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0 Úvod 

Tématem mé bakalářské práce je problematika odmrazování letadel. V současné době 

neustálého zvyšování bezpečnostních standardů je tato činnost naprosto nezbytná pro hladký 

provoz letecké dopravy během zimních měsíců. Za účelem zvyšování efektivity vznikají stále 

nové systémy na různých základech. V této práci se pokusím obsáhnout nejdůležitější z těchto 

systémů a jejich možnou aplikaci v praxi.  

Samotná bakalářská práce je rozdělena do čtyř kapitol. V té první se budu zabývat 

příčinami vzniku námrazy a především pak jejími nežádoucími vlivy na bezpečnost leteckého 

provozu. V druhé kapitole popíši všeobecnou problematiku boje s námrazou a způsoby, které 

jsou v tomto odvětví používány. Ve třetí kapitole se zaměřím na Ostravské letiště Mošnov a 

jeho obecné postupy při odmrazování letadel a školení pozemního personálu. V poslední 

kapitole bych se chtěl pokusit o shrnutí současného stavu odmrazování na Mošnově a jeho 

následné srovnání s moderními způsoby odmrazování používaných na jiných letištích.
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Cíl Bakalářské práce 

Cílem této bakalářské práce je popis problematiky odmrazování letadel, představení 

nových technologií zavádějících se do provozu na letištích a jejich následné srovnání se 

stavem, který právě panuje na letišti Ostrava-Mošnov. Najít technologie které by mohly být 

na tomto letišti aplikovány a shrnout pak jejich přínos, či naopak nevýhody oproti 

současnému stavu.  
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1 Odmrazování letadel 

Odmrazování letadel se provádí, pokud se teploty začnou blížit k nule a hrozí tak 

vznik námrazy. Pokud za takových podmínek stojí letoun delší dobu na ploše, je třeba provést 

před odletem odmrazování. Typickým příkladem mohou být první ranní lety, kdy před tím 

stálo letadlo celou noc na ploše letiště. Kvůli podchlazenému palivu v křídlech se může 

námraza vytvářet i během letu a to i při teplotách pohybujících se několik stupňů nad nulou. 

V takovém případě závisí množství námrazy na objemu paliva v nádržích a momentální 

vlhkosti vzduchu. "Odmrazovací sezóna" začíná dle počasí obvykle v říjnu a trvá přibližně do 

půlky dubna, přičemž nejfrekventovaněji se odmrazuje v době mezi prosincem a březnem. 

Námraza je rizikem pro letadlo hlavně proto, že může měnit jeho aerodynamické 

vlastnosti. Námraza na křídle způsobí narušení plynulého obtékání a tím sníží vyvozovaný 

vztlak, přičemž i pouze jemná jinovatka může mít negativní vliv. Letadlo kontaminované 

námrazou tak potřebuje ke startu daleko vyšší rychlost, což souvisí i s potřebou delší vzletové 

dráhy. Kritické pro usazování námrazy jsou zejména náběžné hrany křídel, okraje vstupů 

motorů a různé snímače tlaku a teploty. V případě, že k trupu letounu přimrzne větší vrstva 

sněhu, přestane být rizikem pouze aerodynamika, ale navíc i váha celého letadla. Hmotnost 

letounu se totiž může kvůli námraze a navátému sněhu na trupu zvýšit až o stovky kilogramů. 

Námraza může vznikat také při průletu oblačností. Dopravní letadla jsou však obvykle 

vybavena zařízeními, která zajišťují její odstraňování popřípadě prevenci tvorby během letu. 

Pokud se kapitán letadla rozhodne pro odmrazování, je letoun před odletem již 

s cestujícími na palubě nasměrován na plochu určenou k odmrazování. Zde jsou přistavena 

speciální vozidla naplněná odmrazovacími kapalinami. Pro odmrazování se používá několik 

typů kapalin na bázi glykolu, které jsou obecně označovány jako "kapalina typu I", "kapalina 

typu II", popřípadě "III" a "IV“. Kapalina typu I se používá ředěná vodou. Tato směs se pak 

ohřívá na teplotu mezi 60 a 80 °C. V závislosti na teplotě vzduchu navrhnou vyškolení 

technici dle tabulek poměrové složení směsi, které konzultují s posádkou letadla. 

Na některých letištích se používá předem připravený mix konstantní koncentrace, který se 

mění pouze v případě extrémních teplotních podmínek či na žádost letecké společnosti. Při 

samotném odmrazování se části letadla postříkají horkou směsí kapaliny typu I, která rozpustí 

veškerý led a spláchne případný sníh (proces nazývaný de-icing). Nevýhodou kapaliny typu I 

je poměrně krátká účinnost, a proto se většinou ihned po provedení odmrazování používá 

postřik kapalinou typu II (na některých letištích se používají i novější typy III a IV), jež má 
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protinámrazové účinky (proces nazývaný anti-icing). Tato kapalina se po určitou dobu udrží 

na povrchu letadla a nedovolí, aby došlo k tvorbě další námrazy. 

Samotné odmrazování trvá průměrně 8 minut a na letouny o velikosti, jakou mají 

například typy B737 či A320, se spotřebuje průměrně 110 litrů kapaliny. V případě nutnosti 

odstranit vetší vrstvu mokrého či namrzlého sněhu může spotřeba na jeden letoun stoupnout 

až k hranici 1000 litrů. Jakmile je postřik proveden, odmrazovací vozidla poodjedou a letoun 

již může bezpečně rolovat přímo k vzletové dráze. Bezpečnému startu letadla pak již nic 

nebrání. 

1.1 Námraza 

Vzduch obsahuje vodní páru v mnoha různých stavech závislých na teplotě. 

Maximální přípustné množství vodní páry ve vzduchu je okolo 0,5 g/m3 při 30°C a 5 g/m3 při 

0°C. Tyto omezující hodnoty nazýváme nasycení. Jakékoliv množství vody přesahující 

hodnotu nasycení se projeví vznikem vodních kapek či ledových krystalů. Největším 

nebezpečím, co se týče vzniku námrazy, jsou pak tzv. přechlazené vodní kapky. Tak 

nazýváme kapky vody v kapalném stavu, jejichž teplota je nižší než 0°C. Takovéto kapky 

mohou existovat v mracích i při teplotách přesahujících -40°C. Jakmile však přechlazená 

kapka narazí např. na drak letadla, začne mrznout a nabalovat na sebe další takové kapky. 

Velikosti přechlazených kapek jsou závislé na typu mraku a teplotě. Obecně můžeme říct, že 

čím menší je poloměr kapky, tím nižší je její teplota mrznutí. [2] 

1.2 Vlivy námrazy 

o AERODYNAMIKA.  Námraza znatelně zhoršuje aerodynamické a letové vlastnosti 

letadel, především pak křídel (obr. 1.1) a ocasních ploch letounů. V důsledku námrazy 

se mění tvar obtékaných částí, vzrůstá čelní odpor a zmenšuje se vztlak, roste hmotnost, 

roste potřebný a snižuje se přebytečný tah motorů. To vše způsobuje snížení vertikální 

rychlosti stoupání, snížení dostupu a maximální rychlosti letu, vede to ke zvýšené 

spotřebě paliva a podstatně ovlivňuje přistávací charakteristiky letadel.[10] 
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obr. 1.1 Vliv námrazy na aerodynamiku křídla 

o VÁHA.  Za určitých podmínek se může námraza formovat rychlostí jednoho centimetru 

za minutu. Námraza se může tvořit nerovnoměrně na různých částech letadla, což může 

mít za následek posunutí těžiště a nestabilitu. Nebezpečné je také nerovnoměrné 

namrzání listů vrtule, což může vézt k jejich rozdílné hmotnosti a následným 

nežádoucím vibracím. 

o POHONNÉ JEDNOTKY.  Usazení ledu na vstupních částech může způsobit pumpáž 

turbínových motorů. Vlivem vibrací a silného proudu vzduchu také dochází 

k uvolňování kusů ledu a ty pak poškozují lopatky prvních stupňů kompresoru. 

U pístových motorů je nebezpečná především námraza sacího systému karburátorů.  

o OBECNĚ. Na námrazu mohou být náchylná čelní skla letadel, což má za následek 

zhoršení výhledu z kokpitu. Dále pak námraza na snímačích může vyřadit z činnosti 

některé přístroje, respektive jejich čidla. 

1.3 Typy námrazy 

o LED. Rozlišujeme 3 druhy ledu: průzračný, matový a zrnitý[10]  

• Průzračný vzniká většinou v mracích obsahujících jen velké přechlazené 

kapky, zpravidla v rozmezí 0 až -10°C. Jeho namrzání je intenzivní, těžko se 

odstraňuje, profil však deformuje jen nepatrně.  
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• Matový se tvoří ve smíšených mracích. Velké kapky se nejdřív rozlijí a pak 

zmrznou, zatímco malé kapky mrznou okamžitě. Na nich se zachytávají vločky 

a ledové krystalky. Utváří se nejčastěji při teplotách mezi -6 a -10°C. Povrch je 

drsný a výrazně se zhoršují aerodynamické vlastnosti letadla. Tento typ je 

nejtěžším a nejnebezpečnějším druhem námrazy. 

• Zrnitý led vzniká v důsledku mrznutí malých přechlazených kapiček při 

teplotách -10°C a nižších. Při těchto teplotách vzniká porézní, nepevný led, 

který se často odlupuje. 

o JÍNÍ. Tvoří se v mracích při výrazně nižších teplotách než -8°C. Vzniká mrznutím 

malých kapiček a ledových krystalků. Lehce se odlupuje díky svému nerovnému a 

drsnému povrchu. 

o JINOVATKA.  Vzniká v důsledku sublimace vodních par a většinou pouze zhoršuje 

výhled z letounu. 

1.4 Tvary námrazy 

o KLÍNOVITÁ (obr. 1.2a). Nejčastěji je tvořená průhledným ledem. Obvykle vzniká 

v oblačnosti s nízkou vodností při teplotách menších než -20°C. Profil není výrazně 

deformován díky tomu, že se led usazuje rovnoměrně. 

o ŽLÁBKOVITÁ (obr. 1.2b).  Vyskytuje se v případě, že voda na čelní hraně nestačí 

zmrznout a tím pádem je unášena dál od náběžné hrany. Žlábek vzniká díky 

kinetickému ohřevu při velkých rychlostech, který udržuje náběžnou hranu nad bodem 

mrazu. Obvykle k ní dochází mezi -5 až -7°C. Led namrzá na zadní části křídla, výrazně 

zhoršuje jeho aerodynamické vlastnosti, a proto je velmi nebezpečný. 
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o HRBOLKOVITÁ (obr. 1.2c).  Podobná jako žlábkovitá. Vzniká při průletu smíšenou 

oblačností. Rovněž podstatně zhoršuje odpor letounu a jeho aerodynamické vlastnosti, 

což ji činí značně nebezpečnou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.2 Hlavní tvary námrazy na křídlech 
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2 Boj proti námraze 

Z předchozího textu je jasné, že vliv námrazy na letadlo je značný. Výkony letadel 

jsou vždy certifikovány vzhledem k jejich čistému, nekontaminovanému povrchu. Z toho 

vyplývá, že letadlo a především pak jeho části vyvozující vztlak, zabezpečující stabilitu a 

kontrolovatelnost, musí být „aerodynamicky čisté“. V opačném případě není možný jeho 

bezpečný provoz.  

Letadlo připravené k letu nesmí mít usazený led ani sníh na žádné z důležitých částí, 

které jsou kritické pro let (křídla, vertikální a horizontální stabilizátory, kormidlo). Uvádí se 

však, že vrstva menší než 3 mm na spodní části křídel v místech, kde se nacházejí palivové 

nádrže, může být akceptována a to bez vlivu na výkony letadla při vzletu. Tento druh námrazy 

vzniká obvykle následkem naplnění nádrží podchlazeným palivem. 

2.1 Vnější prohlídka 

Vnější prohlídka musí vždy pokrýt veškeré kritické části letadla a měla by být 

prováděna z míst, které umožňují dokonalý výhled na tyto části[3]. V této kontrole by měly 

být zahrnuty: 

o Povrch křídla včetně náběžných hran 

o Horizontální stabilizátor (ze všech stran) 

o Vertikální stabilizátor a kormidlo 

o Trup 

o Snímače statického tlaku 

o Senzory úhlu náběhu 

o Motory 

o Veškeré nasávací otvory či výfuky 

o Podvozky 
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Velice nebezpečný může být výskyt vrstvy čistého, průhledného ledu. Jeho tvorba je 

při běžné prohlídce velice těžce detekovatelná, zvláště když je prováděna za zhoršených 

světelných podmínek či ve špatném počasí. Nejčastější místa výskytu jsou tato: 

o Oblast u kořene křídla 

o Jakákoliv část křídla obsahující nevyužité palivo po letu 

o Oblasti s větší koncentrací kovu jako například dvojité plátování hlavního podvozku. 

 

Je třeba mít na paměti, že čirý led se může nacházet i pod sněhem či vrstvou 

protinámrazové kapaliny.  

Během kontroly na zemi by mechanické a elektronické detektory námrazy měly být 

používány pouze jako záložní řešení. Tyto systémy nejsou primární a nejsou navrhnuty tak, 

aby dokázaly nahradit fyzickou kontrolu.  

Námraza se může také vytvořit těsně před přistáním, pokud letadlo klesá skrze 

oblačnost. Vzhledem k přistávací konfiguraci letadla (vysunuté klapky atp.) je tedy možné, že 

se námraza usadí mezi pevnými a pohyblivými částmi křídel. Když jsou pak klapky zataženy, 

muže zůstat námraza skryta. Proto je nutné tyto části před dalším letem také zkontrolovat a 

případný led či sníh odstranit. 

Před startem motorů je nutné ověřit stav lopatek vstupního ústrojí a v případě 

kontaminace ledem jej odstranit za pomocí horkého vzduchu (použití odmrazovacích kapalin 

není vhodné).  

Jak bylo zmíněno výše, provozní příručka letadla umožňuje vzlet i v případě 

kontaminace některých částí letadla. Tento stav se však vztahuje především k plnění nádrží 

chladným palivem, což může za určitých okolních podmínek vézt k tvorbě námrazy. Ta 

nemusí být nutně následkem špatného počasí. Pokud však panují podmínky nutné pro použití 

odmrazování, je třeba odstranit led i z těchto částí letadla.[3] 

2.2 Rozhodnutí o odmrazování/protinámrazové ochraně 

o Velitel letadla. Finální rozhodnutí jestli odmrazovat nebo ne je zcela na veliteli letadla. 

Jeho příkaz může anulovat jakékoliv předchozí rozhodnutí pozemní obsluhy a na něm 

setrvává konečná zodpovědnost. Sám si určuje koncentrace odmrazovacích kapalin a na 

základě vlastního odhadu rozhoduje i o případném opakovaní odmrazovacího či 
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ochranného procesu. Z tohoto důvodu musí mít velitel zjištěny meteorologické 

podmínky, časy pojíždění a další relevantní informace. Pokud si není jistý stavem 

letadla, měl by osobně provést veškeré nutné kontroly.[7] 

o Údržba, pozemní personál. Měl by být jasně určen technik či jiný člen pozemního 

personálu, který bude na základě kontrol a vlastního úsudku zodpovídat za případné 

odmrazování.  

 

Ačkoliv je veškerá zodpovědnost za tyto úkony přesně definována, je nutné, aby se do 

rozhodování zapojovaly obě výše zmíněné složky. Vzájemná komunikace je nutná pro 

zvýšení efektivnosti celého procesu.  

2.3 Procedury pro odmrazování/protinámrazovou ochranu 

Ať už je povrch letadla kontaminován sněhem či ledem, musí být vždy provedeno 

odmrazování. Stejně tak, pokud panuje díky venkovním podmínkám nebezpečí vzniku 

námrazy, musí být letadlo vždy ošetřeno proti namrzání. Pokud jsou požadovány oba tyto 

procesy, mohou být prováděny v jednom či ve dvou krocích. Vše záleží na stavu počasí, 

používaných kapalinách, dostupné technice a času potřebném pro tyto úkony. Pokud je 

předpokládán delší „čas výdrže“, doporučuje se provádět ošetření dvoustupňové.[3] 

2.4 Odmrazování (De-Icing) 

Sníh a led je možné z povrchu letadla odstranit pomocí ohřátých kapalin (obr. 2.1) a 

v některých případech i mechanicky. Pro maximální účinnost by kapaliny měly být 

aplikovány co nejblíže povrchu, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám tepla. K těmto 

účelům je určena kapalina typu I, která je v různých koncentracích stříkána pod vysokým 

tlakem. 

Obecná strategie aplikace odmrazovací kapaliny: 

o Křídla a horizontální stabilizátory. Postřik je veden od konce křídla směrem k jeho 

kořenu, od nejvyššího bodu povrchu k nejnižšímu. 

o Trup.  Je zapotřebí postříkat vršek trupu po délce osy od středu ke kraji. Nedoporučuje 

se stříkat kapalinu přímo na okna.  
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o Podvozek a podvozkové šachty. Aplikace kapaliny v těchto místech musí být omezena 

na minimum. Kapalina by neměla být aplikována přímo na brzdy a kola. Nahromadění 

navátého sněhu by mělo být odstraněno jinak než kapalinou (mechanicky, ofukováním 

vzduchem, atd.). Tam, kde jsou zbytky přimrzlé, mohou být odstraněny horkým 

vzduchem nebo postřikem ohřátou odmrazovací kapalinou. 

o Motory.  Nánosy sněhu na vstupech motorů musí být před vzletem odstraněny 

mechanicky. Jakékoliv zmrazky přimrzlé ke spodku vstupů nebo lopatkám kompresoru 

musí být odstraněny horkým vzduchem popřípadě jiným způsobem dle doporučení 

výrobce motoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 2.1 průběh De-Icingu 

2.5 Protinámrazová ochrana (Anti-Icing) 

Aplikace protinámrazové ochrany zabezpečí, že se po určitý časový úsek nebude 

námraza na povrchu letadla vytvářet. Toho je dosaženo nástřikem protinámrazové kapaliny 

(obr. 2.2). Pro efektivní ochranu je zapotřebí, aby byl povrch letadla čistý a zbavený veškeré 

námrazy a sněhu. Pro zabezpečení maximální ochrany by měly být použity kapaliny typu II, 

popřípadě IV. Při jejich aplikaci není vyžadován tak vysoký tlak a průtoková rychlost jako 

v případě kapaliny typu I. Je však nutné použití speciálního čerpadla (např. membránového), 

aby nedošlo k narušení polymerových řetězců. 
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Proces nanášení protinámrazové kapaliny by měl být nepřerušovaný a co možná 

nejkratší. Aplikace by měla být provedena nejlépe těsně před letem, aby nedošlo k překročení 

času výdrže, což by mělo za následek nutnost opětovného nanesení ochrany. Kapaliny těchto 

typů jsou záměrně zabarveny, aby byla možná vizuální kontrola pokrytí při nanášení. Tato 

ochrana steče po dosažení určité rychlosti při vzletu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.2 Aplikace protinámrazové ochrany 

 

2.6 Omezení při aplikaci 

o Během postřiku musí být veškerá mechanizace v poloze předepsané výrobcem letadla. 

o Při odmrazování by motory měly být vypnuty, případně spuštěny jen na volnoběh. 

Pomocná hnací jednotka se obvykle vypíná nebo je nastavena do režimu, který pro 

odmrazování doporučí výrobce. 

o Postřik nesmí být prováděn přímo na kabeláž, senzory a elektrické systémy, vstupy 

motorů, výfuky, kola a brzdy. 

o Ošetření by mělo být symetrické, aby se předešlo aerodynamickým problémům. 

o Proud kapaliny by neměl být směrován přímo na okna pilotní kabiny ani na okénka 

prostoru pro cestující.  
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o Dveře se nesmí uzavřít dříve, než je odstraněn veškerý sníh a led z jejich 

bezprostředního okolí. 

o Při použití kapalin typu II a IV musí být odstraněny veškeré stopy, které by mohly 

bránit posádce letadla ve výhledu. 

o Pokud z povrchu odstraňujeme led a sníh, je třeba zabránit jeho hromadění a 

zachytávání na místech nerovností či různých technických otvorů.  

o Před nahozením motorů je potřeba zkontrolovat nejen přední, ale i zadní stěny lopatek. 

o Prohlídka prováděná po odmrazení musí být v souladu s patřičnou příručkou pro daný 

typ letadla. [6] 

2.7 Informace pro posádku 

Po ukončení procesu odmrazování a ochrany musí být posádka informována o 

provedených operacích. Pozemní personál se musí ujistit, že tyto informace posádka letadla 

má. Zpráva obsahuje výsledek finální kontroly po odmrazování provedené kvalifikovaným 

pracovníkem, ve kterém je potvrzeno, že všechny kritické časti letadla jsou očištěny od 

veškerého ledu a sněhu. Dále pak nezbytné informace o protinámrazové ochraně, ze kterých si 

posádka dokáže na základě aktuálního počasí a teploty odvodit čas výdrže, tedy čas, po který 

bude letadlo kapalinou chráněno. 

Na základě doporučení Asociace Evropských Aerolinií [6] se používá standardizovaný 

kód, který je složen ze čtyř částí. Ten poskytne posádce veškeré důležité informace. Předání 

tohoto kódu posádce je posledním krokem odmrazovací procedury. 

Ukázka používaného kódu: 

ISO Type I/50:50/19.00 UTC/20 Jan 2010   

ISO Type I - Typ použité kapaliny 

50:50 – koncentrace, tedy 50% kapaliny, 50% vody 

19.00 UTC – Čas kdy začala aplikace 

20 Jan 2010 – Datum 
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2.7.1 Odvozování času výdrže 

Při použití jen jednoho kroku odmrazovacího a ochranného procesu se počítá čas od 

jeho začátku. V případě dvoukrokového se počítá čas od začátku druhé fáze. Po uplynutí 

stanoveného času již nelze garantovat ochranu před tvorbou námrazy a je nutné projít tímto 

procesem znovu. [7] 

2.8 Typy odmrazovacích kapalin 

Letecké odmrazovací kapaliny se dle druhu dělí na: Typ I, Typ II, Typ III, 

 Typ IV. V těchto kapalinách můžeme najít dvě chemikálie potlačující mrznutí. Jde o 

propylen glykol a ethylen glykol [1]. Kapaliny jsou rozděleny do skupin na základě svých 

vlastností: 

o Typ I  má nízkou viskozitu a je používán pro odstraňování ledu a sněhu z povrchu 

letadla. Do této kapaliny nejsou přidávány žádné zahušťovací látky. Obsahuje 

minimálně 80% glykolu a zbývající část tvoří voda, inhibitory a smáčedla. Inhibitory 

fungují jako ochrana před korozí, zatímco smáčedla pomáhají vytvořit jednotnou vrstvu 

kapaliny. Viskozita závisí na venkovní teplotě a množství vody, se kterou se kapalina 

mísí. Nejpoužívanější mix je 50:50. Míšením s vodou se viskozita ještě více snižuje, což 

má za následek i snížení bodu mrazu kapaliny a její lepší stékání z povrchu.  

o Typ II je ne-newtonovskou kapalinou a je aplikován z důvodu protinámrazové ochrany 

na již čistý povrch letadla. Obsahuje zahušťovadla, která zabezpečují vysokou 

viskozitu. Dále pak minimálně 50% glykolu, inhibitory, smáčedla a vodu. I když je 

obsah zahušťovadla pouze 1%, dává kapalině spolu se smáčedly specifické vlastnosti, 

díky kterým vytvoří na povrchu letadla rovnoměrnou ochrannou vrstvu, která pak po 

určitý čas chrání před namrznutím. Při vzletu je letadlo obtékáno stále silnějším 

proudem vzduchu a při dosažení určité rychlosti je viskozita kapaliny narušena natolik, 

že veškerá ochrana steče. 

o Typ III má také protinámrazový charakter a byl vyvinut pro letadla s nižší rychlostí 

rotace při odpoutání. 

o Typ IV má stejnou funkci a podobné složení jako Typ II, avšak umožňuje delší čas 

výdrže, tedy čas, po který dokáže protinámrazová kapalina plnit svůj účel. Toho lze 
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dosáhnout také zvyšováním viskozity, což má za následek tlustší ochrannou vrstvu a 

tedy vlastnost pojmout více vody před tím, než začne mrznout. 

V současné době jsou nejpoužívanějšími kapaliny typu I, II a IV [12]. Odmrazovací 

kapaliny mohou být obecně používány v různých množstvích a koncentracích tak, aby plnily 

specifické požadavky. Například pokud nám jde o snížení spotřeby kapaliny typu I, můžeme 

toho dosáhnout tak, že se budeme věnovat včasné prevenci ještě před tím, než nastanou 

vhodné podmínky pro vznik námrazy. Spotřebu je také možno zredukovat vhodnou volbou 

koncentrace postřiku v závislosti na venkovní teplotě. Všechny typy kapalin totiž mají 

tabulkově určeny vhodné koncentrace pro určité teplotní podmínky, stejně tak jako minimální 

teploty, při kterých dokáží plnit svůj účel (Příloha A). 

2.9 Skladování a manipulace s protinámrazovými kapalinami 

Protinámrazové kapaliny jsou chemické produkty a musí se s nimi proto zacházet dle 

určených pravidel. Během manipulace s těmito kapalinami je třeba vyhýbat se jakýmkoliv 

zbytečným únikům, dodržovat pokyny výrobce a především dodržovat veškeré 

environmentální a zdravotní aspekty plynoucí z předpisů. Je zakázáno míchat kapaliny od 

různých výrobců.[8] 

Je důležité hlídat kontaminované provozní plochy z důvodu výrazně zvětšené 

kluzkosti. Vrstva těchto kapalin může znamenat zvýšené bezpečnostní riziko pro pozemní 

dopravní prostředky pohybující se po těchto plochách.  

o Zařízení pro manipulaci. Především struktura kapalin typu II a IV je relativně složitá a 

vyžaduje specifické způsoby manipulace, které musí vyhovovat předepsaným 

požadavkům. Nejdůležitějším z nich je zachování vysoké viskozity. Tu zajišťují 

zahušťovadla na bázi polymerových řetězců, která jsou velice citlivá na zacházení. Je 

třeba se vyvarovat jejich narušení, což může být následkem nadměrného přehřátí 

kapaliny, nevhodného skladování či špatné manipulace při přečerpávání, případně 

mixování. Proto je důležité, aby jak skladovací nádrže, tak i speciální odmrazovací 

vozidla vyhovovaly veškerým požadavkům. Příkladem mohou být specifická čerpadla, 

která jsou používána na těchto vozidlech. K narušení polymerových řetězců může dojít 

při nerovnoměrném pohybu kapaliny, což by mělo za následek vzájemné kolize těchto 

řetězců a jejich následné roztrhání. Proto se používají speciální membránová čerpadla, 
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která dokáží přečerpávat kapaliny s obsahem polymerů bez toho, aby došlo k jejich 

narušení.[1] 

o Skladování. Je důležité, aby byly protinámrazové kapaliny skladovány pouze 

v nádržích k tomu určených. V případě použití kovových nádrží je potřeba pravidelně 

kontrolovat výskyt koroze. Pokud je objevena, musí být zajištěna výměna nádrže. Při 

skladování je nezbytné dodržovat pokyny výrobce.[6] 

o Aplikace. Problematika čerpadel je již zmíněna výše. Pro samotný postřik musí být 

použity i specifické hubice, dle doporučení výrobce. 

o Ohřev. Při ohřevu je nutné dodržovat veškeré specifikace uváděné výrobcem. 

Nebezpečné je zejména přehřátí kapaliny. Je proto doporučeno provádět pravidelné 

kontroly refrakce a viskozity, čímž je zaručena použitelnost kapaliny. 

2.10  Další způsoby odmrazování 

o Odmrazování proudem horké vody. Tento způsob dokáže znatelně snížit množství 

spotřebovaných odmrazovacích kapalin. Teplota směsi horké vody a těchto kapalin by 

při aplikaci na povrch letadla neměla být nižší než 60°C. Efektivita tohoto systému je 

z největší části závislá na venkovní teplotě.  

o Použití silného proudu vzduchu. Technika vhodná především pro odstranění suchého 

a prašanovitého sněhu z povrchu letounu. Pokud je na některých částech sníh vlhký, 

můžeme do proudu vzduchu přimíchat i odmrazovací kapalinu. Vytvoříme tak hybridní 

systém, který bude v tomto případě efektivnější. Odstraňování sněhu pomocí 

vysokotlakého vzduchu je v současnosti velmi oblíbené a velké množství aerolinií jej 

zahrnulo do svých provozních postupů[8]. Tato metoda je oblíbená z několika důvodů: 

• Za určitých podmínek může být čas potřebný k očištění letadla od sněhu 

výrazně zkrácen 

• Množství používaných odmrazovacích kapalin je výrazně zredukováno. Stejně 

tak se snižuje frekvence doplňování kapaliny v nádržích odmrazovacích 

vozidel 
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• Díky minimálnímu množství použité kapaliny není tolik zatěžován systém 

čištění odpadních vod 

 

Dalším způsobem boje proti námraze je parkování letadel v hangárech. To 

zabraňuje sněhu a ledu v usazování na povrchu letadla. Pokud nevystavíme letadlo působení 

sněhu a ledu až do chvíle těsně před vzletem, je množství odmrazovacích kapalin potřebných 

pro ošetření letadla menší. Obvykle stačí použít jen kapalinu typu IV. Efektivita tohoto 

způsobu je závislá na několika faktorech. Rozhoduje velikost letadla, kapacita hangárů, 

hustota provozu na letišti, atd. Toto řešení je tedy vhodné především pro menší, nevytížená 

letiště. 

2.11  Odmrazování a životní prostředí 

Pro samotný proces odmrazování je na každém letišti určen prostor. U menších letišť 

se často setkáváme s odmrazováním přímo na odbavovací ploše, u těch větších pak obvykle 

bývá definován prostor přímo k tomu určený. Umístěn bývá obvykle co nejblíže ke vzletové 

dráze, aby tak nedocházelo ke zbytečným zdržením a ztrátě funkčnosti protinámrazového 

postřiku. Ve všech případech by však měl být zajištěn kanalizační svod používaných kapalin.  

Současné metody odmrazování s sebou nesou několik nepříznivých efektů na životní 

prostředí. Kapaliny jsou navrženy tak, aby se na draku letadla udržely po určitý čas. Výzkumy 

bylo zjištěno, že při odmrazování steče 80% kapaliny typu I a 10% kapaliny typu IV na 

plochu, na níž tento proces probíhá[8]. U kapaliny typu IV je žádoucí, aby na letadle setrvala 

déle a zabránila tak vytvoření námrazy těšně před letem. Většina však steče při provádění 

vzletu. Není proto možné zachytit veškeré odmrazovací kapaliny a ty pak mohou 

kontaminovat půdu, řeky či jiné vodní plochy. Bylo identifikováno několik dopadů na životní 

prostředí [8]: 

o Nepříznivý vliv na vodní živočichy a rostliny, který může vést až k jejich úhynu 

o Možná kontaminace spodních vod a přírodních zásobáren pitné vody 

o Pěnění a zabarvování povrchových vod 

o Výpary a zápach mohou způsobit bolesti hlavy a jiné zdravotní problémy personálu 

zajišťujícímu odmrazování 
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2.11.1 Metody jímání a usklad ňování použitých odmrazovacích kapalin 

Je několik různých způsobů praktikovaných na letištích pro snížení environmentální 

zátěže a dodržení veškerých požadavků s tím spojených. 

o Svody a kanalizace. Základní systém zabraňující úniku kontaminovaných kapalin do 

okolí.  

o Vozidla pro sběr glykolu (GRV). Pomocí speciálního nasávacího systému je možná 

kolekce kapalin přímo z kontaminované plochy. Následně jsou odvezeny k dalšímu 

zpracování. Tento systém se dá jednoduše používat v kooperaci s většinou dalších 

způsobů sběru kapalin.  

o Blokační systémy a pumpy. Fungují na principu dočasného zablokování částí 

kanalizace či odtoků. V těchto prostorech jsou pak kontaminované kapaliny jímány a 

následně odčerpávány. K tomu mohou být použita jak speciální vozidla, tak různé 

čerpací systémy a pumpy. Poté jsou kapaliny dopravovány k čištění. 

o Venkovní nádrže. Poskytují možnost dočasného uložení použitých odmrazovacích 

kapalin a vody. Mohou být využity jako usazovací nádrže, kde postupem času dochází 

k separování různých znečisťujících složek. Na některých letištích se do těchto nádrží 

přidávají speciální mikroskopické bakterie, které dokáží biologicky degradovat 

kontaminované kapaliny. Nevýhodou však může být potřeba velkého prostoru a to, že 

takovéto venkovní vodní plochy často přitahují divoké zvířata. To může mít dva 

nepříjemné následky. Tím prvním je nebezpečí, které vytvářejí zvířata jako například 

ptáci a vysoká zvěř pro provoz na letišti. Tím druhým pak nebezpečí otravy pro 

samotnou zvěř. 

o Vnit řní (kryté) nádrže. Mohou se nacházet nad zemí či pod zemí. Využití mají stejné 

jako venkovní nádrže. Nedochází zde však k přitahování zvěře. Určitou nevýhodou 

může být obvykle menší objem a větší náklady na vybudování. Existují také tzv. 

mobilní nádrže, které mohou být po naplnění vyměněny za prázdné a odvezeny ke 

zpracování.   
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2.12  Nejnovější technologie boje proti námraze 

2.12.1 Odmrazovací za řízení portálového typu 

Tento systém se skládá z počítačem kontrolovaného pohyblivého ocelového rámu 

osazeného tryskami. Celý rám se pohybuje podél stojícího letadla, zatímco počítač řídí jeho 

činnost tak, že aktivuje a vypíná trysky dle aktuální potřeby a typu letadla, které je 

odmrazováno. Rychlost pohybu konstrukce je nastavována dle aktuálního počasí a míry 

kontaminace letadla. Samotný rám je 70m široký a 21m vysoký, což vyhovuje i letadlům 

velikosti Boeingu 747.  

Tento systém byl testován například na letišti v Mnichově. Jeho součástí je i 

kanalizační systém určený pro sběr použitého glykolu a přímo v areálu letiště se nachází 

zařízení pro jeho následnou recyklaci.[8] 

Použití tohoto systému má několik výhod. Snižuje se spotřeba používaného glykolu, 

vzhledem k počítačové řídící jednotce není náročný na obsluhu a množství zachycených 

kapalin, které je možno recyklovat, je až 80%. I přes tyto výhody však nebudí příliš velký 

zájem ze strany provozovatelů letišť. Vybudování takovéhoto systému je relativně nákladné a 

jednou z největších překážek je potřeba dostatečně velkého prostoru pro jeho umístění. I přes 

větší rychlost odmrazování oproti klasickým odmrazovacím vozidlům může mít jeho použití 

za následek opoždění letu. To je zapříčiněno tím, že neumožňuje odmrazení vstupů motorů, 

podvozku a spodních částí křídel. Z tohoto důvodu musí dojít k dokončení odmrazování za 

pomocí odmrazovacích vozidel. 

Dle informací uváděných v dokumentech organizace EPA[8] se však v současné době 

tento systém příliš nepoužívá a na některých letištích přistoupili k jeho rozebrání. Stále se 

ovšem pracuje na jeho možném vylepšení pro budoucí použití. 

2.12.2 Systém IceWolf 

Společnost Global vyvinula tento systém kombinující stacionární zařízení pro 

odmrazování s klasickými mobilními prostředky. Jde o několik stanic trvale umístěných 

přímo na odmrazovací stojánce. Jejich součástí jsou podzemní či nadzemní nádrže na glykol a 

vodu umožňující ohřev, speciální čerpadla a pohyblivá ramena s tryskami a kabinami 

obsluhy. Tyto stanice dokáží poskytnout odmrazení a ochranu ve stejném rozsahu jako 

odmrazovací vozidla. Jejich výhodou je velký objem nádrží, možnosti použití 

sofistikovanějších způsobů distribuce a ohřevu kapaliny, které by svou vahou či velikostí 
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nevyhovovaly nárokům pro umístění na vozidlech, a také menší náklady na provoz. Obsluha 

každé z těchto stanic je zabezpečena jedním kvalifikovaným operátorem.  

První generace tohoto systému byla v roce 1993 postavena na letišti v Pittsburghu 

(obr. 2.3, 2.4) a dle informací publikovaných výrobcem bude na základě kladných reakcí ze 

strany operátorů i aerolinek v blízké době dále modernizována. [13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Obr. 2.3 a 2.4 Systém IceWolf na Pittsburghském letišti 

 

2.12.3  Systémy využívající infra červenou energii 

Tento způsob umožňuje rozpouštět led a sníh za pomocí záření vytvářeného na bázi 

zemního plynu. Infračervená energie neohřívá okolní vzduch a nemá ani vliv na teplotu uvnitř 

letadla. V současné době jsou v tomto odvětví zastoupeny dvě hlavní technologie a to 

InfraTek a IceCat. 

2.12.4 InfraTek 

Systém společnosti Radiant Energy Corporation se skládá z infračervených 

generátorů, které jsou umístěny na speciální konstrukci podobající se hangáru bez čelní a 

zadní stěny (obr. 2.5).  

Díky zemnímu plynu vznikají v generátorech infračervené vlny, které dokáží roztopit 

sníh i led. Jakmile je povrch letadla zbaven veškeré vody, dopadající vlny se začnou odrážet, 

tedy nejsou povrchem pohlcovány a ten se proto nezahřívá. Vše je navrženo tak, aby obsluhu 

zvládl jeden člověk, a proto je většina probíhajících procesů řízena za pomocí počítače. 
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Generovaná energie může být nastavována dle aktuální situace. Tedy například dle typu 

letadla, množství kontaminace či venkovní teplotě. Při testech v roce 1996 byla na letadle 

Boeing 727 naměřena doba odmrazování 7 minut, což je téměř stejná doba jako při 

konvenčním odmrazování kapalinami.[15] 

V roce 2006 byly instalovány tři tyto systémy. Dva ve Spojených Státech Amerických 

(Mezinárodní letiště JFK v New Yorku a Liberty v Newarku) a jeden v Norsku (Mezinárodní 

letiště Gardermoen v Oslu). Největší zařízení bylo instalováno v New Yorku a bylo navrženo 

pro letadla až do velikosti Boeingu 747-300. Následnými testy bylo zjištěno, že při použití 

tohoto způsobu odstraňování námrazy, se množství potřebné odmrazovací kapaliny 

zredukovalo o 90%, což by v budoucnu pro některé společnosti mohlo znamenat značné 

úspory. Poplatky jsou v tomto případě tarifní, odvíjející se od velikosti letadla. 

Přestože je tento systém ve vývoji již od roku 1990, má velké problémy 

s prosazováním se do širšího použití. Důvodů může být několik: 

o Díky velkým rozměrům konstrukce pro InfraTek se na již zavedených letištích hledá 

velice těžko místo, kam by jej bylo možné umístit. Počítat se musí jak s polohou 

vhodnou pro odmrazování, tak s omezeními, která vycházejí z ochranných pásem 

některých navigačních prostředků.  

o Při provozní špičce letiště a velkém náporu letadel by se díky své konstrukci mohl stát 

místem, u kterého by docházelo k jejich hromadění a případným zdržením. Proto je 

vhodné vzít v úvahu statistiky o provozu a na základě těch poté postupovat. 

o I když je použití odmrazovacích kapalin znatelně zredukováno, nedokáže tento systém 

zajistit protinámrazovou ochranu, a proto je stále nutné mít k dispozici i klasické 

protinámrazové řešení.  

o Cena přibližně okolo 9,5 mil dolarů může být při rozhodování o zavedení do provozu 

brána jako nadstandardní investice. 

o Při zkušebním provozu v Norsku prokázal tento systém nedostatečnou spolehlivost při 

tamních velice nízkých teplotách, a proto nemohl být zaveden do plného provozu.[8] 

I přes všechny výše zmíněné problémy se na této technologii dále pracuje a jsou 

testována různá vylepšení.  
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obr. 2.5 Konstrukce systému InfraTek 

2.12.5 Ice Cat 

Společnost Infra-Red Technologies vyvinula systém fungující na podobném principu 

jako InfraTek. Rozdíl je jen v tom, že nevyužívá žádnou pevnou konstrukci. Generátory 

infračerveného záření jsou připevněny k pohyblivému ramenu na speciálním vozidle. [16] 

Tento způsob je efektivní především u letadel menších rozměrů a helikoptér. Lze jej 

použít i při odmrazování větších strojů, v tomto případě je však nutné mít k dispozici větší 

počet speciálních vozidel k tomu určených.  

2.12.6 Technologie temperované páry 

Využívá mixu vzduchu a horké páry, kterým odstraňuje námrazu z povrchu letadel. 

V závěrečné fázi je pak celý drak vysušen samotným horkým vzduchem. Vše je prováděno ze 

speciálního vozidla, jehož součástí je i zařízení pro zajištění konstantní teploty vzduchu. 

Zkouškami bylo prokázáno, že z průměrného dopravního letadla (přibližné velikosti B737) 

dokáže tento systém odstranit 6cm vrstvu sněhu a 2cm vrstvu ledu během přibližně deseti 

minut. Prokázal se tak jako potencionálně výhodný, zejména díky velké úspoře odmrazovací 

kapaliny typu I. 
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2.12.7 Technologie ve vývoji 

o Dr. Viktor F. Petrenko z Thayer School Of Engeneering vyvíjí systém pulzního elektro-

termálního odstraňování ledu. Tato technologie využívá krátkých pulzů, které dokáží 

narušit a rozbít souvislou ledovou pokrývku. [18] 

o Vědcům z německého Fraunhoferova ústavu se podařilo vytvořit povlak z proteinů 

arktického platýze, kterého tato látka chrání před zmrznutím v extrémních teplotních 

podmínkách. Je potřeba dostat proteiny do nátěru/povlaku takovým způsobem, aby vše 

drželo pohromadě, ale proteiny stále měly dostatek volnosti k vazbě na drobné ledové 

krystalky. Žádoucí vlastnosti směsi zajišťují další dodatečně přidané látky. [19] 
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3 Odmrazovací postupy a technika na letišti Ostrava-

Mošnov 

Tyto postupy obsahují doporučené metody odmrazování letadel na zemi za účelem 

získání aerodynamicky čistého povrchu letadla. Je-li povrch letadla pokryt jinovatkou, musí 

být před odletem odmrazen. Pokud padají mrznoucí srážky a existuje nebezpečí jejich 

namrznutí na letadla těsně před odletem, je nutné provést preventivní postřik. Pokud je nutno 

odmrazit i aplikovat preventivní postřik, může být toto vykonáno v jednom nebo dvou 

krocích. Výběr postupu s jedním nebo dvěma kroky závisí na povětrnostních podmínkách, 

dostupném vybavení, kapalinách a času výdrže, kterého je potřeba dosáhnout.  

Většina těchto postupů je popsána v předchozích kapitolách, a proto se budu dále 

věnovat výcviku personálu, kontrole kvality a konkrétnímu vybavení, které má Mošnovské 

letiště k dispozici.   

3.1 Výcvik personálu a kvalifikace 

Personál, provádějící odmrazování a ochranu proti námraze, musí být teoreticky a 

prakticky vyškolen. 

Personál s uvedeným základním výcvikem musí být periodicky doškolován před 

započetím zimního období a v případě nutnosti i během tohoto období. Jak základní, tak roční 

udržovací výcvik pozemního personálu musí být veden k získání a udržení zevrubné znalosti 

postupů odmrazování, včetně osvojení nových postupů a skutečností. Úspěch výcviku musí 

být zajištěn zkouškou / hodnocením, která pokryje celý rozsah výcviku. 

Noví pracovníci musí absolvovat také praktický výcvik pod dohledem zkušených 

pracovníků. Minimální doba výcviku je dva měsíce. 

Po absolvování a přezkoušení může pracovník samostatně obsluhovat odmrazovací 

zařízení a provádět prohlídku letadla po odmrazení. Z absolvování tohoto výcviku musí být 

záznam. 

Teoretická zkouška musí být v souladu s EASAPART 66 / JAR-66 nebo obdobným 

předpisem. Dostačující úspěšnost musí být 75% a jen osoby, které složily zkoušku, jsou 

kvalifikovány pro provádění těchto činností. [5] 
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3.1.1 Minimální rozsah výcviku plynoucí z p ředpis ů: 

o účinky námrazy, ledu, sněhu a rozbředlého sněhu na výkony letadla 

o základní charakteristika kapalin pro odmrazování 

o základní techniky odstraňování námrazy, ledu, sněhu a rozbředlého sněhu z povrchu 

letadla a preventivního postřiku 

o postupy při odmrazování všeobecně a specifický přístup pro jednotlivé typy letadel 

o požadované druhy kontrol 

o vybavení a zázemí pro odmrazování 

o bezpečnostní opatření 

o nouzové postupy 

o tabulky pro aplikaci a omezení času výdrže 

o kódy a komunikační postupy při odmrazování 

o ohledy na životní prostředí – místo odmrazování, podávání zpráv o úniku kapaliny, 

zacházení s nebezpečným odpadem 

o nové postupy a vývoj, zkušenosti získané z předešlých zimních období 

o podmínky, které mohou vést k tvorbě ledu na letadle 

3.1.2 Ochrana personálu  

Při delším působení může glykol způsobit poškození kůže a sliznic. Osoby pracující 

s uvedenými kapalinami se proto musí vyvarovat delšímu styku s nimi a musí používat 

rukavice, brýle a masku. Vzhledem ke kluzkosti povrchu kontaminovaného odmrazovacími 

kapalinami musí personál při pohybu po těchto plochách dbát osobní bezpečnosti.  

V případě, že se personál pohybuje po povrchu křídla, musí se pohybovat opatrně a 

vstupovat pouze do míst, kde je prováděno ošetření. Musí být vybaven předepsanou obuví a 

být zabezpečen proti uklouznutí.[6] 

3.2 Používané pozemní prostředky 

Nejdůležitějším prostředkem pro rozstřikování kapalin při odstraňování námrazy a 

ochraně proti námraze je mobilní odmrazovací zařízení. V podstatě je to nádrž, ohřívací 

zařízení s regulací a rozprašovací zařízení na automobilovém podvozku.  
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Pracovní místo operátora je v kabině, umístněné na hydraulicky ovládaném rameni. 

Kabina je vybavena přívodními hadicemi pro postřik a rozprašovací tryskou. Použité 

prostředky musí být v dobrém stavu a pravidelně kontrolovány. 

3.2.1 Pozemní prost ředek schválený pro použití na letišti Ostrava-Mošno v 

Schválené prostředky pro odmrazení na letišti Ostrava jsou odmrazovací vozidla 

GLOBAL 8000 TEAP. Obsluha má k dispozici dvě tato vozidla. [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 3.1 GLOBAL 8000 TEAP 

3.2.2 Technické parametry odmrazovacího vozidla GLO BAL 8000 TEAP: 

Motor Mercedes MBE 900 170Hp 

Délka - 10,2m 

Šířka - 2,4m 

Výška - 3,6m 

Pracovní výška - 13,1m 

Dvě nádrže: 

o Premix I 50/50%  - 7192 l 

o Neředěná II 100% - 757 l 

Čerpadla: 

o odstředivé pro premix kapaliny typu I 

o membránové pro neředěnou kapalinu typu II 
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Ohřívač se 4 topnými tělesy (227 l/min) 

Pomocný motor Deutz 258 Hp (pohon zvedacího zařízení, čerpadel a systému Air Plus) 

Tryska s dvojím nastavením tlaku: 

o De-Icing -150 Psi / 227 l/min 

o Anti-Icing 50 Psi / 76 l/min 

 

3.3 Program zajištění kvality 

Tento program zajišťuje dodržení odpovídajících částí JAR OPS 1.345 a musí být 

ustaven na všech stanicích, kde se obvykle provádí odmrazení a preventivní postřik, nebo kde 

místní podmínky mohou pravidelně vést k požadavkům na provedení odmrazení a 

preventivního postřiku. 

Společnost odpovědná za provedení odmrazení a preventivního postřiku musí zajistit 

vozidla a vybavení, kapaliny, výcvik a postupy v souladu s nejnovějším vydáním doporučení 

AEA. 

Osoba provádějící odmrazení je odpovědná za provedení úkolu v souladu s požadavky 

uvedenými v nejnovějším vydání Manuálu údržby letadla a doporučení AEA[6]. 

Osoba odpovědná za konečné uvolnění letadla k letu musí zajistit, aby letadlo bylo 

odmraženo v souladu s požadavky uvedenými v nejnovějším vydání Manuálu údržby letadla a 

doporučení AEA[6], na letadle byla provedena vizuální prohlídka po ošetření a všechny 

prostředky jsou v bezpečné vzdálenosti od letadla. 

Po obdržení kódu odmrazení až do vzletu, je za čistotu důležitých ploch letadla (tj. že 

jsou bez ledu, sněhu, námrazy i rozbředlého sněhu) odpovědný velitel letadla. 

3.3.1 Postupy zkoušení kapalin Typu II 

K zajištění nezbytné úrovně bezpečnosti mezi začátkem odmrazení a startem musí být 

použitá kapalina ve stavu garantovaném výrobcem a ve správné koncentraci. Kvůli možnému 

ovlivnění kapaliny ohřevem z vozidla nebo systémem dodávky kapaliny je nezbytné pro 

zkoušení kapaliny simulovat typickou aplikaci kapaliny na letadlo.[5] 

3.3.2 Metoda 

Aplikace je provedena na čistý igelitový arch (přibližně 2 x 2 m) položený na zem 

nebo na hliníkový plech. V závislosti na síle a směru větru v době odběru vzorku může být 

nutné zatížit arch na hranách, aby se nepohyboval.[6] 
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Vzdálenost mezi tryskou a povrchem musí být přibližně 3 m a kapalina musí být 

stříkána kolmo na povrch. 

Pokud se používají různé vzory nástřiku a rychlosti postřiku, odebírají se vzorky pro 

typické nastavení trysky (např. přesné, střední, hrubé) a rychlosti výtrysku pro preventivní 

postřik. 

3.3.3 Identifikace testovaných vzork ů 

Po otestování musí být každý vzorek řádně označen předepsaným způsobem: 

o Jméno a typ kapaliny 

o Identifikace vozidla pro odmrazování 

o Výtoková rychlost a vzor postřiku 

o Místo, odkud byl vzorek odebrán (tryska, nádrž vozidla, skladovací nádrž) 

o Směs (100/0, 72/25) 

o Datum odběru vzorku 

3.3.4 Postupy a druhy kontrol 

Tento postup je v souladu s programem AEA na zajištění kvality odmrazení a 

s příslušnými ustanoveními JAR OPS 1.345. Postup zajišťuje požadované standardy týkající 

se kvality kapaliny. Při zjištění rozdílů je nutné provést další šetření.[5] 

3.3.5 Kontrola dodávaných kapalin 

Před naplněním nádrže kapalinou musí být určeno, zda název a koncentrace kapaliny 

uvedená v dodacím listě odpovídá typu a koncentraci kapaliny ve skladovací nádrži. 

Vzorek dodaného produktu musí být odebrán a kontrolován z každé dodávky, než je 

naplněna skladovací nádrž nebo vozidlo. 

Kontrola dodávek kapaliny typu II se provádí: 

o vizuální kontrolou kontaminace 

o kontrolou indexu lomu 

o kontrolou pH 

o kontrolou viskozity 



 34 

3.3.6 Kontrola koncentrace 

Vzorky kapaliny, nebo směsi kapalina/voda, musí být u vozidel v provozu odebrány 

z trysky odmrazovacího vozidla denně. Provádí se kontrola indexu lomu. Vzorek musí být 

chráněn před srážkami. 

3.3.7 Kontrola oh řívané kapaliny 

Vzorky kapaliny nebo směsi kapalina/voda musí být odebrány z nádrže vozidla. 

Obecně nesmí interval odběrů přesáhnout dva týdny, ale může být upraven v souladu 

s místními zkušenostmi. Při této kontrole se provádí kontrola indexu lomu. 

3.3.8 Laboratorní kontrola kapaliny 

Laboratorní kontrola kapaliny musí být provedena pro skladované kapaliny vždy před 

zahájením a uprostřed “odmrazovací“ sezóny a na vyžádání dopravce. Vzorky kapaliny musí 

být odebrány z nádrže a z trysek odmrazovacího vozidla. 

3.4 Komunikace 

Během odmrazování mimo stojánku musí být ustavena komunikace mezi pilotem a 

provozovatelem odmrazování dříve, než dojde k ošetření. To lze buď pomocí interkomu nebo 

pomocí rádia. Je-li použito rádio, místo čísla letu se musí v komunikaci používat registrace 

letadla nebo ocasní číslo. Během ošetření musí být všechny nezbytné informace předávány do 

kokpitu tímto způsobem (zahájení ošetření, ošetření jednotlivých částí vyžadujících deaktivaci 

letadlových systémů, kód, atd.). Kontakt s pilotem může být přerušen po dodání kódu a 

oznámení připravenosti k pojíždění.[6] 

3.5 Použití formuláře DE/Anti-icing Order Form 

Hlavním účelem formuláře je převzetí požadavku velitele letadla na odmrazení a 

případnou ochranu proti námraze před zahájením vzletu. Tento požadavek je v písemné 

formě, čímž se vyloučí možné nedorozumění. 

První část může po vyplnění podepsat pouze velitel letadla. V případě změny 

požadavku na postup odmrazení musí posádka předat zástupci handlingové společnosti nově 

vyplněný formulář podepsaný velitelem letadla. Postup odmrazení se vždy řídí podle 

formuláře, který byl podán později. 

Druhou část vyplní zástupce handlingové společnosti, který provádí odmrazení a 

ochranu proti námraze. Po vlastním odmrazení zaznamená spotřebu teplé vody, odmrazovací 
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kapaliny a zapíše časy začátku a konce odmrazení. Poté na formuláři svým podpisem potvrdí, 

že ošetření bylo provedeno v souladu s požadavky velitele letadla. 

Odpovědný zaměstnanec zpracuje formulář o provedeném odmrazení a kontrole po 

odmrazení. 

Handlingová společnost provádějící odmrazení a ochranu proti námraze archivuje 

všechny vyplněné formuláře po dobu 10 let.[6] 
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4 Využití moderních technologií na letišti Ostrava-Mošnov 

4.1 Současný stav 

Letiště Mošnov je mezinárodním letištěm s veřejnou dopravou. Pohyby jsou tvořeny 

pravidelnými i nepravidelnými linkami. Odmrazování je zde prováděno po celou zimní 

sezónu. 

Celý proces je prováděn na odbavovací ploše a veškeré použité kapaliny jsou sváděny 

do kanalizace a z té dále do čističky odpadních vod. Na letišti nefunguje žádný systém 

recyklace glykolu. Roční spotřeby se liší dle podmínek, které v zimní sezóně panují a 

samozřejmě dle vytížení letiště. Interní dokumenty letiště Mošnov[5] uvádějí, že v sezóně 

2008-2009 proběhlo 133 odmrazení se spotřebou kapalin 27 179 l. V sezóně 2009-2010 pak 

88 odmrazení se spotřebou 19 202 l. Vytíženost tedy není příliš velká, takže ani požadavky na 

odmrazovací kapacity a vliv odmrazování na životní prostředí nejsou příliš markantní. 

S nákupem nových vozidel stoupla efektivita prováděného odmrazování a letiště je do 

budoucna připraveno i k odbavení většího počtu letadel. Na letadlo velikosti například 

Boeingu 737 je potřeba přibližně 100 l odmrazovacích kapalin a časové rozmezí od 5 do 

10 minut. V případě špatných meteorologických podmínek a silné kontaminace povrchu 

letadla však může spotřeba kapalin na jedno letadlo stoupnout až k hranici 1000 l. Výhodou 

nových odmrazovacích vozidel je systém AirPlus, který dokáže za určitých podmínek 

odstranit sníh z povrchu letadla, aniž by bylo nutné použiti kapaliny typu I. To může vést 

k výrazné úspoře tohoto typu kapaliny. 

4.2 Možnosti aplikace současných trendů v odmrazování 

Vývoj technologií v letecké dopravě jde neustále vpřed a stejně je tomu i v oblasti 

odmrazování letadel. Zvláště diskutovanými tématy poslední doby jsou vztah k životnímu 

prostředí a ekonomická stránka celého procesu. Proto se také většina vyvíjených technologií 

zaměřuje právě na minimalizaci ekologické zátěže a zefektivnění používaných způsobů 

odmrazování. 

4.2.1 Plocha pro odmrazování 

Absence plochy určené výhradně pro odmrazování na Mošnově v současné době 

nepředstavuje příliš velký problém. To by se však mohlo změnit, pokud by v budoucnosti 

narostl počet pohybů v zimní sezóně. Přítomnost centralizovaného prostoru pro odmrazování 
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výrazně napomáhá zvýšení plynulosti leteckého provozu na letišti a urychluje proces 

odbavení letadel. Umístění plochy pro odmrazování blíže ke vzletové dráze také snižuje 

nároky na čas výdrže kapaliny typu II a minimalizuje počet případů, kdy musí být letadlo 

opětovně ošetřeno z důvodu jeho překročení. Kladným přínosem plochy pro odmrazování je 

také možnost umístění jímek pro zachytávání použitého glykolu. Toto řešení dovoluje 

následnou recyklaci odmrazovacích kapalin a jejich opětovné využití. Dle dokumentu 

„Aircraft Deicing Operations“ zpracovaného organizací EPA[8] vydávají některé státy 

doporučení související s objemem recyklovaného glykolu vztahující se k celkovým pohybům 

na letištích v zimní sezóně. V současné době však v Evropě neexistuje žádné přímé nařízení či 

předpis, které by recyklaci bezpodmínečně vyžadovaly. 

Výhody: 

o Zvýšení plynulosti provozu 

o Zkrácení vzdálenosti od vzletové dráhy 

o Zefektivnění systému odpadového hospodářství 

o Možnost recyklace glykolu 

Nevýhody: 

o V současné době postačuje řešení s odmrazováním přímo na odbavovací ploše 

o Finanční náklady na stavbu  

o Provozní omezení související s výstavbou 

4.2.2 Skladování kapalin 

Na Mošnovském letišti se pro skladování obou druhů kapalin používá uzavřené 

skladiště. Do tohoto prostoru se ukládají kapaliny v originálních plastových obalech o objemu 

1000 l (obr. 4.1). Tyto obaly jsou dodávány přímo výrobcem a jsou započítány v ceně 

kapaliny. Každý obal je zapečetěn plombou a náležitě označen. K plnění nádrží ve vozidlech 

se nepoužívají čerpadla. Celý obal je nadzvednut vysokozdvižným vozíkem a jeho obsah 

následně samospádem steče do nádrží ve vozidle. Tento způsob je šetrný obzvláště ke 

kapalině typu II, protože při něm nedojde k narušení polymerových řetězců zajišťujících 

potřebnou viskozitu kapaliny. Vzhledem k nebezpečí degradace tohoto typu při delším 

vystavení slunečnímu svitu jsou obaly z černého neprůhledného plastu. Celé skladiště je pak 

bez oken, čímž se zamezuje přístupu světla do celého objektu. To také napomáhá k udržování 

relativně nízké vnitřní teploty i za horkých letních dnů, kdy teplota uvnitř skladiště 

nepřesahuje hodnoty doporučené výrobcem. Po vyčerpání jsou prázdné plastové obaly určeny 
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k recyklaci, popřípadě využívány pro přípravu premixu kapaliny typu II. Využití originálních 

plastových obalů je výhodné i z hlediska dlouhodobějšího uskladnění kapalin. V těchto 

obalech nedochází k degradaci způsobené korozí či působením jiných nečistot. Stále však 

může dojít k degradaci za účasti slunečního záření či nevhodných teplot. Proto je při delším 

skladování nutné provést zkoušku kvality před tím, než dojde k plnění vozidel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1 Skladování kapalin na letišti Mošnov 

 

Na větších letištích je běžné použití klasických kovových nádrží o velkých objemech. 

Tyto nádrže mohou být nadzemní a podzemní. Plnění probíhá rovnou z cisteren dodavatele a 

následné plnění vozidel se uskutečňuje za použití speciálních membránových čerpadel tak, 

aby nedošlo k narušení struktury kapalin. Na takovýchto letištích je zapotřebí zajistit 

plynulost celého procesu, a proto nemůže být uplatňován způsob používaný na letišti 

v Mošnově. Nevýhodou těchto nádrží je nebezpečí koroze a s tím spojená nutnost častějších 

rozborů kapalin. U nadzemních konstrukcí hrozí v letních měsících nebezpečí degradace 

kapalin způsobených vysokou teplotou. Tento problém se dá ovšem eliminovat umístěním 

nádrží pod zem, kde jsou dostatečně izolovány. V současné době není Mošnovské letiště 

vytěžováno natolik, aby bylo nutné budovat objemnější centrální nádrže kapalin. Pokud by se 

ovšem výrazně zvýšil počet pohybů letadel, stávající systém by přestal vyhovovat nárokům na 

plynulost celého odmrazovacího procesu. 

Výhody při použití pevných centralizovaných nádrží: 

o Zabezpečují plynulý provoz a zrychlují proces plnění vozidel 

o Pojmou velké množství kapalin najednou 

o Při umístění pod zemí vznikají ideální podmínky pro skladování odmrazovacích kapalin 
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Nevýhody: 

o Nutnost častých kontrol kvality kapalin na základě nebezpečí koroze 

o Vyžaduje značnou finanční investici 

4.2.3 Vozidla ur čená k odmrazování 

Letiště Mošnov vlastní dvě odmrazovací vozidla Global 8000 TEAP Americké 

výroby. Každé z vozidel je osazeno dvěmi nádržemi z nichž jedna se plní premixem 50/50 

kapaliny typu I s vodou a druhá neředěnou kapalinou typu II[5]. Obsluhu tvoří dva operátoři, 

kteří musí být proškoleni požadovaným způsobem – řidič a operátor trysky. Operátor 

obsluhující trysku má své stanoviště v kompletně kryté kabině, což jej chrání před vlivy 

počasí i před používanými chemikáliemi. Pokud po provedení odmrazení zůstanou v nádržích 

zbytky kapalin, není nutné nádrže vyprazdňovat či nějak speciálně čistit. V případě, že je 

takovéto vozidlo zaparkováno bez využití po delší dobu, musí být provedena kontrola 

degradace u kapaliny typu II. Pokud nevyhoví stanoveným limitům, nesmí už být použita pro 

ochranu letadel, ale je možné její využití při jejich odmrazení.  

Pro odmrazení letadel velikosti Boeingu 737 dostačuje použití jednoho vozidla. Pokud 

je však potřeba odmrazit letadlo velikosti např. Il-76, je vhodné použití obou vozidel 

najednou. Tím se značně urychlí celý proces a minimalizuje se riziko překročení času výdrže. 

Na letištích po celém světě se používají desítky různých typů odmrazovacích vozidel. 

Výhodné je využití vozidel, k jejichž obsluze postačuje pouze jeden operátor kontrolující jak 

pojíždění, tak i pohyb trysky. Toto řešení snižuje nároky na počet potřebných operátorů a tím 

i celkové náklady. Některá vozidla jsou vybavena mixážním systémem, který dovoluje navolit 

koncentrace kapalin těsně před začátkem odmrazování v závislosti na okolních podmínkách a 

požadavku kapitána letadla. Tímto způsobem je možné dosáhnout úspory použitých 

odmrazovacích kapalin. 

Výhody současného systému: 

o Využitím 2 vozidel je letiště schopno poskytnout odmrazení i letadlům větších rozměrů 

o Celokrytá kabina chrání operátora trysky  

Nevýhody: 

o Není umožněna obsluha pouze jedním operátorem 

o Koncentrace mixu kapaliny s vodou musí být předem připravena a není možná její 

změna za provozu  
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4.2.4 Výcvik operátor ů provád ějících odmrazování 

Výcvik operátorů na letišti Mošnov je prováděn nejprve formou teoretickou, která je 

ukončena znalostním testem a poté se přistupuje k praktickému výcviku přímo na vozidlech 

Global 8000 TEAP. [5]  

Zajímavou alternativou, která se však zatím při výcviku na Mošnově nepoužívá, je 3D 

simulátor vyvinutý společností Global (obr. 4.2). Za použití počítače a běžně dostupného 

hardwaru je možné simulovat proces odmrazování letadla z pozice operátora trysky. Tento 

způsob nemůže plně nahradit praktický výcvik prováděný přímo na vozidlech, avšak může 

být používán doplňkově pro osvojení základních návyků i pro následný trénink různých 

situací. Používání tohoto systému vede k výrazným úsporám paliva i odmrazovacích kapalin, 

které by jinak musely být při výcviku použity. Snižuje se i riziko poškození letadla, které 

může být způsobeno nesprávnou manipulací s odmrazovacími prostředky. Celý software je 

plně přizpůsobitelný a umožňuje mnoho různých nastavení jako například plně 

modifikovatelný systém řízení počasí, rychlosti větru, intenzity, druhu srážek atp. V programu 

jsou také zastoupena letadla všech hmotnostních kategorií. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.2 3D simulátor firmy Global 
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Výhody plynoucí z používání simulátoru odmrazování: 

o Výrazná úspora nákladů 

o Široká paleta nastavení 

o Minimální náklady na zavedení 

o Možnost tréninku různých situací za podmínek, které by jinak nebylo možné realizovat 

Nevýhody: 

o Hardware používaný simulátorem není přesnou kopií vybavení kabiny odmrazovacího 

vozidla 
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Zhodnocení dosažených cílů 

Ve své bakalářské práci jsem splnil cíle, jenž byly stanoveny v zadání bakalářské 

práce. Jednalo se o seznámení s problematikou odmrazování letadel a popis technologií, které 

se v současné době používají či teprve vyvíjí. 

 Na základě získaných znalostí jsem poté porovnával využívání moderních trendů se 

stavem, který v současnosti panuje na letišti Ostrava – Mošnov. Dále jsem shrnul výhody a 

nevýhody možných řešení, které by  mohly být v budoucnu na tomto letišti aplikovány.  
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Závěr 

Hlavním cílem bakalářské práce na téma „Odmrazování letadel“ bylo získat informace 

o současných technologiích v tomto odvětví a jejich následné srovnání s technologiemi 

používanými na Mošnovském letišti 

 

V první části bakalářské práce jsem se věnoval obecnému popisu celé problematiky a 

důvodům, na základě kterých je odmrazování tak důležitou součástí opatření zabezpečujících 

bezpečný provoz letecké dopravy. 

Ve druhé části jsem popsal současné moderní trendy v odmrazování letadel a způsoby 

jejich aplikace do provozu. Nejdiskutovanějšími tématy posledních let jsou především 

možnosti snižování nákladů a zejména pak snižování environmentální zátěže celého procesu. 

Tímto směrem se také ubírá většina nově vyvíjených systémů v tomto oboru. 

Ve třetí části jsem se věnoval postupům využívaným na letišti v Mošnově a 

povinnostem personálu vycházejícím z platné legislativy. Důležitou součástí celého procesu je 

důsledný výcvik personálu a systém kontroly kvality samotných kapalin. 

V poslední části jsem pak srovnal možnosti Mošnovského letiště vzhledem 

k moderním trendům v odmrazování. Díky nedávné obměně vozového parku jsou již 

pracovníci schopni efektivního odmrazování letadel jakékoliv velikosti a markantně to 

ovlivnilo plynulost celého procesu. Pokud by však v budoucnu došlo k výraznému navýšení 

pohybů letadel, bylo by třeba využít některé z efektivnějších způsobů odmrazování, jako 

například vybudování pevného stání pro odmrazování či použití velkých odmrazovacích 

nádrží. 



 44 

Seznam použité literatury 

[1] Kazda, A.: Letiská – Design a prevádzka, VŠDS, Žilina, 1995, 377 stran, ISBN 80-

7100-240-2 

[2] Oxford Aviation Training - Meteorology, Jeppesen GmbH, Frankfurt, Německo, 2002, 

543 stran    

[3] Cold Weather Operations, Airbus Industrie, Francie, 2000, 154 stran  

[4] Landsberg, B.: Aircraft Icing, Air Safety Foundation, Frederick, USA, 2008, 16 stran 

[5] Interní dokumenty letiště Ostrava-Mošnov 

[6] Recommendations for De-Icing / Anti-Icing of Aircraft on the Ground - 24th Edition, 

Association Of European Airlines, 2009, 44 stran 

[7] Doc 9640 – Manual Of Aircraft Ground De-Icing/Anti-Icing Operations, ICAO, 

Kanada, 2000, 37 stran 

[8] Airport Deicing Operations, US Environmental Protection Agency - EPA, Washington 

DC, USA, (2000), 447 stran 

[9] Letecký předpis L14  

[10] http://www.chmi.cz/meteo/olm/Let_met/namraza.pdf (8.3.2010) 

[11] http://ww.caa.govt.nz/safety_info/GAPs/Aircraft _Icing_Handbook.pdf (8.3.2010) 

[12] http://www.dow.com/webapps/lit/litorder.asp?filepath=aircraft/pdfs/noreg/183-

00048.pdf  (8.3.2010) 

[13] http://www.globalgroundsupport.com/deicers.aspx (5.4.2010) 

[14] http://akcenter.org/files/sustainable-communities/JEDI-Brochure1.pdf (5.4.2010) 

[15] http://www.energysolutionscenter.org/resources/PDFs/GT-S05_aircraft_deicing.pdf 

(5.4.2010) 



 45 

[16] http://www.infra-red.com/icecat.php (5.4.2010) 

[17] http://www.forgefx.com/casestudies/ggs/deicing-training-simulator.htm (5.4.2010) 

[18] http://www.dartmouth.edu/~news/releases/2006/03/13.html (10.4.2010) 

[19] http://scienceworld.cz/fyzika/letadla-se-mozna-dockaji-nateru-proti-ledu-913 

(10.4.2010) 

 



 46 

Seznam příloh 

 Příloha A...............................................................................................................................20 

 



 47 

Příloha A 

Tabulka přibližných časů výdrže kapalin v podmínkách tvorby námrazy: 

 

Přibližný čas výdrže [min] 
Venkovní 

teplota [°C] 

Koncentrace mixu 
kapalin typu II, III a 
IV s vodou [%/%] Typ I Typ II Typ III Typ IV 

100/0 8:00 2:00 12:00 

75/25 5:00 1:00 5:00 nad -1 

50/50 3:00 0:30 3:00 

100/0 8:00 2:00 12:00 

75/25 5:00 1:00 5:00 od -1 do -3 

50/50 1:30 0:30 3:00 

100/0 8:00 2:00 10:00 
od -3 do -10 

75/25 5:00 1:00 5:00 

100/0 6:00 2:00 6:00 
od -10 do -14 

75/25 1:00 1:00 1:00 

od -14 do -21 100/0 6:00 2:00 6:00 

od -21 do -25 100/0 

0:45 

2:00 2:00 4:00 

 

 

 


