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FUČEK, R. Zvedací a vyprošťovací technika u jednotek PO na letištích. Bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2010. Vedoucí bakalářské 

práce Ing. Ladislav Jánošík. 

Cílem bakalářské práce je porovnání současného stavu vybavení Záchranné a požární služby 

na letištích v České republice, Slovenské republice a Polsku. V práci je uveden přehled 

výrobců vyprošťovací a zvedací techniky a specifikace technických prostředků. V závěrečné 

části je uvedeno srovnání jednotlivých letišť a popsána taktika při odstraňování letadel 

neschopných pohybu. 
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Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2010. Leadership work Ing. 

Ladislav Jánošík. 

The aim of my bachelor thesis is comparison of equipment Firefighting services at the airports 

in Czech Republic, Slovakia Republic and Poland. There is also a summary of producer 

lifting and extrication equipment and specification of technical device at this work. In the 

final part of bachelor thesis there is confrontation of airports and I describe a progress by 
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Seznam zkratek a symbolů 

A vysoká únosnost 

AA velikost baterie 

ACN   klasifikační číslo letadla  

AIP   letecká informační služba 

AMR   letový manuál letadla 

B střední únosnost 

C nízká únosnost 

CBR   kalifornský poměr únosnosti 

ČR   Česká republika 

D  velmi nízká únosnost 

DARC   Deschamps aircraft recovery cushions 

F   netuhá vozovka 

HZS   hasičský záchranný sbor 

I   incident 

ICAO   Mezinárodní organizace civilního letectví 

IP 65   ochrana proti vniknutí cizího předmětu a vodě 

LN   letecká nehoda 

NATO   Severoatlantická aliance 

PCN   klasifikační číslo vozovky 

PO   požární ochrana 

PU   pozemní událost  

SR   Slovenská republika 

R   tuhá vozovka 

R2S    Rapid recovery system 

RWY   vzletová a přistávací dráha 

T   technické hodnocení 

TWY   pojezdová dráha 

U   hodnocení podle zkušeností 

UV   ultrafialové 

V   volt 

W   vysoká přípustnost huštění pneumatik 

X   střední přípustnost huštění pneumatik 



2 

 

Y   nízká přípustnost huštění pneumatik 

Z   velmi nízká přípustnost huštění pneumatik 

ZPS   záchranná a požární služba 

aj.    a jiné 

atd.    a tak dále 

např.   například 

Obr.   obrázek 

popř.   popřípadě 

Tab.   tabulka 

 

 

°C   stupeň Celsia 

bar   bar 

cm   centimetr 

kg    kilogram 

km   kilometr 

kN   kilonewton 

ks   kus 

m   metr 

m
3
   metr krychlový 

m
-1   

na metr 

MHz   Megahertz 

mm   milimetr 

MN   Meganewton 

MHz   Megahertz 

psi   jednotka anglického systému pro tlak 

t   tuna 

 

 

Ip   index plasticity 

k   koeficient únosnosti 

m    celková hmotnost 

mv   hmotnost vody 

mz   hmotnost zrn 



3 

 

mα   hmotnost plynu 

n   pórovitostí 

 

V   celkový objem 

v   voda 

Vp   objem pórů 

Vv    objem vody 

Vz   objem zrna 

Vα   objem plynu 

W   vlhkost 

wp   mez vláčnosti (dolní mez plasticity) 

wt   mez tekutosti (horní mez plasticity) 

z   zrno 

 

 

α   plynné skupenství 

    hustota 

s    hustota suché zeminy 

Z    hustota zrn 

    stupeň nasycení pórů vodou 
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1 Úvod 

Cílem práce je zhodnotit současný stav, který je u jednotek požární ochrany 

na mezinárodních letištích v ČR, SR a Polsku. Budu se, ale zabývat pouze civilními letišti, 

vojenskými letišti nikoliv. Práce se zaměřuje na vybavenost vyprošťovací a zvedací technikou 

u jednotlivých jednotek. Protože zvedací technika je široký pojem, budu se v práci zabývat 

jen technickými prostředky typu: zdvihací popruhy, zvedací vaky, vyvazovací popruhy 

a příslušenství, které k tomu náleží. To samé platí pro vyprošťovací techniku, kdy popíšu 

podkladní desky, vyprošťovací rohože a prostředky, které se užijí v případě poškození 

podvozku letadla. Nebudu se zabývat hydraulickým vyprošťovacím zařízením, motorovými 

pilami, rozbrušovacími pilami nebo jinými technickými prostředky, kterými se dá vniknout 

do trupu letadla. Jelikož je tato problematika obsáhlá a přitom méně známá, tak teoretické 

oblasti bude věnováno více prostoru. Hlavní metodou mé práce byly řízené rozhovory 

s kladením přímých otázek k dosažení předem stanoveného cíle. 

Už od pradávna se lidstvo snažilo ovládnout vzduch. Roku 1903 se začala psát historie 

letectví. Zasloužili se o to bratři Wrightové. Od té doby prošlo letectví velkým pokrokem.  

Letecká doprava je podle statistik nejbezpečnějším způsobem dopravy. 

Je to především, díky použití nových technologií a zkušených lidí, kteří se tomuto odvětví 

věnují. Ale protože člověka dělají člověkem chyby, tak i zde vznikají neštěstí, za které se platí 

ta nejvyšší daň: lidský život. I když počet nehod není oproti jiným druhům dopravy vysoký, 

spíš naopak, tak následky leteckých nehod jsou fatální. V dnešní době, kdy světu vládnou 

média, je v případě leteckého neštěstí jistota, že se jim budou patřičně věnovat, např. dubnová 

událost s polskou delegací, která letěla na ruské letiště Smolensk. Ze statistik vyplývá, 

že nejčastěji se letecké nehody stanou při startu, popřípadě při přistávacím manévru letadla.   

Samotná bezpečnost letecké dopravy se v posledních několika desítkách let rapidně 

zlepšila. Přední světoví výrobci: evropský Airbus a americký Boeing kladou na bezpečnost 

svých letadel velký důraz. V době před celosvětovou ekonomickou krizí se zvýšil nárůst 

letecké dopravy a s ní i počet neštěstí. Dnes, kdy probíhá útlum i v tomto segmentu, se letecké 

společnosti snaží šetřit co nejvíc. Doufejme, že nebudou šetřit na nepravých místech a nezvýší 

se tak počet leteckých neštěstí. 

Dalším faktorem, který ovlivňuje bezpečnost letectví je terorismus. Ten, ale není 

předmětem této práce. 

Roku 1969 založila Komise pro leteckou navigaci při ICAO výbor pro záchranné 

a požární práce. Hlavní činností výboru bylo vyhodnotit experimentální a výzkumné práce 



5 

 

za účelem vyvinutí kvalitnějšího systému pro vyhodnocování požadavků na záchranné 

a požární služby na letištích.  

V případě vzniku mimořádné události mají prioritu ty postupy, které vedou k záchraně 

životů a zdraví, ale také k zajištění řádného chodu letiště. Na letištích funguje spolupráce 

letištních bezpečnostních a záchranných složek a složek, které nejsou součásti letiště. 

Tento systém funguje v běžném provozu, ale i za vzniku mimořádné události. 
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2 Rešerše 

ICAO, Manuál letištních služeb (Doc 9137 - AN/898), část 5. Odstraňování pohybu 

neschopných letadel. 

Manuál obsahuje postupy Záchranné a požární služby letiště při odstraňování letadel 

neschopných pohybu. Důležité byly informace s problematikou odstraňování letadel 

neschopných pohybu. 

 

DVOŘÁK, J., CHLEBEK, J. Letecký zákon a postupy ATC. 1. vyd. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, 2006. 484 s. ISBN 80-7204-439-7 

Jedná se o soubor učebních textů pro teoretickou přípravu dopravních pilotů. Soubor 

je rozdělený do několika kapitol, ve kterých jsou podrobně rozebrány jednotlivé letecké 

předpisy řady „L“. Zvlášť důležité byly informace, které se týkaly únosnosti vozovek 

určených pro letadla.  

 

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY, Letiště, L 14. Praha 2009. 

Tento text je českým opisem mezinárodního dokumentu Annex 14. Jedná se o předpis 

obsahující ustanovení a požadavky na provoz letiště. Důležitá byla část, ve které je řešena 

problematika Záchranné a požární služby letiště.  

 

Rešerše byla vypracována na základě potřeby získání informací, které byly důležité 

k vypracování této bakalářské práce. 
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3 Základní pojmy a definice  

V této kapitole jsou uvedeny základní pojmy a definice týkající se leteckých událostí. 

Mimořádná událost 

Je to škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy 

a také havárie, které ohrožují zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení 

záchranných a likvidačních prací [1]. 

Letecká nehoda (LN) 

Událost spojená s provozem letadla, která se stala mezi dobou, kdy kterákoli osoba 

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

opustily, a při které: 

- 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 či poškozeno 

- letadlo je nezvěstné, nebo je na zcela na nepřístupném místě (letadlo je považováno 

za nezvěstné, jestliže pátraní bylo úředně ukončeno a trosky nebyly nalezeny) [2]. 

Incident (I) 

Událost jiná než letecká nehoda, spojená s provozem letadla, která ovlivňuje nebo 

by mohla ovlivnit bezpečnost provozu. Jedná se o chybnou činnost osob nebo nesprávnou 

činnost leteckých a pozemních zařízení v leteckém provozu, jeho řízení a zabezpečování, 

jejíž důsledky zpravidla nevyžadují předčasné ukončení letu nebo provádění nestandardních 

(nouzových) postupů [2]. 

Váţný incident (VI) 

Incident, jehož okolnosti naznačují, že došlo téměř k letecké nehodě. Rozdíl 

mezi leteckou nehodou a vážným incidentem je v následcích [2].  

Pozemní událost (PU) 

Událost, ke které došlo mimo dobu definovanou pro leteckou nehodu v souvislosti 

s přípravou letadla k letu, jeho obsluhou, ošetřováním, údržbou, opravami nebo stáním 

jehož důsledkem je poškození zdraví nebo usmrcení osoby nebo poškození, případně zničení 

letadla [3]. 
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Záchranná a poţární sluţba 

Záchranná požární služba (ZPS) má podobnou funkci jako Hasičský záchranný sbor 

podniku. Její vznik není na základě posouzení požárního nebezpečí, ale vychází ze zvláštního 

mezinárodního leteckého předpisu ICAO (Doc 9137 - AN/898). 

Základním úkolem Záchranné a požární služby je záchrana životů v případě letecké 

nehody nebo havárie letadla. Z těchto důvodů zajištění prostředků používaných při letecké 

nehodě nebo incidentu letadla na letišti nebo v jeho blízkém okolí představuje prvořadou 

důležitost, neboť největší příležitost k záchraně životů je v tomto prostoru. To vyžaduje vždy 

předpokládat možnost a potřebu hašení požáru, který může vzniknout bezprostředně 

po letecké nehodě, nebo incidentu letadla nebo kdykoliv během záchranných operací [3]. 
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4 Právní předpisy 

V této kapitole jsou uvedeny národní právní předpisy týkající se civilního letectví. 

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona se řídí civilní 

letectví v ČR. Konkrétně upravuje: 

 podmínky stavby a provozování letadla, včetně leteckých staveb 

 podmínky využívání vzdušného prostoru a poskytování leteckých služeb 

 podmínky provozování letecké činnosti a ochranu letectví 

 podmínky užívání sportovního létajícího zařízení 

 výkon státní správy. 

Dále se vztahuje ve vymezeném rozsahu na vojenské letectví [5]. 

Předpisy řady „L“ 

Předpisy vycházejí z Annexů Mezinárodní organizace civilního letectví ICAO. Číslo 

příslušného Annexu souhlasí s příslušným předpisem řady L. V přehledné Tab. 1 je uveden 

přehled těchto předpisů [6]. 

Tab. 1 Přehled leteckých předpisů řady „L“ [autor]. 

L 1 Způsobilost leteckého personálu 

L 2 Pravidla létání 

L 3 Meteorologická služba v civilním letectví 

L 4 Letecké mapy 

L 5 Používání měřících jednotek v letovém a pozemním provozu 

L 6 Provoz letadel 

L 7 Poznávací značky letadel 

L 8 Letová způsobilost letadel 

L 9 Zjednodušení formalit 

L 10 Letecká telekomunikační služba v civilním letectví 

L 11 Letové provozní služby 

L 12 Pátrání a záchrana v civilním letectví 

L 13 Odborné zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů 

L 14 Letiště 

L 14 H Letiště pro vrtulníky 

L 15 Letecká informační služba 

L 16 Ochrana životního prostředí - letecký hluk, emise letadlových motorů 

L 17 Bezpečnost mezinárodního civilního letectví - ochrana před protiprávními činy 

L 18 Bezpečná přeprava nebezpečného zboží vzduchem  

V Polsku a ve SR platí obdoba Annexů, kdy číslo leteckého předpisu odpovídá číslu Annexu.   
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5 Statistika leteckých událostí 

Statistická data jsou čerpána pro každou zemi z jiného zdroje. Proto je každá země 

řešena zvlášť. Ve statistikách jsou uvedeny události, které se staly v dané zemi v letech 2006 

až 2009. Ve statistikách nejsou uvedeny události, které se staly mimo území jmenovaného 

státu, např. v roce 2006 se stala letecká nehoda slovenského vojenského letadla nad územím 

Maďarska, kdy zahynulo 42 lidí.  

Z delšího časového intervalu a celosvětových statistik se dá vyčíst, že nejčastější 

příčinou leteckých nehod je chyba pilota. Nejčastější příčiny leteckých nehod jsou uvedeny 

na Obr. 1 [7]. 

 

Obr. 1 Nejčastější příčiny leteckých nehod ve světě [autor] 

Pro jednotnost statistik, zranění mající za následek smrt do 30 dnů od data nehody 

je organizací ICAO klasifikováno jako smrtelné. 

Letadlo je považováno za nezvětné, jestliže pátrání bylo úředně (oficiálně) ukončeno 

a trosky nebyly nalezeny [2]. 

 

5.1 Česká republika 

Podle leteckého předpisu L 13 je v České republice (ČR) povinností každou leteckou 

nehodu nebo incident na území ČR bez zbytečného odkladu ohlásit. Toto musí učinit každý 

provozovatel nebo pilot letadla, nebo provozovatel leteckých služeb. Ohlášení učiní ihned:  

 Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod 

 Úřadu pro civilní letectví 
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 záchrannému koordinačnímu středisku, které vyrozumí oblastní středisko řízení 

letového provozu Praha nebo stanoviště poskytující letové provozní služby 

na nejbližším veřejném letišti, pokud oznámení nebylo těmito subjekty podáno 

 v případě leteckých nehod nebo incidentů na letišti, provozovateli tohoto letiště [2]. 

 

V ČR jsou statistiky leteckých událostí sdělovány veřejnosti přes instituci: Ústav 

pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Z těchto informací je vyhotovena Tab. 2  [8].  

Tab. 2 Počet leteckých událostí v ČR v letech 2006 až 2009 [autor] 

rok 
počet událostí                

celkem 
mrtví zranění 

kategorie nehody 

LN VI I PU 

2006 48 10 1 17 5 23 3 

2007 20 5 2 9 1 10 0 

2008 28 15 1 19 0 9 0 

2009 12 3 1 7 3 2 0 

 

5.2 Slovenská republika 

Také ve Slovenské republice (SR) je povinností každou leteckou nehodu, vážný 

incident a incident na území SR ohlásit a to podle Prílohy 13 k Dohovoru o medzinárodnom 

civilnom letectve. Níže uvedená Tab. 3 je vytvořená z informací získaných z Útvaru 

odborného vyšetrovania leteckých nehôd a incidentov [9]. 

Tab. 3 Počet leteckých událostí ve SR v letech 2006 až 2009 [autor] 

rok 
počet událostí                

celkem 
mrtví zranění 

kategorie nehody 

LN VI I PU 

2006 196 5 6 19 7 164 6 

2007 244 4 10 21 2 158 17 

2008 297 6 7 20 10 160 55 

2009 386 4 6 22 8 203 126 
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5.3 Polsko 

V Polsku je taktéž povinností každou leteckou událost ohlásit. Instituce, která nehody 

vyšetřuje a poskytuje o nich informace, se nazývá: Państwowa Komisja Badania Wypadków 

Lotniczych. Bohužel se nepodařilo získat informace o počtech raněných a mrtvých. Statistika 

je uvedena v Tab. 4 [10]. 

Tab. 4 Počet leteckých událostí v Polsku v letech 2006 až 2009 [autor] 

rok 
počet událostí                

celkem 

kategorie nehody 

LN VI I PU 

2006 384 100 11 273 0 

2007 513 88 15 410 0 

2008 562 78 10 474 0 

2009 719 107 16 596 0 

 

5.4 Vyhodnocení statistik 

Jak je z tabulek patrné, tak nejvíc leteckých událostí se stalo v Polsku. V této zemi 

se oficiálně nestala žádná pozemní událost. Bohužel se nepodařilo zjistit, jestli polští 

vyšetřovatelé leteckých nehod mají definovaný pojem pozemní událost. Dále při zpracování 

polských statistik bylo podezřelé zvýšení počtu událostí od roku 2007. Mohlo to zapříčinit, 

buď opravdové markantní zvýšení počtu leteckých událostí, nebo jen změna v posuzování 

a vyhodnocování leteckých událostí. Opravdová příčina se nepodařila zjistit. 

Vyšetřovatelé leteckých nehod na Slovensku měli v roce 2009 extrémní zvýšení počtu 

pozemních událostí. To mohlo být způsobené nejspíše změnou posuzování leteckých událostí.  

V ČR se podle statistik vydaných Ústavem pro odborné zjišťování příčin leteckých 

nehod dá vyčíst, že se zde stává nejmíň leteckých událostí. Nejspíš to ale způsobilo rozdílné 

dělení událostí na: letecké události a události, kterými se vyšetřovatelé leteckých nehod 

nezabývají.  

Bohužel každá země nejspíš přihlíží na tuto problematiku jinak, takže jsou potom 

rozdílné roční statistiky leteckých událostí.  
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6 Letiště 

Kapitola se zabývá rozdělením letadel, letišť podle účelu, klasifikace pomocí směrnic 

ICAO, únosnosti RWY. Informace o letištích jsou taktéž uvedeny v Příloze 1. Informace 

o vybavenosti ZPS letišť na jednotlivých letištích bude uvedeno v kapitole 8. Pro upřesnění 

je zde také uvedeno několik pojmů a definic. 

6.1 Definice a pojmy letiště 

Dráha (RWY) 

Vymezený obdélníkový prostor na pozemním letišti určený pro přistání a vzlety 

letadel [3]. 

Pojezdová dráha (TWY) 

Vymezený pás na pozemním letišti zřízený pro pojíždění letadel a určený ke spojení 

jedné části letiště s druhou, zahrnující: 

 pojezdový pruh: část odbavovací plochy určená jako pojezdová dráha pouze k zajištění 

přístupu letadel na stání letadel 

 pojezdovou dráhu na odbavovací ploše: část systému pojezdových drah umístěná 

na odbavovací ploše k zajištění průjezdu přes odbavovací plochu 

 pojezdová dráha pro rychlé odbočení: pojezdová dráha připojená k RWY v ostrém 

úhlu a navržená tak, aby umožnila přistávajícím letadlům odbočit při vyšších 

rychlostech, než jaké se dosahují na jiných výjezdech a tím snížit na minimum dobu 

obsazení RWY [3]. 

Dráhový pás 

Vymezená plocha včetně dráhy a dojezdové dráhy, pokud je zřízena, určená: 

 ke snížení nebezpečí poškození letadla v případě jeho vyjetí z RWY 

 k zajištění bezpečnosti letadla, které letí nad pásem RWY při vzletu či přistání [3]. 

Hustota provozu na letišti 

 Malá: Když počet pohybů letadel v typické špičkové hodině není větší než 15 na jedné 

RWY nebo obvykle menší než 20 na celém letišti 

 Střední: Když počet pohybů letadel v typické špičkové hodině se pohybuje 

mezi 16 až 25 na jedné RWY nebo obvykle mezi 20 až 35 na celém letišti 

 Vysoká: Když počet pohybů letadel v typické špičkové hodině není 

větší než 25 na jedné RWY nebo obvykle více než 35 na celém letišti [3].   
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Počet pohybů letadel v typické špičkové hodině, je brán jako aritmetický průměr počtu 

pohybů ve špičkových hodinách jednotlivých dnů v kalendářním roce. Za pohyby letadel 

se počítá jeden vzlet nebo přistání [3]. 

6.2 Únosnost letových drah 

Tato kapitola popisuje, jak jednoduše se dají rozpoznat vlastnosti RWY. Únosnost 

RWY a TWY je řešena pomocí kódového systému v předpisu Ministerstva dopravy ČR, L 14. 

Systém je primárně určen pro piloty letadel a dispečery. Pro lepší pochopení této 

problematiky je uvedeno několik pojmů a definic. 

Klasifikační číslo letadla (ACN) 

Je to číslo vyjadřující poměrný účinek letadla na vozovku pro určitou standardní 

kategorii únosnosti podloží. Stanoví pro takovou polohu těžiště, která vyvolává kritické 

zatížení na kritický podvozek [3,4]. 

Klasifikační číslo vozovky (PCN) 

Vyjadřuje únosnost vozovky pro provoz bez omezení [3,4]. 

 

Únosnost vozovek leteckých drah určené pro letedla s max. hmotností větší 

než 5 700 kg, je vyjádřena metodou: klasifikační čísla letadla – klasifikační číslo vozovky 

(ACN – PCN), musí být k dispozici ohlášením všech následujících informací: 

 klasifikační číslo vozovky (PCN) 

 typ vozovky pro vyjádření ACN – PCN 

 kategorie únosnosti podloží 

 kategorie maximálního přípustného huštění pneumatik 

 způsob hodnocení [3,4]. 

 

Ohlášené PCN musí udávat, že jakékoliv letadlo s ACN, rovným nebo menším 

než ohlášené PCN může používat tuto vozovku s omezením huštění pneumatik nebo 

maximální hmotností letadla pro dané typy letadla [3,4]. 

Informace o typu vozovky pro určení ACN – PCN, kategorie únosnosti podloží, 

kategorie maximálního přípustného huštění pneumatik a způsob hodnocení musí být ohlášeny 

s použitím následujícího kódů: 
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a) typ vozovky pro určení ACN – PCN 

Kód 

 tuhá vozovka    R 

 netuhá vozovka   F 

b) kategorie únosnosti podloţí 

 vysoká únosnost: kód A 

k = 150 MN/m
3
, představujícím všechny hodnoty k nad 120 MN/m

3
 pro tuhé 

vozovky a kalifornský poměr únosnosti (CBR) = 15, představujícím všechny 

hodnoty CBR nad 13 pro netuhé vozovky 

 střední únosnost: kód B 

 k = 150 MN/m
3
, představujícím interval k od 60 do 120 MN/m

3
 pro tuhé 

vozovky a CBR = 10, představujícím interval CBR od 8 do 13 pro netuhé 

vozovky 

 nízká únosnost: kód C 

k = 40 MN/m
3
, představujícím interval k od 25 do 60 MN/m

3
 pro tuhé vozovky 

a CBR = 6, představujícím interval CBR od 4 do 8 pro netuhé vozovky 

 velmi nízká únosnost: kód D 

k = 20 MN/m
3
, představujícím všechny hodnoty k pod 25 MN/m

3 
pro tuhé 

vozovky a CBR = 3, představujícím všechny hodnoty CBR pod 4 pro netuhé 

vozovky 

c) kategorie maximálního přípustného huštění pneumatik 

kód 

 vysoká: huštění bez omezení     W 

 střední: huštění omezeno do 1,50 MPa   X 

 nízká: huštění omezeno do 1,00 MPa   Y 

 velmi nízká: huštění omezeno do 0,50 MPa   Z 

d) způsob hodnocení 

 technické hodnocení: kód T 

 na základě speciální studie charakteristik vozovky a aplikace teorie 

jejího chování 

 hodnocení podle zkušeností: kód U 

podle poznatků o dostatečné únosnosti pro určité typy a hmotnosti pravidelně 

používaných letadel [3,4]. 
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6.3 Únosnost zemin 

Tato kapitola je uvedena, protože může dojít k tomu, že se letadlo dostane mimo 

RWY, kde únosnost zeminy je nižší. Zemina je anorganicko-organický materiál s velmi 

širokým rozsahem možného složení a stavu. Obecně řečeno je zemina útvar obsahující 3 fáze 

hmoty: pevnou, kapalnou a plynnou. Pevná fáze se skládá ze zrn, hlavně anorganického 

původu. Podle jejich velikostí je dělíme do několika skupin. Přehled je uveden v Tab. 5 [11].   

Tab. 5 Velikost jednotlivých částí zeminy [11] 

druh zrna 
velikost zrna                    

[mm] 

jíl 0 < 0,005 

prach 0,005 - 0,063 

písek  0,063 - 4,0 

štěrk 4,0 - 125 

 

Pokud bylo zavedeno označení pevné fáze index z (zrna), kapalné v (voda) a plynné α, 

tak pro objemy V bude platit [11]: 

    V= Vz + Vv + Vα    (1) 

přičemž   Vv + Vα=Vp     (2)  

což je objem pórů 

Celková hmotnost zeminy je: m= mz + mv +mα ≈ mz + mv 

Stav zeminy se dá definovat několika veličinami: 

 hustotou     = 
V

m
    (3) 

 vlhkostí    W= 
z

v

m

m
      (4) 

 pórovitostí    n= 
V

Vp
    (5) 

 hustotou suché zeminy   s = 
)( VV

m

z

z


   (6) 

 hustotou zrn     Z = 
z

z

V

m
   (7) 

 stupeň nasycení pórů vodou   = 
p

z

V

V
   (8) 

 



17 

 

S vlhkostí zeminy souvisí 2 meze, které definují stav plasticity. Jedná se o: 

 mez vláčnosti (dolní mez plasticity)   wp  

 mez tekutosti (horní mez plasticity)   wt 

Jejich rozdílem se určí, tzv. index plasticity Ip: 

     Ip= wt -wp 

Pomocí tohoto faktoru se dá zemina rozdělit do několika druhů. Rozdělení je uvedeno 

v Tab. 6 [11]. 

Tab. 6 Rozdělení zeminy podle indexu plasticity Ip  [11] 

druh 

zeminy 
index plasticity Ip 

jíly   > 17 

hlíny 7 - 17 

písčité 

hlíny 
1 - 7 

písky 0 < 1 

 

Z předchozích několika odstavců plyne, že na velikosti proboření do zeminy bude 

záviset nejen vlastní hmotnost letadla a velikost pneumatik a jejich nahuštění. Ale také 

na vlastnostech zeminy jakou jsou, např. hustota, pórovitost, vlhkost. Na velikost rozdílů 

budou mít vliv také faktory, které se nedokážou ovlivnit, např. teplota, roční období. Z toho 

vyplývá, že vlastnost zeminy se bude měnit, např. z důvodu změny ročního období  [11].  

6.4 Rozdělení letadel  

Letadla se dají rozdělit do několika kategorií: 

 civilní letadla: letadla provozovaná českými a zahraničními leteckými dopravci 

aprovozovateli, včetně letadel Policie ČR letecké služby 

 vojenská letadla: letadla provozovaná Armádou České republiky nebo ostatními 

armádami členských států NATO a zahraničními armádami -  nečlenů NATO 

 malá letadla a sportovní létající zařízení: letadla přepravující na palubě do 19 osob, 

včetně posádky letadla 

 střední letadla: letadla přepravující na palubě letadla od 20 do 100 osob, včetně 

posádky letadla 

 velká letadla: letadla přepravující na palubě letadla nad 100 osob, včetně posádky 

letadla 
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 vojenská dopravní letadla: letadla určená k přepravě osob a nákladů mimo munici 

a jiné výbušné zařízení 

 vojenská bojová letadla: letadla určená k přepravě munice a jiného výbušného 

zařízení [12]. 

6.5 Obecné informace o letištích 

Rozdělení letišť 

a) podle vybavení, provozních podmínek a základního určení na: 

 vnitrostátní  

 mezinárodní 

b) podle okruhu uživatelů a charakteru letiště na: 

 civilní  

 vojenská [5]. 

Klasifikace letišť 

Podle leteckého předpisu L 14 se letiště třídí do několika kategorií (uvedeno v Tab. 7). 

Pro zatřídění použijeme nejdelší a nejširší letadla, která se na letišti běžně vyskytují. 

  

Tab. 7 Kategorie letiště pro Záchrannou a požární službu letiště [4] 

kategorie letiště 

celková délka 

maximální šířka 

trupu                            

[m]      

od         

[m] 

do (ne však 

včetně)      

[m] 

1 0 9 2 

2 9 12 2 

3 12 18 3 

4 18 24 4 

5 24 28 4 

6 28 39 5 

7 39 49 5 

8 49 61 7 

9 61 76 7 

10 76 90 8 
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7 Přehled výrobců a specifikace jejich technických výrobků 

Kapitola je rozdělena do několika podkapitol. Každá podkapitola se věnuje jednomu 

světovému výrobci techniky určené k vyprošťování a zvedání letadel neschopných pohybu. 

Ke každému výrobci je uvedeno pár základních informací.  

7.1 AMS Systems Engineering 

Společnost byla založena roku 1988 se sídlem ve Velké Británii. Zabývá se vývojem, 

návrhem a prodejem systémů na odstraňování letadel neschopných pohybu. Mezi jejich 

výrobky patří: nafukovací vaky, ovládací panel, zvedací systém, podkladní desky (hliníkové, 

syntetické), transportní sáně, nafukovací chodník atd. [13]. 

Vzduchové zvedací vaky 

Jsou určeny na vyprošťování a následné odstranění letadel neschopných pohybu.  

Vaky jsou vyrobené ze speciálně vyztužené tkaniny o vysoké kvalitě. Svými 

vlastnostmi dosahuje dlouhodobé trvanlivosti a životnosti. Firemní program vaky dělí 

do dvou skupin pro:  

- velká letadla, kdy zdvihací síla vaků je 40 t a 30 tun 

- střední a menší letadla, kdy zdvihací síla vaků je 26 t, 20 t, 15t, a 12 tun. 

Pracovní tlak vaků je 0,5 baru (7.5 psi). Jeden vak má zvedací výšku 200 mm. 

V případě potřeby je možno na sebe poskládat 15 vaků. Tím se dosáhne maximální zvedací 

výšky 3 000 mm [14]. 

Vaky se ovládají jednotlivě pomocí řídicí stolice (ovládací pult) jedním operátorem. 

Nebo pomocí speciálně upraveného přívěsného vozíku kombinovaného s kompresorem 

a řídicí stolicí (Obr. 2). Vozík se dá připojit za osobní nebo nákladní automobil. Na vozíku 

je místo na zvedací vaky a příslušenství. Tím pádem je v případě potřeby vše potřebné rychle 

a kompletně na místě letecké události. Takže je potřeba si k zvedacím vakům dokoupit 

přívěsný vozík kombinovaný s kompresorem a řídicí stolicí nebo jen řídicí stolici. Na Obr. 3 

je ukázka řídicí stolice. Na Obr. 4 je ukázka řídicí stolice při cvičení [15].  
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Obr. 2 Přívěsný vozík kombinovaný s kompresorem a řídicí stolicí [15] 

 

  

   Obr. 3 Řídicí stolice [15]   Obr. 4 Řídicí stolice použita při cvičení [15] 

 

Zdvihací popruhy 

Obecně slouží k stabilizaci trupu letadla při vyprošťovacích pracích, 

aby se vyvarovalo nechtěným pohybům a sekundárnímu poškození letadla, újmě na zdraví 

nebo při nejhorším úmrtí člověka. Podle směrnic mezinárodní organizace ICAO musí být 

minimální šíře popruhů 200 mm [16]. 

Společnost jako první vymyslela systém zvedacích popruhů, který se hodí na každý 

druh letadla a to v souladu s letovým manuálem letadla (AMR) [17]. Zdvihací popruhy jsou 

uvedeny na Obr. 5. 
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Obr. 5 Použití zdvihacích popruhů při cvičení [17]. 

 

Podkladní vyprošťovací panely 

Lze je použít v případě, když letadlo sjede z RWY a kola letadla budou 

na nestabilním, měkkém a nerovném terénu. Váhou letadla se budou bortit do podloží. Jejich 

položením na zem vznikne provizorní komunikace, po které se dá letadlo přesunout zpět 

na RWY. Pokládají se i na mokrý povrch nebo zasněžený povrch. Údržba je jednoduchá. 

Po použití stačí jen očištění tlakovou vodou a následné vysušení. Skladba materiálů výrobku 

je rozlišná, protože každý výrobce má svůj systém [18]. 

Podle složení materiálu se dělí na:  

 hliníkové: jejich výhodou je, že na rozdíl od plastových rohoží se pod tíhou břemene 

nedeformují a zachovávají svůj tvar a tak máme stále rovnou plochu. Každý panel 

se skládá z navzájem sešroubovaných profilů. Mohou být smontovány do patřičných 

rozměrů na místě události. Dají se použít pro vytvoření provizorní komunikace, 

ale také jako dotyková plocha pro výškovou techniku (uvedeno na Obr. 6). Jedna 

strana panelu je hrbolatá. Používá se např. pro těžké nákladní automobily. Druhá 

strana je zdrsněna. Použití např. lehčí nákladní vozidla atd. [19]. 

 syntetické: v nabídce výrobce jsou tyto panely novou záležitostí. Jejich využití 

je nejlepší k vytvoření provizorní komunikace pro osobní vozidla, která se potřebují 

dostat k místu události. Vyrábí se ve dvou velikostech: 2 x 1 metr a 3 x 1 metr, 

ale pokud si zákazník přeje, lze objednat i jiný rozměr. 

Rohože mohou být vyrobeny v barevné kombinaci, tak, jak si přeje zákazník. 

Např. žlutá pro lepší viditelnost v noci, s logem letiště atd. [19]. 
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Obr. 6 Použití hliníkových podkladních vyprošťovacích desek jako dotykovou plochu 

pro výškovou techniku [19] 

 

Transporter system 

Je navržený pro použití, kdy letadlo má  poškozený podvozek a nelze jej ovládat. 

Technický prostředek by se dal přirovnat k saním, které se společně se vzduchovými vaky 

musí dostat pod trup letadla. Vaky se nafouknou a trup letadla se nadzvedne. Pak se saně díky 

tažným lanům zapřáhnou a táhnou se po terénu nebo podkladních panelech, vyprošťovacích 

deskách k RWY nebo k jiné vhodné únosné ploše. Ukázka je uvedena na Obr. 7,8 [20]. 

 

 

Obr. 7 Použití Transporter system při letecké nehodě [20] 
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Obr. 8 Vlečení letadla za pomocí Transporter system [20] 

 

Sledge system 

Technický prostředek, který je podobný Transporter system. Je, ale navržen 

pro letadla, která nemají poškozený podvozek. Také je potřeba dostat saně společně 

se vzduchovými vaky pod trup letadla. Vaky se nafouknou podle potřeby. Saně se pomocí lan 

zapřáhnou a táhnou se po terénu, dokud se letadlo nedostane na RWY nebo jinou vhodnou 

plochu. Lze použít v kombinaci s podkladními deskami, rohožemi [20].  

 

U Sledge system a Transporter system je vhodné použít jako příslušenství mezi letadlo 

a technický prostředek zdvihací vaky. Tyto vaky se používají z důvodu lepšího rozložení váhy 

letadla na saně, dokonalejšího spojení trupu letadla a saní, ale také jako tlumič, který zabrání 

přesunu rázů ze saní na letadlo při pohybu. Je možno také použít vzduchové zvedací vaky 

od jakéhokoliv jiného výrobce. Pracovní plocha saní je velká 4,5 x 2,3 m. Nosnost saní 

je 40 tun. Oba dva systémy nejsou náročné na údržbu [20]. 

 

Příslušenství  

Zde jsou uvedeny a popsány technické prostředky, které jsou potřeba k ukotvení 

letadla. Dále je uvedeno také jejich použití. Tyto prostředky lze kombinovat s příslušenstvím 

jiných výrobců. Jedná se o: 

- Ruční lanový vrátek (Tirfor): Používá se při stabilizaci trupu letadla, kdy je nutno 

zabránit nechtěným pohybům letadla. K těm by mohlo dojít při nerovnoměrném 
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zatížení letadla a díky větru. Pomocí ukotveného navijáku k pevnému bodu, popruhů 

a lan se letadlo pevně uchytí a zamezí se pohybům letadla do boku. Jeden naviják 

je potřeba pro jeden kotvící bod na trupu letadla. Výrobce udává, že jejich systém 

je vhodný pro jakákoliv letadla. U úzkých letadel se použije 4 kotvících bodů. 

U širokých letadel je potřeba 6 kotvících bodů [21]. 

- Dynafor: jeho účelem je kontrolovat velikost tažného napětí, aby napětí nepřesáhlo 

limit stanovený výrobcem. Používá se při stabilizaci letadla. Zakomponuje 

se mezi kotvící bod na trupu letadla a kotvící bod na zemi (např. naviják, zemní kotva 

- vysvětleno níže). K prostředku patří příruční displej, který s dynaforem komunikuje 

bezdrátově. Součástí je notebook a software. Data z dynaforu se ukládají do paměti 

notebooku. Proto po cvičení nebo mimořádné události, lze zpětně zkontrolovat 

pracovní postup a vyvarovat se chyb v budoucnu [21]. Na Obr. 9 je dynafor použit 

při ukotvování trupu letadla. Samotný dynafor je uveden na Obr. 10.  

 

  

 

Obr. 9 Použití dynaforu při ukotvování trupu letadla [22] 

 

Obr. 10 Dynafory s příručními displeji [21] 
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Firma má ve Velké Británii vlastní školicí centrum. Zde probíhá školení budoucích 

uživatelů této techniky. Pro praktickou výuku se používá reálné letadlo [23]. 

7.2 Deschamps 

Je společnost založená roku 1860 ve Francii. Zabývá se vývojem a výrobou 

technických prostředků jak pro civilní, tak i vojenský sektor [24]. 

Vzduchové zvedací vaky DARC (Deschamps aircraft recovery cushions) 

Speciální vaky, které při výrobě nebyly lepeny, ale vznikly vulkanizací při teplotě 

140°C. Na povrchu mají speciální protiskluzovou úpravu. Jsou odolné proti UV záření, 

chemikáliím, kerosinu (letecké palivo), hydraulickým olejům. Vaky se skládají z 5 sekcí 

polštářů, které jsou poskládány na sebe. Každý polštář má 3 komory, které jsou samostatně 

ovládány.  Tím je docíleno přesného přilnutí vaků k trupu letadla. Součástí dodávky 

je kompresor a rozvodné hadice. Firma má v nabídce několik vaků s různými technickými 

parametry. Podrobnější informace jsou uvedeny v Příloze 2.  

Podkladní vyprošťovací rohoţe MOBI - MAT 

Speciální rohože určené pro vyproštění letadel. Díky patentované konstrukci, 

kdy v rohoži je každých 15 cm napříč vložena zpevňující tyč. Materiál zpevňující tyče je: 

 ze skelných vláken (MM3 V25) 

 z uhlíkových částí (MM3 C25). 

Rohože dosahují vysoké pevnosti i při vysokém zatížení. Proto lze použít rohože 

v těžkém terénu a zamezit tím dalšímu poškození letadla, popřípadě se k místu události dostat. 

Rohože jsou odolné vůči kerosinu (letecké palivo), ropě, chemickým látkám, UV záření. 

Jejich údržba je nenáročná, po použití stačí omýt tlakovou vodou. Typy rohoží podle 

únosnosti jsou: 

- MOBI - MAT Quick Access: jsou „lehčí“ verzí rohoží. Hlavní funkcí je vznik 

provizorní komunikace pro vozidla ZPS letiště a vozidla záchranných služeb. Není 

určen pro velká letadla typu Airbus A380. Pro lehká letadla se dá použít jako 

komunikace pro vyproštění. Rohože se dají pokládat ručně nebo pomocí speciálně 

upravených automobilů nebo vysokozdvižného vozíku s přídavným zařízením. 

- MOBI - MAT Tow - Mat: jsou „těžší“ verzí rohoží. Jejich hlavní funkcí je umožnění 

vzniku provizorní komunikace pro vlečení těžkých letadel. Aby bylo docíleno 

výsledného efektu oproti MOBI - MAT Quick Access jsou rohože zesílené skelnými 

vlákny [22, 25 ]. Více podrobnějších informací je uvedeno v Příloze 3. 
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Protože vyprošťovací rohože MOBI - MAT Quick Access se dají pokládat na terén 

pomocí mobilní techniky, tak se společnost zabývá výrobou speciálních nástaveb na nákladní 

automobily, vysokozdvižné vozíky, přívěsné vozíky, nakladače. Na Obr. 11 je ilustrativní 

ukázka upraveného nákladního automobilu při pokládce rohože [22].  

 

 

Obr. 11 Pokládaní vyprošťovací rohože [22] 

 

Nosná souprava Sling 

Společně s jeřábem a popruhy slouží k nadzvedávání letadel [22]. 

Příslušenství 

Níže bude uvedeno několik prostředků, které výrobce nabízí.  

 Dynafor 

 Zemní kotva s kolíky: používá se, když chceme stabilizovat letadlo. Kotva se zatluče 

do země. Pomocí ocelových lan se spojí s popruhy, kterými je obepnut trup letadla. 

Tím se získá pevný stabilizační bod. 

 Nekonečné smyčky: vyrobeny z polyesteru. Délka je od 8 m do 50 m. Nosnost lana 

je od 30 t do 100 t. Použije se pro bezpečné a spolehlivé zdvihání břemene.  

 Navijáky 

 Taţná lana: pro táhnutí letadel pomocí tahače, traktoru atd. 

 Kladky 

 Upevňovací kotvy [22]. 
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7.3 KUNZ GmbH Aircraft Equipment 

Společnost se sídlem v Německu nedaleko Frankfurtu nad Rýnem, založená roku 

1987. Je předním dodavatelem zařízení pro vyproštění letadel, ale také výrobcem systému 

brzd a kol letadel. Mezi jejich výrobky, které slouží k vyproštění, patří: zařízení pro zvedání 

letadel (nafukovací vaky, zvedací pásy), zařízení pro pohyb letadel, podkladní pásy a pokud 

si zákazník přeje, tak dokážou vyrobit zařízení „ na míru“ jeho potřebám [26]. 

Zvedací vzduchové vaky 

Firma nabízí zvedací vaky vyrobené vlastní technologií. Speciálně propletená látka 

potažená pryžovou směsí, zaručuje přilnavost k podkladu, vakům a trupu letadla. Podle přání 

zákazníka se vyrábí v několika velikostech [27].  

Zdvihací závěs a zdvihací popruhy 

Zdvihací závěs společně se zdvihacími popruhy a jeřábem slouží ke zdvihání trupu 

letadel. Výrobce k závěsu dodává i zdvihací popruhy. Celý systém je určen pro jednotlivé 

druhy letadel. Kategorie 1 je pro malá letadla do 15 tun. Kategorie 2 je pro letadla s šířkou 

trupu 8 – 12 m. Kategorie 3 je pro letadla s šířkou trupu 15 – 23 m a poslední 4. kategorie 

je pro největší letadla, např. Airbus A 380, ale závěs se dá použít i pro některá letadla 

z kategorie 3. Některé typy letadel jsou uvedeny v  Tab. 8. [28]. 

Tab. 8 Příklad dělení letadel do kategorií [autor]. 

  Douglas 
McDonell 

Douglas 
Airbus Boeing ostatní značky letadel 

kategorie 1 - - - - 
Cessna, Learjet, Metro 

III… 

kategorie 2 
DC 8,  

DC 9 
MD 80  A 320 

B 707, B 

727, B 737, 

B 757 

British Aerospace Bae- 

146 

kategorie 3 DC 10 MD 11 

A 300, A 

310, A 330, 

A 340 

B 747, B 767 Lockheed L- 1011 

kategorie 4 - - 
A 340, A 

380 
B 747, B 777 - 
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Debogging sada 

Jednoduše řečeno je to tažné lano pro letadla. Skládá se ze 4 tažných lan 

s oky a 2 měřicích přístrojů. Jedno lano se ukotví k podvozku pod křídlem letadla a druhé 

lano k táhnoucímu vozidlu. Lana se spojí pomocí přístroje, který má za úkol měřit sílu, která 

tlačí na podvozek. To samé se opakuje na druhé straně pod druhým křídlem. Pokud je mez 

překročena, ozve se akustický signál. Přístroj se dá nastavovat na různé hodnoty. Výsledky 

se ukládají do počítače. Počítač je propojen s přístrojem pomocí kabelu. Na Obr. 12 je 

ukázáno použití Debogging sady. Sada má zabránit poškození vyprošťovacích prostředků 

a podvozku letadla. Stačí sadu zapojit a nastavit na měřicím přístroji nejmenší hodnotu 

hmotnosti, která může na podvozek nebo při odtahovaní působit na vyprošťovací techniku. 

Je několik sad s maximální hmotností letadla. Jsou to sady pro 20, 30, 55 a 80 tun. 

Systém se dá použít, když letadlo zůstane stát na RWY či jiné zpevněné ploše, 

kdy není schopno pohybu, např. při výpadku motoru [29].   

 

Obr. 12 Použití Debogging sady při odtahu letadla [29] 

Dolly 

Prostředek (uvedený na Obr. 13), na který se letadlo naloží a pomocí letištního tahače 

se přesune na jiné místo. Jeho nosnost je 10, 50 a 90 tun [30]. 

 

Obr. 13 Letadlo, které je připevněno na prostředku Dolly s nosností 50 tun [29]. 
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Trailer 

Slouží k přesunu letadel neschopných pohybu, kdy došlo k poškození podvozku letadla. 

Trailer je zobrazen na Obr. 14. Vyrábí se ve 2 typech. Pro letadla s úzkým trupem a širokým 

trupem. Nosnost je ve 2 variantách 40 a 80 tun [31]. 

 

 

Obr. 14 Trailer s nosností 40 tun [31] 

 

Podkladní vyprošťovací rohoţe plastové 

Výrobce je dělí do 2 hlavních skupin: 

 Easytrak: jsou vyrobeny z polypropylenu vyztuženého skelnými vlákny. Pevnost 

v tahu je 300 kN/m
-1

 Hmotnost rohože je 2,7 kg/m
2
 .Jsou odolné proti leteckým 

palivům a UV záření. Průměr sbalené rohože je 0,5 m. Výhodou je, že na pokládku 

rohoží není potřeba jiné techniky, postačí lidé [32]. 

 Trakmat: Podle únosnosti se dělí na několik typů: „light“, „standard“ a „heavy“. 

Jsou vyrobeny z polypropylenu. Střední a těžký typ je zesílený ocelovým 

pozinkovaným drátem. U lehčí verze jsou dráty pouze v příčném směru. Dodávají 

se v několika velikostech (12 x 4 m, 24 x 4 m a 12 x 2 m), ale na přání zákazníka 

lze dodat i jiné délky. Nedoporučuje se 7 m a kratší délky, protože by se účinek rohoží 

nemusel dostavit. Rohože jsou srolovány na držáku, který se připevní 

na vysokozdvižný vozík a pomocí něho se rohože pokládají a balí [33]. Uvedeno 

na Obr. 15. 
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Obr. 15 Pokládání rohože Trakmat pomocí vysokozdvižného vozíku [33] 

 

Pokud si zákazník přeje nestandardní technický prostředek, tak společnost se pokusí 

záměr vymyslet a uskutečnit. Většinou se jedná o zájemce z vojenského sektoru. 

Firma má školící centrum v Německu, kde se cvičí s jejich technikou na letadle 

Boeing B 707 [34]. 

 

7.4 Resqtec 

Nizozemská společnost vznikla roku 2006 spojením firem „Zumro Rescue“ 

a „Res Q tek“. Už čtyři desítky let se zabývá vývojem a výrobou technických prostředků 

pro záchranáře. Svým zákazníkům mohou nabídnout hydraulické vyprošťovací zařízení, 

prostředky pro stabilizaci, vzduchové vaky [35]. 

 

Vzduchové zvedací vaky  

Jsou vyrobeny z vláken, které jsou pokryty speciálním neoprenem. Vaky jsou určeny 

na vyprošťování a následné odstranění letadel neschopných pohybu. Maximální zvedací síla 

je 43 t. Sada obsahuje 20 kusů vaků. Vaky se spojují pomocí speciálních pásek Velkro 

nebo polštářků, které jsou připevněné na horní a dolní části každého dílu. Kvůli stabilitě 

vyšších „komínů“ může být na sobě poskládáno maximálně 15 vaků. Při výšce jednoho vaku 

20 cm, je celková maximální výška 3 m. Pro lepší obsluhu se k vakům dá dodat řídicí stolice 

[18, 36]. Technické parametry vaků jsou uvedeny v Příloze 4. Vaky jsou zobrazeny 

na Obr. 16. 
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Obr. 16 Použití zvedacích vaků a upevňovacích prvků WB A/C při cvičení [36]. 

 

Vzduchové zvedací vaky Rapid recovery system 

Také známé pod marketingovou zkratkou „R2S“ .Jedná se o nově vyvinutý systém. 

Skládá se ze dvou druhů vzduchových vaků a zvedacího mechanismu. R2S je uveden 

na Obr. 17. 

 

Obr. 17  Zvedací vaky R2S ve třech různých polohách [37]  

 

Jak z Obr. 17 lze poznat spodní část R2S funguje jako výtah, který přesouvá vrchní 

dotykové vaky do správné výškové polohy podle potřeby. Tím je docíleno vysoké variability 

a jednoduché obsluhy [37]. 
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Sada zdvihacích popruhů MULTISLING 

Velkým přínosem sady je, že je vhodná pro zdvihání letadel se širokým trupem, 

např.Boeing 737, 747, 777 a Airbus A340/380. Ale i letadel s úzkým trupem, 

např. Airbus A320, Fokker F100, ale i letadel menších.  

Sada s nastavením pro letadla se širokým trupem je uvedena na Obr. 18. Závěs 

se skládá ze smyček k upevnění trupu (2 x 2 smyčky o šířce 220 mm) s volitelným 

upevněním. Popruhy jsou opatřeny ochrannými návleky. Další součástí sady jsou příčné 

ocelové rozpěrné tyče s možností nastavení upevňovacích bodů podle průměru letadla 

v rozmezí od 3,4 m do 6,5 m. Pak se skládá z podélných rozpěrných polyesterových smyček, 

seřizovacích řetězů a závěsných ok [18]. 

 

Obr. 18 Sada MULTISLING pro zdvihání letadla s jakkoliv širokým trupem [18]. 

 

Nastavení sady pro zdvihání malých letadel je vidět na Obr. 19. Hodí se pro letadla 

typu Cessna, Learjet. Pro zdvihnutí malého letadla postačí 2 jednoduché smyčky. 

Tyto smyčky se připevní na rozpěrnou tyč. A ta ke zdvihacím polyesterovým pásům, 

závěsnému oku a jeřábu. 
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Obr. 19 Rozpěrná tyč s 2 jednoduchými smyčkami na malá letadla, např. Cessna [18] 

 

Smyčky jsou z polyesteru. Jejich délka je 8 m a šířka 240 mm. Nosnost každého 

popruhu je 8 tun [18].  

Celá soustava se skládá z několika menších částí. Podle potřeby si dokážeme postavit 

a upravit sadu na zdvihání letadel, tak aby co nejlépe a nejrychleji pomohla zprovoznit RWY. 

Více informací je v Příloze 7 [18].  

 

Dynafor LLX TR 25 

Funkce dynaforu je vysvětlena v části o výrobcích společnosti AMS Systems 

Engineering. Tento typ přístroje má tyto specifika:  

 nosnost 25 tun, odečítání probíhá na příručním displeji po 20 kg  

 pro spojení s příručním displejem na delší vzdálenosti je možno použít rádiového 

přenosu o kmitočtu 900 MHz a dosahu 40 – 60 m 

 napájení Dynaforu:alkalická baterie AA 1,5 V (cca 350 provozních hodin) 

 napájení přijímače:alkalická baterie AA 1,5 V (cca 150 provozních hodin) 

 krytí IP 65 (proti vodě a prachu) 

 provozní teploty -10°C – 50°C [18]. 
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Sada upevňovacích prvků WB A/C 

Sada je vyrobena pro zajištění upevnění letadel se širokým i úzkým trupem. 

Upevňovací prvky se skládají ze: zemní kotvy, siloměru, ručního lanového vrátku (tirforu), 

ocelového lana, kladiva [18]. Informace vybraných technických prostředků jsou uvedeny 

v Příloze 5.  

 

Podkladové vyprošťovací rohoţe Qmat 

Jejich úkolem je vytvoření provizorní komunikace v měkkém a nerovném terénu nejen 

za sucha, ale i za deště a sněhu. Jsou vyrobeny ze skelné tkaniny zesílené o epoxidovou 

pryskyřici. Technické, ohybové vlastnosti a příslušenství jsou uvedeny v Příloze 6. Rohože je 

možno pokládat na šířku nebo na délku, záleží na situaci. Je možno 

je použít i pro Airbus A 380. Rohože se pokládají ručně. Pomocí výrobcem dodaných háků 

je mohou 1 či 2 lidé táhnout po zemi. Standardně je dodáván v červeném provedení. Barevné 

provedení je možno změnit [18]. 
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8 Vybavení ZPS letišť zvedací a vyprošťovací technikou 

 

Kapitola se zabývá vybaveností zvedací a vyprošťovací technikou u jednotlivých ZPS 

letišť. Pomocí dotazníků bylo zjištěno, že pokud letiště má vyprošťovací a zvedací techniku, 

které se tato práce věnuje, tak se s ní pravidelně provádí cvičení v intervalu jedenkrát 

až dvakrát do měsíce podle plánu školení. 

8.1 Česká republika 

V ČR se nachází 5 civilních veřejných mezinárodních letišť.   

Brno Tuřany 

ZPS letiště nemá ve výbavě žádnou výše zmiňovanou vyprošťovací a zvedací techniku 

ani jiného nebo podobného typu. Má pouze: 

 hydraulické vyprošťovací zařízení Lucas (agregát, hydraulické nůžky, rozpínák, 

teleskopický rozpínák, ruční pohonná jednotka, střihač pedálů) 

 aku mečová pila Milwaukee 

 2 ks rozbušovacích pil 

 2 ks motorových pil 

Karlovy Vary 

ZPS letiště má ve výbavě zvedací vaky Lampe: 

 2 ks s nosností 8 t 

 2 ks s nosností 6 t.  

Letiště má sepsanou smlouvu s letištěm Praha - Ruzyně o vzájemné pomoci. Dojezd 

techniky z letitě Praha - Ruzyně je vzhledem ke vzdálenosti 120 km přibližně 2 hodiny. 

Letiště Leoše Janáčka Ostrava 

ZPS má ve výbavě speciální kontejner s vyprošťovacím a zvedacím zařízením. Díky 

tomu patří mezi nejlépe vybavené ZPS letiště ve střední Evropě. Technické prostředky 

jsou od společnosti Resqtec. Slouží k vyproštění poškozených a havarovaných letadel. 

Jsou určeny pro letadla od nejmenších (Cessna) po větší (Airbus A 380). Vybavení kontejneru 

je: 

 vzduchové zvedací vaky  

 sadu zdvihacích popruhů Multisling  

 podkladové vyprošťovací rohože Resqtec 
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 sadu upevňovacích prvků WB A/C 

Specifické a technologické vlastnosti jednotlivých technických prostředků 

jsou uvedeny v Příloze 4, 5, 6 a 7.  

Aby se daly použít vzduchové zvedací vaky, tak ZPS letiště vlastní i kompresor. 

Technické informace o kompresoru jsou v Příloze 8.   

Letiště nedisponuje jeřábem, ale má podepsanou smlouvu s HZS Moravskoslezského 

kraje. HZS Moravskoslezského kraje by ZPS letiště mohl poskytnout jeřáb: 

AD 28 na podvozku Tatra T 815 PJ 28 170 6 x 6. Tento jeřáb bude, ale v příštích několika 

týdnech nahrazen novým:  Terex Demag AC 60/3. Pracovní diagramy obou jeřábů 

jsou uvedeny v Příloze 9. 

Další technické prostředky, které ZPS používá, jsou:  

 souprava hydraulického vyprošťovacího zařízení Lukas (agregát, nůžky, rozpínák, 

teleskopický rozpínák se sadou řetězů, ruční pohonná jednotka) 

 motorové pily 

 rozbrušovací pily 

 mečová pila Milwaukee 

Letiště Leoše Janáčka Ostrava chystá smlouvu s letištěm Praha - Ruzyně o vzájemné 

spolupráci [35, 36, 39]. 

Pardubice 

Protože letiště Pardubice je mezinárodní vojenské letiště s civilním provozem, tak ZPS 

zajišťuje Armáda ČR. Letiště nemá ve výbavě vyprošťovací a zvedací prostředky. V případě 

potřeby spolupracuje s vojenským letištěm Praha - Kbely. 

Praha - Ruzyně 

ZPS letiště je velmi dobře vybavena vyprošťovacím a zvedacím zařízením. Ve výbavě 

má vyprošťovací a zvedací prostředky od firmy Deschamps:  

 vyprošťovací rohože MOBI – MAT, popis je uveden v Tab. 9 

Tab. 9 Popis vyprošťovacích rohoží ZPS Praha - Ruzyně 

MOBI - MAT Tow - Mat 

nosnost 40 tun 

rozměr 2,5 x 5 m 

počet rohoží 8 

celková plocha 100 m
2
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 3 nafukovací vaky DARC, podrobnosti o vacích jsou uvedeny v Tab. 10 

Tab. 10 Popis zvedacích vaků DARC  ZPS Praha - Ruzyně 

nafukovací vak DARC 

nosnost 40 tun 

pracovní tlak 0,48 bar 

rozměry 4 200 x 2 880 mm 

kontaktní plocha 3 970x 2 050 mm 

maximální 

výška 
3 000 mm 

minimální 

destrukční tlak 
5,8 bar 

 

ZPS má ve výbavě kompresor. Dále vlastní manipulátor Manitou MHT 10120 LT, 

kterého lze využít místo jeřábu, a to díky použití jeřábového háku s navijákem a dosáhnout 

tak nosnosti až 12 tun (pracovní diagram: Příloha 10). Dále má ZPS letiště smlouvu 

o výpomoci se soukromou společností Hanyš s.r.o. Společnost vlastní několik jeřábů 

a prostředků na nadrozměrný náklad.  

Na požárních automobilech je nainstalován elektrický naviják s tažnou silou 3,5 tuny, 

hydraulické vyprošťovací zařízení Lukas a sadu zvedacích vaků Holmatro.  

ZPS letiště uvažuje o koupi technických prostředků, které by se daly použít v případě 

letecké události, kdy by se poškodil podvozek letadla, a muselo by se letadlo přepravit 

pomocí těchto prostředků. Kdyby se totiž stal takový případ, tak nejbližší technika 

je až na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem. 

8.2 Slovenská republika 

Tato práce je zaměřena na 6 mezinárodních letišť na Slovensku, ale bohužel vzájemná 

komunikace fungovala pouze s letištěm v Bratislavě a v Košicích. Ostatní informace byly 

zjištěny nastudováním informací z Letecké informační příručky (AIP) Slovenské republiky 

[40].  

Bratislava M.R.Štefánik 

ZPS má k dispozici 2 ks zvedacích vaků Lampe s nosností 60 tun, zdvihací výška 

je 300 mm. Vaky byly použity při mimořádné události jednou, a to při havárii nákladního 

vozidla v roce 2008. Letiště má podepsanou dohodu o spolupráci s Hasičským a záchranným 

útvarem města Bratislavy, a připravuje se dohoda s Vídeňským letištěm. 
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Košice 

ZPS letiště Košice nemá ve výbavě vyprošťovací a zvedací techniku. Ale má sepsanou 

smlouvu s Hasičským a záchranným sborem v Košicích a dále s Vídeňským letištěm, 

které je většinovým vlastníkem letiště v Košicích (66%). Vídeňské letiště dokáže manipulovat 

s letadlem do velikosti Boeing B 747 a to i v případě, kdy se poškodí podvozek letadla. 

Další smlouvu má letiště sepsanou se soukromou společností Felbermayr. Společnost 

sídlí v areálu letiště, vlastní automobilové jeřáby s nosností do 50 tun. Dále plošiny, zdvihací 

zařízení a techniku pro transport nadrozměrných nákladů. Nevýhodou může být časová 

prodleva nasazení jmenovaných prostředků této firmy. Kladem je, že strojníci této techniky 

jsou velmi zkušení, protože s technikou pracují prakticky každý den.  

Piešťany 

ZPS letiště vlastní zařízení na odstranění letadel neschopných pohybu, která jsou 

do hmotnostní kategorie jako Boeing B 737 (nejlehčí prázdný Boeing 737-100 má hmotnost 

28 120 kg, nejtěžší Boeing 737-900 váží 44 000kg) [40]. 

Poprad - Tatry 

ZPS letiště vlastní zařízení na odstranění letadel neschopných pohybu, která jsou 

do hmotnostní kategorie jako ATR 72 (prázdný ATR 72- 500 váží 13 000 kg) [40]. 

Siliač 

ZPS letiště vlastní zařízení na odstranění letadel neschopných pohybu, která jsou 

do hmotnostní kategorie jako Yakovlev Yak-40 (prázdný Yakovlev Yak-40 váží 9 400 kg) 

[40]. 

Ţilina 

ZPS letiště vlastní zařízení na odstranění letadel neschopných pohybu, která jsou 

do hmotnostní kategorie jako ATR 42 (prázdný ATR 42-500 váží 10 300 kg) [40]. 

 

 

8.3 Polsko 

V Polsku jsem se zaměřil na 11 mezinárodních letišť. Komunikace s polskou stranou 

nebyla vůbec na příznivé úrovni, kromě Varšavského letiště. Veškeré ostatní informace, které 

jsou níže uvedeny, jsou získány pomocí polské letecké informační příručky (AIP) [41]. 
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Bydgoszcz 

ZPS letiště má ve výbavě tahač na odstranění letadel neschopných pohybu 

a záchranářské vybavení [41]. 

Gdaňsk 

ZPS letiště má výbavu na odstranění letadel neschopných pohybu pro letadla 

do maximální vzletové hmotnosti 6 000 kg a to: 

 tažná zařízení na letadla 

 zvedací vaky 

 remorkér [41]. 

Katowice 

ZPS letiště má výbavu na odstranění letadel neschopných pohybu pro letadla 

do maximální vzletové hmotnosti 6 000 kg [41]. 

Kraków 

Vybavení ZPS letiště není uvedeno [41]. 

Lódz 

ZPS letiště má ve výbavě prostředky pro záchranu. Nepodařilo se, ale zjistit přesnější 

informace. Dále vlastní prostředky na odstranění letadel neschopných pohybu pro letadla 

do maximální vzletové hmotnosti 6 000kg [41]. 

Poznaň 

ZPS letiště má ve výbavě prostředky pro záchranu [41]. 

Rzesow 

ZPS letiště má výbavu na odstranění letadel neschopných pohybu pro letadla 

do maximální vzletové hmotnosti 40 000 kg. Dále jeřáb o maximální nosnosti 12 tun. 

V případě potřeby si může vyžádat: 

 hydraulický zvedák o nosnosti 20 tun, dostupnost je po 25 minutách od vyžádání 

 jeřáb s maximální nosností 50 tun, dostupnost je po 120 minutách od vyžádání [41]. 

Szczecin  

ZPS letiště má výbavu na odstranění letadel neschopných pohybu pro letadla 

do maximální vzletové hmotnosti 15 000 kg a 2 sady vyprošťovacího zařízení Holmatro [41]. 
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Warsawa 

ZPS letiště je výborně vybavené technikou pro odstraňování letadel neschopných 

pohybu. Prostředky jsou od společnosti KUNZ. Jedná se o: 

 2 soupravy zvedacích vaků se zvedací výškou 2 400 mm a nosností 30 tun, 

při pracovním tlaku 0,5 bar 

 2 soupravy zvedacích vaků se zvedací výškou 3 000 mm a nosností 30 tun, 

připracovním tlaku 0,5 bar 

 dále vlastní kompresor 

 podkladové vyprošťovací rohože, výrobní řady Trakmat v nejúnosnějším provedení 

„heavy“  

 sadu upevňovacích prvků pro ukotvení letadla 

 zvedací závěs s popruhy (kategorie 2 - více informací o kategorii bylo uvedeno 

v kapitole 7.3 ) 

ZPS letiště vlastní tuto techniku 5 let. Od té doby pravidelně 1 x ročně provádí cvičení 

s touto technikou na reálném letadle. Letiště nemá sepsanou smlouvu o spolupráci s jinými 

letišti. Ale spolupracuje s civilním sektorem. Letiště uvažuje o nákupu novějších zvedacích 

popruhů a systémů pro vlečení letadla.  

Wroclaw   

ZPS letiště má výbavu na odstranění letadel neschopných pohybu pro letadla 

do maximální vzletové hmotnosti 5 700 kg a to: 

 4 ks zvedacích vaků 

 2 tahače 

 jeřáb [41]. 

Zielena Góra 

ZPS letiště má ve výbavě prostředky pro záchranu. Nepodařilo se, ale zjistit přesnější 

informace [41]. 

 

Z informací o polských letištích je patrné, že letiště jsou vybavená technikou 

pro odstraňování letadel neschopných pohybu. Po konzultaci s pracovníkem  ZPS letiště 

ve Varšavě, bylo zjištěno, že pouze jejich ZPS letiště jako jediná v zemi je vybavena zvedací 

a vyprošťovací technikou určenou pro odstraňování letadel neschopných pohybu. 
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8.4 Zhodnocení vybavení ZPS letišť 

Co se týče vybavenosti vyprošťovací a zvedací technikou, tak nejlépe na tom jsou ZPS 

letiště, které se nacházejí v ČR. ZPS letišť v ČR je výborně vybavena. Zatím, ale bohužel 

nejsou vybaveny technikou, která se použije, když se poškodí podvozek letadla. To by se, 

ale naštěstí mělo změnit, protože letiště Praha – Ruzyně o nákupu technických prostředků 

uvažuje. Do té doby než letiště Praha - Ruzyně techniku koupí, tak v případě nehody by se asi 

musela vyžádat pomoc z letiště z Frankfurtu nad Mohanem nebo letiště ve Vídni., které má 

tuto techniku. Pokud bude možno použít sadu Dolly tak zažádat o pomoc letiště ve Varšavě, 

která vlastní sadu Dolly s nosností 50 tun. Další možností je zažádat pomoc od Armády ČR. 

Ve SR je situace relativně nejhorší, zde nejsou letiště dobře vybavená technikou, 

která se užije, když letadlo nebude schopné pohybu. V Košicích a možná zanedlouho také 

na bratislavském letišti by mohlo pomoci vídeňské letiště. Také je možnost zažádat o pomoc 

letiště Leoše Janáčka Ostrava. Anebo by jim mohla pomoct Armáda SR.  

V Polsku je situace obdobná. Jediné výborně vybavené letiště je ve Varšavě. Ale 

protože je země velká a má dost letišť, tak by pro jižní část země byla možná lepší pomoc 

z letišť z Prahy – Ruzyně a letiště Leoše Janáčka v Ostravě. A nakonec samozřejmě i polská 

armáda. 

Kromě letiště Praha – Ruzyně a letiště ve Varšavě žádné z letišť uvedených v této 

práci, nepotvrdilo zájem o nákup nové vyprošťovací a zvedací techniky pro odstraňování 

letadel neschopných pohybu.  
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9 Postupy a taktika zásahu při letecké nehodě 

Taktika vedení zásahu není v ČR řešena pomocí metodických listů či konspektů PO. 

V případě letecké události se ZPS letiště řídí pokyny a směrnicemi, které vydala mezinárodní 

organizace ICAO. Dále instrukcemi vydanými výrobcem letadla, technických prostředků 

a také na základě vlastních zkušeností, které získali během absolvování cvičení 

nebo při mimořádných událostech. Obdobná situace je ve Slovenské republice. O Polsku 

se podařilo zjistit, že bylo vydáno: Nařízení Ministra infrastruktury, dne 12. září 2005. 

Nařízení se týká přípravy letišť pro situace jejich ohrožení a dále se zabývá ZPS letišť.    

Protože rychlost reakce ZPS letiště musí být co nejlepší, musí mít každé letiště 

vypracován Letištní pohotovostní plán. Ten řeší mimořádné situace na letišti a spolupráci ZPS 

letiště s jinými součinnostními složkami. [6]  

Pro ZPS letiště jsou zavedeny tři stupně pohotovosti. [42] 

I. stupeň MÍSTNÍ POHOTOVOST 

 takové okolnosti, kdy je při přistání letadla nebezpečí letecké nehody jen málo 

pravděpodobné 

II. stupeň PLNÁ POHOTOVOST 

 taková porucha nebo stav letadla, kdy je možno očekávat nebezpečí letecké 

nehody 

III.  stupeň LETECKÁ NEHODA 

 letecká nehoda, která se stala na letišti nebo v jeho blízkosti 

Podle stupně poplachu ZPS letiště reaguje: 

I. stupeň MÍSTNÍ POHOTOVOST: 

 výjezd záchranných a požárních mobilních prostředků před požární stanici 

do postavení tak, aby případný výjezd k možnému zásahu byl co nejrychlejší 

a trasa na místo možného zásahu byla co nejkratší. Řídicí věž letového provozu 

komunikuje s velitelem zásahu, kterému předává upřesňující informace v závislosti 

na vývoji situace a požadavcích velitele letadla.  

II. stupeň PLNÁ POHOTOVOST: 

 všechny mobilní prostředky a záchranné požární služby vyjíždí z požárních stanic 

na provozní plochu, kde se rozmisťují na předem stanovených místech, např. 

na vyčkávacích místech TWY  přilehlých k předpokládané použité RWY. Dále 

mohou dojíždět součinnostní složky (v ČR je to Integrovaný záchranný systém). 
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Tyto složky povolává velitel zásahu, jejich povolání je závislé na kategorii letadla, 

počtu osob na palubě, množství leteckých pohonných hmot, charakteru závady aj.  

III. stupeň LETECKÁ NEHODA: 

 všechny mobilní prostředky záchranné a požární služby vyjíždí z požárních stanic 

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

K zajištění činnosti na místě nehody mohou dojíždět součinnostní záchranné 

a zdravotnické složky [42]. 

 

Práce s letadlem, které se týkají jeho manipulace, vyproštění a zdvihání 

se konají poté co, proběhly práce spojené s (pokud se vyskytly) : 

 hašením požáru, ochlazování okolí evakuačních cest, pokládkou pěny na rozlité 

letecké pohonné hmoty 

 záchrana a evakuace osob, vyvětrání zakouřeného prostoru letadla 

Poté se událostí zabývají vyšetřovatelé z Ústavu pro odborné zjišťování příčin 

leteckých nehod v ČR (ve SR to má na starost Útvar odborného vyšetrovania leteckých nehôd 

a incidentov a v Polsku je to Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych). 

Vyšetřovatelé totiž potřebují zajistit co nejvíc důkazů potřebných k vyšetření nehody. O ty to 

důkazy by jinak mohly přijít při manipulaci s letadlem. Po získání potřebných důkazů 

vyšetřovatelé vydají stanovisko, že se s letadlem smí manipulovat. Mezitím pokud je třeba, 

tak ZPS letiště vytvoří provizorní komunikaci k místu letecké události. 

Protože registrovaný vlastník nebo provozovatel má plnou zodpovědnost k odstranění 

letadla neschopného pohybu, tak by letadlo měl odstranit. Zároveň, ale je potřeba v nejkratším 

možné době uvést dráhu do původního stavu. Proto se toho většinou samozřejmě na souhlas 

vlastníka nebo provozovatele ujímá ZPS letiště. Ta pokud nemá dost sil a prostředků, 

tak si nechá přivolat na pomoc jednotky PO, armádu dané země nebo soukromý sektor (firmy, 

organizace, živnostníci), kteří vlastní speciální technické prostředky.  

Postup při manipulaci s letadlem bude záležet na místních podmínkách, ročním období 

a technických prostředcích, které budou k dispozici. Informaci o letadle jsou uvedeny 

v manuálu letadla. Základem je provést kvalitní průzkum letadla, nejlépe s odborníkem, 

aby se zamezilo přehlédnutí poškození letadla a nedošlo k poškození letadla.  

Aby hmotnost letadla byla co nejnižší a snažili se vyhnout sekundárnímu poškození. 

Pomůže tomu vynesení nákladu z letadla. Zpravidla se začíná od zádní části a končí 

se na přední. Dále je potřeba odčerpat letecké pohonné hmoty. Po ukončení těchto prací 
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se zváží letadlo a vypočítá zhruba, kde se nachází těžiště letadla. Podle druhu dostupných 

prostředků, typu letadla a míry poškození zvolíme vhodný pracovní postup [16, 42].  

 zdvihací popruhy, zdvihací závěs: užijí se společně s jedním nebo dvěma jeřáby. 

Musí být co nejblíže letadlu. Dále mít připravený podkladní materiál. Použije 

se, např. v situaci, kdy se poškodí podvozek a bude potřeba dostat pod letadlo 

prostředky, které nahradí podvozek. Letadlo se zdvihá v přední části a zadní části [16]. 

Zobrazeno na Obr. 20 a 21. 

 

Obr. 20 Zdvihání letadla pomocí zdvihacích popruhů Multisling pro jakýkoliv trup 

letadla[36] 

 

 

Obr. 21 Zdvihání letadla pomocí zdvihacích popruhů Multisling s nastavením pro malá letadla 

[36]. 
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 zvedací vaky: dávají se na místa určené výrobcem letadla. Zpravidla se vaky dávají 

pod křídla, přední a zadní část. Přesné informace jsou v manuálu letadla, 

např. jak velký dotykový tlak snese trup letadla. Lze kombinovat i s jinými prostředky, 

např. zdvihacími popruhy (Obr. 22) [16]. 

 

Obr. 22 Manipulace letadla pomocí zdvihacích popruhů a zvedacích vaků [36]. 

 

 podkladní materiál: lze použít podkladní panely, vyprošťovací a plastové rohože 

nebo improvizovat zasypání brázdy štěrkem, dřevěných trámů, ocelových plechů atd. 

Pomocí nich se vytvoří provizorní komunikace pro letadlo a tažné tahače (Obr. 23). 

Většinou se letadlo netáhne zpátky stejnou trasou, ale pokračuje se dál. Zatočením 

se vrací zpět na RWY. Jakmile letadlo přejede po desce nebo rohoži, tak se přesune 

dopředu, kde končí pokládka desek, rohoží. Neustále se délka komunikace prodlužuje.  

[16]. 

 

Obr. 23 Použití vyprošťovacích rohoží, tažných lan a tahače [36].  
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 taţná lana: uvazují se za podvozek a tažný tahač nebo jiný prostředek. Příklad uveden 

na Obr. 23 [16]. 

 

Pokud se ukončí zdvihaní, zvedání letadla, tak se pro jistotu překontroluje, 

jestli nedošlo k posunutí těžiště (vlivem paliva atd.). Pohyb trupu letadla vždy sleduje 

minimálně jeden člověk. Musí se střídat, aby byl neustále soustředěný. Lana, popruhy, vaky 

musí být chráněny proti ostrým hranám.  

Při použití vyvazovacích a kotvicích prvků se musí vytvořit pevné a stabilní kotvící 

body. 

Jestli dojde k poškození podvozku, letadlo se zvedne, zajistí se podpěrami 

proti nechtěnému pohybu. A pod trup se připraví technické prostředky, které nahradí 

podvozek. Pak se letadlo opět nadzvedne, odstraní se podpěry a opatrně se trup položí 

na provizorní podvozek. Poté se letadlo vleče ke vhodnému místu [16]. 

 

Zhodnocení: 

Při manipulaci s letadlem se musí dbát zvýšené opatrnosti. Důležitá je dobrá vzájemná 

komunikace, každému kroku musí být věnována velká pozornost a nesmí být přeceňovány 

síly a prostředky. Proto by bylo nanejvýš vhodné docílit častějšího konání cvičení 

se skutečným letadlem. Tím by jednotlivé ZPS letišť využily svých teoretických znalostí 

a praktikovaly je v praxi a následně by je zúročily při letecké události. Počáteční investice 

by byly určitě nemalé, ale pokud by se vytvořilo jedno školící centrum v ČR, myslím si, že by 

o něj měly zájem i ZPS letišť okolních států. Tento projekt by mohl být spolufinancován 

z fondů Evropské unie. Pokud by tento projekt byl finančně neúnosný, tak aspoň dovolit 

školení a cvičení ve specializovaných školicích centrech v zahraničí. Dále by se mohla zlepšit 

spolupráce ZPS letiště se součinnostními jednotkami (v ČR se jedná o Integrovaný záchranný 

systém) zvýšením počtu cvičení. Také by se mohla zlepšit vzájemná spolupráce mezi 

jednotlivými letišti. Financování ZPS letišť by se mohlo změnit k lepšímu, ale toho se asi ZPS 

letišť jen tak od vlastníků letišť nedočkají.  
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10 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnocení a porovnání současného stavu vybavení 

Záchranných a požárních služeb letišť na civilních mezinárodních letištích v České republice, 

Slovenské republice a Polsku. 

První část bakalářské práce je věnována právním předpisům a základní pojmům, 

které se týkají problematiky civilního letectví. Dále jsou uvedeny statistiky leteckých událostí, 

které se staly v České republice, Slovenské republice a Polsku v letech 2006 – 2009.  

Druhá část práce je věnována únosnosti leteckých drah a zemin, rozdělení letadel 

a kategorizaci letišť pro Záchrannou a požární službu letiště.  

Další část práce se zaměřuje na čtyři světové výrobce zvedací a vyprošťovací techniky 

určené pro odstraňování letadel neschopných pohybu. Ke každému výrobci je uvedeno 

několik základních informací. Poté je popsán jeho výrobní program. Dále je v této části 

uvedena vybavenost jednotlivých Záchranných a požárních služeb letišť v jednotlivých 

zemích. Bohužel komunikace s některými letišti na Slovensku a Polsku byla nevyhovující. 

Jako nejlépe vybavená země je Česká republika, ale bohužel zatím nemá techniku, 

která se používá, když dojde k poškození podvozku letadla. To by se mohlo změnit, 

pokud se vyplní záměr letiště Praha – Ruzyně koupit tuto techniku své Záchranné a požární 

službě letiště. Dokud se, ale technika nezakoupí, tak by se v případě potřeby dalo zažádat 

o pomoc letiště ve Frankfurtu nad Mohanem, Vídni a ve Varšavě. Polsko má pouze jedno 

letiště, a to ve zmiňované Varšavě, které je dobře vybavené zvedací a vyprošťovací technikou 

určenou pro odstraňování letadel neschopných pohybu. Slovenská republika je 

na tom nejhůře. Bratislavské letiště se chystá sepsat spolupráci s Vídeňským letištěm. Letiště 

v Košicích už ji má s Vídni sepsanou.  

Poslední kapitola se zabývá postupy a taktikou při letecké nehodě.  Dále jsou uvedena 

možná řešení do budoucna. A to je například vybudování jednoho školicího centra v ČR. 

Mohlo by to být spolufinancováno Evropskou unií. Dalším možným řešením by mohlo být 

umožnění školení pracovníků Záchranných a požárních služeb letišť v zahraničních školicích 

střediscích. Protože nákup této techniky stojí několik miliónů Korun českých, nemůže si jej 

dovolit každé letiště, je důležité vzájemně spolupracovat a zapojit do prací i součinnostní 

složky (v České republice se jedná o Integrovaný záchranný systém). 

Bohužel se v bakalářské práci nepodařilo provést vzájemné srovnání technických 

prostředků. Důvodem byl nedostatek materiálů.  
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Česká republika 

Brno Tuřany 

    kategorie 

letiště 
počet drah 

délka dráhy  

[m] 

šířka dráhy   

[m] 
povrch únosnost 

7 2 2560 60 beton PCN 48/R/A/X/T 

    1000 30 tráva 5700 kg (1,5 MPa) 

      

      Karlovy Vary 

    kategorie 

letiště 
počet drah 

délka dráhy  

[m] 

šířka dráhy   

[m] 
povrch únosnost 

4, 7  2 2150 30 asfalto-beton PCN 54/F/A/X/T 

    1000 30 tráva 5600 kg / 0,7 MPa 

      
poznámka:  kategorie 4 -  v provozní době letiště 

 

 kategorie 7 - zajištěna pro pravidelné a nepravidelné lety uvedené v letovém 

řádu letiště. Mimo tyto lety lze kategorie 7 vyžádat minimálně 

30  minut předem. 

 

 
    

Ostrava Mošnov 

  kategorie 

letiště 
počet drah 

délka dráhy  

[m] 

šířka dráhy   

[m] 
povrch únosnost 

7 1 3500 63 beton  50 R/A/X/T 

      

      Pardubice 

    kategorie 

letiště 
počet drah 

délka dráhy  

[m] 

šířka dráhy   

[m] 
povrch únosnost 

7 1 2500 75 beton 47/R/B/W/T 

      

      Praha Ruzyně 

    kategorie 

letiště 
počet drah 

délka dráhy  

[m] 

šířka dráhy   

[m] 
povrch únosnost 

9 3 3715 45 antiskid 62/R/B/X/T 

  
3250 45 beton, antiskid  40/R/C/X/T 

  
2120 60 asfaltobeton 45/F/B/X/T 

      poznámka: antiskid je protiskluzová plocha 
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Slovenská republika 

 

Bratislava 

    
kategorie 

letiště 
počet drah 

délka dráhy  

[m] 

šířka dráhy   

[m] 
povrch únosnost 

7, 8 2 2900 60 beton 54 R/B/X/T 

  
2950 45 beton 50 R/B/X/T 

      poznámka: kategorie 8 -  lze dosáhnout, když se oznámi vzlet/odlet 2 hod předem 

 

kategorie 9 -  jako u kategorie 8, ale platí pouze pro nákladní lety 

      Košice 

kategorie 

letiště 
počet drah 

délka dráhy  

[m] 

šířka dráhy   

[m] 
povrch únosnost 

6,7 1 3100 45 asfalt 55 F/C/W/T 

      
poznámka: kategorie 7 -  lze dosáhnout, když se oznámí vzlet/odlet 1 hod předem 

      Piešťany 

kategorie 

letiště 
počet drah 

délka dráhy  

[m] 

šířka dráhy   

[m] 
povrch únosnost 

4,6 1 2000 30 beton 55 F/C/W/T 

      poznámka: kategorie 6 -  lze dosáhnout, když se oznámí vzlet/odlet 24 hod předem 

      Poprad Tatry 

kategorie 

letiště 
počet drah 

délka dráhy  

[m] 

šířka dráhy   

[m] 
povrch únosnost 

5,7 2 2600 45 beton-asfalt 45 R/B/X/T 

  
760 35 tráva 

4700 kg / 0,31 

MPa 

  
760 45 tráva 

4700 kg / 0,31 

MPa 

      
poznámka: kategorie 7 -  lze dosáhnout, když se oznámí vzlet/odlet 24 hod předem 
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Sliač 

kategorie 

letiště 
počet drah 

délka dráhy  

[m] 

šířka dráhy   

[m] 
povrch únosnost 

4, 7 1 2340 60 beton 38 R/B/X/T 

      poznámka: kategorie 7 -  lze dosáhnout, když se oznámí vzlet/odlet 24 hod předem 

 

Předběžně do května roku 2011 je z důvodů rekonstrukce RWY letiště 

uzavřeno. 

      Ţilina 

kategorie 

letiště 
počet drah 

délka dráhy  

[m] 

šířka dráhy   

[m] 
povrch únosnost 

3, 4 2 1150 30 beton-asfalt 45 R/B/X/T 

  
1130 45 tráva 

4700 kg / 0,31 

MPa 

      
poznámka: kategorie 4 -  lze dosáhnout, když se oznámí vzlet/odlet 24 hod předem 
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Polsko 

Bydgoszcz 

    kategorie 

letiště 
počet drah 

délka dráhy  

[m] 

šířka dráhy   

[m] 
povrch únosnost 

7 3 2500 60 asfaltobeton 46/F/B/X/T 

  
650 100 tráva 5700 kg 

  
590 100 tráva 5700 kg 

      

      Gdaňsk 

    kategorie 

letiště 
počet drah 

délka dráhy  

[m] 

šířka dráhy   

[m] 
povrch únosnost 

7 1 2800 45 asfaltobeton 50/F/B/W/T 

 
          

      Katowice 

    kategorie 

letiště 
počet drah 

délka dráhy  

[m] 

šířka dráhy   

[m] 
povrch únosnost 

8 1 2800 60 beton 50/R/A/W/T 

      

      Kraków 

    kategorie 

letiště 
počet drah 

délka dráhy  

[m] 

šířka dráhy   

[m] 
povrch únosnost 

8 1 2550 60 beton 52/R/B/W/T 

      

      Lódz 

    kategorie 

letiště 
počet drah 

délka dráhy  

[m] 

šířka dráhy   

[m] 
povrch únosnost 

7,8 1 2500 45 asfaltobeton 48/F/B/X/T 

  
    

  
poznámka:  kategorie 8 - na požádání 

  

      Poznaň 

    kategorie 

letiště 
počet drah 

délka dráhy  

[m] 

šířka dráhy   

[m] 
povrch únosnost 

7, 9 1 2504 50 asfaltobeton 44/F/A/X/T 

poznámka:  kategorie 9 - na požádání 
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Rzeszów 

    kategorie 

letiště 
počet drah 

délka dráhy  

[m] 

šířka dráhy   

[m] 
povrch únosnost 

7 1 3200 45 asfaltobeton 51/F/B/W/T 

      

      Szczecin 

    kategorie 

letiště 
počet drah 

délka dráhy  

[m] 

šířka dráhy   

[m] 
povrch únosnost 

 7, 9 1 2500 60 asfaltobeton 59/F/A/X/T 

  
    

  
poznámka:  kategorie 9 - na požádání 

  

      Warszawa 

    kategorie 

letiště 
počet drah 

délka dráhy  

[m] 

šířka dráhy   

[m] 
povrch únosnost 

7 2 3690 60 asfalt 57/R/B/W/T 

  
2800 50 asfalt 57/R/B/W/T 

      

      Wroclaw 

    kategorie 

letiště 
počet drah 

délka dráhy  

[m] 

šířka dráhy   

[m] 
povrch únosnost 

7 1 2500 58 asfaltobeton 54/F/A/X/T 

      

      Zielona Góra 

    kategorie 

letiště 
počet drah 

délka dráhy  

[m] 

šířka dráhy   

[m] 
povrch únosnost 

6 1 2500 60 asfaltobeton 57/R/B/W/T 
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Technické údaje vzduchových zvedacích vaků DARC 

 

  
DARC 

15/1800 

DARC 

15/3000 

DARC 

25/2400 

DARC 

25/3000 

DARC 

30/3000 

DARC 

40/3000 

DARC 

60/3800 
40 T 60 T 

nosnost při 

0,5 bar               

[tun] 

18 18 26 26 31 41 62 42 62 

velikost 

vaku              

[mm] 

2 100 x      

2 200 

2 100 x         

2 200 

2 900 x         

2 200 

2 900 x         

2 200 

2 900  x         

2 600 

4 200 x          

2 2280 

4 200 x          

3 230 

4 720 x        

2 880 

4 280 x 

3720 

kontaktní 

plocha       

[mm] 

1 800 x       

1 940 

1 800 x          

1 940 

2 640 x          

1 940 

2 640 x          

1 940 

2 640 x          

2 340 

3 970 x         

2 050  

4 100 x          

3 000 

4 000x        

2 080  

4 100 x       

3 000 

zvedací 

výška              

[mm] 

1 800 3 000 2 400 3 000 3 000 3 000 3 800 1 350 1 350 

minimální 

výbušný 

tlak      

[bar] 

5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 2.1 2.1 

pracovní 

tlak               

[bar] 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

hmotnost                       

[kg] 
200 400 420 520 600 730 1 605 270 380 
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Technické údaje výrobní řady Tow – Mat 

 

 

  Tow - Mat Tow - Mat Tow - Mat Tow - Mat Tow - Mat  red line Tow - Mat black line Tow - Mat blue line 

  154062-09 154081-09 154064-09 154069- 09 164799-15 167654 167655 

počet rolí 9 9 9 9 15 12 6 

hmotnost 1 rohože 90 69 93 72 74 92 46 

celková hmotnost setu 986 796 1058 867 1 506 1 386 408 

rozměry 1 rohože 10 x 1,05 10 x 1,05 5 x 2,1 5 x 2,1 3 x 3,4  3 x 4,2  3 x 2,1 

celková užitná  plocha 94 94 94 94 153 151 37,8 

průměr rohože 0,6 0,6 0,39 0,39 0,35 0,35 0,35 

materiál výztuže 
MM3 V25       

(skelné vlákno) 

MM3 C25     

(uhlíkové 

částice) 

MM3 V25       

(skelné 

vlákno) 

MM3 C25     

(uhlíkové 

částice) 

MM3 C25     

(uhlíkové částice) 

MM3 C25    

(uhlíkové částice) 

MM3 C25     

(uhlíkové částice) 

maximálně použitelné 

pro letadlo váhové 

kategorie 

malá letadla 

typu Cessna, 

stíhací letouny 

malá 

letadla typu 

Cessna, 

stíhací 

letouny 

Aibus A 

310, A319, 

A320                

Boeing B 

737, B 757 

Aibus A 

310, A19, 

A320     

Boeing B 

737, B 757 

Airbus A 330, 340, 

380 ( při použití 12 

rolí)     Boeing B 

747, 767, 777    

C - 5 Galaxy, 

Antonov AN 124     

Airbus A 380 a       

C - 17 při použití 12 

rolí 

Airbus A 380 
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Technické údaje výrobní řady Quick Access 

 

 

 

Quick Access 

167638 

Quick Access 

167369 

počet rolí                 

[ks] 
1 1 

celková 

hmotnost     

[kg] 

1 006 546 

rozměry                           

[m] 
25 x 4, 2 12,5 x 4,2 

celková plocha 

role                 

[m
2
] 

105 52,5 

materiál 

výztuhy 

MM3 V25     

(skelné 

vlákno) 

MM3 V25  

(skelné 

vlákno) 

průměr sbalené 

rohože              

[m] 

1 0,75 
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dshsIlustrativní obrázek vzduchových vaků 

Specifikace vaku: 

Rozměr vaku  420 x 220 x 20 cm 

Výška při všech nafouknutých 

elementech 300 cm 

Pracovní tlak 0,5 bar 

Destrukční tlak Min. 2 bary 

Hmotnost elementu 30 kg 

Celková hmotnost 15 kg 

Zdvíhací síla 40 tun 

Zdvíhací výška jednoho elementu 20 cm 

 

Kaţdý vak je vybaven: 

- 4 x držadly pro přenášení 

- 8 x Velkro nálepkou (4x na spodní straně a 4 x na vrchní straně) 

- 1 x nafukovací ventil se zapuštěným okrajem 

- 1 x pojistný ventil se zapuštěným okrajem  
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Z důvodu nestability je možno na sebe zapojit maximálně 15 vaků. Tím je docíleno 

maximální zvedací výšky 300 cm.  

Vaky se dají ovládat pomocí řídicí stolice. Ke stolici se je možno připojit až 15 vaků. 

Řídicí stolice je vybavena pákami s efektem „mrtvého muže“. 

 

 

Řídící stolice 
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Sada obsahuje: 

- 8 x ruční lanový vrátek (tirfor TU 32) v 8 kufřících: nosnost je 3 200 kg. 

 

 

 

 

 

 

ruční lanový vrátek (tirfor) 

 

- 8 x ocelové lano.:délka 50m, průměr 16,3 mm 

- naviják: pro průměr ocelového lana 16,3 mm, maximální délka 50m. 

- 8 x kladka E33H.  

- 8 x dynafor  + notebook se software  

- 8 x zemní kotva 

 

 

 

 

 

 

zemní kotva 

- 16 x závěsné oko pro dynafor  

- 8 x polyesterový popruh: šířka 240 mm, nosnost 8 000 kg a délka 30 m. 
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Technické údaje: 

- skelná tkanina zesílená epoxidovou pryskyřicí 

- doporučený rozměr 4 x 2 m (maximálně 8 x 3,7 m) 

- standardní tloušťka 5 mm 

- maximální zatížení na m
2
 220 tun (bez poškození) 

- hmotnost 1 m
2
 je cca 6 kg 

- standardní barva červená (dle požadavku lze změnit) 

Ohybové vlastnosti: 

- modul v ohybu/odolnost proti ohýbání 130 N/mm/ 3 200 N 

- pevnost v tlaku/odolnost proti tlaku 28 kN/mm/ 130 kN 

- mez pevnosti v tlaku min 2,3 N/mm
2
 (13 tun/0,06 m

2
) 

Příslušenství: 

- připevňovací kotvy (4 ks na panel) 

- nylonové kladívko 

- nástroj na vytahování kotev 

- nástroj na položení rohoží 

- přepravní obaly z polyesteru 

- bezpečnostní brýle 

- kožené rukavice 

 

 

Použití rohože Qmat při letecké nehodě 

 

 



Richard Fuček                                Zvedací a vyprošťovací technika u jednotek PO na letišt ích 

 

Příloha 7                                                               Resqtec: Sada zdvihacích popruhů Multisling  

 

 

1 

 

Na nákresu je popsána sada Multisling pro jakékoliv letadla: 
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Souprava obsahuje: 

- 1 x popruhy pro zavěšení trupu (vícesmyčková): skládá se z 2 x 2 závěsných popruhů 

šířky 240 mm z polyesteru. Popruhy jsou opatřeny ochrannými návleky. Svazek 

popruhů pro zavěšení trupu lze použít přímo k zavěšení, popřípadě ve spojení 

s libovolnou soupravou smyček 

- 1x příčná rozpěrná tyč: opatřená dvěma upevňovacími prvky. Je vyrobena z oceli. 

Maximální délka je 3,4 m. 

- 2x podélná rozpěrná tyč (materiál ocel) 

- 2x závěsné oko WLL 25 T pro upevnění kruhových smyček k příčné rozpěrné tyči 

- 2x polyesterová kruhová smyčka pro upevnění příčné rozpěrné tyče k háku jeřábu 

nebo dynaforu. Délka je 5 m. Materiál je polyester.   

- 8x závěsné oko a řetěz se zkracovací čelistí, pro připojení svazku popruhů pro zavěšení 

trupu k podélné rozpěrné tyči  

- 2x jednotlivá smyčka pro zdvihání malých letadel (Learjet, Cessna atd.): nosnost: 8 t 

(každá), šířka 240 mm. Délka každé smyčky je 8 m. Materiál je polyester. 
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Zdvihání letadla pomocí sady Multisling  
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Přívěsný vzduchový kompresor 

 

  

 
 

 

 

Specifikace: 

 

Typ XATS 67 Dd 

Pracovní tlak 10.3 bar 

Dodávaný objem vzduchu dle ISO 1217 3.5 m³/min 

Obsah oleje 8 litrů 

Motor Deutz F3M2011 

Počet válců 3 

Počet otáček při plném zatížení 2750 rpm 

Výstupní výkon 36 kW 

Objem nádrže 80 litrů 

Rozměry bez brzdového systému D = 2827 mm 

Š = 1410 mm 

V = 1258 mm 

Hmotnost 880 kg 
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AD 28 na podvozku Tatra T 815 PJ 28 170 6 x 6 

 

 
 

AD 28 na podvozku Tatra T 815 PJ 28 170 6 x 6 

 

 
Pracovní diagram AD 28 na podvozku Tatra T 815 PJ 28 170 6 x 6 
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Pracovní diagram Terex Demag AC 60/3 

 

 

 
 

Terex Demag AC 60/3 

 

 

 
Pracovní diagram Terex Demag AC 60/3 
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Pracovní diagram manipulátoru Manitou MHT 10120 LT 

 

 
Graf nosnosti manipulátoru MHT 10120LT (těžiště nákladu ve vzdálenosti 600mm) 

 

 

 

 
Manipulátor při přepravě kontejneru 

 

 

 

 


