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HODAČ, Zdeněk. Využití vrtulníků u HZS ČR. Ostrava : Vysoká škola  

báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008. 58 s. 

 

 Diplomová práce shrnuje informace o současném využití vrtulníků u Hasičského 

záchranného sboru České republiky. Statisticky vyhodnocuje nasazení vrtulníků při zásazích 

jednotek HZS ČR. Charakterizuje složky, které využívají vrtulníky a vyhodnocuje možnosti 

nasazení těchto vrtulníků. Popisuje a vyhodnocuje vybavení a přípravu na nasazení 

příslušníků HZS ČR. Vyhodnocuje poznatky a zkušenosti z realizovaných cvičení a zásahů. 

Formuluje doporučení pro další léta a ke zefektivnění využití vrtulníků u HZS ČR. 

 

 

 

 

 

HODAC, Zdenek. Usage helicopters at HZS CR. Ostrava : 

VŠB – Technical university of Ostrava, 2008. 57 p. 

 

Thesis summarises information on contemporary usage of helicopters at Fire - Fighting 

Rescue Body of the Czech Republic. Statistically evaluates putting helicopters at operation 

periods of HZS CR. It characterizes the components that the helicopters explore and it 

evaluates the possibilities of putting there helicopters. It describes and evaluates the 

equipment and preparation on putting of members of HZS CR. It evaluates piece of 

knowledge and experience from realized practices and operations. Formulates 

recommendation for farther years  and to get effective the usage of helicopters at HZS CR. 
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2. Seznam použitých zkratek 

 

IFR  Pravidla pro lety podle přístrojů (instrument flights rules) 

HZS ČR  Hasičský záchranný sbor České republiky 

PČR  Policie České republiky 

PO  Požární ochrana 

LZS  Letecká záchranná služba 

OPIS MV GŘ HZS ČR Operační a informační středisko ministerstva vnitra generálního 

ředitelství HZS ČR 

KOPIS HZS Krajské operační a informační středisko HZS 

NATO  Severoatlantická aliance 

SAR  Pátrání a záchrana (search and rescue) 

ICAO  Mezinárodní organizace civilního letectví 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

AČR  Armáda České republiky 

VFR  Pravidla pro lety za viditelnosti (visual flights rules) 

EU  Evropská unie 

PS  Požární stříkačka 

VZ  Velitel zásahu 

JPO  Jednotka požární ochrany 

VMC  Meteorologické podmínky pro lety za viditelnosti (visual meteorological 

condicions) 

IMC Meteorologické podmínky pro lety podle přístrojů (instrument meteorological 

condicions) 
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3. Úvod 

 

 Cílem této diplomové práce je charakterizovat zásahy při mimořádných událostech 

s nasazením vrtulníků, vyhodnotit jejich nasazení a formulovat doporučení ke zlepšení           

a zefektivnění jejich nasazení u HZS ČR. Nejprve je nutno statisticky vyhodnotit nasazení 

vrtulníků při zásazích jednotek HZS ČR. Dále charakterizovat složky v České republice, které 

využívají vrtulníky a vyhodnotit možnosti nasazení těchto vrtulníků. Popsat a vyhodnotit 

vybavení a přípravu na nasazení příslušníků HZS ČR s použitím vrtulníků. Vyhodnotit 

poznatky a zkušenosti z realizovaných cvičení a zásahů. Na základě získaných informací         

a poznatků navrhnout doporučení pro další období pro zefektivnění využití vrtulníků u HZS 

ČR.            

 Pro vypracování tohoto dokumentu jsem se mimo jiné snažil využít svých téměř 

osmnáctiletých zkušeností získaných v oboru civilního letectví, kde jsem prozatím dosáhl 

kvalifikace Obchodní pilot letounů CPL (Commercial pilot licence). 
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4. Statistika nasazení a využití vrtulníků u Hasičského záchranného sboru České 

   republiky 

 

Statistické vedení údajů o činnosti HZS ČR je vedeno v elektronické podobě pomocí 

softwaru „Statistické sledování událostí“. V této aplikaci lze filtrovat události podle různých 

aspektů. Jedním z těchto aspektů je příznak „Použita letecká technika“. Podle tohoto příznaku 

lze filtrovat události, při nichž byla použita letecká technika. Tato informace však není dále 

členěna. Nelze zjistit, zda byl použit vrtulník nebo letoun, zda byla letecká technika použita 

k leteckému hašení, k záchraně osob pomocí lanové techniky, přepravě materiálu či osob     

na místo zásahu a dalším činnostem.  

Statistické informace týkající se nasazení vrtulníků jsem byl nucen získávat postupně 

pouze z údajů, které mi poskytly z vlastních záznamů velitelé leteckých záchranářských 

skupin jednotlivých předurčených HZS krajů. Údaje z Jihomoravského kraje nebylo možno 

dohledat. Podařilo se mi získat údaje pouze za rok 2006 a 2007. Zásahy za toto období se mi 

podařilo roztřídit pouze na hašení požárů a ostatní zásahy. Neexistují záznamy, o jaký druh 

zásahu se jednalo. Dále se mi podařilo získat informace o počtu uskutečněných cvičení 

spolupráce předurčených HZS krajů s provozovateli vrtulníkové techniky. Tyto údaje jsem 

zaznamenal do tabulek  1. a 2. a dále do grafů  1. a 2. 

 

Předurčený HZS 

kraje 

Hašení lesních 

požárů 

Ostatní zásahy Výcvik 

Hl. m. Praha a 

Středočeský 

12 10 23 

Karlovarský  0 7 

Plzeňský  7 9 

Jihomoravský  - - 

Zlínský  1 4 

Olomoucký  1 4 

Moravskoslezský  4 12 

Královéhradecký  4 5 

 

Tabulka  1 Statistika za rok 2006 (zdroj předurčené HZS krajů) 
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Graf  1 Využití vrtulníků předurčenými HZS krajů v roce 2006 

(zdroj předurčené HZS krajů) 

 

 

 

Předurčený HZS 

kraje 

Hašení lesních 

požárů 

Ostatní zásahy Výcvik 

Hl. m. Praha a 

Středočeský 

4 33 29 

Karlovarský  0 5 

Plzeňský  8 10 

Jihomoravský  - - 

Zlínský  2 5 

Olomoucký  1 4 

Moravskoslezský  4 13 

Královéhradecký  6 5 

 

Tabulka  2 Statistika za rok 2007 (zdroj předurčené HZS krajů) 
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Graf  2 Využití vrtulníků předurčenými HZS krajů v roce 2007 

(zdroj předurčené HZS krajů) 

 

 

 Pro vypracování statistického vyhodnocení by bylo nutno nashromáždit informace 

alespoň za pět po sobě následujících let, což bylo vzhledem k současnému způsobu a úrovni 

vedení statistických údajů u HZS ČR nemožné. 
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5. Charakteristika složek (provozovatelů) využívajících vrtulníky a možnosti nasazení 

    těchto vrtulníků 

 

5.1. Letecká služba Policie České republiky 

Jejím prvořadým úkolem je pohotovostní zajištění policejních akcí na záchranu života 

či odvrácení hrozícího nebezpečí, pátrání po pohřešovaných osobách, nebezpečných 

pachatelích a pachatelích závažných trestných činů.    

 Letecká služba provádí hlídkové a průzkumné lety spojené s ostrahou státních hranic, 

s pátráním po odcizených motorových vozidlech, s dopravním průzkumem a řízením dopravy 

či s hledáním důkazů a pořizováním dokumentace při objasňování trestných činů. 

 V rámci služby policie veřejnosti se policejní vrtulníky podílejí na provozu letecké 

záchranné služby, na realizaci transplantačního programu a repatriaci postižených                 

ze zahraničí. Letecká záchranná služba je prostřednictvím letecké služby PČR zajišťována       

na třech stanovištích v ČR. Jedná se o základny v Praze, Brně a v Hradci králové.Pro tyto lety 

jsou využívány vrtulníky EC-135. Vrtulníky mají přístrojové vybavení, které jim umožňuje 

provádět lety v nepříznivých meteorologických podmínkách (IFR), ve dne i v noci. 

 Dále mohou být vrtulníky PČR nasazovány pro účely Hasičského záchranného sboru 

České republiky na záchranné a přepravní lety při velkých požárech, záplavách a jiných 

katastrofách [3]. Tyto jsou dislokovány na základně Letecké služby PČR na letišti v Praze – 

Ruzyni. 

Vrtulníky Letecké služby Policie České republiky mohou být využívány zejména k: 

- záchraně a evakuaci osob a záchranným pracím pomocí palubního jeřábu a lanové 

techniky prováděné leteckými záchranáři HZS ČR z předurčených HZS krajů (HZS 

hlavního města Prahy, Středočeského kraje se sídlem v Kladně, Královéhradeckého 

kraje a Jihomoravského kraje) a leteckými záchranáři horské služby České republiky 

- hašení požárů 

- vzdušnému průzkumu, řízení zásahu a dokumentování mimořádné události 

- přepravě jednotek PO na místo zásahu 

- přepravě (evakuace) Osob nebo materiálu z ohrožených míst 

- dopravě speciálních prostředků a nezbytných potřeb na místo zásahu 

- dopravě humanitární pomoci obyvatelstvu v nepřístupných oblastech 

- přepravě odborníků a specialistů na místo zásahu 
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5.1.1. Vrtulníky používané leteckou službou Policie České republiky 

5.1.1.1. Popis vrtulníku Bell-412 

Bell 412 (obr. 1) byl vyvinut z modelu 212. Pro snížení hlučnosti a vibrací byl 

dvoulistý rotor nahrazen čtyřlistým, poháněným dvěma turbohřídelovými motory. Jelikož 

Bell 412 neodpovídá předpisům JAR OPS 3 o vrtulnících v LZS (evropské letecké předpisy  

u nás v platnosti od roku 2005), nemůže již sloužit jako letecká ambulance. Přesto u nás stále 

slouží například jako hasičský, pátrací, pro URNu (Útvar rychlého nasazení) a může 

transportovat početnější záchranný tým na místo hromadného neštěstí, nebo osoby vyproštěné 

nebo zachráněné z nepřístupných míst do bezpečí. Výhodou tohoto vrtulníku je totiž jeho 

velká prostornost, jako záchranný mohl mít až dva sedící a dva ležící pacienty nebo v jiné 

verzi může mít 14 cestujících. Bell 412 byl kvůli výše uvedeným předpisům na stanicích 

letecký záchranky nahrazen policejním EC-135 [4].     

 Vrtulník Bell-412 má pro účely HZS ČR význam především jako vrtulník transportní, 

pro záchranu osob z nepřístupných míst pomocí palubního jeřábu nebo v podvěsu a 

v neposlední řadě též pro hašení lesních požárů pomocí závěsného vaku, který pojme 900 l 

vody na hašení (obr. 2). 

 

     

                     Obrázek 1 Vrtulník Bell-412                       Obrázek 2 Vrtulník Bell-412 s podvěšeným Bambi vakem
              (foto Pavel Forst)                                                                            (foto Pavel Forst) 
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Základní takticko technická data vrtulníku Bell-412 [8] 

• posádka       2-3 osoby 

• maximální vzletová hmotnost    5398 kg 

• dolet        550 km 

• maximální rychlost      260 km/h 

• praktický dostup      6100 m 

• maximální počet přepravovaných osob   13 osob  

        + 2 – 3 záchranáři 

• maximální hmotnost břemene palubního jeřábu            272 kg 

 

5.1.1.2. Popis vrtulníku EC-135 

 Vrtulník EC-135 (obr. 3, 4) je lehký víceúčelový vrtulník se čtyřlistým rotorem 

poháněným dvěma turbohřídelovými motory. Jeho vývoj začal počátkem devadesátých let. 

Původně byl vyvinut Bo-108, po několika změnách vznikl EC-135. Interiér má upraven tak, 

aby se do něho vešlo 7 cestujících, nebo plně vybavená záchranná jednotka. Hlukový stupeň  

a možnost úrazu redukuje ocasní rotor (fenestron) [9]. Avionické vybavení je na velmi 

vysoké úrovni, vrtulník je schopen letu za velmi nepříznivých meteorologických podmínek 

(IFR) jak ve dne, tak i v noci.       

 V současné době používá Letecká služba Policie České republiky 10 vrtulníků        

EC-135, z nichž všechny jsou vybaveny pro použití k záchraně a evakuaci osob a záchranným 

pracím pomocí lanové techniky, z toho 3 vrtulníky jsou vybaveny pro použití v letecké 

záchranné službě. 

Základní takticko technická data vrtulníku EC-135 [8] 

• posádka       1-2 osoby 

• maximální vzletová hmotnost    2835 kg 

• dolet        660 km 

• Cestovní rychlost      254 km/h 

• maximální rychlost      287 km/h 

• praktický dostup      6100 m 
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• maximální počet přepravovaných osob   5 osob   

                 + 2 – 3 záchranáři 

      

                           Obrázek 3 Vrtulník EC-135                                                   Obrázek 4 Vrtulník EC-135    

 

5.1.1.3. Popis vrtulníku Bo-105 

Vrtulník Bo-105 (obr. 5, 6) je lehký víceúčelový vrtulník se dvěma turbohřídelovými 

motory. Byl a je používán v mnoha verzích v mnoha státech. Vrtulníky Bo-105 jsou u nás     

u Letecké služby Policie České republiky provozovány od května 1991. Pro dobré technické 

vlastnosti byla jedna Bo-105 provizorně doplněna zdravotnickou zástavbou. Vrtulník se       

při záchranných operacích osvědčil natolik, že bylo rozhodnuto o definitivním řešení 

zdravotnické zástavby a trvalém vyčlenění vrtulníku pro potřeby záchranné služby.                     

Od r. 1995 trvale plnil úkoly na středisku LZS v Hradci Králové. Záchranná Bo-105 je 

dobrým příkladem toho, jak se malý prostor dá plně a efektivně využít. Vedle pilota zády      

ke směru letu sedí lékař, který je tak optimálně za hlavou pacienta a má dokonalý přehled      

o funkci přístrojů rozmístěných na stěně před jeho očima. Za sedadlem pilota čelem                        

k pacientovi sedí zdravotník – záchranář [10].      

 Jelikož Bo-105 neodpovídá předpisům JAR OPS 3 o vrtulnících v LZS (evropské 

letecké předpisy u nás v platnosti od roku 2005), nemůže již sloužit jako letecká ambulance. 

V současné době je Leteckou službou Policie České republiky využíván převážně k výcviku 

pilotů. 

Základní takticko technická data vrtulníku EC-135 [8] 

• posádka       1-2 osoby 
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• maximální vzletová hmotnost    2500 kg 

• dolet        600 km 

• maximální rychlost      268 km/h 

• praktický dostup      5500 m 

• maximální počet přepravovaných osob   3 osob   

                  + 1 – 2 záchranáři 

• palubní jeřáb není instalován 

 

      

       Obrázek 5 Vrtulník Bo-105 (foto Pavel Forst)                         Obrázek 6 Vrtulník Bo-105 (foto Pavel Forst) 

 

5.1.1.4. Způsoby vyžadování vrtulníků Letecké služby Policie České republiky [8] 

a) předurčené HZS krajů 

O vyžádání vrtulníku Letecké služby Policie České republiky rozhoduje velitel zásahu, 

operační důstojník nebo řídící důstojník předurčeného HZS kraje dle následujícího schématu 

(obr. 7): 
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Obrázek 7 Schéma vyžadování vrtulníku Letecké služby Policie České republiky předurčenými HZS krajů 

 
Jedná se o takzvané přímé povolání vrtulníku, které se vztahuje pouze na první z výše 

uvedených činností, tedy na záchranu a evakuaci osob a záchranné práce. Zároveň se jedná               

o nejrychlejší a tedy z hlediska včasného zásahu nejvýhodnější způsob povolání vrtulníku.       

Na ostatní činnosti dle výše uvedeného seznamu se vztahuje způsob povolání vrtulníku 

prostřednictvím OPIS MV GŘ HZS ČR (obr. 8): 

 

Obrázek 8 Schéma vyžadování vrtulníku Letecké služby Policie České republiky předurčenými HZS krajů 
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b) ostatní HZS krajů 

O vyžádání vrtulníku Letecké služby Policie České republiky rozhoduje velitel zásahu, 

operační důstojník nebo řídící důstojník HZS kraje shodným postupem, jako v předešlém 

případě dle schématu (obr. 8). 

c) MV-GŘ HZS ČR 

 

O vyžádání vrtulníku Letecké služby Policie České republiky rozhoduje řídící důstojník MV-

GŘ HZS ČR dle následujícího schématu (obr. 9): 

 

 
Obrázek 9 Schéma vyžadování vrtulníku Letecké služby Policie České republiky MV-GŘ HZS ČR 

 

5.2. Armáda České republiky 

 

Armáda České republiky je hlavní složkou ozbrojených sil České republiky, které dále 

tvoří Vojenská kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž. Hlavním posláním ozbrojených 

sil České republiky je zabezpečení obrany území České republiky. Armáda České republiky 

je zapojena do integrované vojenské struktury NATO, do systému obranného, operačního                

a civilního nouzového plánování, do procedurálních a organizačních aspektů jaderných 

konzultací a do společných cvičení a operací [1]. 

Letectvo Armády české republiky zabezpečuje pro ministerstvo dopravy službu SAR 

(Search And Rescue), tedy pátrací a záchrannou službu.    
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 Vývoj letecké pátrací a záchranné služby je úzce spjat s rozvojem civilního                           

i vojenského letectví po druhé světové válce. 7. prosince 1944 vznikla „Úmluva                           

o mezinárodním civilním letectví“, tzv. Chicagská úmluva, na jejímž základě byla následně 

po válce zřízena Mezinárodní organizace civilního letectví (ICAO). Chicagskou úmluvu 

podepsalo tehdejší ČSR 18. dubna 1945, samotná Úmluva pak byla ratifikována 1. března 

1947.           

 Služba SAR je ve všech signatářských státech Chicagské úmluvy zřízena za účelem 

včasného poskytnutí pomoci a záchrany osádek a cestujících v havarijních situacích, ať už se 

jedná o letouny civilní či vojenské v mírových podmínkách. Záchrana lidských životů je 

základním a prioritním úkolem služby pátrání a záchrany. Při každé letecké nehodě mohou 

být lidé, kteří událost přežijí, potřebují pomoc a jejichž naděje na přežití nehody se zmenšuje 

s každou uplynulou minutou, tzn. rychlost vyhledání osob v ohrožení a rychlost provedení 

zásahu je klíčová pro jejich úspěšnou záchranu.      

 V systému letecké pátrací a záchranné služby – SAR jsou na území ČR v pohotovosti 

24 hodin denně dva vrtulníky W-3A Sokol na dvou stanovištích. Na letišti Líně u Plzně 

pokrývající primárně západní část území ČR a v Přerově je pak v pohotovosti vrtulník 

pokrývající primárně východní část Čech a celou Moravu.    

 Vrtulníky W-3A Sokol Armády ČR začleněné do systému SAR (kdy plní úkoly 

vyplývající z ustanovení § 49 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a § 23 zákona 

č. 219/1999 Sb. o ozbrojených silách České Republiky) lze využít pro spolupráci s IZS. Tyto 

vrtulníky lze vyžadovat v případě nutnosti podpory zásahu, kde hrozí nebezpečí ohrožení 

života a zdraví, škod velkého rozsahu nebo ohrožení životního prostředí a tuto podporu není 

možné realizovat jiným způsobem. Spolupráce s IZS prostřednictvím hasičských 

záchranných sborů (HZS) je zakotvena ve směrnici pro vyžadování a zapojení vrtulníků 

Armády České Republiky v rámci integrovaného záchranného systému.  

Dále jsou na letišti v Praze – Kbelích dislokovány vrtulníky W-3A Sokol a Mi-17, 

které je možno použít pro hašení požárů pomocí Bambi vaku umístěného pro tyto účely                

na téže základně. Bambi vak má kapacitu 1600 l vody na hašení. Tento Bambi vak je pouze 

pro použití Armády České republiky pro hašení požárů ve vojenských prostorech. Použití                 

pro potřeby HZS ČR není legislativně řešeno. To však nevylučuje jeho nasazení v případě 

nutnosti, jak jsme se přesvědčili již v minulosti, například při rozsáhlém požáru v Českém 

Švýcarsku v roce 2006, který zasáhl 25 hektarů národního parku [5]. Právě zde byl nasazen               

i vrtulník W-3A Sokol s Bambi vakem.       
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 Vrtulník v pohotovosti SAR lze použít pro účely HZS ČR pouze v těch případech,              

kdy nebude řešit úkoly dle zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a zákona č. 219/1999 Sb. 

o ozbrojených silách České republiky. 

Dále letectvo AČR zajišťuje leteckou záchrannou službu na jednom z deseti stanovišť 

LZS v České republice a to na letišti Líně u Plzně. Letecká záchranná služba používá                     

v současné době vrtulník W-3A Sokol. Zdravotnická část posádky ve vrtulníku je vždy 

minimálně dvoučlenná ve složení lékař a záchranář, který má odbornou kvalifikaci alespoň 

středního zdravotnického pracovníka. Vedoucím celé skupiny letecké (vrtulníkové) záchranné 

služby je lékař, který je však při provádění letové činnosti a zajištění bezpečnosti při provozu 

vrtulníku vázán rozhodnutími pilota [7]. 

 

Vrtulníky Armády České republiky mohou být využívány zejména k: 

 

- záchraně a evakuaci osob a záchranným pracím pomocí palubního jeřábu a lanové 

techniky prováděné leteckými záchranáři Armády České republiky a leteckými 

záchranáři Hasičského záchranného sboru České republiky z předurčených HZS krajů 

(HZS Plzeňského kraje, Karlovarského kraje, Olomouckého kraje, 

Moravskoslezského kraje a Zlínského kraje) 

- vzdušnému průzkumu, řízení zásahu a dokumentování mimořádné události 

- přepravě jednotek PO na místo zásahu 

- přepravě (evakuace) Osob nebo materiálu z ohrožených míst 

- dopravě speciálních prostředků a nezbytných potřeb na místo zásahu 

- dopravě humanitární pomoci obyvatelstvu v nepřístupných oblastech 

- přepravě odborníků a specialistů na místo zásahu 

 

 

5.2.1. Vrtulníky používané Armádou České republiky 

 

5.2.1.1. Popis vrtulníku W – 3 A SOKOL 

 

Vrtulník W-3A Sokol (obr. 10, 11) je určen k přepravě maximálně 10 osob nebo 

materiálu o hmotnosti do 2 100 kg a pro leteckou pátrací záchrannou službu (SAR).                        

Je vybaven čtyřlistým hlavním rotorem s tlumičem vibrací a zařízením pro zabránění tvorby 

námrazy. Vnitřní nádrže pojmou až 1 700 litrů paliva. Instalovat lze rovněž přídavné nádrže   
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o celkovém objemu 1 100 litrů. Vrtulník má moderní avionické vybavení, které umožňuje 

jeho použití za všech povětrnostních podmínek (IFR), především za podmínek tvorby 

námrazy, ve dne i v noci.           

 V současné době používá Armáda České republiky 10 vrtulníků W-3A Sokol, z nichž 

všechny jsou vybaveny pro použití k záchraně a evakuaci osob a záchranným pracím pomocí 

palubního jeřábu a lanové techniky, 6 vrtulníků je vybaveno pro použití v letecké záchranné 

službě [7]. 

Základní takticko technická data vrtulníku W-3A SOKOL [7] 

• Cestovní rychlost: 235 km/h 

• Dolet (s maximální zásobou paliva): 1 225 km 

• Praktický dostup: 4 650 m 

• Stoupavost u země: 9,1 m/s 

• Únosnost: 2 100 kg 

• Hmotnost prázdného vrtulníku: 3 300 kg 

• Maximální vzletová hmotnost: 6 400 kg 

• Maximální hmotnost břemene palubního jeřábu: 270 kg 

 

       

   Obrázek 10 Vrtulník W-3A Sokol (foto Jiří Kohout)               Obrázek 11 Vrtulník W-3A Sokol (foto Jiří Kohout) 
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5.2.1.2. Popis vrtulníku Mi – 17, Mi – 171Š 

Střední víceúčelový dvoumotorový turbohřídelový vrtulník Mi-17 (obr. 13) je 

klasického uspořádání s pětilistým nosným a třílistým vyrovnávacím rotorem, určený 

zejména k přepravě osob. Vstupní otvory motorů mají deflektory pro separaci pevných částic 

ve vzduchu (písek, prach atd.). Je vybaven vynikajícím navigačním a informačním systémem 

a moderními spojovacími prostředky, které umožňují bezpečnou přepravu osob i za velmi 

nepříznivých povětrnostních podmínek (IFR) jak ve dne tak i v noci a za podmínek tvorby 

námrazy. Základní verze Mi-17  je využívána pro vojenské, policejní i civilní účely. Pilotní 

kabina je třímístná. Nákladová kabina o délce 5,34 m, šířce 2,32 m a výšce 1,8 m je po levé 

přední části trupu opatřena posuvnými rozměrnými dveřmi, v zádi dvoukřídlými nákladovými 

dveřmi. Má tříkolový nezatahovatelný podvozek s dvojitou montáží pneumatik na příďové 

noze. Na bocích trupu jsou závěsníky pro 2 přídavné palivové nádrže o celkovém objemu               

1 830 litrů.          

 Vrtulník Mi – 171Š (obr. 12) je modernizovanou verzí Mi – 17, která se od svého 

předchůdce liší především vyšším výkonem motorů a modernějším letovým přístrojovým 

vybavením [7]. 

Základní takticko technická data vrtulníku Mi-17 [7] 

• Cestovní rychlost: 225 km/h 

• Dolet (s 25 cestujícími): 500 km 

• Praktický dostup: 4 500 m 

• Stoupavost u země: 4,5 m/s 

• Únosnost: 4 000 kg 

• Hmotnost prázdného vrtulníku: 7 055 kg 

• Maximální vzletová hmotnost: 13 000 kg 

• Délka s otáčejícími se rotory: 25,35 m 

• Maximální hmotnost břemene palubního jeřábu: 150 kg 
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 Obrázek 12 Vrtulník Mi-171Š (foto Jiří Kohout)               Obrázek 13 Vrtulník Mi-17 (foto Jiří Kohout) 

 

5.2.1.3. Způsoby vyžadování vrtulníků Armády České republiky v pohotovosti SAR [2] 

 

a) předurčené HZS krajů 

 

O vyžádání vrtulníku Armády České republiky rozhoduje velitel zásahu, operační důstojník 

nebo řídící důstojník předurčeného HZS kraje dle následujícího schématu (obr. 14): 

 

 
Obrázek 14 Schéma vyžadování vrtulníku Armády České republiky předurčenými HZS krajů 
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 Jedná se o takzvané přímé povolání vrtulníku, které se vztahuje pouze na první z výše 

uvedených činností, tedy na záchranu a evakuaci osob a záchranné práce. Zároveň se jedná            

o nejrychlejší a tedy z hlediska včasného zásahu nejvýhodnější způsob povolání vrtulníku. 

 

b) ostatní HZS krajů 

 

O vyžádání vrtulníku Armády České republiky rozhoduje velitel zásahu, operační důstojník 

nebo řídící důstojník HZS kraje dle následujícího schématu (obr. 15): 

 

 
Obrázek 15 Schéma vyžadování vrtulníku Armády České republiky HZS krajů 

 

c) MV-GŘ HZS ČR 

 

O vyžádání vrtulníku Armády České republiky rozhoduje řídící důstojník MV-GŘ HZS ČR 

dle následujícího schématu (obr. 16): 
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Obrázek 16 Schéma vyžadování vrtulníku Armády České republiky MV GŘ HZS ČR 

 

5.3. Delta System Air 

 

Společnost DSA a.s. byla založena v roce 1991 a od svého založení je jejím nosným 

programem provozování letecké záchranné služby prostřednictvím vlastních vrtulníků. DSA 

je jedním ze dvou soukromých provozovatelů, zajištujících provoz vrtulníků pro leteckou 

záchrannou službu (LZS) v České republice. Z celkových deseti stanic LZS v ČR DSA                  

v současné době zajišťuje provoz na třech základnách: LZS Liberec, LZS Ostrava a LZS Ústí 

n.L. Provoz LZS je zajišťován vrtulníky typu EC-135 (vrtulník je popsán ve stati letecké 

služby Policie České republiky) zakoupenými v roce 2004 [6].     

 Druh provozu, který tento provozovatel poskytuje, je na základnách Ústí nad Labem            

a Ostrava VFR/den a VFR/noc a na základně v Liberci pouze VFR/den. To znamená,                  

že vrtulníky jsou využitelné pro leteckou záchrannou službu ve dne a v noci nebo pouze               

ve dne, ale ne za podmínek nepříznivé meteorologické situace (IFR) a už vůbec ne                       

za podmínek tvorby námrazy.        

 DSA dále využívá svůj letový park pro letecké snímkování a filmování, vlekání 

transparentů, vyhlídkové lety a pronájem letadel. 

Využití vrtulníků společnosti DSA pro účely HZS ČR není nikterak řešeno. Mezi HZS 

ČR a společností DSA není uzavřena žádná smlouva o spolupráci. Společnost neprovádí 

výcvik ve spolupráci se záchranáři HZS ČR. Pro podobné zásahy není nijak vybavena a ani 

vrtulníky nejsou technicky vybaveny pro zásahy ve spolupráci s HZS ČR. Společnost 
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nevlastní Bambi vak pro hašení požárů a ani posádky vrtulníků nejsou vycvičeny                      

pro provádění letů za účelem hašení požárů, záchrany a evakuace osob a záchranným pracím 

pomocí lanové techniky. 

 

5.4. Alfa Helicopter 

 

 Firma Alfa Helicopter byla založena v roce 1991 a je leteckou společností, zaměřenou 

na obchodní leteckou dopravu. Alfa Helicopter je obchodním leteckým dopravcem v oblasti 

letecké záchranné služby. Tato aktivita představuje 98% činnosti firmy. Pro tuto činnost je 

Alfa Helicopter personálně a technicky vybavena v souladu s příslušnými leteckými předpisy 

jak ČR, tak EU, a provozuje ji nepřetržitě od roku 1992, kdy se stala prvním soukromým 

poskytovatelem této služby v ČR. V současné době provozuje LZS na střediscích                        

v Olomouci, Jihlavě a Českých Budějovicích [11]. 

 Druh provozu, který tento provozovatel poskytuje, VFR/den a VFR/noc. To znamená, 

že vrtulníky jsou využitelné pro leteckou záchrannou službu ve dne a v noci, ale ne               

za podmínek nepříznivé meteorologické situace (IFR) a už vůbec ne za podmínek tvorby 

námrazy. 

 Dalšími aktivitami firmy jsou specializované letecké činnosti, např. doprava aerotaxi, 

letecké filmování, letecké práce ve stavebnictví a servisní činnost vrtulníků ve vlastním 

středisku údržby. 

 Využití vrtulníků společnosti Alfa Helicopter pro účely HZS ČR není nikterak řešeno. 

Mezi HZS ČR a společností Alfa Helicopter není uzavřena žádná smlouva o spolupráci. 

Společnost neprovádí výcvik ve spolupráci se záchranáři HZS ČR. Pro podobné zásahy není 

nijak vybavena a ani vrtulníky nejsou technicky vybaveny pro zásahy ve spolupráci s HZS 

ČR. Společnost nevlastní Bambi vak pro hašení požárů a ani posádky vrtulníků nejsou 

vycvičeny pro provádění letů za účelem hašení požárů, záchrany a evakuace osob                         

a záchranným pracím pomocí lanové techniky. 

 

5.4.1. Vrtulníky používané firmou Alfa Helicopter 

 

5.4.1.1. Popis vrtulníku Bell-427 

 

Bell-427 (obr 17, 18), americký dvoumotorový turbohřídelový vrtulník, který se u nás 

v LZS objevil v roce 2002. Pro záchrannou činnost je používán jen v ČR, a to právě firmou 
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Alfa Helicopter. Ve srovnání s mírně starším EC-135 je pomalejší, má větší spotřebu,                   

v kabině je stísněnější, ale má lepší výhled z kabiny pilota. Uvnitř kabiny leží pacient 

úhlopříčně a ve druhé úhlopříčce proti sobě sedí doktor - záchranář. Pacient nijak nezasahuje 

do pilotní kabiny. 

Základní takticko technická data vrtulníku Bell-427 [12] 

• posádka       1-2 osoby 

• maximální vzletová hmotnost    2857 kg 

• dolet        680 km 

• maximální rychlost      245 km/h 

• maximální počet přepravovaných osob   1 osoba  

        + 1 – 2 záchranáři 

• palubní jeřáb není instalován 

      
   Obrázek 17 Vrtulník Bell-427 (foto Alfa Helicopter)             Obrázek 18 Vrtulník Bell-427 (foto Alfa Helicopter)            

 

5.5. Aerocentrum 

 

 Vrtulníková letecká společnost AEROCENTRUM byla založena v roce 1993. Nosnou 

činností jsou především letecké práce stavebně – montážní, v lesním hospodářství, transportní 

lety, letecké kontroly liniových staveb, fotolety, výcvik pilotů v letecké škole. Mateřským 

letištěm je Mělník – Hořín. 

 Pro využití Hasičským záchranným sborem České republiky je společnost vybavena 

Bambi vakem s kapacitou 2500 l. Z tohoto důvodu je společnost zařazena do Integrovaného 
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záchranného systému. V průběhu povodní na Moravě v roce 1997 a v Čechách v roce 2002 

byl vrtulník Aerocentra nasazen na záchranné akce především k transportním účelům [13]. 

 

5.5.1. Vrtulníky používané firmou Aerocentrum 

 

5.5.1.1. Popis vrtulníku Mi-8 

 

 Základní verze Mi-8 (obr. 19, 20) je určena zejména k přepravě osob a provádění 

leteckých prací. Vyvíjen byl od počátku 50. let. Sériová výroba byla zahájena koncem roku 

1965. Drak vrtulníku je klasické konstrukce ze slitin lehkých kovů. Pilotní kabina je 

třímístná. Nákladová kabina o délce 5,34 m, šířce 2,32 m a výšce 1,8 m. Na levé přední části 

trupu je opatřen posuvnými rozměrnými dveřmi, v zádi dvoukřídlými nákladovými dveřmi. 

Má tříkolový nezatahovatelný podvozek s dvojitou montáží pneumatik na příďové noze.              

Na bocích trupu jsou závěsníky pro 2 přídavné palivové nádrže o celkovém objemu 1 830 

litrů. Pohon zajišťují dva turbohřídelové motory. Základní sériově vyráběná víceúčelová 

dopravní verze pojme až 24 osob, nebo 4000 kg nákladu. Nákladová kabina je opatřena 

navijákem s nosností 150 kg. Pod trupem je závěsník pro přepravu nákladu do hmotnosti               

3 000 kg [14]. 

Základní taktickotechnická data vrtulníku Mi-8 [14] 

• Maximální rychlost: 210 km/h  

• Cestovní rychlost: 185 km/h  

• Dolet: 420 km  

• Praktický dostup: 3 800 m  

• Stoupavost u země: 4,9 m/s  

• Maximální vzletová hmotnost: 3 550 kg  



 30 

     
       Obrázek 19 Vrtulník Mi-8 (foto Aerocentrum)                        Obrázek 20 Vrtulník Mi-8 (foto Aerocentrum) 

 

 Vrtulník firmy Aerocentrum není vzhledem k nutnosti přímých plateb za poskytnuté 

letové hodiny využíván IZS pravidelně. 
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6. Popis vybavení a přípravy na nasazení příslušníků Hasičského záchranného sboru  

    České republiky 

 

 Pro účely výcviku a nasazení příslušníků Hasičského záchranného sboru České 

republiky jsou stanoveny předurčené HZS Krajů. Za účelem sjednocení postupů pro 

vyžadování a zapojení vrtulníků Letecké služby Policie ČR a Armády ČR se konají 

pravidelná cvičení.  

 Letové hodiny pro výcvik leteckých záchranářů HZS ČR jsou plánovány centrálně             

za účelem stanovení celkového objemu letových hodin pro příslušný kalendářní rok. Toto 

centrální plánování zajišťuje odbor IZS a výkonu služby MV-GŘ HZS ČR. 

 Předurčené HZS krajů, popřípadě ostatní HZS krajů předloží do určitého data 

požadavek letových hodin na následující rok odboru IZS a výkonu služby MV-GŘ HZS ČR. 

Tento vyhodnotí požadavky letových hodin jednotlivých HZS a předloží do určitého data 

Letecké službě PČR. V případě požadavku k AČR předloží po předchozím projednání 

s Velitelstvím vzdušných sil AČR svůj požadavek Generálnímu štábu AČR [2, 8]. 

 Pro příklad uvádím v příloze 1 a 2 přehled požadavků HZS ČR k zabezpečení výcviku 

leteckých záchranářů a cvičení s vrtulníky Letecké služby PČR a Armády ČR, které byly 

předloženy pro rok 2008. 

Počty skupin leteckých záchranářů v každé směně, minimální počet leteckých 

záchranářů ve službě a počty leteckých záchranářů celkově ve všech třech směnách 

uvedených HZS krajů jsou následující (tab. 3) [15]: 

 

Předurčený HZS 

kraje 

Počet skupin ve 

směně 

Minimální počet ve 

službě 

Počet leteckých 

záchranářů celkem 

Hl. m. Praha 3 4 36 

Středočeský 2 3 24 

Karlovarský 1 2 12 

Plzeňský 2 3 24 

Královéhradecký 1 2 12 

Jihomoravský 2 3 24 

Olomoucký 1 2 12 

Moravskoslezský 1 2 12 

Zlínský 1 2 12 

Celkem   168 

Tabulka 3 Dislokace a počet leteckých záchranářů 
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 HZS krajů, které jsou předurčeny k provádění záchranných prací s pomocí vrtulníků, 

musí zajistit vybavení skupin leteckých záchranářů. Vybavení potřebné a vhodné                       

pro provádění těchto zásahů je odlišné od vybavení základních lezeckých skupin. Toto 

vybavení je přesně popsáno a vyjmenováno. 

Každý letecký záchranář, který je určen k provádění záchrany a evakuace osob                         

a záchranným pracím pomocí palubního jeřábu a lanové techniky, musí být v případě 

nasazení vybaven [15]: 

 

- přiléhavým ochranným oděvem s dostatečnou ochrannou proti povětrnosti 

- oblekem pro práci ve vodě (pokud se předpokládá práce ve vodě) 

- záchrannou plovací vestou (pokud se předpokládá práce ve vodě) 

- záchranný plovák (pokud se předpokládá práce ve vodě) 

- pracovní obuví se zpevněným kotníkem a neklouzavou podrážkou 

- ochrannou přilbou 

- ochranou sluchu 

- ochrannými brýlemi nebo ochranným štítem 

- ochrannými rukavicemi prstovými 

-  zachycovacím postrojem 

-  karabinami – min. 5 kusů 

-  slaňovacím prostředkem 

-  zajišťovací smyčkou – min. 2 kusy 

-  nožem s pevnou čepelí 

-  chemickými světly červené a zelené barvy – 2 ks 

-  čelovou svítilnou 

 

 Skupina leteckých záchranářů v minimálním počtu 2 leteckých záchranářů musí 

být v případě nasazení dále vybavena [15]: 

- záchranným postrojem – 1 ks, 

- záchrannými nosítky schválenými pro záchranné práce – 1 ks, 

- záchrannou smyčkou – 1 ks, 

- nízkoprůtažným lanem s opláštěným jádrem – 1 ks 50 m,   

      nebo jednoduchým dynamickým horolezeckým lanem – 1 ks 50 m 
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- karabinami pro kotvení s dvojitou pojistkou zámku  – 2 ks 

- lanovou kotevní smyčkou – 6 m. 

 

Doporučuje se, aby skupina leteckých záchranářů byla navíc vybavena batohem              

se zdravotnickým materiálem – krční límce, dlahy, obvazy, oživovací přístroje a jiné. 

 

Výcvik leteckých záchranářů HZS ČR lze rozdělit do těchto základních skupin: 

 

- záchrana osob z nepřístupného terénu (obr. 21, 22) 

 

Vznik situace vyžadující zásah tohoto charakteru lze předpokládat především  

v horských oblastech vyhledávaných například vyznavači extrémních sportů, zimní 

turistiky, oblastech vyhledávaných horolezci a podobně. V mnoha případech je nutno 

uskutečnit záchrannou akci v oblasti vzdálené od přístupových komunikací, s výskytem 

sněhu a za nízkých teplot. Záchrana osoby se zraněním, která je vystavena takovýmto 

podmínkám, musí být provedena co nejrychleji a nejšetrněji. Využití vrtulníku je 

v takovém případě dobrým řešením. 

 

      
      Obrázek 21 Záchrana z nepřístupného terénu                     Obrázek 22 Záchrana z nepřístupného terénu 
                            (foto Jiří Kohout)                                                                      (foto Jiří Kohout) 
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- záchrana osob z konstrukcí (obr. 23, 24) 

 

Za konstrukce lze považovat například balkony a střechy budov, sedačkové lanovky, 

komíny a jiná místa, ze kterých by záchrana například většího počtu osob mohla trvat 

nepřiměřeně dlouho. V tomto případě je nutno také počítat s nepříznivými 

povětrnostními vlivy, především nízkými teplotami, které mohou mít za následek 

podchlazení osob například na sedačkové lanovce a podobně. V případě použití 

vrtulníku sice dojde ke snížení teploty okolí zachraňovaného vlivem vzdušné turbulence 

od nosného rotoru vrtulníku, toto je však krátkodobé v poměru s délkou záchrany 

způsobem postupného spouštění na zem lezeckou skupinou. 

 

    
       Obrázek 23 Záchrana osob ze sedačkové lanovky                 Obrázek 24 Záchrana osob z továrního komínu 
                                (foto Pavel Forst)                                                                      (foto Jiří Kohout) 

 
 
 

- záchrana osob z vodní hladiny (obr. 25, 26) 

 

Vzhledem ke geografickému charakteru České republiky nelze předpokládat častý 

výskyt situací, které by vyžadovaly záchranu osob z vodní hladiny pomocí vrtulníku. 

Během mimořádných událostí, jako jsou například povodně, může být použití vrtulníků 

k záchraně osob z vodní hladiny nepostradatelné. Ze všech způsobů záchrany 

vrtulníkem lze záchranu z vodní hladiny považovat za nejobtížnější a předpokládá 

vysokou úroveň odborné přípravy celé letové posádky. 
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                     Obrázek 25 Záchrana osoby z vodní hladiny                 Obrázek 26 Záchrana osoby z vodní hladiny 
                                         (foto Pavel Forst)                                                                 (foto Jiří Kohout) 
 
 
 
 
 

 Jak vyplývá z příloh č. 1 a 2, výcvik leteckých záchranářů HZS ČR ve spolupráci 

s Leteckou službou PČR a letectvem AČR probíhá pravidelně. Během těchto výcviků 

záchranáři nacvičují koordinaci s posádkou vrtulníku v různých podmínkách při různých 

druzích zásahů. 
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7. Poznatky a zkušenosti z realizovaných cvičení a zásahů 

 

7.1. Obecně 

 

 Jak již bylo výše zmíněno, cvičení součinnosti jednotek HZS ČR a letecké služby 

PČR nebo letectva AČR probíhá pravidelně a je předem plánováno. Tato cvičení jsou 

zaměřena na různé druhy situací, různé druhy zásahů a za různých podmínek. Největší 

zkušenost se spoluprácí s těmito složkami mají samozřejmě jednotky HZS předurčených 

krajů. Tyto jsou na spolupráci a využití vrtulníkové techniky zvyklé a vědí, jak se v této 

situaci chovat. 

 Dalším druhem spolupráce je společný výcvik leteckých složek s jednotkami HZS, 

které nejsou pro tuto činnost předurčeny. Výcvik neprobíhá v takové pravidelnosti a četnosti. 

Tyto jednotky HZS mají málo příležitostí spolupráci s vrtulníkovou technikou cvičit. Nutno 

také brát v potaz, že v některých krajích proběhne cvičení s použitím vrtulníku za delší dobu 

než jedenkrát za rok a to ještě pouze na jedné směně. To znamená, že přibližně dvě třetiny 

příslušníků jednotky, která cvičení organizuje, nemá příležitost se ho zúčastnit, jelikož čerpají 

služební volno.  

Tento fakt se nutně projevuje na přístupu velitelů zásahu k vrtulníkové technice. Mají 

strach si na místo zásahu vrtulník povolat. V mnoha případech nedojde k povolání vrtulníku 

na místo zásahu vůbec, jelikož velitel zásahu se bojí, že bude obviněn svými nadřízenými            

za nedostatek důvodů pro takové rozhodnutí. Dále nemá zkušenost, jak vlastně v případě 

příletu vrtulníku bude komunikovat s jeho posádkou, mnohdy ani neví, na jakém radiovém 

kanálu. Nakonec, když situace již není jinak řešitelná (například v případě rychlého rozvoje 

lesního požáru na velkou plochu, kdy již nestačí síly a prostředky), rozhodne se velitel zásahu 

k povolání vrtulníku.  

Začne proces povolání nejprve přes operační středisko územního odboru, dále přes 

operační středisko HZS kraje, to předá informaci operačnímu středisku GŘ HZS ČR a to dále 

předá žádost operačnímu středisku Letecké služby PČR. Doba příletu vrtulníku se potom 

může v reálné situaci (při cvičení je vše dojednáno předem a tedy doba je nepoměrně kratší) 

pohybovat v řádech desítek minut nebo spíše několika hodin od zahájení zásahu. Při příletu 

vrtulníku je již například lesní požár v takovém stadiu rozvoje, že pro nezávislého 

pozorovatele, ale i pro odborníka znalého věci, se může zásah vrtulníku zdát neefektivní               

a tedy nepotřebný a tím i zbytečně drahý. Je nutno si uvědomit, že technické parametry 

vrtulníků používaných v České republice například k hašení lesních požárů, neumožňují 
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úplnou likvidaci požáru, jak to známe ze zahraničí. Jejich použití může být efektivní pouze 

v případě včasného nasazení v počáteční fázi rozvoje požáru. 

 

7.2. Cvičení na požár lesního porostu s ochranou hradu Bezděz, evakuací a ochranou 

       osob 

 

 Cvičení se konalo v roce 2007. Jeho cílem bylo mimo jiné prověřit organizaci                     

a součinnost IZS, zejména spolupráci HZS ČR s PČR při poskytnutí vrtulníku a prověřit 

hasební zásah Letecké služby PČR. 

 Námětem cvičení byl vznik požáru v lesním porostu rozléhajícím se v kopcovitém 

terénu s výrazným převýšením  pod hradem Bezděz. Lesní porost je převážně listnatý - buk, 

dub. K požáru došlo cca 50 m od příjezdové cesty k parkovišti pod hradem vlivem 

pohozeného nedopalku od cigarety. V prostorách tohoto požárního úseku dochází 

k  rychlému šíření požáru vlivem příznivého teplého počasí, vyšší rychlosti větru a suchosti 

lesního porostu. Požár je zpozorován cca po 20 minutách požární hlídkou obce Bezděz, která 

se snaží provést likvidaci požáru jednoduchými hasebními prostředky, které mají k dispozici. 

Prvotní zásah je však neúčinný  a dochází k dalšímu rozšíření požáru do svahovitého špatně 

přístupného terénu. 

 Vrtulník byl využit na vynesení a usazení požárních čerpadel PS 8 a některých dalších 

věcných prostředků na místa určená VZ při dálkové dopravě vody na ochranu hradu                 

a na samotné hašení (obr. ?). Dále pak na letecký průzkum místa požáru v okolí hradu              

(obr. ?). Doba využití vrtulníku byla dvě hodiny. 

 

      
       Obrázek 25 Vrtulník Bell - 412 při průzkumu                       Obrázek 26 Plnící stanoviště vrtulníku Bell - 412 
                            (foto Petr Štajnc)                                                                            (foto Petr Štajnc) 
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V průběhu cvičení byly získány zkušenosti s nasazením vrtulníku v konkrétním 

případě požáru okolí hradu. Nasazení vrtulníku bylo v rámci cvičení jednoznačným přínosem. 

Zúčastněné jednotky se seznámily s taktickými možnostmi  a časovými limity pro jednotlivé 

činnosti, nasazení vrtulníku váže další síly a prostředky včetně koordinace velitelem zásahu a 

štábem, přínos k ulehčení práce při transportu PS 8 a tím oddálení vyčerpání zasahujících 

hasičů, k zabezpečení průzkumu. Velké plus u tohoto cvičení bylo praktické seznámení 

s doplňováním hasební látky do zásobního vaku v podvěsu vrtulníku. Doplňování vyžaduje 

dodržování určitých bezpečnostních pravidel.  

Avšak právě způsob doplňování zásobního vaku vrtulníku z cisteren na sebe váže 

největší množství sil a prostředků. Na rozdíl od klasických letadel používaných soukromými 

provozovateli je vrtulník schopen samostatně operovat právě během hasebního zásahu. 

Konkrétně v případě tohoto cvičení bylo s nevýhodou využito způsobu plnění z cisteren 

z cvičných důvodů. To však způsobilo, že nebylo možno demonstrovat jednu z největších 

výhod vrtulníků při hašení požárů, tedy jejich samostatnost. Pouze několik minut letu od 

hradu Bezděz se nachází vodní plocha Máchovo Jezero. Tato je přímo ideální pro plnění 

bambi - vaku vrtulníku nořením. Vzhledem k malé vzdálenosti by byl vrtulník schopen 

dopravovat a přesně aplikovat na požářiště 900 l vody na hašení při každém shozu ve velmi 

krátkých intervalech. 

 

7.3. Cvičení na hromadnou železniční dopravní nehodu 

 

Cvičení se konalo v roce 2006 na katastrálním území obce Oldřichov v Hájích                  

na železniční trati Českých drah na konci tunelu směr Raspenava. Cílem cvičení bylo 

prohloubení znalostí a dovedností velitelů a vedoucích složek IZS při společném řízení sil               

a prostředků mimo jiné s využitím vrtulníku Letecké služby PČR a dále procvičení společné 

činnosti členů složek IZS při hromadné dopravní nehodě. 

 Námětem cvičení byla srážka osobního vlaku s cestujícími jedoucího směrem                   

do Raspenavy a nákladního vlaku přepravujícího radioaktivní materiál jedoucího směrem             

do Liberce. Následkem srážky došlo ke vzniku požáru lesního porostu, který se rychle šířil. 

Vzhledem k přepravovanému radioaktivnímu materiálu bylo nutno provést průzkum 

zaměřený na ionizující záření a připravit dekontaminační stanoviště pro velký počet 

cestujících a zasahujících. Ionizující záření nebylo naměřeno. Na místě události se nacházelo 

100 zraněných. Někteří se nacházeli ve vlaku, podél železniční tratě a někteří bloudili v šoku 

v okolním lese (obr. 27). 
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Obrázek 27 Schéma místa konání taktického cvičení Oldřichov v Hájích (autor Petr Štajnc) 

 

 Vrtulník Letecké služby PČR byl povolán z důvodu nutnosti hašení požáru lesního 

porostu. Doplňování bambi - vaku vodou na hašení bylo prováděno nořením z několik set 

metrů vzdáleného Šolcova rybníku (obr. 28, 29). 

      
          Vrtulník Bell - 412 při plnění bambi – vaku                          Vrtulník Bell - 412 při plnění bambi – vaku 
                             (foto Petr Štajnc)                                                                        (foto Petr Štajnc)  



 40 

 Použití vrtulníku se ukázalo být efektivní. Vrtulník operoval naprosto samostatně 

z hlediska doplňování vody na hašení z blízkého rybníka. Vzhledem ke krátkému doletovému 

času byla dodávka vody na hašení v krátkých časových intervalech. 

 Vzhledem k velkému počtu zraněných osob, které se zmateně pohybovaly 

v rozsáhlém okolním lese a vzhledem k neznalosti jejich přesného počtu v počáteční fázi 

zásahu však mohlo být využito ještě jednoho vrtulníku k pátrání po těchto osobách pomocí 

termovizuální kamery. Využít pro plnění obou těchto úkolů pouze jednoho vrtulníku by bylo 

neefektivní z časových důvodů. Dále se při namontovaném zařízení termovizuální kamery 

snižuje užitečná hmotnost vrtulníku a tím množství vody na hašení, nebo paliva a tedy doba 

vytrvalosti vrtulníku. 

 

7.4. Cvičení na porovnání vrtulníků W-3A Sokol a Mi-171Š pro použití k záchraně osob 

       lanovou technikou 

 

 Armáda České republiky plánuje stažení vrtulníků W-3A Sokol dislokovaných                  

na vojenské základně v Přerově na leteckou základnu dopravního letectva v Praze-Kbelích. 

Tyto vrtulníky jsou v režimu SAR a jsou využívány Hasičským záchranným sborem české 

republiky a za tímto účelem také provádějí společný výcvik. Tyto vrtulníky mají být                    

v Přerově nahrazeny transportními vrtulníky Mi-171Š těžké kategorie. 

 Toto rozhodnutí se setkalo s odporem některých odborníků z řad jednotky SAR 

Armády ČR a jednotek Hasičského záchranného Sboru ČR předurčených pro spolupráci 

s letectvem AČR. Z tohoto důvodu bylo v roce 2006 zorganizováno 8 cvičení zaměřených             

na záchranu osob z budov a dalších konstrukcí a na záchranu osob z vodní hladiny a plavidel 

s použitím těchto dvou typů vrtulníků. Ze zkušeností získaných během těchto cvičení vyplývá 

nevhodnost použití vrtulníku Mi-171Š pro tento druh zásahů. 

Vrtulníky Mi 171Š provozované Armádou České republiky patří do těžké hmotnostní 

kategorie a nebyly prioritně konstruovány pro provádění záchrany osob lanovou technikou. 

Během výcviků se projevil časový rozdíl při záchraně osob, který ve srovnání s W-3A Sokol 

byl řádově v desítkách minut. Rychlost záchrany patří ke klíčovým bezpečnostním faktorům    

a jakékoliv zdržení může mít fatální následky. 

Opakovaně docházelo k situacím, kdy záchranná operace musela být přerušena                   

z důvodu přehřátí motorů Mi 171Š. Tyto vrtulníky nejsou ideálně motorově uzpůsobeny               

k déletrvajícímu visu na místě. Chlazení je nutné řešit několikaminutovým přerušením 
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zavisení a letem vrtulníku vpřed. Při výcviku bylo možné tuto podmínku dodržet, při reálném 

zásahu je tato skutečnost velmi nebezpečná pro leteckého záchranáře i pro posádku vrtulníku. 

Vrtulníky Mi 171Š jsou vybaveny jeřábem pro záchranu osob s nosností 300 kg. 

Konstrukce a umístění jeřábu ale neumožňuje bezpečné vytažení záchranáře s nosítky, nebo 

se zachraňovanou osobou. Je nutné komplikovaně přecházet přes hranu podlahy vrtulníku.  

Vrtulník Mi 171Š je ve srovnáním s W-3A Sokol těžší o několik tisíc kg, což 

znamená, že výsledný rotorový proud vrtulníku je mnohem silnější. V praxi tato skutečnost 

omezuje velmi výrazně využitelnost vrtulníku k záchraně a někdy ji i znemožňuje. Uvedený 

nedostatek se projevil především při následujících činnostech: 

 

• Záchrana osob z plavidla, kdy při zavisení vrtulníku došlo k převrácení lodi. Samotné 

zavisení bylo realizováno velmi komplikovaně. 

• Při záchraně osob z konstrukcí byli letečtí záchranáři ohroženi létajícími uvolněnými 

plechy a jinými předměty. 

• Některé plánované výcviky záchrany osob, např. ze stromů, komínů a jiných 

exponovaných míst, nebylo možné z bezpečnostních důvodů realizovat. 

• Připravená, známá a dohodnutá kontaktní místa pro přistání vrtulníku W-3A Sokol 

jsou ve většině případů nevyhovující pro přistání Mi 171Š. 

• Přistání v terénu při reálném nasazení je také velmi komplikované vzhledem k velkým 

rozměrům vrtulníku 

 

7.5. Shrnutí 

 

 Lze říci, že výcvik spolupráce HZS ČR s použitím vrtulníkové techniky je přínosem 

převážně z hlediska nácviku komunikace velitelů zásahu s posádkou vrtulníku, jak jsem již 

uvedl v úvodu této stati. Dále se zdokonaluje spolupráce leteckých záchranářů s posádkami 

vrtulníků a jejich dovednosti při použití lanové techniky, což je velmi důležité při záchraně 

osob. Z výsledků cvičení vyplývá, že při použití vrtulníku během zásahu dochází                          

ke zefektivnění zásahové činnosti, úspoře sil a prostředků například při dopravě břemen               

do nepřístupných míst lesnatého a hornatého terénu a tak dále. 

 Závěry z cvičení realizovaných za účelem porovnání vlastností a využitelnosti 

vrtulníků Mi 171Š a W-3A Sokol jasně hovoří ve prospěch druhého z uvedených. Realizace 

stažení tohoto vrtulníku ze základny v Přerově by bylo jasným krokem zpět jak z hlediska 
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využití k pátrání a záchraně SAR (tato by byla realizována pouze ze základny v Praze-

Kbelích), tak z hlediska využití jednotkami HZS ČR (kromě možnosti využití k leteckému 

hašení požárů, které není pro HZS ČR poskytováno a o kterém budu hovořit později). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 

8. Doporučení pro další léta s ohledem na získané poznatky 

 

8.1. Statistické vedení zásahů s použitím vrtulníků 

 

 Statistické vedení zásahů HZS ČR s použitím vrtulníků je pouze částečné.                      

Ve Statistickém sledování událostí HZS ČR je veden pouze údaj o použití letecké techniky. 

Není zde specifikováno, zda se jedná o použití vrtulníku či letounu a nejsou zde 

specifikovány činnosti, ke kterým byla letecká technika použita. Například při hašení lesního 

požáru se nemusí jednat pouze o hašení pomocí závěsného vaku, ale vrtulníku zde mohlo být 

využito ještě například k dopravě přenosných požárních stříkaček, k průzkumu postupu fronty 

požáru a podobně.  

 Pokud chceme zjistit tyto informace, nezbývá než vyfiltrovat události, při nichž byla 

použita letecká technika. Dále je nutno prostudovat zprávy o zásahu každé z těchto událostí. 

Pokud tyto informace nedohledáme v textové části zprávy o zásahu, jsou prakticky 

nezjistitelné. 

 Doporučuji doplnit v softwaru Statistické sledování událostí tyto informace. Jedná – li 

se o vrtulník nebo letoun, jejich počet, způsob použití a v neposlední řadě o jakého 

provozovatele se jedná, zda o soukromou leteckou společnost či o státního provozovatele. 

 

8.2. Využití letecké techniky pro letecké hašení 

 

 Hašení požárů s použitím letecké techniky je v České republice realizováno dvěma 

způsoby a to s využitím soukromých a státních provozovatelů. 

 

8.2.1. Letouny soukromých provozovatelů 

 

 První z těchto způsobů je využití letounů soukromých provozovatelů, které je ošetřeno 

smlouvou mezi Ministerstvem zemědělství a těmito leteckými provozovateli. Tyto soukromé 

firmy jsou dle smlouvy financovány ze zdrojů ministerstva paušálními částkami, finanční 

prostředky jsou jim  poskytovány za tak zvané přistavení letounu. To znamená, že jejich 

příjem není závislý na počtu ani délce zásahů. Nejvýhodnější pro tyto provozovatele je tedy 

nezasahovat. Nevznikají jim tak variabilní náklady a tedy se zvyšuje jejich celkový zisk. 

Letouny nejsou stále naplněny vodou na hašení, na místo plnění přelétávají prázdné. 

To velmi snižuje akceschopnost letounu v případě jeho povolání operačním a informačním 
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střediskem za účelem ověření nahlášeného požáru. Letoun je tak zbaven možnosti provést 

okamžité hašení při pozitivním zjištění nahlášeného požáru. Voda na hašení je doplněna              

do letounu až po příjezdu CAS na pracovní plochu [16]. 

Operuje-li letoun z pracovní plochy s omezenou délkou, je nutné vzhledem k celkové 

hmotnosti letounu snížit plnění integrované nádrže vodou na hašení. Jedná-li se například           

o plochu délky 500 m v nadmořské výšce 500 m, může být do letounu M – 18 „Dromader“ 

naplněno maximálně 1500 l vody na hašení. Tím není využito výhody tohoto typu letounu 

oproti vrtulníku, tedy větší kapacity nádrže. Množství vody dodané na jednotku plochy se 

pohybuje v rozmezí od 1,5 do 4  l.m-2 [16]. 

Problémem spolupráce se soukromými provozovateli poskytujícími leteckou 

hasičskou službu je nutnost uzavření smlouvy mezi leteckými provozovateli a Ministerstvem 

zemědělství. Tato se uzavírá každoročně na základě výběrového řízení. Může se tedy stát,  

že smluvní strany se nedohodnou na podmínkách a smlouva pro daný rok není uzavřena. Tak 

se tomu stalo například v roce 2005, kdy nedošlo k uzavření smlouvy a leteckou hasičskou 

službu zajišťovala pouze Letecká služba PČR. Zmíněná smlouva se navíc netýká lesů                

ve správě ministerstva životního prostředí, tedy konkrétně národních parků. Nejsou také 

řešeny lesy ve správě Armády České Republiky, tato si však letecké hašení lesních požárů 

zajišťuje prostřednictvím Letectva AČR [16]. 

Jako palivo v letounech M – 18 a Z – 37 A se používá letecký benzin AVGAS 100 

LL. Tento druh paliva je dostupný na většině letišť v České republice. Provozní doba těchto 

letišť je však do určité míry omezena, jelikož jsou většinou využívána aerokluby, které 

provozují hlavně o víkendech a svátcích. Pilot letounu je tedy většinou odkázán pouze                

na palivo, které si na pracovní plochu přiveze v palivových nádržích [16]. 

 

8.2.2. Vrtulníky Letecké služby Policie České republiky 

 

 Druhý ze způsobů realizace leteckého hašení v České republice je použití vrtulníků 

Letecké služby PČR. Tato disponuje závěsnými bambi-vaky, které pojmou 900 l vody              

na hašení. Tyto vrtulníky jsou dislokovány na letišti v Praze – Ruzyni, kde slouží pro potřeby 

Policie ČR a dále pro potřeby dalších složek IZS. 

Na palubě vrtulníku může být na rozdíl od klasického letounu přítomen příslušník 

hasičského záchranného sboru. Může tak monitorovat průběh hašení požáru z výšky, 

vyhodnocovat účinnost hasebního zásahu a stanovovat další vhodná místa odhozu [16]. 
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 Jednou z největších výhod nasazení vrtulníku je bezesporu možnost samostatného 

doplňování vody nořením. Odpadá tak velké množství následných úkonů. Na místo plnění 

není nutno vysílat jednotky požární ochrany s minimálně dvěma CAS a v počtu minimálně           

9 hasičů v případě plnění závěsného vaku vrtulníku a 5 hasičů  v případě plnění 

integrovaných nádrží letounu. Organizace plnění je relativně náročná na vycvičenost hasičů. 

Školení a výcvik v této činnosti probíhá jedenkrát ročně, což vzhledem k náročnosti 

nepovažuji za dostačující. Plnění letecké techniky vodou na hašení je spojeno se zvýšeným 

nebezpečím úrazu hasičů - například poranění předměty odlétávajícími vlivem proudu 

vzduchu od rotoru vrtulníku nebo vrtule letounu [16]. 

Vrtulník je schopen mnohem přesněji aplikovat hasební látku na určené místo 

na požářišti. Letoun se musí pohybovat určitou bezpečnou dopřednou rychlostí. Je tak snížena 

možnost přesně zasáhnout cíl. Vrtulník může zpomalit na minimální rychlost a v případě 

nutnosti dokonce zaviset nad místem shozu. Toto je důležité hlavně v hornatém terénu, kde se 

malou rychlostí dokáže přiblížit k požářišti směrem proti prudce stoupajícímu svahu s velkým 

převýšením nebo do údolí, z visu přesně aplikovat hasební látku s minimálními ztrátami            

a po otočení na místě pokračovat v letu volným směrem. Přestože závěsný vak nemá tak 

velkou kapacitu jako integrované nádrže hasicích letounů, je vlivem přesnosti zásahu využita 

v maximální míře téměř beze ztrát. Při nízké rychlosti a výšce shozu je sice zasažená plocha 

hasební látkou v porovnání s letouny až 6x menší, ale množství dodané hasební látky               

na jednotku plochy dosahuje až 9,2 l.m-2 a může způsobit úplné uhašení požáru, nebo ho 

dostatečně zpomalí. V neposlední řadě je tento způsob mnohem bezpečnější [16]. 

Možnost tankování vrtulníku Letecké služby PČR je částečně omezena druhem 

používaného paliva. Vrtulník Bell 412 používá jako palivo letecký petrolej. Tento druh paliva 

se nepoužívá ve sportovních letadlech. Většina letišť v České republice je provozována 

aerokluby používajícími právě sportovní letouny a možnost tankování vrtulníku je tak 

snížena. Jako nouzové řešení je využití automobilové cisterny s tímto palivem, kterou má 

Letecká služba PČR k dispozici, avšak je nutné počítat se zpožděním příjezdu. Tato cisterna 

je dislokována na základně letiště Ruzyně [16]. 

 

8.2.3. Vrtulníky Armády České republiky 

 

  Armáda české republiky, jak již bylo zmíněno, disponuje vrtulníky Mi 171Š a W-3A 

Sokol. Dále pro účely leteckého hašení disponuje bambi-vakem, který pojme 1600 l vody          
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na hašení. Vrtulník Mi 171Š je schopen unést bambi-vak s kapacitou 2500 l vody na hašení. 

Tento typ závěsného vaku však není ve vybavení AČR k dispozici. 

 Právě druhá z uvedených variant by mohla být pro použití HZS ČR výhodná z důvodu 

velké kapacity závěsného vaku při hašení větších lesních požárů. Vrtulníky AČR jsou 

využívány pouze pro hašení požárů v lokalitách ve správě AČR, k jiným zásahům jsou 

povolávány pouze v mimořádných a ojedinělých případech. Doporučuji dovybavit Armádu 

České republiky o závěsný vak zmíněného objemu a legislativně na vyšší úrovni vyřešit               

a zjednodušit možnost využití těchto velkokapacitních vrtulníků pro zásahy prováděné HZS 

ČR. 

 

8.2.4. Problematika letišť a leteckých pracovních ploch 

 

Velkým problémem nasazení letounu (ne vrtulníku) je nutnost výběru vhodné 

pracovní plochy pro činnost hasicích letadel a pro doplňování vody na hašení jednotkami 

požární ochrany. Jedná – li se o požár v dosahu některého z letišť v České republice, není 

problém tak velký. Letiště spadají pod kontrolu Úřadu pro civilní letectví. Jako taková splňují 

určité technické parametry nutné pro provoz letadel. Jakékoliv odchylky od normálního stavu 

umožňujícího bezpečný provoz a závady jsou publikovány formou letecké informační služby. 

Tyto oficiální informace jsou pro pilota hasicího letounu snadno dostupné [16].  

 V případě pracovních ploch (polních letišť) je situace radikálně odlišná. Letecké 

pracovní plochy byly využívány v dřívější době především k účelu provádění leteckých 

chemických prací v zemědělství. V té době byly tyto plochy přesně zmapovány a udržovány. 

Provádělo se na nich pravidelné sekání, odstraňování případných provozu letadel 

nebezpečných předmětů a podobně. Plochy musely splňovat parametry dané leteckým 

předpisem a stejně jako letiště spadaly pod kontrolu Úřadu pro civilní letectví. Toto však 

v dnešní době již neplatí [16].  

Pozemky, které byly využívány pro tento účel, přešly počátkem devadesátých let             

ve většině případů do vlastnictví nových majitelů, kteří je získali na základě restitučních 

nároků, nebo je zakoupili. Údržbu, která je nutná pro původní využití těchto ploch, noví 

majitelé samozřejmě neprovádí. Neprovádí ani základní údržbu, která spočívá v sekání 

porostu. Výška porostu je stanovena například pro letoun M – 18 „Dromader“ na maximální 

hodnotu 20 cm. Tyto plochy se staly pro účel provozu letounů nezpůsobilými. Některé plochy 

přešly do majetku fyzických nebo právnických osob a jsou nadále využívány jako malá 

sportovní letiště pro majitele ultralehkých letadel, tak zvaných sportovních létajících zařízení. 
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Jsou však udržovány tak, aby vyhovovaly provozu těchto malých strojů, což nemusí být vždy 

dostačující pro velké hasicí letouny. Navíc tato letiště nespadají pod kontrolu Úřadu                    

pro civilní letectví. Nejsou tedy oficiálními letišti a neexistuje kontrolní orgán, který je 

oprávněn dohlížet na jejich provozuschopnost. Kterékoliv změny či důvody zabraňující 

provozuschopnosti plochy nejsou ani nikde publikovány, tudíž tyto informace nejsou pilotovi 

hasicího letounu dostupné [16].  

Provozuschopnost pracovní plochy má za úkol posoudit jednotka požární ochrany, 

která přijede na místo za účelem doplňování letounu vodou. Příslušníci hasičských sborů však 

nejsou odborně způsobilými osobami, nemají letecké zkušenosti ani znalosti k posouzení 

způsobilosti pracovní plochy pro provoz daného typu letounu. Jediný fakt, který jsou schopny 

posoudit, je přítomnost nebo nepřítomnost pevných překážek, jako jsou kameny, odložené 

zemědělské nářadí a podobné předměty, které by se mohly na ploše vyskytovat [16]. 

 

8.2.5. Shrnutí 

 

 Z výše uvedených poznatků vyplývá, že pro účely leteckého hašení je výhodnější                 

a účelnější použít vrtulník. Kromě technických výhod je zde skutečnost, že soukromí 

provozovatelé jsou placeni paušální částkou bez ohledu na jejich využití. Jedná se                          

o soukromé podnikatelské subjekty, které byly založeny za účelem tvorby zisku. Z tohoto 

faktu vyplývá, že ke skutečným nákladům, které je nutno vynaložit na provedení zásahu 

leteckou technikou, jsou zisky těchto subjektů dalšími vynaloženými náklady                              

pro Ministerstvo životního prostředí. 

 Vrtulníky Letecké služby Policie České republiky a Armády České Republiky jsou 

k dispozici pro účely těchto složek bez ohledu na využití HZS ČR. Piloti těchto složek jsou 

povinni nalétat určitý počet letových hodin za určité období. Z hlediska efektivity 

vynaložených nákladů na tyto lety je účelnější nalétat letové hodiny během skutečných 

zásahů, než létat tak zvané výcvikové lety pouze za účelem splnění počtu nalétaných hodin. 

 Dále náklady vynaložené na provoz letecké techniky se kromě spotřebovaných 

provozních náplní dělí do dvou základních skupin, tak zvaných dobových a hodinových 

rezurzů. Jedná se o intervaly údržby prováděné na letecké technice. Hodinový rezurz je 

interval mezi jednotlivými údržbovými pracemi daný počtem nalétaných hodin. Dobový 

rezurz je interval mezi jednotlivými údržbovými pracemi daný časovým úsekem, například 

dobou jeden rok. Tento rezurz tvoří fixní náklady na provoz letecké techniky bez ohledu             

na počet nalétaných hodin (údržbu je nutno provést i v případě nulového náletu).  
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 Z této skutečnosti vyplývá, že čím více letových hodin technika nalétá za časový 

interval dobového rezurzu, tím se snižují náklady na provedenou údržbu předepsanou 

dobovým rezurzem na jednu letovou hodinu a tím se také snižují celkové náklady na letovou 

hodinu. 

 

8.3. Využití vrtulníků k záchraně a evakuaci osob a záchranným pracím pomocí 

       palubního jeřábu a lanové techniky a ostatním činnostem 

 

 V současné době je spolupráce leteckých záchranářů HZS ČR se složkami 

provozujícími vrtulníky pro svou činnost a poskytujícími je zároveň pro záchranné práce HZS 

ČR realizována tak, že HZS ČR určilo pro tuto činnost devět HZS krajů. Tyto jsou 

vyjmenovány v kapitole 6. Vrtulníky využívané pro záchranné práce jsou dislokovány na pěti 

základnách v České republice. Jedná se o vojenské základny v Plzni, kde AČR zároveň 

zajišťuje leteckou záchrannou službu (LZS) a službu pátrání a záchrany (SAR) a o leteckou 

základnu v Přerově, kde AČR zajišťuje SAR. Dále se jedná o základnu Letecké služby PČR 

v Praze – Ruzyni, v Hradci králové a v Brně, kde PČR zajišťuje zároveň LZS. Dislokace 

vrtulníkových základen a předurčené HZS krajů jsou zobrazeny v příloze 3. 

 

8.3.1. Předurčené HZS krajů 

 

 Budu – li uvažovat současné rozmístění a počet vrtulníkových základen využitelných 

pro činnost HZS ČR a porovnám je s rozmístěním a počtem předurčených HZS krajů, vyjde 

mi nadbytečný počet Předurčených HZS krajů. Letečtí záchranáři HZS Karlovarského, 

Zlínského, Moravskoslezského a Středočeského kraje jsou od nejbližších vrtulníkových 

základen příliš vzdáleni, nebo jsou velmi blízko jiného předurčeného HZS. 

 Skutečnost vzdálenosti těchto předurčených HZS zvyšuje náklady na výcvik. Vrtulník 

musí doletět na místo výcviku, zde nalétat výcvikový čas a poté musí doletět zpět na svou 

základnu. 

 Dále při současné dislokaci vrtulníkových základen nejsou dostatečně pokryty 

nejsevernější a nejjižnější části České republiky. Například při vzniku události vyžadující 

záchranu osob s použitím vrtulníku v lokalitě jižních Čech v okolí Vyššího Brodu nebo 

Dolního Dvořiště, je nejbližší vrtulníková základna v Plzni vzdálena 150 km (odměřeno 

z mapy). Tedy při cestovní rychlosti vrtulníku W-3A Sokol, který je zde dislokován, 235 

km/h: 
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t = s / v = 150 / 235 = 0,638 h = 38 min 

 

kde: 

t – čas  

s – dráha    

v – rychlost  

h – hodina 

min – minuta 

 

Doletový čas záchranného vrtulníku je 38 minut čistého času letu. Do tohoto času není 

započítán dojezdový čas první JPO na místo zásahu, čas do rozhodnutí velitele zásahu                 

o povolání vrtulníku, předání informace a aktivace vrtulníku na základně v Plzni, čas                  

od aktivace vrtulníku do jeho vzletu a čas doletu vrtulníku na základnu HZS pro nastoupení 

leteckých záchranářů a naložení potřebného materiálu (letečtí záchranáři HZS nejsou kromě 

základny v Praze – Ruzyni dislokováni přímo na vrtulníkové základně).  

 Vzhledem k výše zmíněným skutečnostem a za předpokladu současné dislokace               

a počtu vrtulníkových základen doporučuji ukončení letecké výcvikové činnosti předurčených 

HZS Karlovarského, Zlínského, Moravskoslezského a Středočeského kraje. Toto opatření 

bude nesporně mít za následek úsporu nákladů na výcvik leteckých záchranářů. Ušetřené 

finanční prostředky doporučuji vynaložit na dislokaci leteckých záchranářů HZS přímo               

na vrtulníkových základnách, jak je tomu na základně LS PČR v Praze – Ruzyni. Zde se 

uvedený systém již osvědčil, jak je patrné z Vyhodnocení výkonu služby příslušníků 

Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy a Hasičského záchranného sboru Středočeského 

kraje na základně Policie ČR letecké služby Praha-Ruzyně [17]: 

 

„Pracovníci Policie ČR letecké služby zdůraznili, že nutnost zřízení společné služby 

ukázaly již povodně v roce 2002. Roční zkušební provoz prokázal, že společná služba je 

potřebná a prospěšná a může být chápána jako vyvrcholení společné činnosti Hasičského 

záchranného sboru ČR a Policie ČR letecké služby v oblasti letecké záchrany. Letečtí 

záchranáři pomáhají také při vlastním výcviku a zdokonalování posádek vrtulníků                          

a palubních techniků. Při vyžadování vrtulníků nedochází k časovému zpoždění a vyžadování 

vrtulníků je bezproblémové. Zrušení společné služby by znamenalo zahodit několik let 
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společné práce.         

 Pracovníci Hasičského záchranného sboru ČR zhodnotili společnou službu z pohledu 

leteckých záchranářů a ocenili hlavně dislokaci leteckých záchranářů přímo v budově letecké 

služby, čímž se eliminoval čas dojezdu leteckých záchranářů na místo vzletu vrtulníku                              

a výrazně se tím zkrátila doba odletu vrtulníku po předání výzvy. Též poukázali na malou 

četnost využívání leteckých záchranářů, coby hasičů s mnoha specializacemi, jejichž využití 

je potřebné co nejvíce. Využití leteckých záchranářů při zásazích u dopravních nehod                  

na dálnicích a rychlostních silnicích je otázkou prezentace a osvěty mezi personálem 

operačních středisek Hasičského záchranného sboru ČR a potencionálními veliteli zásahů. 

Zájem společnou službu zachovat je i ze strany Hasičského záchranného sboru ČR.“ 

 Služba leteckých záchranářů přímo na vrtulníkových základnách zkrátí doletové časy 

na místo události. Celkové zlepšení efektivnosti zásahů pomocí vrtulníků by však vyžadovala 

celkovou reorganizaci v systému využití a redislokaci vrtulníků využitelných pro IZS ČR. 

8.3.2. Reorganizace systému využití a redislokace vrtulníků v HZS ČR a IZS ČR 

 V současné době je v České republice deset základen letecké zdravotní záchranné 

služby. Provozovatelé a jejich dislokace jsou patrny z tabulky 4 a z přílohy 3. 

Volací znak Středisko Provozovatel vrtulníku 

Kryštof  1 Praha Policie ČR 

Kryštof  6 Hradec Králové Policie ČR 

Kryštof  4 Brno Policie ČR 

Kryštof  7 Plzeň Armáda ČR 

Kryštof  9 Olomouc Alfa - Helicopter 

Kryštof  12 Jihlava Alfa - Helicopter 

Kryštof  13 České budějovice Alfa - Helicopter 

Kryštof  5 Ostrava Delta System Air 

Kryštof  18 Liberec Delta System Air 

Kryštof  15 Ústí nad Labem Delta System Air 

Tabulka 4 

 Pro využití k účelům HZS ČR jsou z těchto základen vhodná pouze čtyři a to střediska 

Praha, Hradec Králové, Brno a Plzeň, provozovaná LS PČR a AČR.   

 Ostatní střediska jsou provozována soukromými společnostmi. Jedná se                             

o podnikatelské subjekty, které byly založeny za účelem tvorby zisku. Z logiky věci vyplývá, 
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že ke skutečným nákladům, které je nutno vynaložit na provoz vrtulníků LZS je nutno 

připočítat zisk společnosti. Pro soukromou společnost se jedná o zisk, ale pro Ministerstvo 

zdravotnictví, které LZS financuje se jedná o navýšení nákladů. Pro dokreslení tohoto tvrzení 

uvádím vyčerpání finančních prostředků za provoz LZS v roce 2006 pro jednotlivé 

provozovatele (tabulka 5 [18]). Jsou čtyři státní a šest soukromých. 

Alfa Helicopter 191.805.399,- Kč 
Delta Sys. Air 191.907.764,- Kč 
Celkem nestátní 
provozovatelé 

383.713.163,- Kč 

Policie ČR 39.916.000,- Kč 
Armáda ČR 16.864.279,- Kč 
Celkem státní 
provozovatelé 

56.780.279,- Kč 

LZS celkem 440.493.442,- Kč 

Tabulka 5 

Rozdíl v čerpání finančních prostředků je způsoben především tím, že soukromí 

provozovatelé jsou placeni paušálně za tak zvané přistavení vrtulníku. Přistavení vrtulníků 

Letecké služby PČR a letectva AČR je zajištěno vlastní existencí této služby pro tyto složky. 

Finanční prostředky jsou pak čerpány pouze za provedené vlastní lety pro účely LZS.

 Dalším fenoménem doprovázejícím problematiku soukromých versus státních 

provozovatelů LZS jsou kromě využitelnosti pro zásahy HZS podmínky, za kterých jsou 

schopni operovat. Státní provozovatelé jsou na rozdíl od soukromých schopni provést let 

v noci, za ztížených meteorologických podmínek a vrtulníky W-3A Sokol jsou dokonce 

schopny letět za podmínek tvorby námrazy. Tedy například záchrana vysokohorského turisty 

v zimním období v noci za podmínek tvorby námrazy ve spolupráci s leteckými záchranáři 

HZS ČR není pro vrtulník W-3A Sokol nemožná. Navíc kapacita tohoto stroje umožňuje 

pojmout na palubu kromě leteckých záchranářů HZS také lékaře a zdravotnického záchranáře, 

tedy zachraňovanou osobu je možné odborně ošetřit ihned po jejím vyzvednutí na palubu 

vrtulníku.           

 Pilot vždy s konečnou platností rozhoduje o provedení či neprovedení letu. Není tedy 

v extrémním případě nemožná situace, kdy pilot, zaměstnanec soukromé letecké společnosti, 

pod tlakem managementu společnosti rozhodne o neprovedení letu pro záchranu života při 

pochybnosti o splnění meteorologických podmínek VMC. Nutno znovu předeslat,                        

že soukromí provozovatelé jsou za své služby placeni paušálně, tedy je pro ně výhodnější 

nelétat.            
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 Na základě výše uvedených skutečností doporučuji zrušit spolupráci se soukromými 

leteckými provozovateli. Letecká služba PČR disponuje deseti vrtulníky EC-135, z toho tři 

jsou v sanitní verzi. Navrhovaný systém by předpokládal dovybavit ještě 3 policejní EC-135 

jako sanitní. Armáda ČR disponuje deseti vrtulníky W-3A Sokol z toho šest je v sanitní verzi. 

Státní provozovatelé by tak byli schopni zajistit službu na deseti střediscích LZS, každý             

na pěti střediscích. Dále by každý státní provozovatel měl k dispozici po jednom záložním 

vrtulníku pro případ poruchy nebo nutnosti pravidelné údržby některého ze strojů. Tito 

provozovatelé by byli dislokováni na svých stávajících střediscích a dále na zařízených                  

a vybavených střediscích, které v současné době provozují (nikoliv vlastní) soukromí 

provozovatelé.          

 Vzniklo by tak deset vrtulníkových základen, využitelných pro účely PČR nebo AČR, 

HZS ČR a zdravotní záchranné služby, tedy celého IZS, narozdíl od současných pěti. 

Dislokace leteckých záchranářů přímo na základnách LZS by vyžadovala jejich reorganizaci 

a navýšení počtu předurčených HZS krajů o jeden takto: 

Stávající předurčené HZS krajů 

- HZS hlavního města Prahy 

- HZS Plzeňského kraje 

- HZS Královéhradeckého kraje 

- HZS Olomouckého kraje 

- HZS Jihomoravského kraje 

- HZS Moravskoslezského kraje 

Zrušené předurčené HZS Krajů 

- HZS Středočeského kraje 

- HZS Karlovarského kraje 

- HZS Zlínského kraje 

Nové předurčené HZS Krajů 

- HZS Ústeckého kraje 

- HZS Libereckého kraje 

- HZS Jihočeského kraje 

- HZS Kraje Vysočina 
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   Souhrn dislokace vrtulníkových základen státních provozovatelů, leteckých 

záchranářů HZS ČR a činností provozovaných pro složky IZS jsou znázorněny v příloze č. 4.

 Takto vzniklý systém by bezpochyby zajistil provoz pro účely celého integrovaného 

záchranného systému dvacet čtyři hodin denně, za ztížených meteorologických podmínek 

IMC (v pěti případech základen AČR dokonce za podmínek tvorby námrazy). 
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9. Závěr 

 Shromáždil jsem dostupné informace týkající se statistického vedení nasazení 

vrtulníků při zásazích HZS ČR. Zdroje těchto informací jsou velmi omezené. Software 

„Statistické sledování událostí“ používaný HZS ČR má v tomto směru velmi omezené 

výstupy. Jediná informace, kterou je v tomto směru možno získat, je použití letecké techniky 

u zásahu. Není zde dále specifikováno, zda se jedná o letoun či vrtulník, zda se jednalo                  

o hašení požáru, záchranu či evakuaci osob, transport materiálu a podobně. Z tohoto důvodu 

jsem cíl statistického vyhodnocení nasazení vrtulníků při zásazích HZS ČR splnil pouze 

částečně, v mezích dostupných informací. Tyto informace jsem čerpal přímo od velitelů 

družstev leteckých záchranářů jednotlivých předurčených HZS krajů, kteří tyto informace 

získali ze svých osobních záznamů. Jsem přesvědčen, že rozšíření elektronického vedení 

statistických údajů by mělo za následek lepší informovanost o těchto zásazích a tím rozšíření 

povědomí o výhodách nasazení vrtulníků při zásazích HZS.    

 Charakterizoval a popsal jsem složky a provozovatele, kteří používají vrtulníky                  

a vyhodnotil jsem možnosti nasazení těchto vrtulníků při zásazích HZS ČR. 

Z nashromážděných údajů vyplývá, že pro použití HZS ČR jsou vhodné pouze vrtulníky 

státních provozovatelů, tedy Letecké služby PČR a letectva AČR. Jedná se zejména                     

o technické parametry vrtulníků, druh vycvičenosti letových posádek a meteorologické                 

a denní podmínky, za kterých jsou schopny operovat. Také výcvik leteckých záchranářů 

probíhá pouze ve spolupráci se státními provozovateli.     

 Popsal a vyhodnotil jsem vybavení a přípravu na nasazení příslušníků HZS ČR 

s použitím vrtulníků. Po zakreslení dislokace předurčených HZS krajů a stanovišť vrtulníků 

do mapy vyplynulo, že některé HZS jsou příliš vzdáleny od těchto stanovišť a některé naopak 

jsou duplicitně umístěny poblíž jednoho stanoviště vrtulníku (viz příloha 3). Navrhnul jsem 

opatření pro zlepšení této situace v případě zachování současné dislokace a počtu 

vrtulníkových základen. Jedná se o zrušení činnosti některých předurčených HZS krajů                      

a využití uspořených finančních prostředků pro dislokaci zbývajících leteckých záchranářů 

přímo na vrtulníkových základnách, čímž se radikálně zkrátí čas vzletu vrtulníku a zefektivní 

se spolupráce leteckých záchranářů HZS a letových posádek vrtulníků.  

 Vyhodnotil jsem poznatky a zkušenosti z některých realizovaných cvičení. Tato 

cvičení prokázala výhody využití vrtulníků při zásazích HZS. Jedná se o časové úspory při 

přepravě materiálu do nepřístupných míst a tím zároveň o úsporu sil a prostředků u zásahu. 

Dále se jedná o zefektivnění hasebního zásahu v nepřístupném horském lesním terénu. 
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Využití vrtulníků HZS ČR není v mnoha případech realizováno. Je to způsobeno především 

nedostatečnou osvětou velitelů zásahů a operačních a řídících důstojníků HZS ČR. Stále zde 

panuje jistá obava z rozhodnutí povolat na místo zásahu vrtulník. Dále byla jasně prokázána 

skutečnost, že připravované nahrazení vrtulníků W-3A Sokol vrtulníky Mi-171Š na základně 

v Přerově bude mít za následek snížení a v některých případech znemožnění akceschopnosti 

leteckých záchranářů HZS ČR.       

 Formuloval jsem doporučení pro další období a ke zefektivnění využití vrtulníků                

u HZS ČR. Navrhnul jsem reorganizaci a redislokaci provozovatelů vrtulníků. Zrušení 

využívání služeb soukromých provozovatelů vrtulníků a nahrazení provozovateli státními. 

Zároveň jsem navrhnul reorganizaci předurčených HZS krajů a jejich dislokaci přímo                    

na vrtulníkových základnách (viz příloha 4). Na podporu tohoto návrhu jsem uvedl důvody. 

Jedná se o podmínky, za kterých jsou tito provozovatelé schopni operovat. Dále se jedná               

o využitelnost těchto provozovatelů pro účely HZS ČR. Dojde k radikálnímu zkrácení 

doletového času leteckých záchranářů HZS ČR na místo události ve většině lokalit České 

republiky, a tím ke zvýšení pravděpodobnosti úspěšné záchrany osob. A v neposlední řadě 

jsem naznačil ekonomické důvody k těmto opatřením. Tyto by ovšem vyžadovaly hlubší 

ekonomickou analýzu, která však přesahuje rozsah a obor této práce.   

 Současný trend však naznačuje, že systém se ubírá opačným směrem. Uvažuje se              

o zrušení využití Letecké služby PČR pro účely LZS v Hradci Králové a v Brně, má být 

ponechána pouze základna v Praze – Ruzyni. Dále mají být vrtulníky W-3A Sokol přesunuty 

ze základen v Plzni a Přerově na základnu Praha-Kbely, kde má také být jediná základna 

poskytující službu SAR. Leteckou záchrannou službu v Plzni budou zajišťovat soukromé 

letecké společnosti.           

 Pro zlepšení pracovních podmínek HZS ČR a celého IZS a tím záchrany především 

lidských životů a zdraví by bylo nutné odstranit některá lobby na různých úrovních, která 

mají za následek tento vývojový trend. 
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