou pouze na některých typech letadel. Otevření  

je možné pouze zevnitř letadla. 

 

 

Obrázek č. 10 – Nouzové okenní východy 
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Dalším možným způsobem, jak provést vstup na palubu letadla, je násilné vniknutí  

a to místy k tomu určenými. Tyto místa jsou vyznačena na trupu letadla, mimo takto 

označená místa se násilný vstup na palubu letadla nedoporučuje (obr.č. 11). Pro tyto účely 

je jednotka vybavena technickými prostředky pro násilné vniknutí, jako jsou motorové 

rozbrušovací pily a hydraulické vyprošťovací zařízení. Z těchto důvodů je nutné, aby 

hasiči dostatečně znali konstrukci letadel a ovládací mechanismy vstupů. 

 

                          

 

Obrázek č. 11 – Označení míst určených k násilnému vniknutí do letadla 

 

Samotný příjezd k havarovanému letadlu musí být proveden co nejrychleji, ale zároveň 

s co největší obezřetností. Na příjezdových komunikacích se mohou nacházet trosky 

letadla, osoby, které vypadly z letadla nebo zavazadla. 

V případech, kdy nehoda je doprovázena vznikem požáru letadla je nutné podřídit 

taktiku zásahu lokalizaci požáru v místech, která slouží k evakuaci osob z paluby 

havarovaného letadla. Vozidla, která přijíždějí k požáru jako první, musí zaujmout takové 

postavení, aby sama nebyla ohrožena účinky sálavého tepla nebo kouře a pokud možno 

zasahovala po větru. Proto je zapotřebí provádět ochlazování těchto prostorů potřebných 

pro zajištění evakuace, takovým způsobem, aby byla snižována teplota okolního prostředí, 

způsobena zplodinami hoření. Vytváří se tzv. vodní cesta, která chrání cestující  

od plamenů a kouře. Po celkové evakuaci osob dochází k následné likvidaci požáru letadla. 

Pro hašení se jako hasivo používá těžká pěna, která vytvoření na povrchu hořícího 

paliva film, který zamezuje přístupu vzduchu, čímž brání, aby se těkavé látky smíchaly  

se vzduchem. Dále zajišťuje ochlazování všech konstrukčních prvků letadla. Na LKMT  

je jednotka vybavena pěnidlem Sthamex AFFF 3% které se dobře snáší s běžně 
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používanými hasicími prášky. Veškerá používaná hasiva na letištích musí být schválena 

předpisy ICAO. 

Úspěšnost evakuace je závislá na vzájemné spolupráci záchranných jednotek, posádky 

letadla a v neposlední řadě na samotných cestujících. 

 

Opatření vedoucí k minimalizaci následků LMU, která provádí posádky letadla jsou : 

����    pokud to stav letadla dovolí, prodloužit dobu letu od nahlášení problému TWR  

po přistání, 

����    poskytnout veškeré informace potřebné pro VZ (počty cestujících na palubě, 

množství paliva, přepravované nebezpečné látky, atd.), 

����    na palubě letadla zajistit potřebný klid mezi cestujícími, aby nedošlo k panice, 

přiděli cestujícím jednotlivé evakuační cesty, 

����    těsně před dosednutím letadla na RWY otevřít nouzové východy (toto  

se nedoporučuje, došlo-li už za letu ke vznícení paliva), 

����    při dosednutí na RWY, pokud to stav a situace dovolí, zastavit letadlo tak, aby byl 

usnadněn příjezd jednotky, 

����    při dosednutí letadla na RWY okamžitě zapnout hasící zařízení, 

����    uzavřít přívod paliva, hydrauliky a olejů,  

����    vypnout chod motorů a baterie. 

 

Při nouzových situacích jsou cestující povinni se řídit pokyny kapitána letadla  

a personálu. V těchto případech je nutné : 

����    sundat brýle, odstranit z kapes a oděvů veškeré ostré předměty, 

����    uvolnit vázanku nebo šátek, límec u krku, 

����    opěradlo sedadla dát do svislé polohy, pevně se připoutat bezpečnostním pásem, 

����    zachovat klid, nesnažit se opustit letadlo svévolně, protože by mohlo dojít 

k zbytečným újmám na zdraví a na životech. 

6.4.1 Odstraňování neprovozuschopných letadel po LMU 
Příčinou může být samotná letecká nehoda, vyjetí mimo RWY nebo TWY, a nebo 

prasklá pneumatika. V případech, kdy neprovozuschopné letadlo brání v provozu ostatních 

letadel, je nutné jeho včasné odstranit. Odstraňování je možno zahájit po zdokumentování 

nebo vyšetření události a po souhlasu vlastníka letadla. Při samotném odstraňování letadla 

nesmí dojit k jeho dalšímu poškození. Po celou dobu na místě nehody provádí jednotka 
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HZS požárně bezpečnostní opatření, je zde přísný zákaz kouření a zákaz vstupu 

nepovoleným osobám. Provádí se odčerpávání zbylého paliva z nádrží, s ohledem  

na charakter nehody. 

Samotné nadzvednutí letadla a vyproštění se provádí za použití speciálních 

nafukovacích vaků a rohoží, v současné době jednotka HZS letiště nedisponuje těmito 

vyprošťovacími prostředky. Při potřebě řešení těchto situací, by byla nutná spolupráce 

s útvarem Záchranné požární služby letiště Praha – Ruzyně, který má jednu sadu 

prostředků pro vyprošťování letadel. 

6.5 Řešení problému na letišti Praha - Ruzyně 

V současné době je na letišti Praha – Ruzyně vytvořeno kvalitní a dostatečné 

personálně technického zajištění pro možnosti vzniku a řešení MU. Rovněž zde byl 

zaveden systém krizového plánování a řízení, byla zpracována koordinační bezpečnostní 

dokumentace a jsou zde zavedeny jednotné postupy pro řešení MU v leteckém provozu  

a chodu letiště.  

Tyto procesy mají především zajistit následující cíle : 

••••    ochranu zdraví a životů osob, 

••••    ochranu majetku a životního prostředí, 

••••    v co nejmenší míře narušení činností provozu letiště, tak aby ekonomické 

ztráty byly minimální. 

Zavedením bezpečnostního systému na ruzyňském letišti do praxe bylo podmíněno 

pravidelným vykonáváním prověrek, a to formou cvičení. Ty byly a jsou zaměřeny  

na kontrolu realizace vytýčených cílů a jejich postupů. Zpětnou vazbou je provedení 

aktualizací dokumentace, která slouží pro řešení dané situace či stavu. 

 

 

7 Navržení metodiky postupu likvidace následků LMU na LKMT 

 
Na základě provedené analýzy a s ohledem na požadavky právních a metodických 

předpisů v oblasti letecké dopravy navrhuji následující doporučení, která by měla vést ke 

zlepšení situace v dané oblasti na LKMT : 

 
� dokončit aplikaci novelizovaného leteckého zákona - s tím je spojena i revize 

LPP letiště 
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� ujednotit dosavadní metodiku, která řeší daný typ MU 

� provést integraci SaP jednotlivých složek podílejících se na řešení LMU - 

vymezení jejich postupů činností a opatření vedoucí k minimalizaci následků 

působení účinků LMU 

� vzájemná informovanost a konzultace při tvorbě nových předpisů pro danou 

oblast 

� organizovat a pravidelně provádět součinnostní cvičení jednotlivých 

bezpečnostních složek 

� zavádět nové komunikační a informační technologie - zavedení nového 

digitálního radiokomunikačního systému TETRA nebo geografického 

informačního systému GIS 

� zkvalitnit proces přijetí tísňové zprávy – zefektivnit činnost OS HZS 

� zpracovat informační dokumentaci pro podporu VZ - například formou 

„Zásahových karet“, jejíž návrh přikládám v příloze č. 8 

7.1 Oblast personálně technického zajištění 

Je na straně organizace, která je zodpovědná za bezpečnost na letišti, aby vytvořila 

podmínky pro činnost jednotky HZS, ať už personální, tak technické. Nutností  

je dodržování početních stavů jednotky HZS [8], modernizace zásahové techniky  

a vybavenost jednotky potřebnými technickými prostředky. 

Do jisté míry by se měly eliminovat činnosti spojované s výkonem služby zaměstnanců 

HZS, které přímo nesouvisí s jejich náplní práce. Ty by mohly vést v samotném důsledku  

k nesplnění zásahového času, který je pro jednotku HZS limitujícím. Činnost jednotky 

HZS letiště by měla být spojována pouze s represivní a preventivní činností. 

Nutností je vybavení jednotky potřebnou zásahovou techniku nebo její modernizace  

a zavádění nových technických prostředků – např. DARC a MOBI-MAT [16], které jsou 

potřebné pro řešení LMU. 

7.2 Zaměření odborné přípravy útvaru HZS 

Pouze dobře sehraný a vycvičený tým, a to i při omezeném počtu pracovníků, může 

dosáhnout vysokých cílů, jakým je bezesporu záchrana lidských životů. 

Je na straně organizace, která je odpovědna za bezpečnost na letišti, aby vytvořila 

podmínky pro jejich práci, ať už personální, tak technické zajištění. Nutností je dodržování 

početních stavů útvaru HZS [8], modernizace zásahové techniky a vybavenost jednotky 
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potřebnými technickými prostředky. 

K praktickým zkušenostem, které letištní hasiči získávají, patří řešení MU v souvislosti 

s DN na  pozemních komunikacích v blízkosti letiště, kde využívají svých nabytých 

znalostí a dovedností, při vyprošťování z havarovaných automobilů a poskytování 

předlékařské pomoci zraněným osobám. Zásahy při požárech obecně, u kterých jednotka 

zasahuje jen minimálně, jsou především na úrovni teorie taktiky zásahu. Dále jsou to různé 

druhy technických zásahů, spojených s vyprošťováním havarovaných vozidel, 

odstraňování následků ropných havárií (např. úniky paliva při plnění do letadla, úniky 

provozních kapalin po DN). Tyto MU se jen vzdáleně přibližují realitě možného  

zásahu při LN. 

Kvalita práce personálu je přímo závislá na praktickém výcviku a školení. 
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8 Závěr 

 

Ve své práci jsem provedl identifikaci a analýzu platných právních a provozních 

předpisů v oblasti civilního letectví, letadlové techniky, možných typu MU souvisejících 

s leteckým provozem a zhodnocení úrovně zabezpečení leteckého provozu na Letiště 

Leoše Janáčka Ostrava. Výsledkem je navržení možnosti zlepšení metodických postupů při 

řešení LMU jednotkou Hasičské záchranné služby LKMT a možnosti zavedení systému 

plánování a řízení v oblasti krizového managementu. 

Nový impuls a trend v zajištění bezpečnosti leteckého provozu přinesla na LKMT 

transformace do působnosti a odpovědnosti Moravskoslezského kraje v červenci 2004, 

která ve svých pozitivních dopadech významně prohloubila spolupráci se složkami IZS 

MSK. Tento krok zároveň znamenal i zvýšení kvality a úrovně zajištění bezpečnosti 

leteckého provozu i areálu letiště a je předpoklad, že se tento pozitivní trend bude nadále 

rozvíjen a upevňován. 

V současné době probíhá revize LPP letiště Ostrava. Bylo by tedy na místě sjednotit 

dosavadní metodiku, která řeší daný typ MU. Měla by se provést integrace SaP 

jednotlivých složek podílejících se na řešení LMU, vymezení jejich postupů činností  

a opatření vedoucí k minimalizaci následků působení účinků LMU. K tomu by částečně 

měla přispět realizace projektu výstavby Integrovaného bezpečnostního centra v prostoru 

LKMT, které by rovněž mělo poskytnout kvalitní zázemí pro práci bezpečnostního 

managementu zainteresovaných složek.  

Další zlepšení postupů v oblasti řešení LMU je ve vzájemné informovanosti  

a konzultacích při tvorbě nových předpisů pro danou oblast, a to ze strany všech 

zúčastněných složek. Samozřejmostí je organizace a pravidelné provádění součinnostních 

cvičení jednotlivých bezpečnostních složek. 

Rezervy jsou rovněž ve spojení a vzájemné komunikaci mezi jednotlivými složkami. 

K tomuto může přispět zavedení nového digitálního radiokomunikačního systému 

TETRA nebo geografického informačního systému GIS, které by přispěly ke zkvalitnění 

činností zasahujících složek. Existuje i možnost informační podpory pro VZ při LN,  

a to například formou „Zásahových karet“ (příloha č. 8). 
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V rámci zavádění systému plánování a řízení pro ochranu života a zdraví osob, majetku 

a životního prostředí u všech složek zajišťujících bezpečnost civilního letectví doporučuji 

dále uplatňovat toto pojetí a teze : 

 

� vzájemná shoda – projednávání a zavádění nových koncepcí, kontrola a 

                                   zdokonalování bezpečnostních systému; 

� koordinace – názorů, postupu, opatření; 

� technologie – využití a zdokonalování informačních a bezpečnostních   

                             technologií; 

� komunikace – spojení, informační toky; 

� kontinuita – souvislosti, návaznosti, celistvosti; 

� atd. 

 

Aby tento systém byl plně funkční je důležitá týmová spolupráce krizového 

managementu, která mu dodává novou hodnotu, a to díky vyšším kompetencím 

odpovědných zaměstnanců, vyšší zainteresovanosti při tvorbě dokumentů a aktivitám 

podporujících budování týmu. 

Maximalizace schopností bezpečnostního systému úspěšně vyřešit krizovou situaci 

v co nejkratší době s minimálními ztrátami na lidských životech a materiálních hodnotách 

jsou hlavními cíli krizového managementu Letiště Leoše Janáčka Ostrava pro následující 

období. 

 S rozvojem letiště a stále se zvyšujícím leteckým provozem bude na provozovateli 

letiště, zajistit potřebnou míru zabezpečení leteckého provozu, a to i na straně 

Hasičské záchranné služby letiště. 
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9 Použité zkratky 

 

LKMT Letiště Leoše Janáčka Ostrava 

LMU Letecká mimořádná událost 

ICAO Mezinárodní organizace pro civilní letectví 

ÚCL Úřad pro civilní letectví 

ŘLP ČR Řízení letového provozu ČR 

ÚZPLN Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod 

ACRO Aircraft Crashes Record Office (Úřad pro evidenci LN) 

LN Letecká nehoda 

I Incident 

CFIT Srážka s terénem při řízeném letu 

HZS Hasičská záchranná služba  

OP Odbavovací plocha 

TWY Pojezdová dráha   

RWY Vzletová a přistávací dráha 

IZS Integrovaný záchranný systém 

HZS MSK Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

SaP Síly a prostředky 

OS Operační středisko 

KOPIS Krajské operační středisko 

SOPIS Sektorové operační středisko 

MU Mimořádná událost 

LPP Letištní pohotovostní plán 

KŠ Krizový štáb 

V/KŠ Vedoucí krizového štábu 

VPL Vedoucí provozu letiště 

RCPP Referát cizinecké a pohraniční policie 

LPH Letecké pohonné hmoty 

ÚPL Útvar provozu letiště 
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Příloha č .1 

Výčet souvisejících mezinárodních předpisů v civilním letectví (výběr) 

 

 

Směrnice Evropského parlamentu a rady 

 

• Směrnice rady 94/56/ES (21.11.1994), kterou se zavádějí základní zásady 

                        pro vyšetřování nehod a nahodilých událostí v civilním letectví 

 

• Směrnice Evropského parlamentu a rady 2003/42/ES (13.6.2003), o hlášení 

událostí v civilním letectví 

 

Nařízení Evropského parlamentu, rady a komise 

 

• Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1592/2002 (15.7.2002),  

o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské 

agentury pro bezpečnost letectví. 

 

• Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 2320/2002 (16.12.2002), 

kterým se stanoví společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví. 

 

• Nařízení Evropské komise (ES) č. 437/2007 (20.4.2007) , kterým se stanoví 

                        prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č .2 

Provozní výkony na regionálních letištích v ČR 

 

Graf č. 1 – Statistika provozních výkonů v počtu pohybů letadel (start/přistání) 

Graf č. 2 – Statistika provozních výkonů v osobní přepravě cestujících 

 

Graf č. 3 – Statistika provozních výkonů v nákladní přepravě (CARGO) 
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Příloha č .3 

Letecká mapa LKMT 

 

 

 

 



Příloha č. 4 

Úroveň poskytované ochrany jednotkou HZS letiště 

 

Tabulka č. 1- Kategorie letiště pro hasičskou a záchrannou službu 

 

Kategorie 
letiště 

Celková délka letounu Maximální 
šířka trupu 

1 0 m až, ale ne včetně 9 m 2 m 

2 9 m až, ale ne včetně 12 m 2 m 

3 12 m až, ale ne včetně 18 m 3 m 

4 18 m až, ale ne včetně 24 m 4 m 

5 24 m až, ale ne včetně 28 m 4 m 

6 28 m až, ale ne včetně 39 m 5 m 

7 39 m až, ale ne včetně 49 m 5 m 

8 49 m až, ale ne včetně 61 m 7 m 

9 61 m až, ale ne včetně 76 m 7 m 

10 76 m až, ale ne včetně 90 m 8 m 

 

 

Tabulka č. 2 - Minimální počty sil a techniky pro jednotlivé kategorie letiště 

 

Kategorie 
letiště 

Minimální počty 
hasičů 

Hasičská a záchranná 
vozidla 

1 - - 

2 - - 

3 1 + 3 1 

4 1 + 3 1 

5 1 + 5 1 

6 1 + 5 2 

7 1 + 5 2 

8 1 + 3 a 1 + 5 3 

9 1 + 3 a 1 + 5 3 

10 1 + 5 a 1 + 5 3 

 



Tabulka č. 3 - Minimální množství potřebného hasiva pro jednotlivé kategorie letiště 

 

Hasící pěna typ A Hasící pěna typ B Doplňková hasiva 

Kategorie 
letiště 

Voda 

 

 

 

(l) 

Výtoková 
rychlost 

pěnotvor. 
roztoku za 

minutu 

(l) 

Voda  

 

 

 

(l) 

Výtoková 
rychlost 

pěnotvor. 
roztoku za 

minutu  

(l) 

Hasicí 
prášky  

 

 

(kg) 

Halony 

 

 

 

(kg) 

Oxid 
uhličitý 
(CO2) 

 

(kg) 

1 350 350 230 230 45 45 90 

2 1000 800 670 550 90 90 180 

3 1800 1300 1200 900 135 135 270 

4 3600 2600 2400 1800 135 135 270 

5 8100 4500 4500 3000 180 180 360 

6 11800 6000 7900 4000 225 225 450 

7 18200 7900 12100 5300 225 225 450 

8 27300 10800 18200 7200 450 450 900 

9 36400 13500 24300 9000 450 450 900 

10 48200 16600 32300 11200 450 450 900 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 5 

Organizační struktura útvaru HZS letiště 

 

Velitel útvaru HZS

Zástupce velitele 
útvaru HZS

Oddělení represe Oddělení operačního střediska

Velitel směny

Vedoucí 

operačního 

střediska

Hasič - operátor

Chemická

služba

Strojní službaPrevence

Technická 
služba

Vedoucí odd. 
služeb 

Velitel 

družstva

Spojová služba

Hasič -

strojník

Hasič -

strojník

Hasič

Hasič

Hasič -

strojník

Hasič

Výkon službyVýkon službyVýkon službyVýkon služby

Směny čSměny čSměny čSměny č. . . . 1 1 1 1 ---- 4444

 



Příloha č. 6 

Statistika zásahové činnosti jednotky HZS letiště v letech 2005 – 2007 

 

Tabulka č. 1 – Zásahy při mimořádných událostech 

 

Druh události ( rok ) 
 

2005 
 

2006 
 

2007 
 

Požáry 
 

2 

 

0 

 

1 

 

Dopravní nehody 
 

19 

 

5 

 

9 

 

Ropné havárie 
 

1 

 

7 

 

5 

 

Únik látek 
 

3 

 

1 

 

0 

 

Technologické pomoci 
 

0 

 

1 

 

0 

 

Technické pomoci 
 

1 

 

11 

 

13 

 

LMU 
 

6 

 

24 

 

9 

 

Plané poplachy 
 

0 

 

0 

 

8 

 

Sanitní převozy 
 

4 

 

5 

 

16 

 

Celkem 
 

 
36 

 
54 61 

 

Tabulka č. 2 – Asistenční činnost 

 

Druh události ( rok ) 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

Plnění, odsávání a 

manipulace s LPH 

179 

 

79 

 

143 

 

Nahazování motorů, starty 

 

 

4 

 

3 

 

4 

 

Svařování a řezání, požárně 

nebezpečné práce 

1 

 

3 

 

5 

 

Celkem 

 

 

184 

 

85 152 

 

 



Příloha č. 7 

Vybavení jednotky HZS pomocnými požárními automobily a přívěsy 

(Tabulka č. 1–2) 

Tabulka č.1 - Pomocné požární automobily 

 

Typ Počet Převážené technické prostředky 

UA 

 FORT Tranzit 

 

2 

zdravotní materiál (automatický defibrilátor, 

vakuové dlahy, atd.) 

A 
SOLARIS 

 

2 

autobus pro přepravu osob 

 

Tabulka č.2 – Požární přívěsy 

 
Typ Počet Převážené technické prostředky 

Přívěs 
Agregát na LP 

 

1 

pro přepravu agregátu na lehkou pěnu + pěnidlo 

Přívěs  

 PPS 12 

 

1 

pro přepravu PPS 12 + technických prostředků 

Přívěs 

do 750 kg 

 

1 

pro přepravu materiálu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 8 

Návrh „Zásahové karty“ 

Zásahová karta 

 

AIRBUS A 310 
 

 

 

 

Stupeň poplachu :     velký rozsah ( nad 100 osob )                                                                  

                                                                                                       III.      

 

Síly a prostředky IZS :  

HZS MSK : 3 x CAS ( I. vozy ), 4 x CAS 32, 2 x KHA  

                      - dále dle potřeby VZ 

Policie ČR : síly a prostředky PČR pro danou oblast 

ZZS : dle traumatologického plánu 

Ostatní složky : dle potřeby VZ v souladu s poplach. plánem  IZS                                

 



 

Technická specifikace letadla :  

 

Typ letadla:    
Airbus   A 310    

 

Série : 304/325 

Motory :     
2 x proudový; Pratt Whitney PW 4000 nebo   

                       General Electric CF6-80C2A2  

*     Kapacita cestujících :     201 – 207                                                   

Kapacita posádky :    2 + 7 

Délka letadla :     46,66 m 

Rozpětí letadla :    43,80 m 

Šířka trupu: 5,64 m 

Celková výška letadla : 15,95 m 

Max. vzletová hmotnost : 164 000 kg 

Max. užitečná hmotnost : 35000 kg 

**   Max. množství paliva : 54 800 kg / 68 500 litrů 

Množství hydraulického 
oleje : 

120 litrů 

Max. cestovní rychlost : 950 km/h 

Max. dolet:     5150 km  

Počet nouzových východů : 6 

Počet evakuačních skluzů : 6 

           *  podle uspořádání sedadel        **  hustota JET A -1, při 15°C - kg.m
-3

, max. 775-840 

 

 
Další informace : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Profil letadla : 

 
 
Interiér letadla : 
 

 
 

 

 
 

 

 



Nouzové východy a prostředky k evakuaci : 
 

 

 

 
 

 

,  - dveře pro vstup/výstup cestující; rozměry 1,93m x 1,07m 

,  - nouzové východy na křídlo letadla; rozměry 1,39m x 0,67m 

,  - servisní dveře; rozměry 1,93m x 1,07m 

 

                                                                                      

 

 



 
Rozmístění systémů : 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


