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1. Úvod 

 

Teze: Dát šanci na záchranu co nejvíce lidem. 

 

 Bezchybné postupy všech záchranných složek a jejich koordinace a kooperace, 

pravidelné procvičování společně s kvalitním výcvikem mají velký vliv na snížení následků 

leteckých nehod. Při porušení postupů může dojít ke ztrátám jak na životech cestujících, tak 

k následným škodám na letadle. Je mnoho případů, kdy porušením postupů a to buď z jejich 

neznalosti, nebo opomenutí mělo nevratné následky. V mnoha případech se jednalo o 

základní chyby zasahujících bezpečnostních složek nebo šlo o neznalost používané techniky. 

Pokud má být zásah a záchrana lidí úspěšná, musí být jednotlivé kroky velmi dobře 

koordinovány, navazovat na sebe a provedeny v co nejkratším možném čase. Jen tak je možné 

dát šanci na přežití co největšímu počtu osob. Postupy při zásahu u letecké mimořádné 

události se liší podle možností a vybavení jednotlivých letišť. Technické zabezpečení 

v podmínkách českých letišť je omezeno finančními prostředky majitelů nebo provozovatelů 

jednotlivých letišť. To se týká nejen nákupu kvalitní zásahové a vyprošťovací techniky, 

výstavby nových požárních stanic ale rovněž omezení prostředků na kvalitní výcvik ve 

specializovaných zahraničních střediscích.  

 V poslední době si začaly kraje uvědomovat důležitost svých regionálních letišť a 

začaly je podporovat v činnosti a rozvoji. Tato podpora stála majitele nemalé náklady 

v souvislosti s udržením kroku s rychlým tempem růstu pohybů a přepravených osob. 

Primárně však směřovaly tyto investice do výstavby nových terminálů a technologií procesů a 

vybavení k odbavení cestujících.  Tedy do staveb, zařízení a procesů, které jsou vnímány 

cestujícími jako nejpotřebnější. Mnohem méně financí však směřovalo do zajištění 

bezpečnosti leteckého provozu.  

V tomto případě můžeme bezpečnost rozdělit do tří částí: 

– ochrana osob před protiprávními činy 

– ochrana osob při leteckých mimořádných událostech 

– ochrana osob, majetku, životního prostředí, budov a zařízení na letišti 

 Cílem této diplomové práce je navrhnout možné postupy záchranných složek při 

zásahu u letecké mimořádné události a při odstraňování pohybu neschopných letadel v co 

nejkratším čase tak aby byly eliminovány možné ztráty na lidských životech a rovněž sníženy 

finanční ztráty majitelů letadel a provozovatelů letišť.  
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2. Rešerše 

 

ICAO, Manuál letištních služeb (Doc 9137-AN/898), část 1, Záchranné a požární práce, 

3.vydání, 1990, 117 s. [1] 

Tento manuál obsahuje materiály, které se zabývají úrovní potřebné ochrany na letišti, 

koncepcí kritického prostoru a metodou určující množství hasebních látek 

 

ICAO, Manuál letištních služeb (Doc 9137-AN/898), část 7, Letištní pohotovostní plán, 

3.vydání, 1990, [2] 

Tento manuál obsahuje materiály k tvorbě Letištních pohotovostních plánů a ostatních 

činnostech, prováděných na letištích. 

 

KAZDA Antonín: Letiská design a prevádzka,1. vydání, VŠDS Žilina 1995, 377s., ISBN 

80-7100-240-2 [3] 

Kniha je určena pro všechny, které zajímá letecká doprava. Seznamuje s principy a 

vzájemnými vztahy, které jsou důležité pro navrhování jednotlivých objektů letiště a 

propojení  provozu jednotlivých složek. 

 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů. 

[4] 

 Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky integrovaného 

záchranného systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis, 

působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a 

povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na MU a  při záchranných a 

likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu krizového stavu 
 

 

 

 

 

 



4 

 

3. Největší letecké nehody v roce 2009 

  

 Na bezpečnosti letadel se podílejí výrobci, piloti, technický a obslužný personál ale 

rovněž i cestující. Mezinárodní civilní letecká organizace (ICAO) vytvořila program 

mezinárodního kontrolního auditu. Tento letecký bezpečnostní program představuje dohodu, 

že smluvní státy ICAO musí povinně provádět pravidelné a systematické kontroly. Provádí se 

audity osobních licencí, leteckého provozu a letecké způsobilosti. Státy mají vlastní letecké 

bezpečnostní předpisy, které obsahují soubor standardů pro leteckou inspekci. Frekvence 

leteckých inspekcí je stanovena různými způsoby. Frekvence kontrol bezpečnosti letadel by 

měla být stanovena podle počtu vzletů a přistání nebo podle nalétaných hodin. Když má 

letadlo nalétáno 1 000 hodin, obvykle se rozebere a znovu složí. Veškerá bezpečnostní údržba 

letadla musí být zdokumentována. Osobám zodpovědným za bezpečné fungování letadel je 

poskytnut obsáhlý trénink letecké bezpečnostní údržby [2]. 

  Ikdyž je letecká doprava jedním z nejbezpečnějších druhů dopravy, přesto existuje 

určitá pravděpodobnost, že k letecké nehodě dojde. Ani rok 2009 se neobešel bez velkých 

leteckých neštěstí. V tomto roce zahynulo na celém světě v souvislosti s komerčními lety 

leteckých společností celkem 757 osob. Tato smutná statistika přesto mírně vylepšuje 

dlouhodobý průměr, který podle zaznamenaných údajů činí 830 obětí leteckých nehod ročně. 

Nejvyšší mírou k loňské statistice přispěla katastrofa Airbusu A 330-200 společnosti Air 

France z června 2009, při které za dosud nevyjasněných okolností zahynulo všech 228 osob 

na palubě letounu.  
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 12. února 2009 havaroval letoun Bombardier DHC8-402 Q400, letecké společnosti 

Continental Airlines (USA). Stroj letící z Newarku v New Jersey se zřítil do obytné části 

Buffala. Letadlo vzlétlo ve 21:20 místního času, na přistání v Buffalu a po minutí Outer 

Markeru se ve 22:20 místního času se zřítilo do oblasti Clarence Center asi devět kolometrů 

před letištěm. Narazilo do domu a začalo hořet. Zahynulo všech 44 cestujících, čtyři členové 

posádky a jeden člověk na zemi. Dva lidé na zemi byli zraněni. Pravděpodobnou příčinou 

byla námraza a střih větru (wind shear) a nedostatečná rezerva rychlosti během přiblížení v 

těchto podmínkách.  

 

Obr. č. 1  Bombardier DHC8-402 Q400 [12] 
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 20. května 2009 havarovalo indonéské armádní letadlo  C130 Hercules, před 

přistáním na Východní Jávě se zřítilo a narazilo do čtyř domů. Zemřelo 98 lidí, z toho dva na 

zemi. Z letadla po dopadu zůstaly jen trosky, rozpoznatelná byla pouze zadní část. Letadlo se 

zřítilo na vesnici Gaplak, mezi mrtvými byli také lidé, kteří nebyli na palubě stroje. Trosky se 

rozlétly do přilehlého rýžového pole.  

 

 

Obr. č. 2  C130 Hercules [11] 
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 1. června 2009 Airbus A330-203 Air France na lince AF 447 Rio de Janeiro – Paris, 

se zřítil do Atlantiku. Letoun vzlétl ve 22:00 GMT. V 1:33 GMT byl učiněn poslední radiový 

kontakt, v 1:48 poslední radarový kontakt. Krátce poté letoun vlétl do oblasti bouřek nad 

Atlantickým oceánem a tisíc kilometrů od brazilského pobřeží se zřítil. Rychloměry 

ukazovaly rozdílné hodnoty, což pravděpodobně odpojilo autopilota a z dále neznámých 

příčin se neovladatelný stroj zřítil do moře. Přesto vadné rychloměry jako příčinu nehody 

společnost oficiálně nepotvrdila. Ve 2:14 byla z letounu vyslána poslední automatická 

technická zpráva o závadách. Zahynulo všech 228 lidí na palubě. Černé skříňky nebyly 

nalezeny. Bezprostřední příčinou pádu bylo pravděpodobně utržení ocasních ploch vlivem 

příliš velkého namáhání. Možnou spolupůsobící příčinou byly špatně fungující rychloměry 

vlivem závady či zamrznutí pitotových trubic. Je možné, že piloti tak neměli správné údaje o 

rychlosti, museli letoun řídit manuálně a v bouřce tak došlo k překročení povolených násobků 

letadla a destrukci konstrukce. EASA (European Aviation Safety Agency) doporučila 

provozovatelům A330/340 výměnu evropských pitotových trubic Thales za americké 

Goodrich, FAA (Federal Aviation Administration) následně toto nařídil.         V roce 1996 se 

zřítily hned dva Boeingy 757 kvůli špatně ukazujícím rychloměrům. Tyto případy však 

zřejmě spolu nesouvisí, jelikož u nich byly příčiny naprosto jasné (špatné postupy posádky a 

nedůslednost pozemního personálu). Spíše je potřeba vidět souvislost se zřícením Airbusu 

A300 v listopadu 2001, kdy se letounu utrhla svislá ocasní plocha vlivem silného namáhání, 

které bylo způsobeného řízením pilotů a turbulencí. 

 

Obr. č. 3 Vylovené trosky francouzského Airbusu A 330-203 [12] 
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 30. června 2009 ráno havaroval Airbus A310-324 letecké společnosti Yemenia Air, 

imatrikulace 7O-ADJ u Komorských ostrovů v Indickém oceánu. Letadlo se zřítilo do moře 

krátce před přistáním asi 20 km od břehu. Zahynulo 141 ze 142 cestujících a všech 11 členů 

posádky. Nehodu přežila pouze dvanáctiletá dívka.  V roce 2007 zjistily francouzské úřady u 

tohoto letadla mnoho nedostatků a zakázaly pohyb přes francouzské území.  

 15. července 2009 se na severu Íránu, čtvrt hodiny po startu z mezinárodního letiště v 

Teheránu nedaleko města Kazvin na severovýchodě Íránu, zřítil letoun Tu-154 M, letecké 

společnosti  Caspian Airlines, který letěl na lince Teherán-Jerevan. Nikdo ze 168 lidí na 

palubě letadla směřujícího do arménského Jerevanu nepřežil. Letadlo se z neznámých důvodů 

rozpadlo na několik částí. Trosky po dopadu na zem začaly ihned hořet.  

 

Obr. č. 4 Trosky letadla Tu-154 M [12] 
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 22. Prosince 2009 ve 22.22 tamního času (ve středu 4.22 SEČ) havarovalo při 

přistávacím manévru na letišti v jamajské metropoli Kingstownu letadlo Boeing 737-823 (v.č. 

29550/1019) provozované pod poznávací značkou N977AN leteckou společností American 

Airlnes (AA). Na palubě se nacházelo 148 cestujících a šestičlenná posádka. Jako zázrakem 

při nehodě nikdo nezahynul. Letadlo amerických aerolinií směřovalo na lince AA331 z Miami 

na Floridě do jamajského Kingstonu, kde v úterý večer tamního času za silného deště 

havarovalo při přistání. Podle letecké společnosti její stroj, respektive pilot, nezvládl 

přistávací manévr, o příčině nehody ale aerolinie odmítly spekulovat. Patrné však je, že pilot 

byl na mokré dráze tzv. dlouhý. Stroj poté, co přejel dráhu, prolomil bezpečnostní bariéru, 

přejel silnici a skončil na pláži. Letadlo po sjetí z VPD přišlo o podvozek a i pohonné 

jednotky byly poškozeny. Jak je patrné ze snímku, trup se rozlomil na tři hlavní části. 

Mezinárodní letiště Norman Manley v Kingstonu bylo následně uzavřeno kvůli vyšetřování a 

ověření bezpečnosti ranveje pro další přistání a vzlety. Při nehodě bylo zraněno 91 osob. 

Nejčastěji utrpěli cestující zlomeniny, pohmožděniny a řezné rány. Všechny pasažéry se 

podařilo z letadla evakuovat pomocí nafukovacích skluzavek.  

 

 
Obr. č. 5 Boeing 737-823 [12] 
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4. Letecké nehody  

 

 Nejtypičtější a nejtragičtější leteckou nehodou je pád letadla. Vzhledem k závažnosti 

nehod v letectví se sledují a vyhodnocují také méně závažné události, které mohou 

ovlivnit bezpečnost leteckého provozu. Taková událost se nazývá incident, a dojde-li 

téměř k letecké nehodě, tak vážný incident. 

 

 Havárie letadel je možno klasifikovat jako: 

– letecké katastrofy (Air Disasters),  

– letecké nehody (Air Accidents), 
– letecké události (Air Incidents). 

 

 Letecké katastrofy jsou mimořádné události, při kterých došlo k velkým ztrátám na 

lidských životech. 

 

 Letecké nehody jsou mimořádné události spojené 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: 

– některá osoba byla smrtelně nebo těžce zraněna následkem přítomnosti v letadle, nebo 

přímého kontaktu s kteroukoli částí letadla, včetně částí, které se od letadla oddělily, 

– letadlo bylo zničeno, nebo poškozeno, 

– letadlo je nezvěstné, nebo je na zcela nepřístupném místě (pozn. letadlo je považováno 

za nezvěstné, jestliže pátrání bylo úředně ukončeno a trosky nebyly nalezeny). 

 

 Letecké události jsou jiné události spojené s provozem letadla, která mohou ovlivnit 

bezpečnost leteckého provozu.  

Vážným incidentem je mimořádná událost, jejíž okolnosti naznačují, že došlo téměř 

k letecké nehodě (pozn. rozdíl mezi leteckou nehodou a vážným incidentem je pouze 

v následcích), 
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 4. 1. Typy leteckých nehod 

 

 Existují dva základní typy leteckých nehod:  

– ztráta řízení (Loss of Control),   

– řízený let do terénu (CFIT - Controlled Flight Into Terrain). 

 

 Ztráta řízení je většinou způsobena technickou závadou či špatnou pilotáží např. při 

špatných meteorologických podmínkách.  

 

 Řízený let do terénu je způsoben chybou letové posádky nebo řízení letového 

provozu, kdy dojde ke střetu normálně fungujícího letadla s terénem. V obou případech má 

největší vliv lidský činitel. Nejčastější příčinou leteckých katastrof je tedy selhání člověka.  

 
 Druhy leteckých nehod a incidentů podle Vyhlášky 108/1997 Sb., Ministerstva 

dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním 

letectví a o změně a doplnění zákona č. 4555/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů: 

 

 Druhem letecké nehody je zejména: 

– srážka letadel za letu, 

– srážka letadla s terénem, 

– srážka letadel na zemi, 

– srážka letícího letadla s letadlem na zemi, s vozidlem nebo s osobou, 

– srážka letadla s vozidlem, s osobou nebo s překážkou na zemi. 

 

 Druhem incidentu je: 

– situace blízká srážce,  

– možnost srážky nebo možnost vzniku situace blízké srážce. 
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 4. 2. Letecké nehody ve vzduchu 

  

 Když se během letu srazí dvě letadla, je to vždy obrovská katastrofa, při které jsou 

obětí desítky, či stovky osob. Zpravidla se jedná o 100% ztráty na životech. Většinou bývají 

tyto nehody zaviněny lidským faktorem a to buď řídícím letového provozu, nebo posádkou 

letadla, která neplní příkazy pozemní navigace. Další příčinou nehody ve vzduchu může být 

pumový útok, při kterém dochází k destrukci letadla a rozmetání jeho zbytků na velkém 

prostoru. 

 Další z příčin může být zásah blesku. Nejčastěji blesk  jen sjede po plášti, ale 

nezpůsobí větší škody. Elektrické výboje mohou mírně popálit povrch, případně poškodit 

elektroniku. Ta je ale několikrát zálohovaná, takže vyřazení jednoho systému by nemělo vadit 

- hned ho nahradí jiný. Příčina katastrof je většinou v kombinaci více nepředvídatelných 

faktorů. Často spočívá v samotné bouřce. Ta může poškodit citlivé přístroje, nebo způsobit 

únik paliva, které pak výboj zapálí. Vzhledem k tomu, kolik letadel v současné době létá, jsou 

statisticky nepravděpodobné situace poměrně časté.  

 Likvidace následků leteckých nehod ve vzduchu se týká spíše sběru trosek, ochranou 

zasažených oblastí, případně sběru důkazního materiálu pro vyšetřovací týmy. 

 

 

 

Obr. č. 6 Škody po zásahu blesku letadla novozélandských aerolinií v červnu 2009 [12] 

 

http://image.tn.nova.cz/media/images/original/Jan2010/593224.jpg�
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  4. 3. Letecké nehody na letišti 

 

 Letecká nehoda patří k mimořádným událostem s možnými tragickými následky, kdy 

dochází ke ztrátám na životech, poškození zdraví cestujících a ke značným materiálním 

škodám. Rozhodujícími faktory k minimalizaci těchto následků jsou: 

– Doba mezi leteckou nehodou, příjezdem záchranných jednotek na místo letecké 

nehody a zahájením účinného zásahu. 

– Správnost a rychlost vyhodnocení situace na místě letecké nehody velitelem zásahu a 

s tím související efektivnost zásahu. 

– Včasnost vyrozumění složek bezpečnostního systému letiště a jejich bezodkladná 

aktivace k zamezení následných ztrát na lidských životech, zranění osob a 

materiálních škod při nezvládnutí emotivního chování ostatních cestujících a případně 

veřejnosti..  

 Podle předpisů ICAO je zásahový čas maximálně tři minuty od oznámení po zahájení 

účinného zásahu. Podle amerických předpisů NFPA (National Fire Protection Assocation) 

pak pouze dvě minuty.  

 Za poskytování hasičské záchranné služby je v prostoru letiště a jeho bezprostředního 

okolí odpovědný provozovatel letiště. Na letišti Leoše Janáčka v Ostravě to je akciová 

společnost Letiště Ostrava. 

Za hranice odpovědnosti letiště se považuje prostor, který tvoří obdélník kolem podélné osy 

vzletové a přistávací dráhy o rozměrech 5 kilometrů na každou stranu dráhy a v podélné ose 

10 kilometrů na severovýchod a 10 kilometrů na jihozápad od středu dráhy. Celkový rozměr 

prostoru je 10 x 20 kilometrů a je rozdělen na 8 čtverců o straně 5 kilometrů. 

 

 

 4. 3. 1. Postupy jednotlivých složek 

 

 Řídící letového provozu oznámí podstatné detaily letecké nehody na Operační 

středisko Hasičské záchranné služby, včetně doby nehody a typu letadla.  Po dalším upřesnění 

je potřeba uvést podrobnosti o počtu cestujících, množství paliva, provozovateli letadla a o 

případném nebezpečném nákladu na palubě včetně množství a umístění, pokud jsou známé. 

Současně s vyhlášením stupně pohotovosti Letecká nehoda zastavuje TWR veškerý letový i 

vozidlový provoz na provozních plochách, odkloní všechny plánované i neplánované lety na 



14 

 

jiná letiště a předává Operačnímu středisku HZS LO povolení ke vstupu mobilních prostředků 

HZS LO na provozní plochu s případným upřesněním omezení tak, aby jednotce HZS LO 

umožnila co nejrychlejší dosažení místa nehody.  

 Operační středisko HZS vyhlásí jednotce stupeň poplachu a podle velikosti a typu 

letadla povolává další jednotky dle plánu svolání. Mimo letištní součinnostní složky 

informuje o: 

– místu pro soustředění sil a prostředků mimoletištních složek, 

– záložním stanovišti, 

– náležitém potřebném počtu požadované techniky, 

– dalších  podrobnostech letecké nehody jako je například informace o počtu cestujících, 

množství paliva a přepravovaných nebezpečných látkách.  

 Dále informuje ostatní bezpečnostní složky letiště, které se řídí pokyny velitele zásahu. 

  

 Hasičská záchranná služba letiště vyjíždí s veškerou technikou a nejrychlejší 

přístupovou trasou na místo letecké nehody nahlášené řídícím letového provozu.  

Na příkaz velitele zásahu je vytýčena nebezpečná zóna a vnější zóna. Nebezpečná zóna 

vymezuje prostor, kde působí přímé účinky letecké nehody a vzhledem k provádění 

záchranných prací je nebezpečí ohrožení života nejen cestujících ale rovněž zasahujících 

osob. Velikost nebezpečné zóny je vymezena podle konkrétní situace s ohledem na rozsah 

letecké nehody, podle typu letadla (civilní, vojenské) a jeho velikosti. Vnější zóna je 

vymezený prostor, ve kterém se nachází části letadla a osob po letecké nehodě a kde již 

nehrozí ohrožení života zasahujících sekundárními účinky letecké nehody. Vnější zóna je 

využívána pro nástupní prostor jednotek, který velitel zásahu zřizuje na návětrné straně od 

místa havarovaného letadla. Velikost vnější zóny v místě LN stanovuje velitel zásahu podle 

konkrétní situace v terénu a zahrnuje všechny části havarovaného letadla a místa kde působily 

účinky LN. 

  

 Ostraha letiště zabezpečuje místo pro soustředění sil a prostředků mimo letištních 

složek a průjezdnost komunikací v areálu letiště pro příjezd jednotek na místo zásahu podle 

požadavků velitele zásahu. 
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 Inspektorát cizinecké a pohraniční policie zabezpečuje místo letecké nehody a 

identifikaci cestujících. Současně se podílí ve spolupráci s Celní správou na zabezpečení 

průjezdnosti komunikací v prostoru před letištěm pro povolané jednotky IZS.  

 

 Celní úřad zajišťuje průjezdnost složek IZS a v případě, že letadlo nepřiletí 

z Schengenského prostoru, provádí následné celní odbavení osob a zavazadel. 

 

 Krizový štáb letiště odpovídá za provoz letiště mimo Místo zásahu, plní provozní a 

jiná opatření požadovaná Velitelem zásahu 

 

 
 

Obr. č. 7 Organizace na místě zásahu při letecké nehodě [10] 
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 4. 4. Letecké nehody mimo letiště 

  

 Letecké nehody, které se přihodily mimo letiště, to znamená mimo hranice 

odpovědnosti letiště, jsou vymezené "Letištním pohotovostním plánem"tak jak je uvedeno 

v bodě 4. 3. a řeší se podle Typové činnosti složek Integrovaného záchranného systému při 

společném zásahu „Letecká nehoda“- STČ 04/IZS. [5] Typová činnost složek IZS na leteckou 

nehodu byla zpracována na základě rozhodnutí Odboru civilního letectví Ministerstva 

dopravy, Ústavu pro odborně technické zjišťování příčin leteckých nehod a MV-GŘ HZS. 

Typová činnost složek IZS vychází z obsahu zákona č. 239/2000 Sb., o IZS, vyhlášky č. 

328/2001 Sb. a vyhlášky 429/2003 (vyhláška o IZS), podle nichž se jedná o součást kompletní 

dokumentace IZS.U letecké nehody, která se stala mimo hranice letiště je velitelem zásahu 

příslušník HZS ČR, který je velitelem přítomné jednotky PO nebo příslušný funkcionář HZS 

ČR s právem přednostního velení.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

 

Schéma vazeb řízení podpory [5] 
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Vysvětlivky:  

                   

informace o stavu nouze letadla nebo o letecké nehodě, vyslání SAR vrtulníku 

k zajištění letecké služby pátrání a záchrany 

 systém předávání informací o stavu nouze letadla nebo o letecké nehodě 

orgánům v oblasti leteckých služeb 

 systém přenosu informací v rámci integrovaného záchranného systému, nasazení 

složek IZS 

 přímá komunikace stálých orgánů pro koordinaci složek IZS 

 

trvalá komunikace k zabezpečení opatření při letecké nehodě 

 

 Použité zkratky: 

Středisko Cospas-Sarsat – vyhodnocovací středisko provádějící servis v SAR oblasti pro 

příslušná záchranná koordinační střediska (RCC Praha), vztažená ke kontaktnímu SAR bodu 

(RCC Praha spadá pod vyhodnocovací středisko Toulouse ve Francii). 

RCC Praha  /ŘLP/ – záchranné koordinační středisko (Rescue Coordination Centre) 

ustavené v pátrací a záchranné oblasti k zajištění účinného provedení pátrání nebo záchrany 

při letecké nehodě /RCC Praha je zřízeno s.p. Řízení letového provozu/. 

SAR /AČR, PČR-LS/ – stanoviště pátrací a záchranné služby (Search and Rescue Services) 

s využitím vrtulníků Armády České republiky a Policie České republiky- letecké služby  

Komise ÚZPLN, MO – komise Ústavu pro odborně technické zjišťování příčin leteckých 

nehod (pro leteckou nehodu civilního letadla), komise Ministerstva obrany (pro leteckou 

nehodu vojenského letadla). 

ÚVN /VÚSL/ – Ústřední vojenská nemocnice /Vojenský ústav soudního lékařství/. 

Místo LN – místo letecké nehody. 

OPIS IZS /HZS kraje/ – operační a informační středisko integrovaného záchranného 

systému /hasičského záchranného sboru kraje/. 

OPIS IZS /MV-GŘ HZS ČR/ – operační a informační středisko integrovaného záchranného 

systému /Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 

republiky/. 

OI ČIŽP – oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí. 

Ř - ČIŽP – ředitelství České inspekce životního prostředí.  
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OS PČR – operační středisko Policie České republiky. 

OS ZZS – operační středisko Zdravotnické záchranné služby. 

AČR,  HS, ZBK, VZS, ČČK – Armáda České republiky, Horská služba České republiky, 

o.p.s., Záchranná brigáda kynologů, Vodní záchranná služba Českého červeného kříže, Český 

červený kříž. 

ACP MD /MZV, HZS ČR, PČR/ – Asistenční centrum pomoci zřízené a koordinované 

Ministerstvem dopravy /s účastí zástupců Ministerstva zahraničních věcí, Hasičského 

záchranného sboru České republiky, Policie České republiky/. 

SaP – síly a prostředky složek integrovaného záchranného systému. 
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 4. 5. Statistika leteckých nehod 

 

 Letecká doprava je bezkonkurenčně nejrychlejší, nejpohodlnější a také nejbezpečnější 

způsob přepravy. Přesto se tvrdí, že u zhruba čtyř z deseti zákazníků aerolinek se projevuje 

strach nebo obava z letu. Podle statistických údajů patří letecká doprava, ve srovnání 

s ostatními druhy dopravy, stále mezi nejbezpečnější způsoby cestování. Pro udržení tohoto 

prvenství nesmí žádný stát, letecký dopravce, výrobce letadel ani jiná organizace podcenit 

technickou, organizační a bezpečnostní připravenost v boji proti leteckým nehodám. Stejně 

tak musí být připraveny záchranné systémy včetně záchranných složek v případě, kdy 

k letecké nehodě již došlo. Právě z hlediska tohoto úsilí je letecká doprava výjimečná proti 

silniční, železniční či jiné dopravě. 

 Podle statistik ASN (American Safety Network) došlo od roku 1945 k přibližně 12,5 

tisícům leteckých nehod. Toto číslo zahrnuje nejen nehody dopravních letounů leteckých 

společností ale i nehody, při kterých došlo ke zranění či ke ztrátám na životech. Nehody 

dopravních letadel leteckých společností, jejichž následkem bylo vážné zranění nebo smrt 

cestujících, tvoří jen jejich malou část. Od roku 1960 do konce 2006 jich podle statistik mělo 

fatální následky jen zhruba 36 %. 

 Z nehod, u nichž byla jednoznačně objasněna příčina, vyplývá, že v průměru z 53 % se 

nehoda děje pochybením pilota, zhruba u 16 % případů tomu ještě dopomůže počasí. 20 % 

nehod má na svědomí technická chyba stroje, něco přes 10 % způsobí pouze počasí, 8 % 

sabotáž a 7 % jiná lidská chyba. U 2 % nehod se příčina nezjistí. 

 Pravděpodobnost, že se stane člověk obětí letecké nehody v dopravním letadle, je 

zhruba 1 : 4 milionům, pokud letí s renomovanou společností. Pokud letí se společností, která 

vykazuje častou nehodovost, je riziko o něco vyšší, přesto zcela zanedbatelné. Pro srovnání: 

pravděpodobnost, že se člověk zabije v autě, je zhruba 1 : 300. 
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 Graf č.1. Příčiny leteckých nehod 

 
 

 Poznámka 

 Čísla pravděpodobností se u různých zdrojů různě lišila, podle vstupních dat, která do 

pravděpodobnosti byla zahrnuta. Čísla samozřejmě zahrnují i lidi, kteří letadlem nikdy 

nepoletí a jejichž šance je tedy naprosto nulová. Přesto je i pro všechny ty, kteří služeb letecké 

přepravy využívají, pravděpodobnost smrtelné nehody mizivá.  

 Pro srovnání můžeme uvést, že například v roce 1961 se stalo 14,15 leteckých 

katastrof na 1 milion letů, kdežto v roce 1995 byl tento poměr 0,46 ku milionu, v roce 2006 

došlo k 0,65 katastrofám na milion letů. Nejbezpečnějšími regiony jsou střední a západní 

Evropa, Severní Amerika a Austrálie, kde se tento poměr pohybuje okolo 0,2 katastrof na 

milion letů; naproti tomu nejhorší situace je v Africe, kde byl tento poměr např. v roce 2005  

4,31 a v roce 2006 dokonce 6,04. V roce 1960 na 100 milionů ulétnutých osobokilometrů 

připadlo 0,8 usmrcených osob, v roce 1999 pouze 0,035 úmrtí a v roce 2000 0,03. V roce 

1997 byl počet úmrtí v poměru 0,04 osob na každých 100 milionů přepravených cestujících. 

V roce 1997 došlo k 0,13 katastrofám na 100 milionů ulétnutých kilometrů, v roce 1998 to 

bylo 0,10 katastrof na 100 mil. km. [13] 

 Ve Spojených státech amerických vyšetřuje katastrofy, Národní úřad pro bezpečnost 

dopravy  NTSB – (National Transportation Safety Board), britské AAIB (Air Accidents 

Investigation Branch), francouzské BEA, australské a tichomořské BASI – (Bureau of Air 
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Safety Investigation), které je součástí ATSB - Australian Transport Safety Bureau. 

České letecké nehody do roku 1996 vyšetřovala SLI - Státní letecká inspekce, do roku 2002 

ÚCL - Úřad pro civilní letectví a od 1. 1. 2003 byl pro tyto účely zřízen ÚZPLN - Ústav pro 

odborně technické zjišťování příčin leteckých nehod. [12] 

 

 

 4. 6. Typy leteckých mimořádných událostí 

 

Letecké mimořádné události dělíme dle předpisů ICAO do tří stupňů: 

a) Letecká nehoda – Letecká nehoda je mimořádná událost spojená s provozem letadla, 

která se stala mezi dobou, kdy osoby nastoupily do letadla s úmyslem absolvovat let a 

dobou, kdy všechny osoby letadlo opustily a při které: 

   - některá osoba byla smrtelně nebo těžce zraněna 

   -  letadlo bylo zničeno nebo poškozeno 

   -  letadlo je nezvěstné nebo je na zcela nepřístupném místě. 

b) Plná pohotovost – se vyhlašuje v případě, kdy se ví, že se k letišti blíží letadlo, které má, 

nebo se dá předpokládat, že má takové problémy, že hrozí vznik a nebezpečí letecké 

nehody. 

c) Místní pohotovost – se vyhlašuje v případě, že se k letišti blíží letadlo, u něhož došlo, 

nebo se dá předpokládat, že došlo k poruše, která normálně vážným způsobem neovlivní 

bezpečnost přistání. Dále se vyhlašuje i při státně důležitých letech. [1] 
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5. Možné postupy záchranných složek při letecké nehodě 

 

 LETECKÁ NEHODA - Informační tok 

              Vyhlašuje signál 

LETECKÁ NEHODA 

               

            

            

            

            

               uvádí místo letecké nehody  

                      a známé informace o letadle, 

                  informuje státní složky 

                v oblasti leteckých služeb

        OS HZS LO vyrozumí součinnostní  

                                    složky o let. nehodě, uvádí známé  

                                    informace o letadle a místu nehody 

 

upřesňuje počet SaP 

a vyčkávací stanoviště         

       

4.  

5.             

            

            

             

 

 

 

 

 

 

Řízení 

letového 

provozu 

TWR 
OS HZS 

Letiště 

Ostrava 

HZS 

IZS 

 

ZZS 

IZS 

OS ICPP 

 

MD ÚZPLN ÚCL 

Pracoviště 

OL 

Pracoviště 

VPL 

OS CÚ 
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Tabulka č. 1 Časová osa informačního toku při letecké nehodě 

 

                                                          Časová osa informačního toku při letecké nehodě 
čas složka činnost 

0:00:00 TWR 

Operačnímu středisku HZS letiště vyhlašuje stupeň poplachu 
Letecká nehoda. Zastavuje veškerý letecký provoz a odklání 
letadla na jiná letiště. Současně uděluje povolení k výjezdu na 
pohybové plochy, udává místo letecké nehody a známé 
informace o letadle, informuje nadřízené orgány a státní 
složky v oblasti leteckých služeb (MD, ÚZPLN,ÚCL). 

0:00:10 OS HZS Vyhlašuje poplach jednotce HZS letiště a informuje VZ o 
provozu na pohybových plochách 

0:00:45 HZS letiště Vyjíždí na stanovené místo LN. 

0:01:00 CTV Vysílá určené SaP IZS dle požadovaného stupně poplachu. 

0:01:30 OS HZS 

Předává informaci o LN na Operační středisko Inspektorátu 
cizinecké a pohraniční policie, informuje Stálou službu 
Ostrahy letiště (SS OL), Vedoucího provozu letiště (VPL), 
ostatní složky provozovatele letiště a informuje vedoucího 
krizového štábu letiště. 

0:02:00 OS ICPP 

Vysílá vlastní SaP k zajištění dopravní situace pro příjezd 
jednotek IZS, informuje ostatní složky Policie ČR a vysílá na 
místo LN pořádkové jednotky PČR k zabezpečení místa LN. 
Dále předává informaci na OS Celní správy. Vysílá svého 
zástupce do Štábu velitele zásahu. 

0:02:30 SS OL 

Vysílá své pracovníky k zajištění vyčkávacího místa pro 
přijíždějící jednotky IZS a provádí jejich doprovod na místo 
letecké nehody.Vysílá svého zástupce do Štábu velitele 
zásahu. 

0:03:00 OS HZS Na žádost vedoucího krizového štábu svolává krizový štáb. 

0:04:00 OS CS 

Vysílá své příslušníky na pomoc PČR při zajištění 
přístupových komunikací a zajištění kontroly přepravovaného 
zboží v letadle.Vysílá svého zástupce do Štábu velitele 
zásahu. 

0:04:00 - 
xx:xx:xx 

všechny 
složky 

Zabezpečují nepřetržitou komunikaci se spolupracujícími 
jednotkami a řídí se požadavky Velitele zásahu 
prostřednictvím svých zástupců ve štábu VZ. 
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 5. 1. Postupy a taktika zásahu při hasebních pracích 

 

 Operačním cílem letištních záchranných a požárních služeb je záchrana osob 

z havarovaného letadla. Jé důležité, dát šanci co nejvíce lidem na záchranu. Proto je 

požadováno dosažení dojezdového času v délce dvou minut. Tato doba by však neměla 

přesáhnout tři minuty na konec všech vzletových a přistávacích drah. Tento čas se rovněž týká 

ostatních pohybových ploch. Tento čas je stanoven za optimální viditelnosti a sjízdnosti 

povrchu. Za dojezdový čas je doba od ohlášení události do zahájení účinného výstřiku hasební 

látky prvního zasahujícího vozidla. Za účinný zásah se považuje výstřik dosahující nejméně 

50% výtokové rychlosti, která vychází z typu pěnidla a je stanovena v tabulce číslo 2. Žádné 

z dalších vozidel požadovaných k přivezení množství hasebních látek uvedených v tabulce č. 

2, nesmí přijet na místo zásahu později než jednu minutu po prvním zásahovém vozidlu, aby 

zajistila nepřetržitou aplikaci těchto látek ve stanoveném množství. 

Tabulka č. 2: Minimální množství potřebného hasiva pro jednotlivé kategorie letiště [1] 

Kategorie 

Hasící pěna typ A Hasící pěna typ B Doplňková hasiva 

Voda (l) 

Výtoková 

rychlost 

pěnotvorného 

roztoku za 

minutu (l) Voda (l) 

Výtoková 

rychlost 

pěnotvorného 

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 
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 Před záchranou osob z havarovaného letadla, je nutné provést: 

– ochránit cesty, kterými budou odváděny osoby evakuované z letadla, 

– hašení požáru samotného letadla, 

– pokrytí rozlitého paliva pěnou tak, aby se zabránilo jeho vznícení a poškození 

evakuačních skluzů, 

– poskytnutí pomoci personálu na palubě havarovaného letadla při umísťování a 

efektivním využití evakuačních a záchranných prostředků. 

 

Současně je nutné: 

– proniknout do trupu letadla nouzovými východy, nebo jinou cestou než je používána 

pro evakuované cestující, 

– zajistit ochranu před ohněm uvnitř letadla, 

– zachránit osoby, které nemohou opustit letadlo vlastními silami, 

– obnovit izolační vrstvu na rozlitém palivu, 

– odvětrat trup letadla, jakmile je požár pod kontrolou. 

 

 Při letecké nehodě, která je provázena požárem, je důležitá jeho lokalizace a ochrana 

používaných únikových východů. Prvořadým úkolem je záchrana cestujících, posádky a jejich 

evakuace z havarovaného letadla. Vozidla, která přijedou k požáru první, musí zaujmout 

takové postavení, aby sama nebyla ohrožena sálavým teplem nebo kouřem. Hašením zamezit 

přístup plamenů k trupu letadla, ten ochlazovat, snažit se co nejdříve evakuovat cestující 

z letadla do bezpečí a pak teprve započít samotné hašení. Nejvhodnější opuštění letadla, 

pokud to stav dovolí, je vlastními nebo nouzovými východy. Úspěšné otevření dveří vyžaduje 

dobrou znalost jejich otevíracího mechanismu a směru, kterým se otvírají. 

Při hašení se nejdříve provádí ochlazování prostoru východů a nouzových východů, 

tím, že se snižuje teplota okolí a vytváří se vodní cesta, která izoluje cestující od plamenů a 

kouře. Je nutno pokrýt únikové cesty pěnou, ať zabráníme požáru vytékajícího paliva.  Po 

opuštění letadla cestujícími se začne s celkovou likvidací požáru. 
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 Stane-li se letecká nehoda a větší počet nouzových východů je zablokován a tím je 

znemožněno cestujícím opustit trup havarovaného letadla, musí se provést násilné vniknutí do 

trupu letadla a tím vytvořit nouzové východy. Násilné vniknutí do letadla je poslední 

prostředek a používáme ho, když ostatní prostředky selhaly. K tomuto účelu jsou na vnějšku 

trupu letadla označena místa červenou, bílou nebo žlutou barvou (obr. č. 9). 

 

Při vytváření nouzových východů je nutné znát konstrukci letadla. Trup je 

konstruován z řady přepážek, na kterých jsou uchyceny podélné výztuhy. Na vnější straně 

trupu jsou přinýtovány plechové potahy. Pomocí řady nýtů je možno zjistit, jak jsou 

rozmístěny přepážky a podélné výztuhy. Při řezání trupu a násilném vniknutí do letadla se 

nedoporučuje vniknutí mimo označená místa, jelikož můžeme narazit na zesílená místa v 

trupu letadla a tím zpomalení zásahu. 

 V případě, že havarované letadlo zastaví a nevznikne požár, snaží se záchranné 

jednotky proniknout do trupu letadla pomocí dveří, okenních otvorů, stropními otvory nebo 

přes nákladový prostor.  

Obr. č. 9: Místo pro násilné vniknutí [9] 
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 V případě, že při havárii dojde k požáru letadla, provedeme výpočet předpokládaného 

množství hasebních látek. Nejdřív vypočítáme takzvanou teoretickou kritickou plochu požáru 

a z ní následně praktickou kritickou plochu požáru. Tyto výpočty platí pro plošné požáry. 

 

 

 

 5. 1. 1.   Výpočet teoretické kritické plochy 

 

 Teoretická kritická plocha je plocha, která může být teoreticky zasažena požárem.  Pro 

její výpočet použijeme vzorce z tabulky č. 3. 

 

 Tabulka č. 3: Teoretická kritická plocha podle délky letadla (TCA) 

Délka letadla Teoretická kritická plocha At 

L < 12 m L x ( 12m + W) 

12 m < L < 18 m L x ( 14m + W) 

18 m < L < 24 m L x ( 17m + W) 

L > 24 m L x ( 30m + W) 
 

 

At = teoretická kritická plocha (TCA) 

L = celková délka letadla 

W = průměr trupu letadla 



30 

 

 
 Obr. č. 10: Rozměry letadla rozhodující pro určení TCA 

 

 

 Výpočet TCA podle letadel zařazených do požárních kategorií letišť 6 až 10. 

 

• Výpočet TCA pro letadlo Airbus A 320 - 300, zařazené do 6 požární kategorie letiště 

At = L x ( 30 m + W) (1) 

At = 33,40 x (30+ 3,95) 

At = 1 133,93  m2 

 

• Výpočet TCA pro letadlo  Boeing 757 – 200, zařazené do 7 požární kategorie letiště 

At = L x ( 30 m + W) 

At = 47,34 x (30+ 3,96) 

At = 1 607,67  m2 

 

• Výpočet TCA pro letadlo  Airbus A 300, zařazené do 8 požární kategorie letiště 

At = L x ( 30 m + W) 

At = 63,67 x (30+ 5,64) 

At = 2 269,20  m2 
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• Výpočet TCA pro letadlo  Boeing 747 – 400, zařazené do 9 požární kategorie letiště 

At = L x ( 30 m + W) 

At = 70,66 x (30+ 6,50) 

At = 2 579  m2 

 

• Výpočet TCA pro letadlo  Airbus A 380/900, zařazené do 10 požární kategorie 

letiště 

At = L x (30 m + W) 

At = 79,40 x (30+ 7,14) 

At = 2 948,92  m2 

 

 

 

 

 5.1.2. Výpočet praktické kritické plochy 

 

 Praktická kritická plocha je dvou třetinová velikost teoretické kritické plochy (TCA). 

Pro její výpočet použijeme vzorec: 

 

PCA = 2/3 TCA 

 

   Ap = 0,667 At (5) 

 

 Výpočet PCA podle letadel zařazených do požárních kategorií letišť 6 až 10. 

 

• Výpočet PCA pro letadlo Airbus A 320 - 300, zařazené do 6 požární kategorie letiště 

 Ap = 0,667 At 

 Ap = 0,667 x 1 133,93 = 756,33 m2 

 

• Výpočet PCA pro letadlo  Boeing 757 – 200, zařazené do 7 požární kategorie letiště 

 Ap = 0,667 At 

 Ap = 0,667 x 1 607,67 = 1 072,32 m2 
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• Výpočet PCA pro letadlo Airbus A 300, zařazené do 8 požární kategorie letiště 

 Ap = 0,667 At 

 Ap = 0,667 x 2 269,20 = 1 513,56 m2 

 

• Výpočet PCA pro letadlo Boeing 747 – 400, zařazené do 9 požární kategorie letiště 

Ap = 0,667 At 

Ap = 0,667 x 2 579 = 1 720,20 m2 

 

• Výpočet PCA pro letadlo Airbus A 380/900, zařazené do 10 požární kategorie letiště 

Ap = 0,667 At 

Ap = 0,667 x 2 948,92 = 1 966,93 m2 

 

 

 

 5.1.3. Výpočet požadovaného množství hasiva  

 

 Celkové požadované množství hasiva pro uhašení požárů dle doporučení ICAO, 

Annex 14, čtvrté vydání z ledna 2005 

Q = Q1 + Q2    (2) 

 

Q1 - množství vody potřebné pro uhašení praktické kritické plochy [l] 

Q2 - množství vody potřebné pro uhašení praktické kritické plochy, navýšené o dané procenta 

s ohledem na požární kategorii dle tabulky č. 3 [l] 

 

Q1 = Ap x R x T x 0,90 (4) 

 

Ap [m2] – PCA, praktická kritická plocha 

R [l/min-1] – aplikovaná dávka  hasiva, souvisí s kvalitou pěnidla (např. AFFF, Cat B, 

5,5 l/min-1 ) 

T [min] – doba aplikace 1 minuta 

0,90 – opravný koeficient zohledňující část PCA, která pokrývá kompletně únikové oblasti 
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            Tabulka č. 4: Procentuální navýšení dle kategorie letiště Q2  

Požární kategorie letiště Procentuální navýšení z Q1 
1 0 
2 27 
3 30 
4 58 
5 75 
6 100 
7 129 
8 152 
9 170 
10 190 

 

 

 

 

• Airbus A 320 – 300, 6 požární kategorie letiště 

Q1 = Ap x R x T x 0,90  

Q1 = 756,33 x 5,5 x 0,90 = 3 743,83 l 

Q2 = 3 743,83 x 100 % = 3 743,83 l 

Q = Q1 + Q2 = 3 743,83 + 3 743,83 = 7 487, 66 l 

 

• Boeing 757 – 200, 7 požární kategorie letiště 

Q1 = Ap x R x T x 0,90 

Q1 = 1 072,32 x 5,5 x 0,90 = 5 307,98  l 

Q2 = 5 307,98  x 129% = 6 847, 29 l 

Q = Q1 + Q2 =  5 307,98  +  6 847, 29 = 12 155, 27  l 

 

• Airbus A 300, 8 požární kategorie letiště 

Q1 = Ap x R x T x 0,90 

Q1 = 1 513,56 x 5,5 x 0,90 = 7 492,12 l 

Q2 = 7 492,12 x 152% = 11 388,02 l 

Q = Q1 + Q2 = 7 492,12 + 11 388,02 = 18 880, 14 l 
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• Boeing 747 – 400, 9 požární kategorie letiště 

Q1 = Ap x R x T x 0,90 

Q1 = 1 720,20 x 5,5 x 0,90 = 8 514,99 l 

Q2 = 8 514,99 x 170% = 14 475,48 l 

Q = Q1 + Q2 = 8 514,99 + 14 475, 48 = 22 990,47 l 

 

• Airbus A 380/900, 10 požární kategorie letiště 

Q1 = Ap x R x T x 0,90 

Q1 = 1 966,93 x 5,5 x 0,90 = 9 736,30 l 

Q2 = 9 736,30 x 190% = 18 498,40 l 

Q = Q1 + Q2 = 9 736,30 + 18 498,40 = 28 234,70 l 

 

 

 

Porovnání požadavků ICAO a NFPA 

 

 
 

 Množství potřebných hasebních látek vycházejí z předpisů ICAO Anex 14. Ve 

Spojených státech amerických organizace NFPA (National Fire Protection Assoation) dle 

novějšího předpisu NFPA  403, započítává do celkového množství hasebních látek rovněž 

množství hasiva pro požáry uvnitř  trupu letadla. Toto množství hasiva je označováno Q3. 

 

 

 Pak tedy například výpočet množství potřebného hasiva pro letadlo Boeing 757-200 

vypadá takto: 

Q = Q1 + Q2 + Q3 (3) 

Q = 5 300 + 6 800 + (475 l/min x 10 minut = 4 750 l) 

Q = 16 887 litrů (dle NFPA) 

Q = 12 155, 27 litrů (dle ICAO) 
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Tabulka č. 5 Porovnání počtu zásahových vozidel 

ICAO 
 

NFPA 
 

    Kategorie letiště Počet vozidel Kategorie letiště Počet vozidel 
1 1 1 1 
2 1 2 1 
3 1 3 1 
4 1 4 1 
5 1 5 2 
6 2 6 2 
7 2 7 3 
8 3 8 3 
9 3 9 4 
10 3 10 4 

 

 Z těchto výpočtů vyplývá, že hasičské jednotky, které se řídí předpisy NFPA musí mít 

zhruba o jednu třetinu vyšší množství hasebních látek než podle předpisu ICAO. Tímto je 

zajištěna vyšší bezpečnost leteckého provozu při letecké mimořádné události.  

 Již delší dobu projednává komise ICAO možnosti sjednocení výpočtu množství 

hasebních látek v souladu s předpisy NFPA a připravuje změnu legislativy pro všechny 

členské státy.  Pro provozovatele letišť to však současně znamená zvýšení nákladů a to nejen 

na nákup další techniky, která musí splňovat požadované parametry na rychlost dodávky a 
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množství hasebních látek ale rovněž je součástí nákladů navýšení početních stavů hasičských 

jednotek potřebných pro zajištění obsluhy nové techniky. 

 

 Letecké palivo 

 Množství paliva se odvíjí od velikosti letadla a to od 114 litrů u sportovních letadel až 

po zhruba 400 000 litrů u širokotrupých letadel. Palivové nádrže se nacházejí podle typu 

letadla v křídlech a v jeho trupu. 

 Pro přibližný odhad platí pravidlo, že na jedno sedadlo se počítá 60 litrů paliva.  

Orientační poměr hmotnosti a objemu paliva JET A1 je 1000 l (1m3), což odpovídá hmotnosti 

757 kg.  Pro letadla řady B 747 přibližně platí, že na 1m3 paliva může urazit cca 61 km. 

 Letecké palivo hoří velmi intenzívně, všechna jsou lehčí jak voda a jsou s ní 

nemísitelná. Jejich páry jsou těžší než vzduch, mohu se tedy šířit ve směru větru a 

shromažďovat se v nižších oblastech. Může tedy dojít k jeho vznícení i mimo zásahový 

prostor.   

  

 

Druhy leteckých paliv a jejich parametry: 

 

– AVGAS jeho teplota vznícení se pohybuje od 440°C do 515°C, rychlost šíření 

plamene se pohybuje od 213m do 244m (cca 3,66 m*s-1). 

– JET A je rafinovaný kerosin, teplota vzplanutí > 38°C, vznětlivá kapalina, nesnadné 

jej zapálit, snadné zapálení pokud je roztříštěno na mlhu.  

– JET B je směs kerosinu a benzinu, teplota vzplanutí se pohybuje od 5°C do 16°C       

v závislosti na směsi, Hořlavost par nebo explozivní limity jsou mezi 1% a 7%, teplota 

vznícení je od 261°C do 266°C, Rychlost šíření plamene se pohybuje od 213m do 

244m (stejné jako AVGAS). 

Bezpečnostní listy leteckých paliv jsou v příloze č. 2 a 3. 

 
 

 5. 1. 4.    Typy a taktika hašení požárů letadel 

 

 Při požáru v kterékoliv části letadla je důležitá komunikace mezi velitelem zásahu a 

posádkou letadla. Tato komunikace probíhá pomocí radiostanice na letecké frekvenci, nebo 
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v případě jejího výpadku nouzovými ručními signály.  Tyto nouzové ruční signály jsou 

součástí předpisu ministerstva dopravy L 2. Při zásahu na hořící letadlo je důležitá informace 

o přepravovaných nebezpečných látkách na palubě. Tyto látky mohou velice zkomplikovat 

zásah a ohrozit včasnou záchranu cestujících. Druhy přepravovaných nebezpečných látek jsou 

uvedeny v grafu č. 2. Velitelem zásahu je při letecké nehodě na letišti nebo v jeho blízkém 

okolí, které je stanoveno Letištním pohotovostním plánem vždy pracovník Hasičské 

záchranné služby letiště, který je velitelem přítomné jednotky. Okamžitě prostřednictvím 

svého operačního střediska povolá do svého štábu velitele zásahu mimo jiných zástupců vždy 

následující osoby:  

– zástupce Policie ČR (ICP), který velí silám a prostředkům policie, podílejících se 

na zásahu, v případě LN vojenského letadla zástupce Vojenské policie, 

– přítomného vedoucího lékaře ZZS, 

– zástupce ostatních složek IZS povolaných podle poplachového plánu IZS kraje, 

– vedoucího provozu letiště, 

– vedoucího ostrahy letiště, 

– zástupce místně příslušné obce s rozšířenou působností, 

– předsedu komise pro odborně technické zjišťování příčin LN /pro civilní letadla 

provádí Ústav pro odborně technické zjišťování příčin LN se sídlem v Praze , 

– zástupce ostatních orgánů a institucí (např. z oblastního inspektorátu ČIŽP, 

vodoprávních orgánů, letecký dopravce, atd.). 

 Do štábu velitele zásahu může velitel zásahu zařazovat další kompetentní osoby složek 

IZS nebo krizových štábů.  
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Graf č.2. Druhy nebezpečných látek (nebezpečné zboží, jehož přeprava nedosáhla1% není 

v grafu uvedeno) [1] 

 

   

Požár na palubě   

 Na palubě letadla může vzniknout požár v těchto prostorech: 

– kokpit, 

– toalety, 

– palubní kuchyně, 

– úložné prostory nad hlavami cestujících, 

– za panely trupu letadla, 

– v podpalubí, 

– v nákladovém prostoru. 
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 Při požáru v interiéru letadla využíváme přirozeného odtahu zplodin po otevření 

nouzových východů z letadla a použití vodní clony. Každý takový zásah se vždy provádí 

v dýchací technice.  Taktiku zásahu přizpůsobíme počtu zasahujících hasičů, které máme 

v daný okamžik k dispozici. Máme-li k dispozici pouze jedno družstvo, provádíme v prvé 

řadě likvidaci požáru a až poté vyhledávání osob. Hlavním důvodem tohoto postupu je dát 

šanci na přežití co největšímu počtu osob, které se nacházejí na palubě. V případě, že 

disponujeme dvěma družstvy, pak první družstvo opět provádí hašení požáru za pomocí 

clonové proudnice a druhé družstvo provádí za použití termokamery vyhledávání osob. 

Minimální počet zasahujících hasičů v družstvu je 1+2. Po provedení evakuace cestujících a 

odvětrání prostoru, postupují zasahující hasiči směrem od východu číslo jedna přes celé 

letadlo až do prostor zadního východu.  

 
Obr. č. 11 Umístění útočného proudu v trupu letadla a odvětrání zplodin hoření 
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 Obr. č. 12 Taktika zásahu v interiéru 

 

 Požár motoru   

 Při požáru motoru provádíme zásah útočným proudem za použití těžké pěny 

v kombinaci s práškem. Zasahující družstvo se k motoru přibližujeme z jeho zadní strany pod 

úhlem 30O – 45O od osy motoru. Současně je potřeba vždy otevřít gondolu motoru. Zásah se 

provádí vždy v minimálním počtu 1+1. Další zásahová technika zabezpečuje okolí letadla a 

zajišťuje bezpečnou evakuaci všech cestujících 
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Obr. č. 13 Hašení požáru motoru a ochrana únikových východů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. 2.   Postupy a taktika při odstraňování havarovaných letadel 

 

 Provozovatel letiště je koordinátorem vyprošťovacích prací s cílem odstranit letadlo 

neschopné pohybu, které tvoří překážku leteckému provozu, v co možná nejkratším čase. Při 

manipulaci s letadlem se musí dbát, aby nedošlo k neodůvodněnému poškození letadla, 

letištního vybavení, k ohrožení bezpečnosti osob nebo ke škodám na životním prostředí. Na 

letištích České republice provádějí vyprošťovací práce a odstraňování pohybu neschopných 

letadel jednotky Hasičských záchranných sborů jednotlivých letišť, které by měly být 
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vybaveny potřebnými vyprošťovacími prostředky pro řešení takovýchto mimořádných 

událostí. Ve většině případů však tyto jednotky nemají zajištěny technické vybavení na 

potřebné úrovni. V současné době jsou vybaveny těmito prostředky pouze letiště v Praze a 

Ostravě.  

 Ve Spolkové republice Německo jsou však tyto jednotky rozděleny na dvě samostatné části, 

a specializují se pouze na záležitosti spojené se zásahem u mimořádné události, na které byli 

nasazeni. Hasičské jednotky provádějí pouze hasební práce a vyprošťování cestujících 

s havarovaného letadla, včetně jejich evakuace. Zvláštní technické jednotky pod názvem 

„Federální agentura pro technickou pomoc“ provádějí veškeré vyprošťovací práce při 

odstraňování provozu neschopných letadel. Tyto jednotky zasahují při všech mimořádných 

událostech ať už na letištích, ne železnici nebo při jiných mimořádných událostech, kde je 

potřeba použít speciální zvedací techniku. 

 Funkce vyprošťování letadel musí být vykonávána primárně s přihlédnutím k bezpečnosti 

zasahujících jednotek a dále s ohledem na zabránění druhotného poškození letadel a letištního 

vybavení tak, aby se zároveň minimalizovala doba uzavření vzletové a přistávací dráhy. Čas 

vyproštění může být redukován současným prováděním různých úkonů, například odvozem 

zařízení na místo zatímco je letadlo vykládáno či jinak připravováno pro vyproštění.  

  

 Vyprošťování letadla zahrnuje: 

a) Přípravu na vyprošťování, která obsahuje soustředění potřebných technických 

prostředků, materiálu a personálu, který se bude na této akci zúčastňovat na základě 

pokynu řídícího akce. Odpovědní pracovníci provozovatele nebo majitele letadla 

rozhodují o způsobu vyproštění letadla. 

 

b) Vyproštění letadla, které je možné zahájit pouze na základě pokynu řídícího akce. 

Tento pokyn je v případě letecké mimořádné události podmíněn souhlasem předsedy 

komise pro vyšetřování letecké nehody. 

c) Ukončení vyprošťovacích prací, které provede řídící akce po uvedení všech dotčených 

provozních ploch do provozu. 

 

 

 



43 

 

 5. 2. 1.   Přehled vyprošťovacích prostředků 

  

 V současné době jsou na letištích v České republice používány vyprošťovací 

prostředky dvou zahraničních firem, které se specializují na vývoj a výrobu těchto zařízení. 

Letiště v Praze – Ruzyni  je vybaveno prostředky francouzské firmy Deschamps. Letiště v 

Ostravě je vybavení prostředky holandské firmy Resqetec. Ikdyž, se jedná o různé výrobce, 

jsou tyto prostředky shodné a liší se pouze v drobných detailech a použitých materiálech.       

Z těchto důvodů je tedy možné využít zařízení těcho výrobců při společném zásahu na 

havarovaném letadle . Všechna zařízení musí být schválena výrobci letadel, pro jednotlivé 

jejich typy. Použití, rozmístění vaků, upevňovacích prvků a vyprošťovacích zařízení popisují 

výrobci letadel v Aircraft Recovery Manuálech.V těchto manuálech jsou rovněž uvedeny 

maximální hodnoty tlaků, které mohou působit na trup a křídla letadel. 

 

 Vyprošťovací prostředky rozdělujeme na:  

a) Zvedací vaky, 

– nízkotlaké, 

– vysokotlaké. 

b) Upevňovací prvky. 

c) Vícesmyčkové závěsy. 

d) Zpevňující rohože. 

e) Podvozky na přepravu poškozených letadel. 

 

Požadavky na vyprošťovací zařízení, důležité pro úspěšné provedení vyproštění letadel: 

– vyprošťovací systém musí být bezpečný, 

– zařízení  má dostatečnou zdvíhací sílu a výšku, aby zvládla i extrémní scénáře 

vyproštění, 

– umožňuje rychlé vyproštění, 

– flexibilní použití pro různé typy letadel, 

– systém nesmí způsobit druhotné poškození letadel, 

– snadná přeprava a instalace zařízení, 

– dlouhá životnost, 

– výměnné součásti. 
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Seznam všech dostupných vyprošťovacích prostředků HZS Letiště Ostrava, které lze 

použít, je uveden v příloze č.1. 

 

 

 5. 2. 2. Postupy při odstraňování havarovaných letadel 

 

 Přípravné práce 

 Přípravné práce jsou velmi důležité pro zdárný průběh celé akce. Po havárii je potřeba 

určit možný postup pro odstranění letadla za použití všech dostupných prostředků. Mimo 

vlastní prostředky je potřeba ověřit skutečnou dostupnost prostředků smluvních partnerů, 

podílejících se na odstraňování letadla. U letišť, která mají své vlastní zařízení se převážně 

jedná pouze o aktivaci jeřábových středisek a zajištění autojeřábu o potřebné nosnosti. Ostatní 

letiště, která nemají své vlastní vyprošťovací prostředky, musí zajistit veškeré prostředky od 

smluvních partnerů. Některá letiště v ČR však nemají podepsané žádné smlouvy na zajištění 

vyprošťovacích prací. Tam poté může vzniknout problém s operativním nasazením jednotek, 

které jsou tímto zařízením vybaveny a tím k velkým časovým ztrátám. Velitelem zásahu je při 

vyprošťovacích pracích pracovník Hasičské záchranné služby letiště, který je velitelem 

přítomné jednotky.  

 

 

 Podle typu a velikosti letadla určíme postup pro jeho odstranění: 

– podle tabulky číslo 5 určíme kategorii odstraňovacích prací 

– určíme případy vyžadující odstranění letadla 
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Tabulka č. 5 Kategorizace odstraňovacích prací 

Kategorie 
odstraňovacích prací Popis Příklady 

Kategorie I. snadný odstraňovací 
případ 

Pokud letadlo vyjede s dráhy jedním nebo 
více podvozkovými koly, všechny 
podvozky jsou plně vysunuty, zajištěny a 
na nich může být s letadlem 
manipulováno. 

Kategorie II. středně závažný 
odstraňovací případ 

Pokud je jeden nebo více podvozků 
poškozeno, ale po zdvižení letadla je lze 
zajistit, nebo opravit tak, aby na nich 
mohlo být letadlem manipulováno. 

Kategorie III. těžký odstraňovací 
případ 

Jeden nebo více podvozků je oddělen od 
letadla, nebo konstrukce trupu je natolik 
poškozena, že je vyloučeno manipulovat. 
letadlem na jeho podvozcích 

Bez kategorie   Trosky letadla po Letecké nehodě (bez 
ohledu na jeho poškození). 

 

 

 Případy vyžadující odstranění pohybu neschopných letadel můžeme rozdělit do 

dvou kategorií: 

a) Bez následného poškození letadla: 

– letadlo s poškozením podvozku na RWY/TWY, 

– letadlo bez poškození mimo RWY/TWY (na letišti), 

– letadlo s poškozením podvozku mimo RWY/TWY (na letišti), 

– letadlo s poškozením podvozku, trupu a křídel na RWY/TWY- opravitelné, 

– letadlo s poškozením podvozku, trupu a křídel mimo RWY/TWY- opravitelné. 

b) Bez ohledu na poškození letadla: 

– letadlo s poškozením podvozku, trupu a křídel na RWY/TWY- neopravitelné, 

– letadlo s poškozením podvozku, trupu, křídel mimo RWY/TWY- neopravitelné, 

– trosky letadla na RWY/TWY, 

– trosky letadla mimo RWY/TWY. 
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 Příklad postupu práce 

 Letadlo s poškozením podvozku, které se nachází mimo RWY/TWY: 

– Vlastní odstraňování letadla může být zahájeno až po provedeném šetření a pořízení 

dokumentace Ústavu pro zjišťování příčin leteckých nehod a po odsouhlasení postupu 

vyprošťovacích prací majitelem nebo provozovatelem letadla. 

– Veškeré použití zvedacího zařízení a upevňovací prvky musí být schváleny výrobcem 

daného typu letadla, aby nedošlo k jeho následnému poškození.  

 

 Postup: 

a) Před zahájením jakýchkoliv zvedacích prací je potřeba vždy provést stabilizaci 

letadla s ohledem na sílu větru, proti jeho pohybu z důvodu zajištění bezpečnosti a 

možnosti jeho dalšího poškození. Tuto stabilizaci provádíme za pomoci 

upevňovacích prvků a působení sil na trup letadla sledujeme na digitálních 

siloměrech. Vzájemné působení sil upravujeme pomocí lanových vrátků. 

Stabilizace se provádí vždy v přední a současně i zadní části trupu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 Ukotvení letadla v přední části trupu [8] 
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b) Snížit hmotnost letadla vyložením veškerého nákladu a odsátím zbývajícího 

paliva. 

c) Stabilizovat podloží, na které budeme umisťovat nízkotlaké vaky. 

d) Rozmístit nízkotlaké vaky na určená místa dle manuálu výrobce letadla a 

v souladu s postupem výrobce vaků. Je potřeba do jednotlivých sloupců umístit 

takový počet vaků, abychom letadlo zvedli na požadovanou výšku. Při propočtu 

výšky jednotlivých sloupců musíme počítat s odpružením podvozku, jelikož jsou 

podvozky odlehčené a tím mají větší délku než při zatížení hmotností letadla.  

e) Demontovat veškerá zařízení na letadle, jako jsou například antény, měřiče 

rychlosti a veškeré ostré předměty, které by mohly poškodit zvedací vaky při jejich 

dotyku s plochou letadla.  

f) Postupným napouštěním vaků v daném pořadí a stálé kontrole boční stabilizace 

letadla, zvedneme letadlo do požadované výšky.   

g) Po vyzvednutí letadla můžeme provést otevření podvozku a jeho zajištění a to 

pouze v případě, že je možno podvozku využít pro další manipulaci s letadlem. Při 

vytahování letadla použijeme zpevňovacích rohoží Q-mat, po kterých letadlo 

budeme tahat (obr. 12). Při tahání letadla použijeme na tažných lanech vždy 

siloměry, aby nedošlo k překročení maximálních sil stanovených výrobcem letadla 

pro tahání a tím poškození podvozku. Na opačné straně letadla umístíme rovněž 

tažné lana se siloměrem, která budou zabraňovat nekontrolovatelnému pohybu 

letadla ve směru vyprošťování.  
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Obrázek 15. Provizorní cesta pro zpevnění podloží při vytahování letadla 

 

h) Jestli-že je podvozek natolik poškozený, že pomocí něho nemůžeme letadlo dál 

přepravovat, použijeme vícesmyčkové závěsy (obr. 16) a letadlo za pomocí jeřábu 

přemístíme na vozidla, která převezou letadlo mimo pohybové plochy letiště. 

V případě poškození pouze přední podvozkové nohy, použijeme speciální 

vyprošťovací systém, který se skládá z traileru s hydraulickým tlumením a vozíku 

pro vyproštění letadel s poškozeným předním podvozkem (obr. 16).  
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Obrázek 16. Zvedání letadla za pomocí jednoho jeřábu vícesmyčkovými závěsy za 

použití rozpěrné tyče [8] 
 

 

Obrázek 17. Trailer s hydraulickým tlumením a vozíkem pro vyproštění letadel s 

poškozeným předním podvozkem [8] 
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6. Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo provedení studie možných postupů záchranných 

složek při zásahu u letecké mimořádné události a při odstraňování pohybu neschopných 

letadel tak, aby v co nejkratším čase byly eliminovány možné ztráty na lidských životech a 

rovněž sníženy finanční ztráty majitelů letadel a provozovatelů letišť. 

V prvé části jsem podrobně shrnul všechny velké letecké nehody, které se udály v roce 

2009. Rovněž byly popsány jejich pravděpodobné příčiny, pokud již byly vyšetřeny. Dále 

jsem uvedl jednotlivé typy leteckých mimořádných událostí, druhy leteckých nehod a jejich 

řešení.   

V další části jsem provedl výpočty pro stanovení jak teoretické, tak i kritické plochy 

letadla při jeho požáru. Propočet těchto ploch je důležitý pro zajištění potřebného množství 

hasiv a rovněž stanovení počtu zásahové techniky. Propočty byly zpracovány pro letadla 

spadající do 6 až 10 kategorie. Současně jsem porovnal předpisy mezinárodní organizace pro 

civilní letectví ICAO, podle kterých postupují záchranné složky v české republice s předpisy 

amerického národního sdružení protipožární ochrany NFPA. Z tohoto porovnání je zřejmé, že 

předpisy NFPA jsou oproti předpisům ICAO mnohem přísnější, co se týká požadovaných 

parametrů pro zajištění požární bezpečnosti na letištích  

V závěru jsem se zabýval postupy při vyprošťování provozu neschopných letadel, 

které jsou rozděleny do čtyř kategorií podle rozsahu poškození. 

Za naplnění cíle diplomové práce považuji zpracování postupů všech zasahujících 

složek, stanovení předpokládané časové osy zásahu jednotlivých složek a vytvoření 

rozhodovacího procesu algoritmem pro letecké mimořádné události jako je plná pohotovost, 

letecká nehoda nebo bomba na palubě letadla. Při sestavování jednotlivých postupů jsem 

vycházel z legislativy, rozborů leteckých mimořádných událostí a rovněž se získaných 

zkušeností z výcviku a školení jak v České republice, tak v zahraničí. Vím, že není možné 

jednoznačně stanovit všechny postupy tak, aby zahrnovaly veškeré nepředvídané situace a 

byly rovněž schopny eliminovat lidské chyby, které mnohou negativně ovlivnit výsledek 

zásahu.  Proto jsou zde uvedeny pouze určité situace, které lze očekávat. Tyto podklady 

mohou být využity pro stanovení jednotných postupů pro činnost jednotek HZS letišť na 

území České republiky v rámci jednotného výcvikového programu, kterým se zabývá sekce 

ICAO při Asociaci velitelů HZS podniků. Rovněž může přispět ke zkvalitnění jak teoretické, 

tak praktické přípravy jednotlivých složek, podílejících se na řešení leteckých mimořádných 

událostí. 
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Seznam zkratek 

 

HZS LO – Hasičská záchranná služba Letiště Ostrava 

SS OL – stálá služba Ostrahy letiště 

ICP – Inspektorát cizinecké policie 

VPL –  vedoucí provozu letiště 

ICAO – mezinárodní organizace pro civilní letectví 

NFPA – Národní sdružení protipožární ochrany 

Středisko Cospas-Sarsat –  vyhodnocovací středisko provádějící servis v SAR oblasti pro 

příslušná záchranná koordinační střediska (RCC Praha), vztažená ke kontaktnímu 

SAR bodu (RCC Praha spadá pod vyhodnocovací středisko Toulouse ve Francii) 

RCC Praha  /ŘLP/ –  záchranné koordinační středisko (Rescue Coordination Centre)  

SAR /AČR, PČR-LS/ – stanoviště pátrací a záchranné služby (Search and Rescue Services) 

s využitím vrtulníků Armády České republiky a Policie České republiky- letecké 

služby  

Komise ÚZPLN, MO – komise Ústavu pro odborně technické zjišťování příčin leteckých 

nehod (pro leteckou nehodu civilního letadla), komise Ministerstva obrany (pro 

leteckou nehodu vojenského letadla) 

ÚVN /VÚSL/ – Ústřední vojenská nemocnice /Vojenský ústav soudního lékařství/ 

Místo LN – místo letecké nehody 

OPIS IZS /HZS kraje/ – operační a informační středisko integrovaného záchranného 

systému /hasičského záchranného sboru kraje/ 

OPIS IZS /MV-GŘ HZS ČR/ – operační a informační středisko integrovaného záchranného 

systému /Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 

České republiky/ 

OI ČIŽP – oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí 

Ř - ČIŽP – ředitelství České inspekce životního prostředí   

OS PČR – operační středisko Policie České republiky 

OS ZZS – operační středisko Zdravotnické záchranné služby 

AČR – armáda České republiky 

HS – Horská služba České republiky, o.p.s. 

ZBK – Záchranná brigáda kynologů 

VZS – Vodní záchranná služba Českého červeného kříže 
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ČČK – Český červený kříž 

       ACP MD /MZV, HZS ČR, PČR/ – Asistenční centrum pomoci zřízené a koordinované 

Ministerstvem dopravy /s účastí zástupců Ministerstva zahraničních věcí, 

Hasičského záchranného sboru České republiky, Policie České republiky/ 

SaP – síly a prostředky  
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Seznam vzorců 

(1)  At = L x ( 30 m + W) -  teoretická kritická plocha (TCA) 

(2) Q = Q1 + Q2 - celkové požadované množství hasiva pro uhašení požárů dle     

ICAO 

(3) Q =Q1 + Q2 + Q3 - celkové požadované množství hasiva pro uhašení požárů 

dle NFPA 

(4) Q1 = Ap x R x T x 0,90 - množství vody pro uhašení praktické kritické plochy 

(5) Ap = 0,667 At -  praktická kritická plocha (PCA) 
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Příloha č. 1 Seznam Vyprošťovacích prosředků 

Nízkotlaké 
zdvihací vaky 

Resqtec (43t) 

43t sada (20 vaků) 

 hmotnost sada 
cca 880kg 

-  (44 kg/vak) 
- Rozměr 

základny:  
4,3m x 
2,15m 

- Výška vaku: 
20cm 

Uloženo v 
přepravním obalu  

3 
sady 

 

Kontejner 

PVC podložka 
pro 60T vak 

– 6mm 

Ochrana vaků před 
nerovnostní na 
trupu a terénu 

3 
kusy 

 

Kontejner 

Pěnová 
ochranná 
podložka pro 
43T vak 

– 15mm 

Ochrana vaků před 
nerovnostní na 
trupu a terénu 

3 
kusy 

 

Kontejner 

Nízkotlaký 
řídící panel 

 - 15 výstupů 

Rozvod tlakového 
vzduchu 
z kompresoru do 
vaků 

6 
kusů 

 

Kontejner 

Modul Skin 
Pressure (SPM) 

 1ks 

 

Kontejner 

Přívodní hadice 
žlutá 
(pneumatická) 

 

Délka: 20m 60ks 

 

Kontejner 

Pojistná hadice Délka: 2m 60ks 

 

Kontejner 
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Spojovací 
hadice pro 
řídící panel 

Délka: 3,7m 

Průměr: 13mm 

 

1ks 

 

Kontejner 

Naviják 
pojízdný 

 8ks 

 

Kontejner 

Vzduchový 
kompresor 
XATS 67Dd 

Prac. tlak normální: 
10,3 Bar 

Hmotnost: 880kg 

 

 

 

  Garáž 
HZS 

Sada nástrojů 
pro opravu 
vaku 

 1ks 

 

 

 

 

 

 Kontejner 

Polyesterový 
popruh široký 

 

Délka: 30m 

Šířka: 240mm 

Upevnění a 
stabilizace trupu 

 

8ks 

 

Kontejner 

Dynafor LLX2-
TR 5 
s rádiovým 
přenosem 
(digitální 
siloměr) 

Nosnost: 5tun 

Rozměr: 
700x380x153mm 

8ks 

 

Kontejner 
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Ruční lanový 
vrátek  

TIRFOR TU32 

 8ks 

 

Kontejner 

Ocelové lano 
na bubnu 

 

Délka: 50m 

Průměr: 16mm 

Min. pevnost v 
přetržení: 18,4tuny 

8ks 

 

Kontejner 

Kladka E333H  8ks 

 

Kontejner 

Zemní kotva s 
kolíky 

 8ks 

 

Kontejner 

Závěsné oko 
6,5tun 

Nosnost: 6,5tun 16ks 

 

Kontejner 

Závěsné oko 
17tun 

Nosnost: 17tun 6ks 

 

Kontejner 

Kladivo Hmotnost:4kg 

Délka: 90cm 

4ks 

 

Kontejner 
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Dynafor LLX 
TR 50  

s rádiovým 
přenosem 

(digitální 
siloměr) 

Rozsah : 250 kg až 
250 tun 

Životnost baterií 150 
hodin 

 

1ks 

 

Kontejner 

Svazek 
popruhů 
(MULTISLING) 
pro zavěšení 
trupu A380 

Sada 2 x 4 popruhy 

Nosnost: 21tun 
každý 

                42t 
celkem 

1ks 

 

Kontejner 

Smyčka 
jednotlivá 8tun 

Nosnost: 8tun 

Délka: 8m 

2ks 

 

Kontejner 

Kruhový 
popruh 
POLYSTER 

25tun 

Nosnost: 25tun 

Délka: 5m 

 

2ks  

 

Kontejner 

Kruhový 
popruh 
POLYSTER 

15tun 

Nosnost: 15tun 

Délka: 1,6m 

 

 

4ks  

 

Kontejner 

Závěsné oko 
55tun 

Nosnost: 55tun 2ks 

 

Kontejner 

Závěsné oko 
42,5tun 

Nosnost: 42,5tun 2ks 

 

Kontejner 
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Závěsné oko 
25tun 

Nosnost: 25tun 4ks 

 

Kontejner 

Příčná 
rozpěrná tyč 

(2části) 

Nosnost: 21tun 

TSB vnější sekce 

 

1ks 

 

Kontejner 

Nastavovací díl 
pro TSB 

Nosnost: 42tun 

Doplněk pro široké 
trupy 

 

 

1ks 

 

Kontejner 

Podélná 
rozpěrná tyč 

Nosnost: 11tun 4ks 

 

Kontejner 

Podélná 
rozpěrná tyč 
pro A380 

Nosnost: 21tun 2ks 

 

Kontejner 

Rozpěrná 
pružina 

 6ks 

 

Kontejner 

Nastavovací 
řetězy pro 
MULTISLING 

 16ks 

 

Kontejner 

Q-MAT panel 
s pískovaným 
povrchem 

Rozměr panelu: 
4x2m – 5mm 

Maximální zatížení: 
220 tun/m2 

Hmotnost: ±48 kg/ 
panel (6 kg/m2) 

6 ks 

 

Kontejner 
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Hřeby Délka: 500mm 

4ks pro panel 

 

24ks 

 

Kontejner 

Tažný hák pro 
Q-MAT 

  ks 

 

Kontejner 

Kladivo 
(NYLON) 

  ks 

 

Kontejner 

Vytahovač 
hřebíků 

 1 ks 

 

Kontejner 

Zvedací 
hydraulický 
píst 

LUKAS LTR 
12/575 

Rozpínací síla: 12-
24tun 

Zdvih: 575mm 

Max. zdvihová 
výška: 
1050(1265)mm 

Hmotnost: 16,7kg 

1 ks 

 

MB 

Zvedací 
hydraulický 
píst 

LUKAS LZR 
12/550 

Rozpínací síla: 
12tun 

Zdvih: 550mm 

Max. zdvihová 
výška: 1350mm 

Hmotnost: 21,8kg 

 

1 ks 

 

LIAZ 

Klín plastový Rozměr: 50x25cm 2 ks 

 

MB 
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Kalač Hmotnost:  kg 1 ks 

 

MB 

Krumpáč Hmotnost:  kg 4 ks 

1 ks 

 

Garáže 
HZS 

MB 

Lopata  4 ks 

2 ks 

2 ks 

2 ks  

Garáže 
HZS 

T-3 

LIAZ 

AVIA 

Páčidlo malé Hmotnost:  kg 1 ks 

1 ks 

1 ks 

1 ks  

Garáže 
HZS 

T-3 

T-2 

LIAZ 

Páčidlo velké Hmotnost:  kg 3 ks 

2 ks 

1 ks 

 

Garáže 
HZS 

MB 

LIAZ 

Páčidlo 
řetězové 

Hmotnost:  kg 1 ks 

1 ks 

 

T-2 

LIAZ 

Kladivo malé Hmotnost:  kg 1 ks 

1 ks 

 

MB 

AVIA 
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Kladivo velké Hmotnost:  kg 1 ks 

1 ks 

 

MB 

LIAZ 

Sekyra malá Hmotnost: kg 1 ks 

 

AVIA 

Sekyra velká Hmotnost: kg 1 ks 

 

T-3 

Sekyra bourací Hmotnost: kg 1 ks 

1 ks 

2 ks 

 
 

T-3 

MB 

LIAZ 

Tažné lano 
konopné 
2200kg 

∅ 14 mm 

 

Hmotnost: kg 

Délka: 4m 

2 
kusy 

 

LIAZ 

Tažné lano 
ocelové s oky 
2100 kg 

∅ 16 mm  

 

Hmotnost.  kg 

Délka: 5m 

1 ks 

 

LIAZ 

Tažné lano 
ocelové s oky 
1250 kg 

∅ 12 mm  

 

Hmotnost:  kg 

Délka: 5m 

1 ks 

 

LIAZ 



9 
 

Tažné lano 
ocelové 
s hákem 500 kg 

∅ 8 mm  

 

Hmotnost: kg 

Délka: 5m 

1 ks 

 

LIAZ 

Kužel dopravní 
- výstražný 

 5 ks 

6 ks 

 

MB 

LIAZ 

Záchytné lano Délka: 20m 

Průměr: 12mm 

 

1 ks 

1 ks 

1 ks 

1 ks 

 

T-3 

MB 

T-2 

LIAZ 

Vytyčovací 
kolíky dřevěné 

(bez cedulky) 

 200 
ks 

 

Balkon 
HZS 

Vytyčovací 
kolíky kovové 

(bez cedulky) 

 14 ks 

  6 ks 

 

MB 

LIAZ 

Vytyčovací 
páska 

500m 1 ks 

1 ks 

 

MB 

LIAZ 

Pás na 
vyprošťování 
2,4t 

Nosnost 2400 kg 

Délka: 5,9m 

Šířka: 12,5cm 

8 
kusy 

 

Garáž 
HZS 
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Stahovací 
popruh 
s bezpečnostní 
ráčnou 

GUNNEBO  

(bez háků) 

Nosnost: 5tun 

Délka: 10m 

 

2 
kusy 

 

LIAZ 

Pevnostní Šekl Nosnost: 3tuny 

Hmotnost:  kg 

2 ks 

 

LIAZ 

Pevnostní Šekl 
s hákem 

Nosnost: 12tun 

Hmotnost:  kg 

1 ks 

 

LIAZ 

Řetězový 
úvazek 
s hákem 
LUKAS 2,2 
metry 

Nosnost: 12tun 

Hmotnost: kg 

2 ks 

2 ks 

 

MB 

LIAZ 

 



 
   

BEZPEČNOSTNÍ LIST 

Název výrobku: LETECKÝ BEZÍN AVGAS 100 LL (<0,1 % Benzenu) 
Datum vydání: 28.01.2009 
Verze č.: 3 

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLE4NOSTI / PODNIKU 
Název látky/obchodní název přípravku: LETECKÝ BENZÍN AVGAS 100 
Použití: 
Kód produktu: 

Nízkoolovnatý letecký benzín pro pístové motory letadel 
002C0199 

Identifikace výrobce/dovozce: 
      Výrobce: 

Distributor: 
Místo podnikání nebo sídlo: 
       Telefon: 

Fax: 
Kontaktní e-mailová adresa: 

Telefonní spojení v nálehavých případech: 
Telefonní číslo ( 24 hodin ) +420 737 272 707 

Shell Czech Republic a.s. 
Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 
+420 244 025 933 
+420 244 025 818 
op-dotazy@shell.com 

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 

EC Klasifikace: Extrémně hořlavý, Toxický pro reprodukci, kategorie 3, Dráždivý, Zdraví 
škodlivý, Nebezpečný pro životní prostředí 

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka: 
Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Lehce dráždí dýchací systém. Zdraví škodlivý při 
vdechování. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Mírně dráždí oči. Zdraví škodlivý při 
vdechování, styku s kůží a při požití. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození 
plic. Zdraví škodlivý při požití.Možnost poškození orgánů nebo orgánových systémů při dlouhodobé 
expozici; viz kapitola 11 pro více informací. Orgány, kterých se to týká: Periferní nervový systém. 
Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky. Nebezpečí kumulativních účinků. 

Příznaky a symptomy: 

1z7 05/2004 
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Mezi příznaky a symptomy podráždění kůže může patřit pálivý pocit, zčervenání, zduření a/nebo 
puchýře. Mezi příznaky a symptomy podráždění očí může patřit pálivý pocit, a přechodné zčervenání očí. 
Pokud se látka dostane do plic, příznaky a symptomy mohou zahrnovat kašlání, dušení, sípání, obtížné 
dýchání, návaly v hrudníku, dušnost a/nebo horečku. Počátek dýchacích obtíží může být opožděn i o 
několik hodin po expozici. Vdechování vysokých koncentrací par může způsobit depresi centrálního 
nervového systému, které může vést k točení hlavy, bolestem hlavy, zvedání žaludku a ztrátě koordinace. 
Pokračování vdechování par může mít za následek bezvědomí a smrt.Poškození periferního nervu může 
být patrno ze zhoršením motorických funkcí (nekoordinace, nejistá chůze, ochablé svalstvo 
v končetinách, a/nebo ztráta citu v rukách a nohách. Účinky sluchového systému mohou zahrnovat 
dočasnou ztrátu sluchu a/nebo zvonění v uších. 

Další nebezpečí: Extrémně hořlavý. Při zacházení se může tvořit elektrostatický náboj, který může 
způsobit požár.Kapalina se velice rychlo odpařuje a může se vznítit a vést k bleskovému požáru nebo 
explozi v uzavřeném prostoru. 

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí: 
Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 
Další informace: Tato látka obsahuje tetraethylolovo, které se může kumulovat v lidském těle. 
V některých epidemiologických studiích člověka existují náznaky, že nadměrná expozice tetraethylolovu 
v prenatálním stadiu může způsobit vývojové a neurobehaviorální poruchy u dětí. Tato látka je určena 
pro použití především v uzavřených systémech. 

3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH 

Chemická charakteristika : Komplexní směs uhlovodíků skládající se parafinů, cykloparafinů, aromátů 
a olefinických uhlovodíků (včetně Benzenu > 0,1 % v/v) s převládajícím počtem uhlíkopvých atomů 
v rozmezí C4 až C12. Obsahuje alkyl olovo jako antidetonační přísadu. Maximální koncentrace olova: 
0,56 g/l. Maximální obsah tetraethyl olova je 0,125 % w/w. Může obsahovat řadu aditiv pro zlepšení 
užitných vlastností v koncentracích < 0,1% v/v každý. Tento produkt je obarven pro prokázání 
kvality.Obsahuje benzen v koncentacích menších než 0,1 % v/v. 

Látka obsahuje tyto nebezpečné složky: 
Identifikační čísla: Chemický název: 

< 100 % 
Obsah: 

F+, Xi, 
Xn, N 

Symbol: R-věty: 
CAS: 86290-81-5 Benzín, 
                Nízkovroucí benzínová frakce 
                - nespecifikovaná 

12-38-51/53-63-65- 
-67 

CAS: 78-00-2 Tetraethyl olovo < 0,125% T+, N 26/27/28-61-62- 
-33-50/53 

Další informace o složení: 
Obsahuje Tulen, CAS: 108-88-3. Obsahuje Ethylbenzen, CAS: 100-41-4. Obsahuje n-Hexan, CAS:110- 
54-3. Obsahuje Xylen (Směs izomerů), CAS: 1330-20-7. Obsahuje Naftalen, CAS 91-20-3. Obasahuje 
Cyklohexan, CAS 110-82-7. Obsahuje Trimethylbenzen (všechny izomery), CAS 25551-13-7. Barvivo a 
značení může být použito pro indikaci daňové zátěže a zabránění podvodů. 

Plné znění R-vět je uvedeno v kapitole 16. 
4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 
Všeobecné pokyny: 
Při nadýchání: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud nedojde k výraznému zlepšení, odvezte 
postiženého do nejbližšího zdravotního zařízení pro další ošetření. 

Print date:28.1.2009 2 z 12 28.01.2009 
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Při styku s kůží: Odstraňte zasažený oděv. Okamžitě opláchněte postiženou část pokožky velkým 
množstvím vody po dobu nejméně 15 minut a následně omyjte mýdlem a vodou, pokud je k dipozici. 
V případě zčervenání, zduření, bolesti a/nebo vzniku puchýřů, převezte postiženého do nejbližšího 
lékařského zařízení na další vyšetření. 

Při zasažení očí: Okamžitě vypláchněte zasažené oko vodou za současného přidržování otevřených 
očních víček prsty rukou. Nechte oči odpočinout, po dobu 30 minut. V případě zčervenání, pálení, 
nejasného vidění a přetrvávajícího zduření , přepravte postiženého do nejbližšího zdravotního střediska 
pro další ošetření. 

Při požití: Pokud došlo k požití, NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ, převezte postiženého do nejbližšího 
zdravotnického zařízení pro další ošetření. Došlo-li k samovolnému zvrácení, přidržujte postiženému 
hlavu skloněnou mezi koleny, aby nedošlo k vdechnutí do plic. Pokud došlo ke zvracení, chraňte dýchací 
cesty. Nepodávejte nic do úst. Pokud postižený dýchá, ale je v bezvědomí, položte jej do stabilizované 
polohy na bok. Došlo-li k zástavě dechu, aplikujte umělé dýchání. Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. 
Pokud se objeví nějaký z následujících účinků nebo symptomů opožděně v dalších 6 hodinách, převezte 
postiženého do nejbližšího zdravotního zařízení: horečka vyšší než 37° C, dušnost, návaly v hrudníku 
nebo nepřetržité kašlání či sípaní. 

Upozornění pro lékaře: Ošetření podle přízaků. Koncentrace přítomných složek alkyl olova je 
nevýrazná v kontextu ošetření akutní otravy, pokud postižená osoba nebyla vystavena tomuto produktu 
po dlouhou dobu. V případě požití zvažte žaludeční výplach. Výplach žaludku musí být prováděn za 
podmínek uzavřené endotraceální intubace s ohledem na riziko vdechnutí. Podání živočišného uhlí pro 
medicinánální účely (carbo medicinalis) může snížit absorpci ze zažívacího traktu. 

5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH 
Oblast požáru vykliďte od všech nepovolaných osob. 
Zvláštní nebezpečí: Oblast požáru vykliďte od všech nepovolaných osob. Nebezepčné produkty 
spalování mohou obsahovat: komplexní směs vzduchem nesených pevných a kapalných částic a plynů 
(kouř), oxid uhelnatý, neidentifikované organické a anorganické sloučeniny. Páry jsou těžší než vzduch, 
šíří se při zemi a je možné jejich zapálení ze vzdáleného místa. Plove na vodě a může být na povrchu 
vody znovu zapálen. 

Vhodná hasiva: Pěna, vodní mlha nebo mlha. Suché chemické práškové prostředky, oxid uhličitý, písek 
nebo zemina mohou být použity pro hasení malých požárů. 
Nevhodná hasiva: Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte prudký proud vody. 
Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Řádné ochranné prostředky včetně dýchacího přístroje musí 
být použity při příblížení se k požáru v uzavřených prostorách. 
Další informace: Okolní nádoby ochlazujte postřikem vodou. Pokud je to možné, odstraňte kontejnery 
z nebezpečné oblasti. Pokud požár nelze uhasit, jediný postup je evakuovat ohroženou oblast. Uzavřete 
postiženou oblast a zamezte aby se zbytky látky nedostaly do kanalizace, příkopů a vodních cest. 

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 
Vyvarujte se veškerému styku látky s kůží, očima a oděvem. Postiženou oblast vykliďte od nepovolaných 
osob. Kontaminovanou oblast řádně větrejte. Pokud došlo ke kontaminaci místa, nápravná opatření 
mohou vyžadovat radu odborníka. Učiňte předběžná opatření proti statickým nábojům. Vyvarujte se 
jakémukoliv styku s rozlitou nebo uvolněnou látkou. Okamžitě odstraňte veškerý znečištěný oděv. Návod 
na výběr ochranných osobní prostředků viz kapitola 8 tohoto bezpečnostního listu. Návod na likvidaci 
úniků látky viz kapitola 13 tohoto bezpečnostního listu. Zajistěte aby veškeré zařízení bylo vodivě 
pospojováno (pásky) a uzemněno. Sledujte všechny odpovídající místní a mezinárodní předpisy. 

Ochranná opatření: Páry mohou putovat do značně velkých vzdáleností jak na povrchu, tak pod 
povrchem. Podzemní inženýrská síť (kanalizace, potrubí, kabelové kanály) mohou poskytnout informaci 
o pravděpodobném směru šíření. Nevdechujte výpary a páry. Učiňte taková opatření, aby se 
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minimalizoval dopad na podzemní vody. Absorbujte veškeré zbytky látky z postižené oblasti a zabraňte, 
aby mohly vstoupit do kanalizace, příkopů a vodních toků. Zastavte vytékání, pokud je to možné bez 
osobního rizika. Odstraňte veškeré možné zdroje zapálení v přilehlé oblasti. Použijte odpovídající způsob 
zachycení (látky i požární vody), aby se zamezilo kontaminaci. Zabraňte šíření a vstupu látky do 
kanalizace, příkopů nebo řek použitím písku, zeminy nebo dalších odpovídajících barier. Pokuste se 
rozptýlit páry nebo určit jejich směr šíření na vhodné místo, např. použitím mlhového rozstřiku. Učiňte 
předběžná opatření proti statickému náboji. Zajistěte, aby veškeré zařízení bylo vodivě pospojováno a 
uzemněno. 

Likvidace úniků malého rozsahu: Při úniku většího množství látky (> 1 sud) přemístěte mechanickým 
způsobem, napřílad použitím sacího vozu, k přepracování nebo nezpečné likvidaci. Nesplachujte vodou 
zbytky látky do okolí. Zamezte jejich šíření a nákládejte s nimi jako s nebezpečným odpadem. Nechte 
zbytky látky odpařit nebo vsákněte do odpovídajícího absorbčního materiálu a bezpečně zlikvidujte. 
Odtsraňte veškerou kontaminovanou zeminu a bezpečně zlikvidujte. Při úniku menšího množství (< 1 
sud) přemístěte vhodným způsobem do označené uzavíratelné nádoby k přepracování nebo bezpečné 
likvidaci. Nechte zbytky látky odpařit nebo vsákněte do odpovídajícího absorbčního materiálu a 
bezpečně zlikvidujte. Ostraňte kontaminovanou zeminu a bezpečně zlikvidujte. 

Další informace: Pokud dojde k ohrožení veřejnosti nebo došlo, či může dojít k ohrožení životního 
prostředí informujte místní úřady. Místní úřady by měly být rovněž informovány, pokud nemohou 
zadrženy velké úniky. Při úniku na moři by se mělo postupovat za použití Shipboard Oil Pollution 
Emergency Plan (SOPEP) tak, jak je vyžadováno MARPOL Annex 1 Regulation 26. 

7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 
Všeobecná opatření: Nevdechujte páry a vyvarujte se jakémukoliv styku s látkou. Používejte pouze ve 
velmi dobře větraných prostorách. Po manipulaci se řádně umyjte. Pokyny pro výběr osobních 
ochranných pomů jsou uvedeny v Kapitole 8 tohoto bezpečnostního listu. Informace v tomto 
bezpečnostním listě použijte jako vstupní, při hodnocení rizik a místních podmínek k pomoci určení 
odpovídajících kontrolních opatření pro bezpečné zacházení, skladování a likvidaci této látky. Pracovní 
oděv kontaminovaný touto látkou, před vypráním vysušte v suchém, dobře větraném prostoru. Řádně 
zlikvidujte veškeré znečištěné hadry nebo čistící materiály tak, aby se předešlo vzniku požáru. Zamezte 
veškerým únikům látky. Před tím, než se uvede do provozu palivové čerpadlo, vypněte všechny přístroje 
napájené bateriemi (např.: mobilní telefony, pagery, a CD přehrávače). Kožené věci, které byly 
kontaminovány látkou, jako například pracovní obuv, nemohou být dekontaminovány a musí být 
znehodnoceny, aby se zamezilo jejich opětovnému použití. Pro souhrnou informaci o zacházení, přesunu 
látky, skladování a čištění nádrží se obraťte na dodavatele. Nepoužívejte jako čistící rozpouštědlo nebo 
při jiných aplikacích mimo palivové systémy motorů. Opravárenské a plnící činnosti – Vyvarujte se 
vdechování par a styku látky s pokožkou. 

Pokyny pro zacházení: Při použití nejezte a nepijte. Uhaste jakýkoliv otevřený oheň. Nekuřte. 
Odtsraňte jakékoliv zdroje zapálení. Zamezte vzniku jisker. Nikdy nenasávejte ústy. Páry jsou težší než 
vzduch, šíří se při zemi a mohou být zapáleny i ze vzdáleného místa. Vyvarujte se expozicím této látce. 
Před použitím si vyžádejte zvláštní instrukce. 

Pokyny pro skladování: Sudy by měly být skladovány maximálně ve 3 vrstvách. Používejte pouze řádně 
označené a uzavíratelné nádoby. Při otevírání uzavřených nádob učiňte preventivní bezpečnostní 
opatření, při skladování může dojít k nárůstu tlaku. Skladovací nádrže: Nádrže musí být navrženy 
speciálně pro použití na tuto látku. Skladovací nádrže na kapalné látky by měly být ohrazeny. Nádrže 
umístěte mimo zdroje tepla a ostatních zdrojů vznícení. Čistění, inspekce a údržba skladovacích nádrží je 
odborná činnost, která vyžaduje zavedení přísných postupů a opatření . V zájmu bezpečného leteckého 
provozu jsou letecká paliva předmětem přísných kvalitativních požadavků a neporušenost produktu je 
nejdůležitější. Měla by se přijmout veškerá preventivní opatření, aby se vniknutí vody do leteckých paliv. 

Přesun látky: Při čerpání může docházet k tvorbě elektrostatického náboje. Elektrostatický náboj může 
způsobit požár. Zajistěte, aby veškeré zařízení bylo elektricky vodivě pospojováno (pásky) a uzemněno. 
Omezte rychlost proudění při čerpání, aby se zabránilo vzniku elektrostatického náboje (<= 1 m/s pokud 
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není plnicí trubka ponořena pod hladinu v hloubce rovnající se dvojnásobku jejího průměru, potom <= 7 
m/s). Zamezte, aby se při plnění látka rozstřikovala. NEPOUŽÍVEJTE stlačený vzduch při plnění, stáčení 
nebo při jiných manipulačních činnostech. Vyčkejte 2 minuty po naplnění nádrže (takové nádrže jako na 
automobilových cisternách) před otevřením poklopů nebo průlezů. Vyčkejte 30 minut po naplnění nádrží 
(velké skladovací nádrže) před otevřením poklopů nebo průlezů. 

Doporučené materiály: Pro nádrže nebo vnitřní výstelku nádrží použijte měkkou ocel, nerezovou ocel. 
Hliník může být rovněž použit pro aplikace, kde nehrozí zbytečné nebezpečí požáru. Příklady vhodných 
materiálů jsou: vysokohustotní polyethylen (HDPE), polypropylen (PP) a Viton (FKM), který byl zvláště 
testován pro snášenlivost s touto látkou. Pro vnitřní výstelku nádob použijte epoxidové laky tvrzené 
aminovými sloučeninami. Pro těsnění použijte: grafit, PTFE, Viton A, Viton B. 

Nevhodné materiály: Některé syntetické materiály mohou být nevhodné pro nádoby nebo jejich 
výstelku v závislosti na jejich specifikaci a zamýšleném použití. Příklady materiálů, kterých se vyvarovat: 
přírodní kaučuk (NR), nitrilový kaučuk (NR), ethylenpropylen kaučuk (EPDM), polymethylmetakrylát 
(PMMA), polystyren, polyvinilchlorid, polyisobutylen. Nicméně některé z výše uvedených mohou být 
vhodným materiálem pro pracovní rukavice. 

Informace o nádobách: Nádoby a kontejnery, včetně těch, které byly vyprázdněny, mohou obsahovat 
výbušné páry. Nádoby a kontejnery neřežte, neprovrtávejte, nesvařujte je ani neprovádějte podobné 
operace na nich nebo v jejich blízkosti. Nádoby a kontejnery ve kterých byl skladován benzín nesmí být 
použity pro skladování jiných produktů. 

Další informace: Ujistěte, že jsou dodrženy všechny místní předpisy ohledně zařízení, kde se s látkou 
manipuluje nebo kde se skladuje. Následující činnosti byly spojovány s vysokými úrovněmi expozice 
benzínovým parám: vrchní plnění cisteren, otvřené plnění lodí palubním personálem, 
plnění/vyprazdňování sudů, dozor při plnění letadel a laboratorní zkoušení (zejména vymývání láhví se 
vzorky). V zájmu bezpečné letecké dopravy jsou letecká paliva předmětem přísných kvalitativních 
požadavků a neporušenost produktu je prvořadě důležitá. Případný zdroj informací o mezinárodních 
normách pro zajištění kvality leteckého paliva Joint Inspection Group . 

8. KONTROLA EXPOZICE A OCHRANA OSOB 
LIMITY PRACOVNÍ EXPOZICE 

Látka 

  Benzín, 
nízkovroucí 
 benzínová 
   frakce 
  Benzín, 
nízkovroucí 
 benzínová 
   frakce 
Ethylbenzen 

Nařízení 

178/2001 Sb., 
   Limity 
  pracovní 
  expozice 
178/2001 Sb., 
   Limity 
  pracovní 
  expozice 
178/2001 Sb., 
   Limity 
  pracovní 
  expozice 
178/2001 Sb., 
   Limity 
  pracovní 
  expozice 

Doba expozice 

PEL 

Expoziční 
  Limit 
   400 

Jednotka 
mg/m3 

Poznámka 

NPK-P 1000 mg/m3 

PEL 200 mg/m3 

Ethylbenzen NPK-P 500 mg/m3 
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178/2001 Sb., 
   Limity 
  pracovní 
  expozice 
178/2001 Sb., 
   Limity 
  pracovní 
  expozice 
178/2001 Sb., 
   Limity 
  pracovní 
  expozice 
178/2001 Sb., 
   Limity 
  pracovní 
  expozice 
178/2001 Sb., 
   Limity 
  pracovní 
  expozice 
178/2001 Sb., 
   Limity 
  pracovní 
  expozice 
178/2001 Sb., 
   Limity 
  pracovní 
  expozice 
178/2001 Sb., 
   Limity 
  pracovní 
  expozice 
178/2001 Sb., 
   Limity 
  pracovní 
  expozice 
178/2001 Sb., 
   Limity 
  pracovní 
  expozice 

PEL 70 mg/m3 n-Hexan 

n-Hexan NPK-P 200 mg/m3 

Benzen PEL 3 mg/m3    Může se 
vstřebávat kůží. 

   Může se 
vstřebávat kůží. 

Benzen NPK-P 10 mg/m3 

   Xyleny 
(směs izomerů) 

   Xyleny 
(směs izomerů) 

Cyklohexan 

PEL 200 mg/m3 

NPK-P 400 mg/m3 

PEL 700 mg/m3 

Cyklohexan NPK-P 2000 mg/m3 

Naftalen PEL 50 mg/m3    Může se 
vstřebávat kůží. 

   Může se 
vstřebávat kůží. 

Naftalen NPK-P 100 mg/m3 

PEL 
NPK-P 

Přípustný expoziční limit 
Nejvyšší přípustná koncentrace 

Kontroly expozice: Úroveň ochrany a nezbytné typy kolntrol budou záviset na případných podmínkách 
expozice. Odpovídající kontroly vyberte na základě zhodnocení rizik a místních podmínek. Odpovídající 
opatření budou zahrnovat: Použití uzavřeného systému jakmile je to možné. Odpovídající ventilaci 
určenou do výbušného prostředí udržovat koncentarce ve vzduchu pod limitními hodnotami pracovní 
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expozice. Doporučuje se místní ventilace s odsáváním par. Dostupnost zařízení na výplach očí a 
bezpečnostní sprchy se doporučuje v blízkém okolí. 
Osobní ochranné pomůcky: Osobní ochranné pomůcky by měly splňovat doporučené národní normy. 
Ověřte si s dodavateli osobních ochranných pomůcek. 
Ochrana dýchacích orgánů: Pokud technické kontroly neudrží koncentrace látek ve vzduchu pod 
hodnotami, které jsou odpovídající pro ochranu zdraví pracovníků, zvolte vybavení na ochranu 
dýchacího systému vhodné pro specifické podmínky použití, které splňují odpovídající legislativní 
požadavky. Prověřte s dodavateli pomůcek na ochranu dýchacích orgánů. Tam, kde jsou vhodné 
respirátory na principu filtrace vzduchu, zvolte odpovídající kombinaci masky a filtru. Pokud jsou 
filtrační respirátory nevhodné (např. koncentrace látek ve vzduchu jsou vysoké, nebezpečí nedostatku 
kyslíku, uzavřené prostory) použijte odpovídající přetlakový dýchací přístroj. Veškeré vybavení na 
ochranu dýchacích orgánů musí být ve shodě s místními předpisy. 

Ochrana rukou: Vhodnost a trvanlivost rukavic závisí na použití (např. četnosti a délce kontaktu, 
chemické oddolnosti materiálu, ze kterého jsou rukavice vyrobeny, tloušťky rukavic, ohebnosti. Vždy 
konzultujte s dodavatelem osobních ochranných pomůcek. Znečištěné rukavice by měly být vyměněny. 
Osobní hygiena je klíčový prvek účinné péče o ruce. Rukavice se musí nosit pouze na čistých rukách. Po 
použití rukavic musí být ruce umyty a řádně osušeny. Doporučuje se použít neparfémované vlhčící 
prostředky. Zvolte rukavice testované podle odpovídajících norem (např. EN374, USF739). Pokud 
dochází k dlouhodobému a opakovanému kontaktu, mohou být vhodné nitrilové rukavice. (doba průniku 
> 240 minut). Pro náhodný kontakt resp. ochranu před postřikem mohou být vhodné neoprénové nebo 
rukavice z PVC. 

Ochrana očí: Chemický celoobličejový štít. 
Ochranný oděv: Chemicky odolné rukavice s manžetou, boty a zástěra (tak, kde existuje nebezpečí 
postříkaní). Minimalizujte všechny formy kontaktu produktu s pokožkou. Používejte pracovní kombinézy 
pro zabránění znečištění osobního oděvu. Pracovní kombinézu i spodní oděv perte pravidelně. 

Metody monitorování: Monitorování látek v dýchací zoně pracovníků nebo všeobecně na pracovišti 
může být vyžadováno pro potvrzení shody s limity pracovní expozice a přiměřeností kontrol. Pro některé 
látky může být vhodné i biologické monitorování. 

Kontroly expozice životního prostředí: Místní předpisy na emisní limity těkavých látek musí být 
sledovány při vypouštění vzduchu obsahující páry. 

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
Vzhled: 
Pach: 
Hodnota pH (°C): 
Destilační rozmezí: 
Bod tuhnutí: 
Bod vzplanutí: 
Horní / spodní limity hořlavosti 
               nebo výbušnosti: 
Samozápalná teplota: 
Oxidační vlastnosti: 
Tenze par: 
Hustota: 
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Modrá, světle čirá kapalina. 
Charakteristický uhlovodíkový 
Data nejsou k dispozici 
25 - 170 °C / 77 – 338 °F 
< - 47° C / - 53° F 
< - 40 °C / - 40° F 
1 – 8% (V) 

> 250° C / > 482° F 

380 - 400 hPa při 38° C / 100° F 
690 - 760 kg/m3 při 15° C / 59° F 
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Zanedbatelná 

Data nejsou k dispozici 

2-7 
0,5-0,6 mm2/s při 40° C / 104° F 
>3 

Rozpustnost ve vodě: 
Rozpustnost v dalších 
      rozpouštědlech: 

Rozdělovací koeficient 
n-oktanol/voda: 
Kinematická viskozita (20°c): 
Hustota par (vzduch=1): 

10. STABILITA A REAKTIVITA 
Podmínky za nichž je výrobek stabilní: Stabilní za normálních podmínek použití. 
Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: Žár, otevřený plamen nebo jiskry, jiné zdroje zapálení. 
Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku: Silná oxidační činidla 
Nebezpečné rozkladné produkty: Během normálního skladování se nepředpokládá tvorba 
                                  nebezpečných produktů rozkladu. Termální rozklad velmi závisí 
                                  na podmínkách. Komplexní směs vzduchem nesených pevných 
                                  částic, kapalin a plynů, včetně oxidu uhelnatého, oxidu 
                                  uhličitého a dalších organických sloučenin se bude tvořit, pokud 
                                  se tato látka bude spalovat nebo projde termálním nebo 
                                  oxidačním rozkladem. 

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 
Základ pro hodnocení: Uváděné informace jsou založeny na znalostech 

produktu, jeho jednotlivých složek a toxikologických 
informacích podobných produktů. 

Nízká toxicita: LD 50 > 2 000 mg/kg, potkan 
Vdechnutí do plic při požití a zvrácení může způsobit chemický 
pneumonitis, který může být smrtelný. 

Akutní toxicita, dermálně: 
Akutní toxicita, inhalačně: 

Nízká toxicita: LD50 > 2 000 mg/kg, králík 
Nízká toxicita: LC50 > 5 mg/l / 4 hodiny, potkan 
Vyšší koncentrace mohou vést k depresi centrálního nervového 
systému a z toho vyplývajícím bolestem hlavy, závratím a 
zvedání žaludku; pokračující vdechování může mít za následek 
bezvědomí a/nebo smrt. 

Dráždí kůži. 
Mírně dráždí oči (ale nedostatečné pro klasifikaci). 
Na základě zkušeností lidí, vdechování par nebo mlhy může 
způsobit dočasné pálení v nose, hrtanu a plících. 
Není kožní senzibilátor. 
Ledviny: způsobuje účinky na ledviny krysích samců, které se 
nepovažují za významné pro člověka. 
Periferní nervová soustava: opakovaná expozice způsobuje 
periferní neuropatii u zvířat. (n-hexan) 
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Dráždění kůže: 
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Toxicita při opakovaných dávkách: 
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Neuvažuje se, že má mutagenní účinky. 
Není klasifikován jako karcinogen. 
Způsobuje toxicitu plodu v dávkách, které jsou toxické pro 
matku. (Toulen) 
Způsobuje nevratné účinky na plod na základě studiích na 
zvířatech. (Toulen) 
Mnohé případové studie týkající se nesprávného užití v průběhu 
těhotenství ukazují, že Toulen může způsobit vrozené defekty, 
zpomalení vývoje a vzrůstu a potíže s učením. 

Vystavení velmi vysokým koncentracím podobných látek 
bylo spojováno s nepravidelným srdečním rytmem a srdeční 
zástavou. Dlouhodobé a opakované expozice vysokým 
koncentracím vedly ke ztrátě sluchu u potkanů. Zneužití 
rozpouštědel ve spojení s hlukem na pracovišti může 
způsobit ztrátu sluchu. (Toulen) 
Vědomé vdechování par bylo spojováno s poškozením 
orgánů a smrtí. (Toulen) 
Tato látka obsahuje tetraethylolovo, ktará může způsobit 
poškození plodu v těle matky. Expozice tetraethylolovu je 
spojována s vývojovými vadami, které zahrnují sníženou 
porodní hmotnost, předčasný porod a neurobehaviorální 
účinky. 

Mutagenita: 
Karcinogenita: 
Reprodukční a vývojová toxicita: 

Další informace: 

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE 
Paliva jsou vyráběna smícháním mnoha rafinérských proudů. Ekotoxikologické studie byly prováděny na 
různých směsí uhlovodíků a proudů, většinou takových, které neobsahovaly žádné přísady. Uvedené 
informace jsou založeny na znalostech jednotlivých složek a ekotoxikologickém chování podobných 
produktů. 

Akutní toxicita: Toxický: LL/EL/IL 50 1 – 10 mg/l (na vodní organismy). 
LL/EL50 vyjádřeno jako nominální koncentrace produktu 
požadovaná pro přípravu vodního extraktu. 

Plove na vodě. Vypaří se v průběhu jednoho dne z povrchu 
vody nebo země. Při větším objemu může prostupovat 
zeminou a znečistit podzemní vody. Obsahuje těkavé látky. 

Předpokládá se, že hlavní složky jsou v podstatě rozložitelné, ale 
produkt obasuje i složky, které mohou přetrvávat v životním 
prostředí. Těkavé látky budou výrazně oxidovat fotochemickou 
reakcí ve vzduchu. 

Obsahuje složky, které mají potenciál k bioakumulaci. 
Filmy vytvořené na vodě mohou ovlivnit přenos kyslíku a 
poškodit organismy. 

Mobilita: 

Stálost / Rozložitelnost: 

Bioakumulace: 
Další nepříznivé účinky: 

13. INFORMACE O ZNEŠKODŇOVÁNÍ 
Způsoby zneškodňování látky: Přepracujte nebo recyklujte pokud je to možné. Odpovědností původce 
odpadu je určit jeho toxicitu a fyzikální vlastnosti, zařadit jej podle klasifikace a katalogu odpadů a 
způsob zneškodnění, ve shodě s odpovídající legislativou. Odpady vzniklé úniky a čištěním nádrží by 
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měly být zneškodněny ve shodě s obecně platnými předpisy, především autorizovanou společností nebo 
smluvním partnerem. Oprávnění takové společnosti by mělo být ověřeno předem. Nedovolte, aby se látka 
dostala do životního prostředí, stok a vodních toků. Vodu z čištění nádrží nevypouštějte spodem tak, aby 
vytékala do kanalizace nebo na zem. Toto povede ke kontaminaci zeminy a spodní vody. 

Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: Nádoby řádně vyprázdněte. Po vyprázdnění je 
nechte odvětrat na bezpečném místě, stranou od jisker a ohně. Zbytky mohou způsobit nebezpečí 
výbuchu. Prázdné nevyčištěné sudy neprorážejte, neřežte nebo nesvařujte. Předejte je oprávněné 
společnosti pro obnovu nebo likvidaci. 

Místní legislativa: Zneškodnění by mělo být ve shodě s příslušnými krajovými nebo národními 
vyhláškami a předpisy. Místní předpisy mohou být přísnější, než krajové nebo národní a proto musí být 
vždy dodrženy. 

Další údaje: 
Kategorizace odpadu dle Katalog odpadů (Sbírka zákonů č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů) 
Kód druhu odpadu: 
Kategorie odpadu: 

13 06 01 
N 

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU 
ADR 
Třída: 3 

UN č.: 1203 
Pojmenování a popis: 
RID 

Třída: 3 

UN č.: 1203 

Identifikační číslo nebezp.: 33 

Bezp. značka: 3 

Obal. Sk.: II 

Identifikační číslo nebezp.: 33 

Bezp. značka: 3 
BENZÍN nebo PALIVO PRO ZÁŽEHOVÉ MOTORY 

Obal. Sk.: II 

Pojmenování a popis: BENZÍN nebo PALIVO PRO ZÁŽEHOVÉ MOTORY 

IMDG 

Identifikační číslo: 

Pojmenování a popis: 

Technický název: 

Třida / Divize: 

Obalová skupina: 

Látka znečišťující moře: 

UN 1203 

GASOLINE 

(leaded) 

3 

II 

Ne 

IATA (u některých zemí mohou platit odchylky) 
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UN 1203 

GASOLINE 

(leaded) 

3 

II 

Identifikační číslo: 

Pojmenování a popis: 

Technický název: 

Třida / Divize: 

Obalová skupina: 

15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH 
Označení látky/přípravku podle zákona č. 356/2003 Sb.: 
EC klasifikace: Extrémně hořlavý, Toxický pro reprodukci, kategorie 3, Dráždivý, Zdraví 

škodlivý, Nebezpečný pro životní prostředí 

F+ 
Xn 
N 

R - věty (úplné znění): 
R12 
R38 
R51/53 

R20/21/22 
R33 
R63 
R65 
R67 

S - věty (úplné znění): S 2 
                      S 29 
                      S 45 

S 53 

S 61 

S 62 

Extrémně hořlavý 
Dráždí kůži 
Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé 
nepříznivé účinky ve vodním prostředí 
Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití 
Nebezpečí kumulativních účinků 
Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky 
Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic 
Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. 

Uchovávejte mimo dosah dětí 
Nevylévejte do kanalizace 
V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte 
lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení) 
Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální 
instrukce 
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny 
nebo bezpečnostní listy. 
Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou 
pomoc a ukažte tento obal nebo označení 

Extrémně hořlavý 
Zdraví škodlivý 
Nebezpečný pro životní prostředí 

EC Symboly nebezpečí: 

16. DALŠÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍ SE K LÁTCE NEBO PŘÍPRAVKU 
Dodatečná informace: Tento dokument obsahuje důležité informace pro zajištění 

bezpečného skladování, manipulace a používání tohoto 
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výrobku. Informace obsažené v tomto dokumenty by měly být 
brány v zřetel osobou ve vaší organizaci, která je zodpovědná 
za bezpečnostní záležitosti. 

Seznam R-vět ( kapitola 3 a 15): 
R 12 
R20/21/22 
R26/27/28 
R33 
R38 
R50/53 

R51/53 

R61 
R62 
R63 
R65 

R67 
Vývoj změn bezpečnostního listu: 

Počet verzí: 

Revidováno: 
Použití a omezení: 

3 

28.01. 2009 
Tento produkt by neměl být používán pro jiné aplikace, bez 
předchozí konzultace s dodavatelem, než je doporučeno 
v kapitole 1. 

Informace obsažené v tomto dokumentu by měly být 
dostupné pro všechny, kteří s uvedenou látkou přicházejí do 
styku. 

Informace obsažené v bezpečnostním listě jsou založeny na 
našich současných znalostech a jsou určeny pro charakterizaci 
produktu pouze z hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví a 
životního prostředí. Neměly by být chápány jako závazné pro 
jakoukoliv specifickou vlastnost produktu. 

Poprvé vydáno: 10.07. 2000 

Extrémně hořlavý 
Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití 
Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití 
Nebezpečí kumulativních účinků 
Dráždí kůži 
Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé 
nepříznivé účinky ve vodním prostředí 
Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé 
nepříznivé účinky ve vodním prostředí 
Může poškodit plod v těle matky 
Možné nebezpečí reprodukční schopnosti 
Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky 
Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic 

Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. 

Distribuce bezpečnostního listu: 

Odvolání: 

Zdroj údajů při sestavování bezpečnostního listu: 
Concawe report No. 6/05 - Benzíny 
Bezpečnostní list výrobce 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Print date:28.1.2009 12 z 12 28.01.2009 



Příloha č.3 JET A-1   

Datum tisku: 21.4.2010 1 / 12   
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    Bezpečnostní list 
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 JET A-1 

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI 
Obchodní název: Shell JET A-1 
Použití: Palivo pro letecké turbínové motory. 
Kód produktu: 002C0364 
Identifikace výrobce/dovozce: 
Výrobce: 
 

 

Distributor: Shell Czech Republic a.s. 
Adresa: Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 
Kontaktní čísla: 
Telefon: 
Fax: 
Kontaktní e-mailová adresa: 

 
+420 244 025 933 

+420 244 025 818 

op-dotazy@shell.com 

Telefonní číslo pro mimořádné situace:  

24 hodin +420 737 272 770 

 

2. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 
EC Klasifikace: Hořlavý, Zdraví škodlivý, Dráždivý, Nebezpečný pro životní 

prostředí 
Nebezpečí lidskému zdraví: Lehce dráždí dýchací systém. Vdechování vysokých koncentrací 

par muže způsobit depresi centrálního nervového systému, které 
muže vést k točení hlavy, bolestem hlavy, zvedání žaludku. 
Dráždí kůži. Zdraví draví škodlivý: při požití může vyvolat 
poškození plic.  

Příznaky a symptomy: Pokud se látka dostane do plic, příznaky a symptomy mohou 
zahrnovat kašlání, dušení, sípání, obtížné dýchání, návaly 
v hrudníku , dušnost a/nebo horečku. Počátek dýchacích obtíží 
může být opožděn i o několik hodin po expozici. Příznaky a 
symptomy podráždění kůže mohou zahrnovat pocity pálení, 
zčervenání, zduření a/nebo puchýře. Vdechování vysokých 
koncentrací par může způsobit depresi centrálního nervového 
systému, které může vést k točení hlavy, bolestem hlavy, 
zvedání žaludku a ztrátě koordinace. Pokračování ve vdechování 
par může mít za následek bezvědomí a smrt. 
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Bezpečnostní rizika: Kapalina se rychle vypařuje a pokud je iniciována může se 
vznítit a způsobit požár nebo v uzavřených prostorách výbuch. 
Páry v prostorách nad hladinou v nádržích a nádobách se mohou 
vznítit a explodovat při teplotách, které převyšují teplotu 
samovznícení a kde koncentrace par jsou v rozmezí dolní a horní 
meze hořlavosti. Hořlavý. Při manipulaci se může tvořit 
elektrostatický náboj. Elektrostatický náboj může způsobit 
požár. Může se vznítit na površích při teplotách nad bodem 
samovznícení. 

Nebezpečí životnímu 
prostředí: 

Toxický pro vodní organismy. Může způsobit dlouhodobé 
nevratné účinky ve vodním prostředí. 

Další informace: Tento produkt je určený jako palivo v uzavřených palivových 
systémech. 

 
 
 
3. INFORMACE O SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU  

Složení přípravku: Komplexní směs uhlovodíků skládající se z parafinů, cyklo 
parafínů, aromátů a olefinických uhlovodíků převážně s počtem 
uhlíkových atomů v řadě C9 až C16. Může rovněž obsahovat 
mnohé přísady v množství <0.1 v/v každé. 

Další informace: Celkový obsah přítomných aromatických uhlovodíků  je 
v rozmezí 10-20%. Odkaz na kapitolu 16 pro plné znění R-vět. 

Název CAS EINECS Obsah Nebezpečí R-věty 
Petrolej ropný, 

hydrogenačně odsířený; 
Petrolej nespecifikovaný 

64742-81-0 265-184-9 0 – 100 % Xi, Xn, N 10-38-65-
51/53 

Kerosin (Petrolej) 8008-20-6 232-366-4 0 – 100 % Xi, Xn, N 10-38-65-
51/53 

 
  
 

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 
Symptomy a účinky: Nepředpokládá se by představoval nějaké akutní nebezpečí za 

normálních podmínek použití. Dráždí kůži. K vdechnutí do plic 
může dojít přímo nebo následně po požití. Toto může způsobit 
chemickou pneumonitis, která může mít smrtelné následky. 
Vstříknutí do oka může způsobit podráždění. Prodloužená 
expozice koncentracím par, které jsou nad doporučenými limity 
pracovní expozice může způsobit bolesti hlavy, závratě, mdlo, 
dráždění očí, horního dýchacího traktu, dušení, bezvědomí a 
v nejhorším případě i smrt. 

Vdechování: Přemístěte na čerstvý vzduch. Pokud nedojde k výraznému 
zlepšení, převezte postiženého do nejbližšího zdravotního 
zařízení na další ošetření.  
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Styk s kůží: Odstraňte znečištěný oděv. Okamžitě kůži omyjte dostatečným 
množstvím vody po dobu nejméně 15 minut a pokračujte 
v omývání vodou za použití mýdla. Pokud došlo k zčervenání, 
zduření,, bolesti nebo vzniku puchýřů, převezte postiženého do 
nejbližšího zdravotního střediska na další ošetření.  

Styk s očima: Propláchněte oči vydatným množstvím vody a současně udržujte 
otevřená oční víčka prsty rukou. Nechte oči odpočinout po dobu 
30 minut. Jestliže zčervenání, pálení, neostré vidění nebo 
zduření očí přetrvává, převezte postiženého do nejbližšího 
zdravotního zařízení na další ošetření.  

Při požití: Pokud došlo k požití, NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ: 
převezte postiženého do nejbližšího zdravotního zařízení na 
další ošetření.! Pokud došlo ke zvracení spontánně, přidržujte 
postiženému hlavu skloněnou mezi koleny, aby se zabránilo 
vdechnutí do plic. Pokud se některý z následujících příznaků 
nebo symptomů objeví se zpožděním v dalších 6 hodinách, 
převezte postiženého do nejbližšího zdravotního zařízení: 
horečka vyšší než 37° C, dušnost, návaly v hrudníku, nebo 
nepřetržité sípání či kašlání. 

Rada pro lékaře: Ošetřujte symptomaticky. V případě požití zvažte výplach 
žaludku. Výplach žaludku musí být pouze prováděn po ovázané 
endotracheální intubaci s ohledem na nebezpečí vdechnutí. 
Podávání černého uhlí pro medicínské účely (Carbo 
Medicinalis) může snížit vstřebávání do zažívacího traktu.  

 

5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH 
 Oblast požáru vykliďte od všech nepovolaných osob. 
Specifická nebezpečí: Rozkladné produkty hoření mohou obsahovat komplexní směs 

vzduchem nesených pevných, kapalných částic a plynů (kouř). 
Oxid uhelnatý. Oxidy síry. Nedefinovaných organických a 
anorganických sloučeniny Plave na vodě a může být zapálen i na 
povrchu vody. Hořlavé páry mohou být přítomné i při teplotách 
pod bodem vzplanutí. Páry jsou těžší než vzduch, rozprostírají 
se při zemi a mohou být zapáleny i ze vzdálených míst.  

Vhodná hasiva: Pěna, jemná vodní mlha. Suchý chemický prášek, oxid uhličitý, 
písek nebo zemina mohou být použity pouze při malých 
požárech.    

Nevhodná hasiva: Stříkání přímým proudem vody.  
Ochranné prostředky: Odpovídající ochranné vybavení včetně dýchacího přístroje 

musí být použity při přibližování se k ohni v uzavřeném 
prostoru.  

Další informace: Okolní sudy a nádrže ochlazujte postřikem vodou z bezpečného 
místa. Pokud je to možné odstraňte je z nebezpečné oblasti. 
Pokud se nemůže dosáhnout odpovídajícího ochlazování, oblast 
musí být evakuována a další hasební zásah včetně ochlazování 
okolních nádrží prováděn z bezpečné vzdálenosti.  

 

6. OPATŘENÍ PŘI NÁHODNÉM ÚNIKU PŘÍPRAVKU 
 Vyvarujte se jakémukoliv styku s rozlitou látkou. Návod na výběr osobních ochranných 
prostředků viz kapitola 8 tohoto bezpečnostního listu. Návod na likvidaci úniků látky viz 
kapitola 13 tohoto bezpečnostního listu. Sledujte všechny odpovídající místní a mezinárodní 
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předpisy. Postiženou oblast vykliďte od všech nepovolaných osob. Postiženou oblast řádně 
větrejte. 

Preventivní opatření: Může se vznítit na površích při teplotách nad bodem 
samovznícení. Nevdechujte páry a mlhy. Nepoužívejte žádné 
elektrické zařízení. Zamezte úniku, pokud možno bez vlastního 
ohrožení. Odstraňte všechny možné zdroje zapálení v přilehlé 
oblasti. Použijte odpovídající záchytná zařízení na úniky látky a 
požární vody, aby se předešlo k znečištění životního prostředí. 
Zamezte rozšiřování a vniknutí do kanálů, příkopů a vodních 
toků použitím písku, zeminy nebo dalších odpovídajících barier. 
Pokuste se rozptýlit páry nebo nasměrovat jejich pohyb na 
bezpečné místo např. použitím vodní mlhy. Učiňte předběžná 
opatření proti statickému náboji. Zajistěte aby veškeré zařízení 
bylo vodivě pospojováno a uzemněno.   

Metody čištění: Při úniku menšího množství (< 1 sud) přemístěte mechanickým 
způsobem do označené, uzavíratelné nádoby pro přepracování 
nebo bezpečnou likvidaci. Zbytky nechte odpařit nebo je 
vstřebejte do vhodné absorpční látky a bezpečně zlikvidujte. 
Odstraňte veškerou kontaminovanou zeminu a bezpečně 
zlikvidujte. Při větších únicích ( > 1 sud) přemístěte 
mechanickým způsobem, například použitím sacího vozu do 
záchytné nádrže na přepracování nebo bezpečnou likvidaci. 
Nesplachujte zbytky vodou. S požární vodou zacházejte jako 
s kontaminovaným odpadem. Zbytky nechte odpařit nebo je 
vstřebejte do vhodné absorpční látky a bezpečně zlikvidujte. 
Odstraňte veškerou kontaminovanou zeminu a bezpečně 
zlikvidujte. Přemístěte lopatou do vhodné označené nádoby pro 
likvidaci nebo rekultivaci ve shodě s místními předpisy.  

Další informace: Místní úřady by měly být informovány pokud by mohlo dojít 
k ohrožení nebo případnému ohrožení veřejnosti. Místní úřady 
by měly být informovány v případě velkých úniků.  
S úniky produktu na moři by mělo být nakládáno  podle 
Shipboard Oil Polution Emergency Plan (SOPEP) jak je 
vyžadováno v MARPOL, Annex 1 Směrnice 26. 
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7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 
Všeobecná opatření: Nevdechujte páry a vyvarujte se jakémukoliv styku s látkou. 

Používejte pouze ve velmi dobře větraných prostorách. Po 
manipulaci s látkou se řádně umyjte. Pokyny pro výběr osobních 
ochranných prostředků jsou uvedeny v kapitole 8 tohoto 
bezpečnostního listu. Informace v tomto bezpečnostním listě 
použijte jako vstupní, při hodnocení rizik a místních podmínek 
k pomoci určení odpovídajících kontrolních opatření pro 
bezpečné zacházení, skladování a likvidaci této látky.Pracovní 
oděv kontaminovaný touto látkou před vypráním vysušte na 
suchém, dobře větraném místě. Kožené věci, jako například 
pracovní obuv znečištěné touto látkou nemohou být vyčištěny a 
měly by být zničeny, aby se předešlo opětnému použití.Řádně 
zlikvidujte veškeré znečištěné hadry nebo čistící materiály tak, 
aby se předešlo vzniku požáru. Použijte místní odsávání par, 
existuje-li nebezpečí nadýchání par, mlhoviny nebo aerosolu. 
Zamezte veškerým únikům této látky. Nikdy nenasávejte ústy. 
Pro souhrnnou informaci o zacházení, přesunu látky, skladování 
a čištění nádrží se obraťte na dodavatele. Opravárenské a plnící 
činnosti – vyvarujte se vdechování par a styku látky s pokožkou. 

Zacházení: Uhaste jakýkoliv otevřený oheň. Nekuřte.Odstraňte  veškeré 
zdroje zapálení. Zamezte vzniku jisker. Vyvarujte se vdechováni 
par a/nebo mlhy. Vyvarujte se dlouhodobému a opakovanému 
styku látky s pokožkou. Při používání nejezte a nepijte. Při 
zacházení látkou v sudech by se měla použít bezpečnostní obuv 
(s ocelovou špičkou) a odpovídající manipulační zařízení. Páry 
jsou těžší než vzduch rozprostírají se při zemi a mohou být 
zapáleny i ze vzdáleného místa. Uzemněte veškeré zařízení. Při 
zacházení může dojít k tvorbě elektrostatického náboje. 
Elektrostatický výboj může způsobit požár. Za normálních 
podmínek použití se nepředpokládá, že by měl nebezpečné 
účinky na zdraví člověka. 

Skladování: Sudy a malé nádoby: Sudy by měly být stohovány maximálně do 
3 vrstev. Používejte označené a uzavíratelné nádoby. Při 
otevírání uzavřených sudů buďte opatrní, v průběhu skladování 
mohlo dojít k nárůstu tlaku. Skladovací nádrže: Nádrže musí být 
speciálně projektovány na tento produkt. Skladovací nádrže 
musí být ohrazeny a umístěny mimo zdroje tepla a ostatních 
zdrojů zapálení. Páry jsou těžší než vzduch. Uvědomte si, že 
může dojít k jejich shromažďování v šachtách a uzavřených 
prostorách. Páry z nádrží by neměly unikat do ovzduší. Ztráty 
v průběhu stáčení a skladování by měly být omezovány 
vhodným systémem na úpravu par.   
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Čerpání produktu: Zamezte, aby se kapalina při plnění rozstřikovala. Vyčkejte 2 
minuty po naplnění nádrže (pro takové nádrže, jako jsou na 
autocisternách) před otevřením poklopů a průlezů. Vyčkejte 30 
minut po naplnění nádrže (pro velké skladovací nádrže) před 
otevřením poklopů a průlezů. Pokud nejsou nádrže nebo nádoby 
používány, uchovávejte je uzavřené. Nepoužívejte stlačený 
vzduch pro plnění, vyprazdňování nebo zacházení. Takové 
okolnosti, jako je plnění prázdných separátorů vody na lodích, 
může vést k tvorbě mlhy uhlovodíku, jsou také zvláště 
nebezpečné. Kontaminace látky při přesunu jejím může vést 
k nárůstu lehkých uhlovodíkových par v horních částech nádrží, 
ve kterých byl před tím skladován benzín. Tyto páry mohou 
explodovat, pokud je přítomen zdroj zapálení. Částečně 
naplněné nádoby představují větší nebezpečí, než plné, z tohoto 
důvodu je třeba zvláštní péče při činnostech, jako zacházení, 
přesun a vzorkování.  

Doporučené materiály: Pro nádoby používejte uhlíkovou ocel, nerezovou ocel nebo 
hliník. Při použití uhlíkové oceli muže být vyžadován vnitřní 
nátěr, který je schválený pro letecká paliva. 

Nevhodné materiály: Zamezte, aby látka přišla do kontaktu s pozinkovanými 
materiály. Některé syntetické materiály nemusí být vhodné pro 
nádoby nebo jejich vnitřní povrch, závisí to na jejich specifikaci 
a zamýšleném použití. Příklady takových materiálů jsou: 
přírodní kaučuk (NR), nitrilový kaučuk (NBR), ethylenpropylen 
kaučuk (EPDM), polymethylmetakrylát (PMMA), polystyren, 
polyvinylchlorid (PVC), polyisobutelen. Nicméně některé z výše 
uvedených mohou být vhodným materiálem pro pracovní 
rukavice.  

Informace o nádobách: Nádoby, včetně těch, které byly vyprázdněny, mohou obsahovat 
výbušné páry. Neřežte, nevrtejte, nelisujte, nesvařujte ani 
neprovádějte jiné obdobné činnosti. 

Další informace: Expozice této látce by měla být snížena na nejmenší možnou 
míru. Odkazy by měly být na HSSE publikaci „COSHH 
Essentials“.V zájmu bezpečnosti letecké dopravy jsou letecká 
paliva předmětem přísné kontroly kvalitativních požadavků a 
kvalita produktu je prvořadá. Zdroj informací o mezinárodních 
normách pro zajištění kvality leteckých paliv lze nalézt na 
www.jointinspectiongroup.org . Ujistěte se, že  jsou splněny 
všechny místní předpisy a nařízení ohledně zacházení a 
skladovacích zařízení.    

 

8. KONTROLA EXPOZICE A OCHRANA OSOB 
Poznámka: ACGIH - "Seznamy prahových limitních hodnot pro chemické látky a fyzikální činidla a biologické 
expozice", Americká konference státních/průmyslových hygieniků, Cincinnati, Ohio, vydání 1996.('Threshold Limit 
Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices', American Conference of 
Governmental/Industrial Hygienists, Cincinnati, Ohio, 1996 edition.) 

 
Limity pracovní expozice: Limity pracovní expozice nebyly stanoveny. 

http://www.jointinspectiongroup.org/�
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Další informace pro expozici: V případě, že místní limity pracovní expozice nejsou 
k dispozici, Americký kongres vládních hygieniků pro pracovní 
hygienu (ACGIH) doporučuje následující limity pro Kerosin: 
TWA – 200 mg/m3 
Kritické účinky na kůži, dráždění a centrální nervový systém.  
TWA – 8 hodinový časově vážený průměr 

Kontroly expozice: Úroveň osobní ochrany a druhy nezbytných kontrol budou 
záviset na podmínkách, za jakých dochází k expozici. Určete 
odpovídající kontroly na základě posouzení rizik a místních 
podmínkách. Odpovídající opatření zahrnují: Použití uzavřených 
systémů pokud je to možné. Ventilaci určenou do výbušného 
prostředí udržovat koncentrace par ve vzduchu pod limity 
pracovní expozice. Doporučuje se systém s odsáváním par 
v místě použití. Poskytněte sprchy a zařízení na výplach očí pro 
použití v případě nebezpečí.     

Osobní ochranné pomůcky: Osobní ochranné pomůcky by měly splňovat doporučené 
národní normy. Ověřte si s dodavateli osobních ochranných 
pomůcek. 

Ochrana dýchacích orgánů: Pokud technické kontroly neudrží koncentrace látek ve vzduchu 
pod hodnotami, které jsou odpovídající pro ochranu zdraví 
pracovníků, zvolte vybavení na ochranu dýchacího systému, 
vhodné pro specifické podmínky použití a splňující odpovídající 
požadavky. Ověřte si s dodavateli osobních ochranných 
pomůcek. Tam, kde jsou respirátory na bázi filtrace vzduchu 
nevhodné (např. koncentrace par ve vzduchu jsou vysoké, 
v uzavřených prostorách nebo v případě nebezpečí nedostatku 
kyslíku) použijte přetlakový dýchací přístroj. Tam, kde jsou 
vhodné respirátory na bázi filtrace vzduchu, zvolte odpovídající 
kombinaci masky a filtru. Veškeré vybavení na ochranu 
dýchacího systému a jeho použití musí odpovídat místním 
předpisům.  

Ochrana rukou: Osobní hygiena je klíčový prvek účinné péče o ruce. Rukavice 
se musí nosit pouze na čistých rukou. Po použití rukavic by se 
měly ruce řádně omýt a osušit. Doporučuje se ošetřit ruce 
použitím neparfemovaných prostředků na zvlhčení pokožky. 
Vhodnost a trvanlivost rukavic závisí na jejich použití, např. 
četnost a délka kontaktu, chemická odolnost materiálu, ze 
kterého jsou rukavice vyrobeny, tloušťka rukavic a dexterita. 
Vždy konzultujte s dodavateli ochranných rukavic. Znečištěné 
rukavice musí být nahrazeny. Zvolte rukavice, které odpovídají 
příslušným standardům (např. pro Evropu EN374). Při 
dlouhodobém nebo často opakovaném styku mohou být vhodné 
Nitrilové rukavice. (Průlomový čas > 240 minut). Pro náhodný 
kontakt s nebo ochrana proti postříkaní mohou být vhodné 
neoprénové, nebo rukavice z PVC. 

Ochrana očí: Používejte ochranné brýle nebo celoobličejový štít pokud může 
docházet k případnému rozstřiku. 

Ochranný oděv: Chemicky odolné rukavice s manžetou, boty a zástěra (tam, kde 
existuje riziko postříkání).  

 

9.   FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
Fyzikální stav: Světle žlutá Kapalina 
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Zápach: Uhlovodíkový 
Destilační rozmezí: 150 – 300 ° C / 302 – 572 ° F 
Bod vzplanutí: > 38 ° C / 100 ° F 
Spodní/horní limit 
hořlavosti/výbušnosti: 

1 – 6 %  (V) 

Teplota samovznícení: > 220 ° C / 428° F 
Hustota: 775 až 840  kg/m3 při 15°C (typická) / 59° F 
Rozpustnost ve vodě: Zanedbatelná 
Rozdělovací koeficient  
n-oktanol / voda (log Pow): 

2 - 6 

Mez zápalnosti - horní: 6% (v/v) minimálně 
Kinematická viskozita: 1 až 2 mm2/s při 40°C / 104 ° F 

 

10. INFORMACE O STABILITĚ/REAKTIVITĚ 
Stabilita: Stabilní za normálních podmínek použití.. 
Podmínky, kterým je třeba 
zamezit: 

Nevystavovat žár, plamenům a jiskrám. 

Materiály, které nelze použít: Silná oxidační činidla. 
Nebezpečné produkty 
rozkladu: 

V průběhu normálního skladování se nepředpokládá tvorba 
nebezpečných produktů rozkladu. Termální rozklad je značně 
závislý na podmínkách. Komplexní směs vzduchem nesených 
pevných částic, kapalin a plynů včetně oxidu uhelnatého, oxidu 
uhličitého, oxidů síry a nedefinovaných organických složek se 
bude vyvíjet pokud se tato látky bude spalovat nebo projde 
termálním nebo oxidačním rozkladem. 

 

11. INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTECH 
Základ pro hodnocení: Uvedené informace jsou založeny na údajích o produktu, 

znalosti jednotlivých složek a toxicitě podobných produktů.  
Akutní toxicita - orálně: Nízká toxicita: LD50 > 2000 mg/kg, krysa.  

Vdechnutí do plic následkem požití a následným zvrácením 
může způsobit chemický pneumonitis, který může mít smrtelné 
následky.  

Akutní toxicita - dermálně: Nízká toxicita: LD50

Akutní toxicita – inhalačně: 
 > 2000 mg/kg, králík. 

Nízká toxicita: LC50 >5mg/l, krysa.  
Vyšší koncentrace par mohou způsobit snížení funkce centrální 
nervové soustavy, projevující se bolestmi hlavy, ospalostí, 
malátností a zvedáním žaludku; pokud se pokračuje ve 
vdechování, může to vést ke ztrátě vědomí a/nebo smrti.  

Dráždění očí: Mírně dráždivý. 
Dráždění pokožky: Dráždivý.  
Dráždění dýchacích orgánů: Mírně dráždí. 
Zcitlivění pokožky: Není senzibilizátor pokožky.  
Toxicita při opakovaných 
dávkách: 

Ledviny: má účinky na ledviny krysích samců, které však nejsou 
považovány jako závažné pro člověka. 
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Karcinogenita: Není klasifikován jako karcinogen. 
Mutagenita: Neuvažuje se, že má mutagenní účinky. 
Toxicita pro reprodukci: Nepředpokládá se, že je vývojový toxikant. 

 

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE 
 Paliva jsou vyráběna smícháním několika rafinérských řezů. Ekotoxikologické studie byly 
prováděny na různých směsích uhlovodíků nebo řezů, ale takových, které neobsahovaly přísady 
(aditiva). Uvedené informace jsou na základě znalostí jednotlivých složek a ekotoxikologii 
podobných produktů. 

Akutní toxicita: Toxický: LL/EL/IL50 1-10 mg/l (pro vodní organismy) 
(LL/EL50 je vyjádřeno jako nominální koncentrace produktu, 
požadovaná pro přípravu vodného extraktu.) 

Mobilita: Plave na vodě.  Obsahuje těkavé složky. Částečně se vypařuje z 
vody i ze zeminy, ale významný podíl zůstává po jednom dni. 
Jestliže se dostane do styku se zeminou, bude brzy pohlcen 
částečkami zeminy a přestává být mobilní. Větší objemy mohou 
prostoupit zeminou a kontaminovat spodní vody. 

Stálost/rozložitelnost: Přetrvává za anaerobních podmínek. Těkavé složky oxidují 
výrazně fotochemickou reakcí na vzduchu.Předpokládá se, že 
hlavní složky budou v podstatě odbouratelné, ale produkt 
obsahuje i složky, které přetrvávají v životním prostředí. 

Bioakumulační potenciál: Obsahuje složky mající potenciál hromadit se hromadit v živých 
organismech. 

Další nepříznivé účinky: Film vytvořený na vodě může ovlivnit přestup kyslíku a zničit 
organismy. 

 

13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ PŘÍPRAVKU 
Způsoby zneškodňování látky: Přepracujte nebo recyklujte, pokud je to možné. Odpovědností 

původce odpadu je určit jeho toxicitu a fyzikální vlastnosti, 
zařadit jej podle klasifikace a katalogu odpadů a způsob 
zneškodnění, ve shodě s odpovídající legislativou. Nedovolte, 
aby se látka dostala do životního prostředí, stok a vodních toků. 
Vodu z čištěných nádrží nevypouštějte spodem tak, aby látka 
volně vytékala do kanalizace nebo na zem. Vedlo by to ke 
kontaminaci zeminy a spodních vod. Odpady, vznikající rozlitím 
nebo při čistění skladovacích nádrží by měly být zlikvidovány 
ve shodě s místními předpisy, především tím, že se předají 
smluvnímu partnerovi, který má autorizaci k likvidaci 
nebezpečných odpadů. Oprávněnost smluvního partnera 
k nakládání s uvedenými druhy odpadů by měla být předem 
ověřena.  
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Způsoby zneškodňování 
kontaminovaného obalu: 

Prázdné sudy předejte oprávněné společnosti pro jejich obnovu 
nebo likvidaci. Nádoby řádně vyprázdněte. Po vyprázdnění je 
nechte odvětrat na bezpečném místě, stranou od jisker a ohně. 
Zbytky látky mohou způsobit nebezpečí výbuchu, pokud dojde 
k zahřátí nad bod vzplanutí látky. Prázdné nevyčištěné sudy 
neprorážejte, neřežte nebo nesvařujte. Dodržujte všechny 
předpisy, týkající se recyklace nebo zneškodňování odpadu. 
S použitým výrobkem nakládejte jako s nebezpečným odpadem. 
Katalogové číslo odpadu 13 07 03* Jiná paliva (včetně směsí). 

Nakládání s obaly: Všechny uzavřené obaly mají být vyprázdněny a vráceny 
dodavateli nebo zaslány do opravny sudů nebo zpracovateli 
kovů bez odstranění či znehodnocení označení či nálepek. 
Katalogové číslo odpadu obalu 15 01 10* Obaly obsahující 
zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné. 
Kategorie odpadu:   N 

Místní zákony: S použitým výrobkem nakládejte jako s nebezpečným odpadem. 
Katalogové číslo odpadu 13 07 03* Jiná paliva (včetně směsí). 
Uvedené číslo odpadu odpovídá doporučenému použití. Uživatel 
si musí rozhodnout, zda jeho konkrétní použití má za následek 
přiřazení jiného katalogového číslo odpadu. 
Způsob zneškodnění by měl být vždy ve shodě s odpovídajícími 
krajovými, národními a místními předpisy. Místní předpisy 
mohou být někdy přísnější, než krajové nebo národní a proto 
musí být vždy dodrženy. 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů. 
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů. 

 

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU 
ADR   
Třída : 3 
Obalová skupina : III 
Klasifikační kód : F1 
Identifikační číslo 
nebezpečnosti 

: 30 

UN č. : 1863 
Bezpečnostní značky  : 3  
Pojmenování a popis : PALIVO PRO TRYSKOVÉ MOTORY 
 
RID   
Třída : 3 
Obalová skupina : III 
Klasifikační kód : F1 
Identifikační číslo 
nebezpečnosti 

: 30 

UN č. : 1863 
Bezpečnostní značky   : 3  
Pojmenování a popis : PALIVO PRO TRYSKOVÉ MOTORY 
 
ADNR  
Třída / Divize 3 
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Obalová skupina III 
Klasifikační kód: 30 
Identifikační číslo UN 1863 

 Bezpečnostní značky : 3 
Pojmenování a popis PALIVO PRO TRYSKOVÉ MOTORY 

 
 
IMDG  
Identifikační číslo UN 1863 
Pojmenování a popis FUEL, AVIATION, TURBINE ENGINE 
Třída / Divize 3 
Obalová skupina III 
Látka znečišťující moře: Není. MARPOL pravidla použít při dopravě po moři. 

 
 
IATA (Může se odlišovat pro různé země)  
UN č. : 1863 
Pojmenování a popis : FUEL, AVIATION, TURBINE ENGINE 
Třída / Divize : 3 
Obalová skupina : III 

 

 
 

15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH 
Název na štítku EC: Petrolej ropný, hydrogenačně odsířený; Petrolej nespecifikovaný 
EC Klasifikace: Hořlavý, Zdraví škodlivý, Dráždivý, Nebezpečný pro životní 

prostředí 
EC symboly: Xn   Zdraví škodlivý 

N    Nebezpečný pro životní prostředí 
EC R - věty: R10 Hořlavý 

R38 Dráždí kůži 
R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic 
R51/53 Toxický pro vodní organismy, může způsobit 
dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 

EC S - věty: S2 Uchovávejte mimo dosah dětí 
S23 Nevdechujte aerosoly. 
S24 Zamezte styku s kůží 
S29 Nevylévejte do kanalizace 
S61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální 
pokyny nebo bezpečnostní listy. 
S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte 
lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. 

EINECS (EC): Všechny složky zapsané nebo vyňatý polymer. 
Národní zákonodárství: Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích ve 

znění pozdějších předpisů. 
Vyhláška 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah 
Bezpečnostního listu. 
Obsah a formát bezpečnostního listu je rovněž ve shodě se 
směrnicí 2001/58/EC z 27. června 2001 upravující podruhé 
směrnici 91/155/EEC. 
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Další informace: Bezpečnostní list je dostupný odborným uživatelům na 
vyžádání. 

 

16. DALŠÍ INFORMACE 
Dodatečná informace: Tento dokument obsahuje důležité informace pro zajištění 

bezpečného skladování, manipulace a používání tohoto 
produktu. Uvedené informace by měly být brány v zřetel osobou 
ve vaší organizaci, která je zodpovědná za bezpečnostní 
záležitosti. 

Seznam R-vět (kapitola 3 a 15) R10     Hořlavý 
R38     Dráždí kůži 
R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé                    
nepříznivé účinky ve vodním prostředí 
R65      Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. 

Vývoj změn bezpečnostního 
listu: 

Počet verzí: 2  
Poprvé vydáno: 23.08. 2005 
Revidováno: 04.02. 2009  

Možnosti použití a omezení: Tento produkt nesmí být používán jinak, než je tomu uvedeno 
v kap. 1 bez vyžádání prvotního doporučení dodavatele. Tento 
produkt by neměl být používán jako rozpouštědlo nebo čistící 
látka, pro svícení nebo přenášení ohně nebo jako čisticí 
prostředek kůže. 
Nepoužívat jako palivo do automobilů. 
Nepoužívat jako přísadu, zabraňující tvorbě parafinů 
v dieselových palivech. 

Distribuce bezpečnostního 
listu: 

Tento dokument obsahuje důležité informace, pro zajištění 
bezpečného skladování, manipulace a používání tohoto výrobku. 
Osoby, které přicházejí s uvedenou látkou do styku, by měly být 
seznámeny s informacemi v tomto dokumentu. 

Odvolání: Informace obsažené v bezpečnostním listě jsou založeny na 
našich současných znalostech a jsou určeny k tomu, aby výrobek 
popsaly pouze s ohledem na požadavky na ochranu zdraví, 
bezpečnost a životní prostředí. Nemohou být chápány jako 
záruka nějakých specifických vlastností výrobku. 

 
Zdroj údajů při sestavování bezpečnostního listu: 
 
Concawe report No. 6/05 
Bezpečnostní list výrobce. 
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