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Cíle práce 

Cílem předložené práce je popis a úprava metodiky výcviku pracovníků pozemního 

provozu provádějících odmrazování a protinámrazovou ochranu letadel tak, aby bylo možné 

při tomto výcviku využít simulátor výše zmíněných procesů. Poté zhodnotit, jestli je použití 

takto upravených metod výcviku výhodné a to především v závislosti na možných úsporách, 

efektivitě výcviku jako takového a dopadech na bezpečnost provozu. 
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1 Úvod 

Historie zimního provozu na letištích jasně ukazuje, že odmrazování a protinámrazová 

ochrana letadel hrají velice důležitou roli v oblasti bezpečnosti letu. Letecká doprava se však 

ani v uplynulých letech bohužel nevyhnula několika nehodám a incidentům, zapříčiněných 

nesprávnými procedurami právě při zimním provozu. Šetření ukazují na některé provozní 

nedostatky, jako např. nedostatečný dohled, či špatné rozhodování personálu a pilotů při 

odmrazování a aplikaci protinámrazové ochrany, stejně jako nedodržení, popřípadě špatná 

interpretace tzv. „holdover time“, tedy času, po který protinámrazová ochrana působí. Mezi 

faktory vedoucí k těmto chybám a nesprávným rozhodnutím patří např. špatná odborná 

příprava, nedorozumění při komunikaci, nesprávné odmrazovací postupy, degradace 

odmrazovacích kapalin, dezinterpretace tabulek, příruček, atd. Je potřebné si uvědomit, že 

problematika odmrazování se netýká pouze severských zemí. Jde o celosvětový problém, 

jelikož led a námraza se mohou tvořit i při letech do jižnějších destinací. Mnohé organizace, 

firmy, ale i jednotlivci prováděli a stále provádějí výzkum v oblasti odmrazování letadel a 

přispívají tak ke zvýšení bezpečnosti letecké dopravy. Mezi organizace které se dále zabývají 

problematikou odmrazování a zavádějí nové postupy a metodiku patří AEA, SAE, ISO, 

EASA, FAA, ICAO a NASA.[9] 

Všichni pracovníci zapojení do procesu odmrazování a protinámrazové ochrany musí 

být řádně vyškoleni a kvalifikováni. To zahrnuje posádky odmrazovacích vozidel, vedoucí 

pracovníky zodpovědné za odmrazování, osoby dohlížející, pracovníky kontroly kvality, 

 letové posádky a další pracovníky vykonávající úkony související s odmrazováním, jako 

například rozmrazování motorů či senzorů horkou párou. Jsou zde sice rozdíly v postupech a 

způsobech provádění různých činností, ovšem potřeba řádné odborné přípravy a kvalifikace je 

stejná pro všechny.  

Rozhodnutí, jestli před letem odmrazovat či ne, leží jak na kvalifikované osobě z řad 

pozemního personálu, tak na posádce letadla (odpovědnost je na kapitánovi). Všechny 

zainteresované osoby musí být trénovány a proškoleny v problematice zimního provozu. Je 

důležité, aby se posádka letadla ujistila, že odmrazování proběhlo dle požadavků. Za 

provedení správného odmrazení a dodržení všech postupů je zodpovědný provozovatel 

zajištující tuto činnost a následnou inspekci může provést jen dostatečně kvalifikovaný 

pracovník.[7] 
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2 Odmrazování letadel 

2.1 Aerodynamika 

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, 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.[6] 

Chování a některé specifické výkony letadel jsou vypočítávány a testovány za 

předpokladu, že jsou všechny aerodynamické plochy čisté. Jakákoliv kontaminace může snížit 

tyto výkony a ovlivnit chování letadla. „Koncept čistého letadla“ je proto základním 

konceptem, který by měli pracovníci odmrazování brát v potaz.  

2.1.1 Působící síly 

Na letící letadlo působí 4 základní síly: vztlak, tah, tíha a odpor. Aby mohlo letadlo 

letět přímým ustáleným letem, musí být tyto síly vybalancované. Změna kterékoliv z těchto 

sil může tuto rovnováhu narušit. Takovéto změny jsou obvykle plánovaně iniciovány pilotem 

a umožňují ovládaní letadla. Může však nastat situace, kdy jsou tyto změny neplánované, 

nežádoucí a dokonce ohrožující bezpečnost letu, což je právě případ námrazy. Ta znatelně 

zhoršuje aerodynamické a letové vlastnosti letadel, především pak křídel 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. 

Dále to vede ke zvýšené spotřebě paliva a podstatně ovlivňuje vzletové (přistávací) 

charakteristiky letadel. Je proto na pracovnících odmrazování, aby zajistili pečlivé odmrazení 

letadla a následnou aplikaci protinámrazové ochrany tak, aby bylo chráněno až po fázi vzletu, 

po které mohou piloti využít preventivních protinámrazových prostředků, kterými je letadlo 

vybaveno. 
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Celé letadlo je navrženo tak, aby jeho tvar zajistil požadované obtékání vzduchu. 

Jakákoliv kontaminace může způsob tohoto obtékání narušit. Hlavní pozornost by měla být 

věnována křídlům a ocasním plochám, ale i části jako jsou sloty, klapky, křidélka, směrové a 

výškové kormidlo jsou kritické pro správné obtékání vzduchu. Je důležité, aby pracovníci 

odmrazování byli schopni identifikovat tyto kritické části, protože je jejich úspěšné odmrazení 

klíčové a má přímý dopad na ovladatelnost letadla. Samozřejmě je nutné si uvědomit, že 

veškeré časti letadla, které mohou mít vliv na obtok vzduchu, jsou zde umístěny z nějakého 

důvodu. Proto by měli pracovníci odmrazování věnovat pozornost všem těchto částem (ať už 

jde o části kritické, či nikoliv). 

Jak už bylo zmíněno výše, jednou z klíčových činností při odmrazování je důkladné 

odmrazení náběžných hran křídel. Nicméně pokud jsou vytaženy klapky, popřípadě sloty, 

dojde k rozšíření kritického prostoru pro tvorbu námrazy. Pokud má letadlo vytaženy klapky a 

sloty i při pohybu (stání) na zemi, je třeba tyto prostory důkladně zkontrolovat a v případě 

nutnosti provézt odmrazení.  

Trup letadla se neřadí k povrchům klíčovým pro tvorbu vztlaku, přesto by jeho 

kontaminace měla být odstraněna stejně jako u ostatních částí. Hlavním důvodem tohoto 

postupu je nebezpečí, že by odpadávající kusy sněhu či ledu mohly způsobit poškození 

motorů, popřípadě poškození částí letadla, které jsou kritické pro vzlet. Pro některé postupy a 

typy letadel (pokud to dovoluje výrobce), může být námraza (o malé tloušťce) na trupu letadla 

ponechána. 

Kontrolovány musí být nejen vrchní části křídel a ocasních ploch, ale i ty spodní. 

Zatímco u spodní části křidel (v oblasti palivových nádrží) je v některých případech 

tolerována námraza o malé tloušťce, u výškového kormidla je vyžadováno kompletní 

odstranění námrazy jak z horní, tak i spodní části.  

2.1.2 Vliv námrazy na vztlak 

Provedené testy ukázaly, jak může námraza o různých tloušťkách ovlivňovat 

generovaný vztlak. Nejdříve se prováděly testy na letadle bez jakékoliv kontaminace, dále na 

letadle kontaminovaném námrazou o tloušťce do 1mm a na závěr se testovala tloušťka 

námrazy přesahující 2mm. Tyto testy byly rozděleny do dvou hlavních skupin. V té první 

byly prováděny klasické vzlety, zatímco v té druhé vzlety při vysazení jedné pohonné 

jednotky. Moderní dopravní letedla jsou vybaveny motory s dostatečnou hodnotou 
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přebytečného tahu. Při klasickém vzletu tak bylo ve všech 3 případech pozorováno jen 

nepatrné snížení generovaného vztlaku. Nicméně při vzletu jen s jednou fungující motorovou 

jednotkou, byl u letadel kontaminovaných námrazou úbytek generovaného vztlaku dosti 

markantní. Proto je tak důležité kompletní odstranění námrazy z kritických ploch. 

Při dalších testech bylo zjišťováno, jakým způsobem může námraza ovlivnit pádovou 

rychlost při určitých úhlech náběhu. Bylo prokázáno, že námraza snižuje hodnotu 

maximálního úhlu náběhu (CLmax) a také rychlosti, při které může letadlo přejít do pádu. 

Čím větší byla tloušťka námrazy, tím markantnější bylo snížení uváděných hodnot. 

V některých případech dokonce ani nedošlo k aktivaci varování o blížícím se dosažení 

rychlosti pádu.[10] 

Je očividné, že kontaminace letadla bude mít vliv i na jeho aerodynamický odpor. Čím 

více je letadlo kontaminováno, tím větší je odpor a tím pádem se zvyšují požadavky na 

potřebný výkon. Nemusí se jednat jen o kontaminaci kritických částí letadla ovlivňujících 

vztlak, ale i částí jako například podvozek či trup. Tyto části musí být zbaveny sněhu a ledu 

také, protože ač přímo neovlivňují míru generovaného vztlaku, mohou nepřijatelně zvýšit 

hodnotu aerodynamického odporu. V opačném případě by pro kompenzaci takto zvýšeného 

odporu musel být použit větší tah motoru (pokud je k dispozici), což není vždy možné. 

Zvláště u vrtulových letadel to může působit potíže, protože přebytek výkonu není tak velký. 

Při odmrazování vrtulových letadel je třeba dbát zvýšené pozornosti tak, aby byla 

odstraněna veškerá námraza z povrchu vrtule. Jakákoliv kontaminace vrtule může mít za 

následek snížení její efektivity (výkonu) a v některých případech může způsobit špatné 

vyvážení s následnými vibracemi.[9] Tento problém se nevyhýbá ani turbínovým motorům. 

Zvýšené kontrole je třeba podrobit obzvláště zadní plochy lopatek turbíny, kde je také 

možnost (zvláště při delším pobytu na zemi) tvorby námrazy. To může mít za následek 

nežádoucí vibrace, snížení výkonu a v extrémních případech i poškození samotného motoru. 

2.1.3 Vliv používaných kapalin 

Odmrazovací a ochranné kapaliny mohou být někdy považovány za stejné nebezpečí, 

jaké může letadlu způsobit například rozbředlý sníh na jeho povrchu. Takovéto úvahy jsou 

však mylné. Kapaliny jsou vyráběny tak, aby se chovaly potřebným způsobem neohrožujícím 

bezpečnost. Vše je samozřejmě pečlivě aerodynamicky testováno. Je nutné si uvědomit, že 

většina kapaliny, která ulpí na povrchu letadla, je díky proudění obtékajícího vzduchu při 
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vzletu z tohoto povrchu odstraněna. Zůstane pouze tenký ochranný film, který má pouze 

zanedbatelný vliv na aerodynamické vlastnosti.[9] Hustota používaných kapalin je 

samozřejmě rozdílná (největší rozdíl je mezi kapalinou I. typu a typy II, III a IV) a logicky 

platí, že čím řidší kapalina je, tím snadněji je z povrchu odstraněna. 

Ochranná kapalina, u které je překročen „holdover time“ již dále nepůsobí tak jak by 

měla. V těchto případech je taková kapalina na letadle považována za stejně nežádoucí 

kontaminaci jako např. rozbředlý sníh. Stejně tak by měly být zbytky ulpělé kapaliny (např. 

po příletu letadla) před dalším letem a aplikací protinámrazové ochrany odstraněny.  

2.2 Počasí 

Problematika počasí je velice komplexní a může být složitější do ní proniknout. Je 

třeba si uvědomit, že zemská atmosféra je v neustálém pohybu, což vede ke spouštění 

řetězových reakcí, jejichž výsledkem je široká paleta různých projevů počasí a 

meteorologických jevů. V regionech, kde bývá zima běžnou součástí leteckého provozu je 

personál, vybavení i výcvik přizpůsoben těmto podmínkám. Problém může nastat v oblastech, 

kde zimní projevy počasí nejsou běžné. Je proto velice důležité aby pracovníci měli povědomí 

o tom proč, kde a jak se může led, ve všech svých odlišných formách (včetně sněhu), tvořit.  

2.2.1 Hlavní typy námrazy 

o LED. Rozlišujeme 3 druhy ledu: průzračný, matový a zrnitý.[14]  

• 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.  

• 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° a nižších. Při těchto teplotách vzniká porézní, nepevný led, který 

se často odlupuje.   
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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. 

 

Hlavní tvary námrazy (obr.2.1): 

o KLÍNOVITÁ (a). 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 (b). 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. 

o HRBOLKOVITÁ (c). Podobná jako žlábkovitá. Vzniká při průletu smíšenou 

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

činí značně nebezpečnou.    

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2.1 Hlavní tvary námrazy na křídlech 
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Počasí ovlivňuje nejen intenzitu, se kterou musí být odmrazování prováděno, ale také 

samotné odmrazovací kapaliny a jejich účinky. Každý z tipů kapalin má specifické vlastnosti 

a rozdílnou dobu ochrany (holdover time). V závislosti na okolní teplotě se mění i viskozita 

těchto kapalin (různě pro každý typ), což může ovlivnit jejich vlastnosti při aplikaci. 

2.3 Ochrana zdraví a bezpečnost 

Bezpečnost musí být brána v úvahu všemi stranami, které se zapojují do procesu 

odmrazování. Provozní bezpečnost, bezpečnost při zacházení s vybavením, bezpečnost letu, 

ale i osobní bezpečnost jsou elementy, jejichž zajištění by mělo být důkladně kontrolováno. 

Většina společností má k této problematice vypracovány vlastní manuály a postupy. Letištní i 

jiné vybavení musí být používáno pouze za účelem, pro který je určeno a zaměstnanci, kteří 

s tímto vybavením pracují, musí být proškoleni v jeho správném a bezpečném používání (v 

případech které to vyžadují je potřebná i speciální kvalifikace). Ač je letiště primárně určeno 

pro přistávaní a odlety letadel, nachází se na jeho plochách velké množství pozemních 

prostředků důležitých pro zajištění letištního provozu. Z pohledu bezpečnosti zde vzniká 

mnoho rizik (např. vzájemné střety pozemních prostředků, ale i střety těchto prostředků 

s letadly či osobami), které je potřeba preventivně řešit a to především vhodným 

proškolováním veškerého pozemního personálu.[10] 

Součástí práce operátora odmrazování je mnoho nepříjemných a stresových elementů. 

Nízké teploty, vítr, srážky, hluk leteckých motorů, oslňující slunce/letištní osvětlení, 

manévrování s velkým odmrazovacím vozidlem na relativně malém prostoru a odmrazování 

jako takové. I přes všechny tyto faktory muže být odmrazování prováděno bez jakéhokoliv 

rizika ohrožení zdraví a bezpečnosti, pokud je pracovníkům poskytnut správný výcvik a 

vhodné ochranné pomůcky. Pro odmrazování jsou používány dva hlavní typy vozidel. Ty 

s uzavřenou kabinou chrání operátora před většinou z výše uvedených prvků, avšak u vozidel 

s otevřeným košem je nutné věnovat větší pozornost ochraně zdraví a bezpečnosti.  

Při odmrazování z otevřeného koše je operátor vystaven také mlze a kapkám 

z aplikovaného glykolu. Je proto žádoucí, aby byl vybaven vhodným ochranným oblekem a 

dalšími ochrannými pomůckami. Mezi ty nejdůležitější patří: nepromokavý oblek, gumové 

rukavice, pevné nepromokavé boty, chrániče sluchu a bezpečnostní postroj. Ochrana sluchu je 

velice důležitá vzhledem k vysoké hladině hluku na odbavovací ploše (běžně 80 100dB, 

někdy však až 120dB). Důležité je také zabezpečit, aby měl operátor možnost pravidelně si 
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omývat ty části těla, které jsou vystaveny vnějším faktorům (ruce, tvář, krk). Tím se zabrání 

možnému podráždění kůže a sliznic zapříčiněném glykolem.  

2.3.1 Provozní bezpečnost 

Provozní bezpečnost v sobě zahrnuje bezpečnostní postupy při pohybu vozidla v těsné 

blízkosti letadla, procedury pro zacházení s vybavením, pro doplňování glykolu u plnících 

stanic (nádrží), znalost letištních procedur, pohybů letadel, nebezpečí jet blastu a podobně. 

Všechny tyto postupy a znalosti by měly být součástí výcviku. Při odmrazování a pohybu 

vozidla kolem letadla je žádoucí věnovat zvýšenou pozornost vyčnívajícím a pohybujícím se 

částem letadla tak, aby nedošlo k jejich přehlédnutí s následným poškozením. Zvýšené 

bezpečnosti by se mělo dbát i při nakládání s kapalinami, jelikož se jejich teplota může 

pohybovat v rozmezí 80 90°C. Neméně důležitá je kontrola odmrazovacích vozidel a 

vybavení před použitím (světla, bezpečnostní vypínače, hasicí přístroje, čerpadla, hydraulické 

rameno, atd.). V závislosti na počasí je třeba brát v potaz i kluzkost povrchu, po kterém se 

odmrazovací vozidlo pohybuje a přizpůsobit tomu styl řízení.  

Velice důležitou součástí pro zajištění správného a bezpečného procesu odmrazování 

je komunikace. Během té by se neměly objevit žádné komentáře přímo nesouvisející 

s prováděným odmrazováním a při jakékoliv nejasnosti musí být informace či příkazy 

zopakovány, aby nemohlo dojít k žádnému nedorozumění.  

Při procesu odmrazování a aplikace protinámrazové ochrany hrozí neustále nebezpečí 

lidského selhání. To že byl pracovník důkladně proškolen a získal potřebnou kvalifikaci, 

automaticky nezaručí jeho profesionální přístup. Tento jev je znám a dokumentován jak pro 

letové posádky, tak pro zaměstnance pozemní obsluhy. Je zaznamenáno mnoho případů kdy 

improvizace, nedodržení přesných postupů, či dokonce jejich naprostá ignorace vedly celé 

řadě incidentů (poškození letadla/odmrazovacího vozidla, poškození pozemního vybavení, 

nedodržení „holdover time“, zranění osob, atd.).[9] Je vhodné brát si z takovýchto incidentů 

ponaučení a zařadit jejich rozbor do výcviku pro získání kvalifikace.  

2.4 Odmrazovací kapaliny 

Po celém světě je používáno mnoho druhů odmrazovacích a protinámrazových kapalin 

a na trhu se pohybuje několik firem certifikovaných pro jejich výrobu a distribuci. Složení 

těchto kapalin se mění v závislosti na výrobci a regionu, ve kterém jsou používány. 
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Celosvětově nejpoužívanější jsou však ty na bázi propylen glykolu a ethylen glykolu. Letecké 

odmrazovací kapaliny se dělí do čtyř druhů: Typ I, Typ II, Typ III, Typ IV. 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 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. Odmrazovací 

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

specifické požadavky.[7] 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 
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tabulkově určeny vhodné koncentrace pro určité teplotní podmínky, stejně tak jako minimální 

teploty, při kterých dokáží plnit svůj účel. 

Jelikož jsou letadla (obzvláště ty moderní) konstruována za pomocí mnoha různých 

komplexních materiálů a tyto materiály mohou být citlivé na působení různých látek, je 

potřebné testovat vliv veškerých chemikálií, se kterými může přijít letadlo do styku, 

odmrazovací kapaliny nevyjímaje. Tyto testy probíhají tak, aby se ověřily různé aspekty 

působení těchto kapalin jako např. koroze, stabilita materiálu, hořlavost, lepkání, rozpouštění, 

atd. Při uveřejňování těchto testů obvykle společnosti neuvádějí přesný výčet chemikálií 

použitých při výrobě odmrazovacích kapalin, protože tato informace podléhá výrobnímu 

tajemství. Je však velice důležité, aby byl uveden výsledný vliv na materiály používané při 

stavbě letadel a možné rizika při použití těchto kapalin.[7] 

2.4.1 Skladování a manipulace s 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. 

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.  

• 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, které jsou velice citlivé 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, 

které jsou používány na těchto vozidlech. K narušení polymerových řetězců může dojít, 

pokud by došlo k nerovnoměrnému pohybu kapaliny, což by mělo za následek 

vzájemné kolize těchto řetězců a jejich následné roztrhání. Proto se používají speciální 
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membránová čerpadla, která dokáží přečerpávat kapaliny s obsahem polymerů bez toho, 

aby došlo k jejich narušení. 

• 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. 

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

použity i specifické hubice, dle doporučení výrobce. 

• 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. 

2.4.2 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 protinámrazová ochrana, 

nebo kde místní podmínky mohou pravidelně vést k požadavkům na provedení odmrazení a 

protinámrazové ochrany. 

Společnost odpovědná za provedení odmrazení a protinámrazové ochrany 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. 

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

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

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

prostředky jsou v bezpečné vzdálenosti od letadla.[9] 

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 
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Při přebírání dodávky odmrazovacích kapalin je nutné provést několik kontrol. Tou 

úplně nejzákladnější je kontrola objednávky jako takové, tedy jestli byla dodána kapalina, 

která byla objednána. Zaměstnanec zodpovědný za převzetí dodávky se musí ujistit, že typ, 

koncentrace a množství přebírané kapaliny koresponduje s informacemi na dodacím listu. Při 

následném ukládání či přečerpávaní kapaliny by tento zaměstnanec měl odebrat vzorek a 

provést následující testy: 

Pro typ I: 

• Vizuální test kontaminace 

• Refrakční test 

• Test hodnoty pH 

Pro typy II, III a IV: 

• Vizuální test kontaminace 

• Refrakční test 

• Test hodnoty pH 

• Test viskozity 

Vizuální test je prováděn za účelem odhalení možných viditelných nečistot, rzi 

(obzvláště při přepravě v kovových cisternách), či jiných částic, jejichž přítomnost v kapalině 

je nežádoucí. Na základě předchozích zkušeností pracovníka provádějícího vizuální test je 

možno zkoumat i barvu kapaliny a tím se ujistit o vhodné koncentraci. 

Refrakční test se provádí z důvodu kontroly správných vlastností a koncentrace 

kapaliny. Tento test je vykonáván pomocí refraktometru, který na základě refrakčního indexu 

odvodí bod tuhnutí testované kapaliny (obr. 2.2). Ten musí být v požadovaném rozmezí.  
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Obr. 2.2 Výstup z refraktometru 

Za pomocí testu pH je možné si ověřit čistotu kapaliny (nebezpečné příměsi), 

popřípadě odhalit její degradaci. Ve většině případů není k dispozici laboratoř, takže se tato 

zkouška provádí za pomocí běžných pH testerů (např. pH papírky).  

Při testu viskozity se ověřuje, je li viskozita dodané kapaliny v požadované toleranci. 

Test se provádí za pomocí kuličky, která je vhozena do měřící nádoby s kapalinou a následně 

se počítá doba, než kulička dopadne na dno. Na základě tohoto času je pak dle tabulek možné 

přibližně odhadnout viskozitu.  

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. 

Aplikace se obvykle provádí na čistý igelitový arch (přibližně 2 x 2m) 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. 

Vzdálenost mezi tryskou a povrchem musí být přibližně 3m a kapalina musí být 

stříkána kolmo na povrch. 
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Pokud se používají různé vzory nástřiku a rychlosti postřiku odebírají se vzorky pro 

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

protinámrazové ochrany. 

Po otestování musí být každý vzorek řádně označen předepsaným způsobem[10]: 

• Jméno výrobce a typ kapaliny 

• Identifikace vozidla pro odmrazování 

• Výtoková rychlost a vzor postřiku 

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

• Koncentrace 

• Datum odběru vzorku 

 

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. 

Mimo testy kvality existuje i několik doporučení pro nakládání s odmrazovacími 

kapalinami a jejich skladování: 

• Nemělo by docházet k míchání kapalin různých typů, ba dokonce ani kapalin různých 

výrobců (i pokud jde o stejný typ) 

• Pro skladování by měly být používány jen nádrže k tomu určené 

• Skladovací nádrže by měly být vyrobeny z materiálu schváleného výrobcem 

dodávaných kapalin 

• Nádrže by měly být řádně a viditelně označeny tak, aby nemohlo dojít k nechtěné 

kontaminaci uskladněných kapalin 

• Nádrže by měly být pravidelně kontrolovány na známky koroze. Pokud je nějaká 

nalezena, je třeba ji odstranit a provézt opravu nádrže 

• Skladovací teplota musí být v rozmezí udávaném výrobcem, jinak může dojít k její 

degradaci 

• Uskladněná kapalina by měla být pravidelně kontrolována na známky znečištění či 

degradace 
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Degradace kapalin může znamenat značné omezení jejich funkčnosti, a proto je 

důležité snažit se jí v co největší míře zabránit. Hlavní příčiny možné degradace jsou tyto: 

• Nízká spotřeba kapaliny (dlouhé skladování) 

• Vystavení přímému slunečnímu svitu 

• Dlouhodobé používání pohotovostního režimu u odmrazovacích vozidel, kdy je 

kapalina neustále ohřívána 

• Vysoké teploty ohřevu 

Pravidelné kontroly kvality kapalin jsou velice důležité a v žádném případě by neměly 

být podceňovány, jelikož použití kontaminovaných, degradovaných, či nevhodně 

koncentrovaných kapalin může vézt v extremním případě až k ohrožení bezpečnosti letu. 

2.4.3 Odmrazování a životní prostředí 

Odmrazovací i protinámrazová kapalina jsou chemickými produkty s určitým 

dopadem na životní prostředí. Je však nutno podotknout, že rozhodně nejde o jediné chemické 

látky používané na letištích a v žádném případě se neřadí k těm nejnebezpečnějším. I tak je 

ovšem při nakládání s nimi třeba zavádět speciální postupy. Ač je glykol biologicky 

odbouratelný, při kontaktu s podzemní vodou může mít následná reakce spotřebovávající 

kyslík dopad na životní prostředí. Problémem jsou pak také příměsi (smáčedla, zahušťovadla, 

atd.). Letiště mohou být umístěna poblíž jezer, řek, či nad zásobišti podzemních vod a proto 

jsou potřeba speciální postupy pro zacházení s odpadními vodami. Přesto že se množství 

použitých kapalin liší pro každé letiště (především v závislosti na jeho velikosti a hustotě 

zimního provozu), musí mít všechny letiště na nichž se používají odmrazovací (a jiné) 

kapaliny zpracovány postupy pro jímání a nakládání s odpadní vodou (včetně 

kontaminovaného sněhu).  

Pro samotný proces odmrazování je na každém letišti určen prostor.[3] U menších 

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

obvykle bývá definována stojánka přímo k tomu určená. Umístěna 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.  
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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 niž tento proces probíhá. 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[13]: 

• Nepříznivý vliv na vodní živočichy a rostliny, který může vézt až k jejich úhynu 

• Možná kontaminace spodních vod a přírodních zásobáren pitné vody 

• Pěnění a zabarvování povrchových vod 

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

zajišťujícímu odmrazování 

Při manipulaci s odmrazovacími kapalinami je třeba dbát zvýšené opatrnosti a vyhýbat 

se tak zbytečným únikům. Ani těm se však nedá ve všech případech vyhnout (např. při 

pojíždění či startu letadla). Doba potřebná pro degradaci glykolu ve vodě se pohybuje 

v rozmezí jednoho až sedmi dnů, takže omezování jeho úniků je třeba zabezpečit v co největší 

míře. Je však důležité si uvědomit, že environmentální zátěž je třeba snižovat především 

důkladným výcvikem pracovníků manipulujících s kapalinami, používáním spolehlivého 

vybavení a vhodnými stavebními úpravami provozních a odmrazovacích ploch. Tuto zátěž 

nelze snižovat zmenšením objemu používaných kapalin. Množství kapalin použitých při 

odmrazování/protinámrazové ochraně závisí především na kontaminaci letadla a 

meteorologických podmínkách. Letadlo musí být vždy zbaveno nebezpečné kontaminace a 

protinámrazová ochrana musí být aplikována na všechny požadované povrchy, a to bez 

jakéhokoliv omezení množství použitých kapalin. Proto je důležité zaměřit se především na 

kvalitní výcvik personálu, který nám zajistí, že množství použitých kapalin nebude zbytečně 

velké. 
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2.4.4 Metody jímaní a uskladňování použitých odmrazovacích kapalin 

Nakládání s použitými kapalinami je důležitým procesem. Je několik různých způsobů 

praktikovaných na letištích pro snížení environmentální zátěže a dodržení veškerých 

požadavků s tím spojených. 

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

okolí.  

• 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.  

• 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.   

• 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. 

• Vnitřní (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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2.5 Proces odmrazování 

Odmrazování a protinámrazová ochrana byly v průběhu let prováděny celou škálou 

různých způsobů. Od mechanického odstraňování za pomocí smetáků a škrabek, přes 

používání všemožných chemických prostředků, až po nejmodernější technologie jakými jsou 

například použití infračerveného záření, či vysokotlaké horké páry. Dodnes se však 

nepodařilo najít „dokonalou“ technologii, která by ve všech případech po celém světě 

fungovala optimálně. Asi nejvíce se tomuto optimu blíží právě používání kapalin na bázi 

glykolu, které je také celosvětově nejrozšířenější. Požadavky letišť i aerolinek se v různých 

částech světa liší a proto ani proces odmrazování a ochrany letadel za pomocí odmrazovacích 

kapalin není všude totožný. Je však několik základních pravidel a postupů, které platí 

naprosto univerzálně. Tím základním je pravidlo, které říká, že žádné letadlo s jakkoliv 

kontaminovaným povrchem nesmí vzlétnout, pokud by tato kontaminace mohla mít vliv na 

bezpečnost letu. Pro proces odmrazování z toho vyplývá, že je jedno jakým způsobem bude 

námraza (led, sníh) odstraněna, ale všechny pro let kritické části letadla musí být čisté. Proces 

ochrany před tvorbou námrazy je již více konkretizován a mohou být při něm použity jen 

certifikované kapaliny splňující ustanovené požadavky.[10]  

Před samotným procesem odmrazování je nutné provézt základní kontrolu vybavení, 

ochranných pomůcek a samozřejmě samotných kapalin (především na letištích s nízkým 

provozem, kde jsou odmrazovací vozidla odstavována v delších časových úsecích). Je také 

nutné předem určit nejvhodnější postup, který bude pro odmrazování použit. Toto rozhodnutí 

je závislé na vzájemné komunikaci mezi kvalifikovaným pracovníkem z řad pozemního 

personálu a kapitánem letadla. Různé aerolinky mohou mít různé požadavky a ty nemusí být 

vždy splnitelné na všech letištích. Proto je dohoda mezi pozemní a letovou posádkou velice 

důležitá. Součástí této dohody by měly být (mimo jiné) části letadla kde bude provedeno 

odmrazení a aplikace ochrany, typy kapalin případně jejich koncentrace (tam kde je to 

umožněno), kritické povrchy, jakékoliv nutné kontroly a postupy, které jsou specifické pro 

určitý typ letadla a měly by být brány v potaz.  

2.5.1 Koncept čistého letadla 

Koncept čistého letadla hraje klíčovou roli při zabezpečení bezpečného letu a je 

důležité, aby s ním byla seznámena jak letová posádka, tak i pozemní personál. Za čisté 

letadlo je považováno to, jehož povrch je zbavený kontaminace a kompletně čistý, případně 

situace, kdy byl povrch odmrazen a následně byla aplikována protinámrazová ochrana, která 
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neohrožuje aerodynamické vlastnosti. Pokud se na povrchu nachází dříve aplikovaná kapalina 

(u níž došlo k překročení času výdrže), nelze považovat letadlo za čisté a veškeré její zbytky 

musí být odstraněny. Za žádných okolností nesmí dojít k tomu, aby byla protinámrazová 

ochrana aplikována přes původní vrstvu kapaliny. Stejně tak není dovoleno aplikovat tuto 

ochranu rovnou, bez předchozího odmrazení a vyčištění povrchu letadla.  

2.5.2 Rozhodnutí o odmrazování/protinámrazové ochraně 

O nutnosti odmrazování rozhoduje obvykle kvalifikovaná osoba z řad pozemního 

personálu nebo letové posádky. V procesu rozhodování musí být brány v úvahu veškeré 

působící faktory (např. stav kontaminace letadla, aktuální počasí, atd.). Zodpovědnost v tomto 

procesu je určena následovně: 

• 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 

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 provézt veškeré nutné kontroly.  

• Údržba, pozemní personál. Měl by být jasně určen operátor odmrazování, či jiný 

kvalifikovaný 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 

dosažení co nejvyšší možné efektivity celého procesu.[7]  

2.5.3 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. Některé z hůře přístupných 

částí mohou být vyčištěny manuálně a následná aplikace protinámrazové ochrany nemusí být 

nutná. Takovýto postup však musí být schválen kvalifikovanou osobou z letové posádky. Jak 
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už bylo uvedeno, finální rozhodnutí o postupu při procesu odmrazování je na veliteli letadla. 

Důrazně se však doporučuje, aby v případě že kvalifikovaný člen pozemního personálu 

navrhne postup, který se zdá vhodnější pro zajištění bezpečnějšího letu, byl takovýto postup 

důkladně zvážen. Jsou určeny základní části letadla, které musí být kontrolovány vždy 

nehledě na zvoleném postupu. Patří mezi ně[10]: 

• Povrch křídla včetně náběžných hran 

• Horizontální stabilizátor (ze všech stran) 

• Vertikální stabilizátor a kormidlo 

• Trup 

• Snímače statického tlaku 

• Senzory úhlu náběhu 

• Motory 

• Veškeré nasávání či výfuky 

• Podvozky 

Velice nebezpečný může být výskyt vrstvy čirého, 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 tyto: 

• Oblast u kořene křídla 

• Jakákoliv část křídla obsahující nevyužité palivo po letu 

• 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.  
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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.   

2.5.4 Jedno/dvou stupňový proces 

Pokud je povrch letadla kontaminován námrazou, ledem, či sněhem, musí být tato 

kontaminace odstraněna. K tomu slouží proces odmrazování. Čisté letadlo pak může bez 

problémů vzlétnout. Situace se však komplikuje, pokud na základě venkovních podmínek 

(teplota, rosný bod, srážky) hrozí nebezpečí, že se námraza před vzletem znovu vytvoří. 

V takovém případě je nutná aplikace protinámrazové ochrany. Pokud je potřeba provést oba 

tyto procesy (odmrazení i ochranu), může k tomu dojít buď v jednom či ve dvou stupních: 

• Jedno stupňový proces – při tomto procesu probíhá odstranění kontaminace i aplikace 

protinámrazové ochrany najednou. Používá se jen jeden typ odmrazovací kapaliny, 

který při vhodné koncentraci odstraní námrazu a zároveň po určitou dobu ulpí na 

povrchu a tak jej ochrání proti opětovnému namrznutí. Volba správné koncentrace je 

pro tento proces klíčová (je však nutné si uvědomit, že koncentrace neovlivní dobu 

ochrany, nýbrž sníží bod tuhnutí). 
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Obr. 2.3 De icing 

• Dvou stupňový proces – tento proces probíhá za použití dvou různých typů kapalin, 

které jsou aplikovány odděleně. Nejdříve se za pomocí řidšího typu I odstraní námraza 

či sníh (obr. 2.3) a ihned poté se aplikuje jeden z dalších typů (II, III, IV), který je hustší 

a ochrání povrch letadla před vzletem (obr. 2.4). Časová prodleva mezi koncem prvního 

stupně a začátkem druhého stupně by neměla překročit 3 minuty.  

Obr. 2.4 Anti icing 

2.5.5 Interpretace času výdrže (holdover time) 

Čas výdrže neboli holdover time udává, po jak dlouhou dobu zamezí kapalina 

aplikovaná na povrch letadla opětovné tvorbě námrazy. Při použití jen jedno stupňového 

odmrazovacího a ochranného procesu se počítá čas výdrže od jeho začátku. V případě dvou

stupňového se počítá čas od začátku druhé fáze. Jakmile je tento čas překročen, je velice 
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pravděpodobné (zvláště za zhoršených meteorologických podmínek), že se začne námraza na 

ošetřeném povrchu opět tvořit. Vzhledem k jejím vlastnostem vytváří kapalina typu I, velice 

tenký tekutý povlak, jehož doba výdrže je zanedbatelná, obzvláště při teplotách blížících se 

bodu mrazu a níže. U tohoto typu kapaliny nelze prodloužit čas výdrže tím, že zvýšíme její 

koncentraci. Kapaliny typu II, III a IV obsahují navíc zahušťovadla, díky kterým vytvoří na 

povrchu letadla silnější rovnoměrnou ochrannou vrstvu, která pak chrání letadlo před 

namrznutím po delší dobu. U těchto typů kapalin platí pravidlo, které říká, že se s jejich 

zvětšující se koncentrací bude prodlužovat i čas výdrže. Logicky si tedy lze odvodit, že 

nejdelší čas výdrže budou mít neředěné kapaliny. Proto se zvláště při teplotách hluboko pod 

bodem mrazu používají výhradně kapaliny v 100% koncentraci. V tabulce (tab.2.1) zobrazené 

níže jsou uvedeny přibližné časy výdrže při různých teplotách a různých koncentracích 

kapalin. Tyto časy se samozřejmě mění v závislosti na aktuálním počasí (síla větru, sněžení, 

mrznoucí srážky, atd.) a proto je pro určení přesnější doby výdrže nutné používat konkrétnější 

tabulky dodávané výrobcem používaných kapalin.[9] 

Tab. 2.1 Přibližné časy výdrže kapalin v podmínkách tvorby námrazy  

Venkovní 
teplota [°C] 

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

Přibližný čas výdrže [min] 

Typ I Typ II Typ III Typ IV 

nad 1 

100/0 

0:45 

8:00 2:00 12:00 

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

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

od 1 do 3 

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

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

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

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

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

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

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 2:00 2:00 4:00 
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2.5.6 Aplikace kapalin 

Obecná strategie aplikace odmrazovací kapaliny[10]: 

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

kořenu, od nejvyššího bodu povrchu k nejnižšímu. Pravidlo o aplikaci shora dolů platí 

obecně, takže pokud se konec křídla nachází níže než jeho kořen, aplikace je prováděna 

od kořene směrem od trupu. 

• Trup. Je zapotřebí postříkat vršek trupu po délce osy ke kraji. Nedoporučuje se stříkat 

kapalinu přímo na okna.  

• 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. 

• 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. 

Je doporučeno, aby se protinámrazová kapalina nanesla do tří minut po kompletním 

odmrazení tak, aby nedošlo ke zmrznutí odmrazovací kapaliny o nižší koncentraci. Pokud je 

množství kontaminace na povrchu letadla velké a nedaří se dodržet tří minutový interval, 

doporučuje se provézt opětovné odmrazení kritických povrchů. Aplikace protinámrazové 

ochrany je prováděna vždy minimálně na tyto povrchy: 

• Horní strana křídla včetně náběžných hran a ovládacích ploch 

• Horizontální stabilizátor včetně náběžných hran a ovládacích ploch 

• Obě strany vertikálního stabilizátoru 

• Horní část trupu (důkladné odstranění kontaminace s následnou aplikací ochrany je 

obzvláště důležité u letadel s pohonnou jednotkou v ose trupu) 
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2.5.7 Omezení při aplikaci 

Při odmrazování a aplikaci protinámrazových kapalin je třeba dbát omezujících 

pravidel, které pro tyto procesy obecně platí. Jejich nedodržením by mohlo dojít k poškození 

letadla, či jeho částí a samozřejmě by to mohlo mít za následek ohrožení bezpečnosti letu. Ty 

nejdůležitější z nich jsou vypsány níže[10]: 

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

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

se obvykle vypíná nebo je nastaven do režimu, který je pro odmrazování doporučen 

výrobcem. 

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

motorů, výfuky, kola a brzdy. 

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

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

prostoru pro cestující.  

• Dveře se nesmí uzavřít dříve, než je odstraněn veškerý sníh a led z jejich 

bezprostředního okolí. 

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

bránit posádce letadla ve výhledu. 

• Pokud z povrchu odstraňujeme led a sníh je třeba zabránit jeho hromadění a zachytávání 

na místech nerovností či různých technických otvorů.  

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

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

typ letadla.  
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2.5.8 Další způsoby odmrazování 

• Odmrazování proudem horké vody se sníženou koncentrací odmrazovací kapaliny. 

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.  

• 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 (pokud to umožňuje 

systém odmrazovacího vozidla). 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. Tato metoda je oblíbená z několika důvodů: 

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

výrazně zkrácen 

o Množství používaných odmrazovacích kapalin je výrazně zredukováno. Stejně 

tak se snižuje frekvence doplňování kapaliny v nádržích odmrazovacích 

vozidel 

o 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. 

2.5.9 Kontrola po odmrazování a aplikaci protinámrazové ochrany 

Po každém procesu odmrazování a aplikaci protinámrazové ochrany musí být 

provedena kontrola povrchu letadla. V té musí být zahrnuty veškeré kritické části (křídla, 
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horizontální a vertikální stabilizátory, trup) a samozřejmě všechny části, na kterých bylo, na 

základě prohlídky a požadavků, prováděno odmrazování/ochrana. Tato kontrola je prováděna 

buď vizuálně, nebo fyzicky (hmatem). Je důležité si uvědomit, že za některých podmínek 

(např. při utvoření průzračného ledu) nemusí být vizuální kontrola dostačující. Za takových 

podmínek je pak kontrola hmatem nenahraditelná. V současné době jsou již k dispozici 

technologie (kamery/pozemní detekční systém námrazy), které mohou být pro kontrolu 

využity, to však vyžaduje povolení místních úřadů i aerolinek, pro které je odmrazování 

prováděno. 

Zodpovědný pracovník, který uvolňuje letadlo po provedení odmrazení/ochrany, tak 

nesmí učinit, dokud není provedena závěrečná kontrola.[10] Pokud nebyla provedena kontrola 

i někým kvalifikovaným z letové posádky, musí se velitel letadla ujistit o jejím provedení na 

základě písemného potvrzení. Pokud je při kontrole nalezen nedostatek, je třeba na základě 

jeho vážnosti rozhodnout o způsobu jeho odstranění, i kdyby to znamenalo opakovat celý 

odmrazovací/ochranný proces.  

Zodpovědností velitele letadla (především za zhoršených meteorologických 

podmínek) je provézt ještě jednu vizuální kontrolu těsně před vzletem a na jejím základě se 

rozhodnout jestli vzlet provést. Tato kontrola je prováděna přímo z kokpitu letadla a je 

soustředěna primárně na povrch křídel. Pokud velitel shledá závažnou kontaminaci povrchu 

nebezpečnou pro vzlet, je třeba celý proces odmrazování/ochrany provést znovu. Další 

povinností velitele je sledování doby výdrže ochranné kapaliny tak, aby nedošlo k jejímu 

překročení.  

2.5.10 Komunikace 

Správná komunikace při odmrazovacím/ochranném procesu je stejně důležitá jako 

proces samotný. Je důležité, aby při komunikaci byly zahrnuty všechny klíčové části procesu 

a nemohlo dojít k jakékoliv záměně dat. Letadlo nesmí být uvolněno ke vzletu, dokud není 

jeho posádka kompletně informována o veškerých operacích provedených při 

odmrazování/protinámrazové ochraně.  

Závěrečná zpráva obsahuje výsledek finální kontroly po odmrazování provedené 

kvalifikovaným pracovníkem, ve kterém je potvrzeno, že všechny kritické části letadla jsou 

očištěny od veškerého ledu a sněhu.  Dále pak nezbytné informace o protinámrazové ochraně 
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ze kterých si posádka dokáže na základě aktuálního počasí a teploty odvodit čas výdrže, tedy 

čas po který bude letadlo kapalinou chráněno.[7]   

Na základě doporučení Asociace Evropských Aerolinií (AEA) se používá 

standardizovaný odmrazovací kód, který je složen ze čtyř částí. Ten poskytne posádce veškeré 

důležité informace. Předání tohoto kódu posádce je posledním krokem odmrazovací 

procedury. 

Ukázka používaného odmrazovacího kódu: 

ISO Type I/50:50/19.00 UTC/20 Jan 2012   

ISO Type I   Typ použité kapaliny 

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

19.00 UTC   Čas kdy začala aplikace 

20 Jan 2012  Datum 

 

Důležitá však není jen komunikace mezi pozemním personálem a letovou posádkou, 

ale i komunikace mezi členy personálu přímo zapojených do procesu odmrazování. Pro 

hladký průběh tohoto procesu je potřeba zajistit, aby nedocházelo k žádným nedorozuměním 

mezi pracovníky. Toto pravidlo platí obecně, ale zvýšenou pozornost je třeba věnovat zvláště 

procesům, do kterých je zapojeno více odmrazovacích vozidel najednou. V takovémto případě 

musí být vždy předem určena jedna osoba, která bude za celý proces zodpovědná a která bude 

koordinovat veškeré prováděné operace. Tato osoba má také na starosti komunikaci s letovou 

posádkou a posádkami odmrazovacích vozidel. Jakmile je celý proces odmrazování/ochrany 

ukončen, posádky vozidel podají zodpovědné osobě kompletní hlášení o časech a 

prováděných operacích. Na základě těchto hlášení pak zodpovědná osoba podá závěrečné 

informace letové posádce a to včetně standardizovaného odmrazovacího kódu. Použití tohoto 

systému dokáže výrazně zvýšit efektivitu celého procesu a tím také bezpečnost letu jako 

takového.     
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3 Výcvik 

3.1 Doporučení 

Oblast výcviku pro odmrazování letadel by měla být rozdělena do následujících částí: 

teoretický výcvik, praktický výcvik a opakovaný výcvik. V každé z částí by měl být přítomen 

test pro verifikaci dosažených znalostí. Teoretická část by měla mít písemnou zkoušku 

s minimálním akceptovatelným výsledkem 75% a v praktické části by mělo dojít 

k přezkoušení praktických dovedností. Výcvik jako takový by měl probíhat ve skupinách 

v závislosti na úrovni kvalifikace. 

Je důležité, aby byl sestaven výcvikový plán. Ten by měl zahrnovat veškeré části 

výcviku, různé úrovně kvalifikace, způsoby přezkušování, veškeré funkce, povinnosti, 

kontrolu kvality a samozřejmě vedení kompletních záznamů. Tento plán by měl být 

pravidelně aktualizován a revidován aby bylo zajištěno, že bude zahrnovat veškeré novinky 

týkající se oblasti odmrazování letadel. Tvorbu a úpravy tohoto plánu by měla mít na starosti 

osoba pověřená vedením výcviku.  

Průběh výcviku by měl být pečlivě zaznamenáván a zakládán pro případné ověření 

dosažených kvalifikací. Záznamy o teoretickém proškolení a testech, stejně jako záznamy o 

praktickém výcviku, musí být vedeny pro všechny kvalifikované pracovníky. Tyto záznamy 

by měly jasně vykazovat, kdy a jakým způsobem byli tito pracovníci proškoleni a jejich 

dosažené výsledky v následných kontrolách znalostí. 

3.2 Rozsah výcviku 

Rozsah výcviku by měl být upraven na základě místních požadavků. Minimální 

požadovaný rozsah musí být bezpodmínečně dodržen všude, avšak například v severských 

státech je třeba tento rozsah rozšířit, jelikož je zde odmrazování prováděno v mnohem větší 

míře a po delší dobu než ve státech jižnějších. To samozřejmě klade mnohem vetší nároky na 

pracovníky odmrazování a proto je zde toto rozšíření na místě. Obecným pravidlem je, že 

hodina teoretického výcviku by měla být následována minimálně stejným časem výcviku 

praktického.  Jak teoretický, tak i praktický výcvik by měly být prováděny v pravidelných 

intervalech a jak už bylo řečeno, je důležité vést o tomto podrobné záznamy.  
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3.3 Průběh výcviku 

Obsah a délka teoretického a praktického výcviku se odvíjí od požadované úrovně 

kvalifikace. Největší důraz je kladen na výcvik pracovníků provádějících samotné 

odmrazování a jejich instruktorů. Ostatní jsou proškoleni v základních znalostech 

odmrazování letadel a následně je výcvik směřován na konkrétní oblasti jejich působnosti. 

Hlavní předměty výcviku jsou uvedeny níže. Je však třeba podotknout, že jde jen o základní 

seznam a každá z těchto oblastí by měla být dále rozvedena. Všechny tyto předměty by měly 

být zahrnuty jak v úvodním, tak i v opakovaném výcviku.  

Obsahem výcviku by měly být minimálně tyto hlavní předměty[10]: 

a) Obecné standardy, regulace a doporučení 

b) Základní znalostí výkonů letadel 

c) Účinky ledu, námrazy a sněhu na výkony letadel 

d) Meteorologické principy formování námrazy 

e) Základní charakteristiky odmrazovacích a protinámrazových kapalin, včetně příčin 

degradace těchto kapalin a možných důsledků jejich použití 

f) Hlavní techniky odstraňování sněhu, ledu a námrazy z povrchu letadel  

g) Základní principy odmrazování a aplikace protinámrazové ochrany a speciální 

opatření aplikovaná na různé druhy letadel (zde je zahrnuto i odmrazování horkou 

párou) 

h) Znalosti letadel a jejich kritických částí 

i) Typy požadovaných kontrol 

j) Technika a vybavení používané pro odmrazování a protinámrazovou ochranu  

k) Bezpečnostní opatření a „lidský faktor“ 

l) Krizové postupy 

m) Aplikace kapalin a limity vyplývající z tabulek pro „holdover time“ 

n) Používané kódy a komunikační procedury, znalost anglického jazyka 

o) Environmentální dopady (místa určená k odmrazování, hlášení úniků, nakládání 

s nebezpečným odpadem, atd.) 

p) Nové procedury, vývoj a zavádění nových technologií, rozbory předchozích zimních 

sezón 

q) Podmínky vedoucí k tvorbě námrazy na letadlech 

r)  Místní pravidla a omezení 
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s) Letištní operace a ATC 

t) Kontrola kvality 

u) Pravidla pro jednání se zákazníky 

v) Instruktážní procedury 

3.4 Stupně kvalifikace 

Konkrétní stupně kvalifikace by měly být jasně definovány.  Každá kvalifikovaná 

osoba musí být seznámena s celým rozsahem své kvalifikace. Někteří pracovníci mohou 

disponovat i větším počtem kvalifikací v závislosti na pozici, kterou vykonávají. Doporučená 

struktura a rozdělení stupňů kvalifikace do skupin je následující[10]: 

• DI L10 Operátor odmrazování 

• DI L20 Řidič odmrazovacího vozidla 

• DI L30 Vedoucí směny 

• DI L30B Pracovník zodpovědný za kontrolu před a po odmrazování 

• DI L40 Instruktor odmrazování 

• DI L50 Koordinátor odmrazování 

• DI L60 Kontrolor kvality kapalin (laboratorní pracovník) 

• DI L70 Vedoucí výcviku 

• DI L80 Letová posádka  

• DI L80B Palubní personál 

Pracovník získá požadovanou kvalifikaci po absolvování adekvátního teoretického, 

popřípadě praktického výcviku (tam kde je požadován). Získání takovéto kvalifikace je 

samozřejmě podmíněno úspěšným složením závěrečných zkoušek. Takto získaná kvalifikace 

by měla být obnovována každý rok. V tomto opakovaném výcviku by měly být zahrnuty 

veškeré možné změny pro nadcházející zimní sezónu (např. změny v postupech, nové druhy 

odmrazovacích kapalin, nové vybavení, aktualizované požadavky zákazníků, poučení 

z minulých sezón, atd.). Pro opakovaný výcvik osob disponujících větším počtem kvalifikací 

není nutné obnovovat každou kvalifikaci zvlášť. Provede se sloučení všech předmětů 

potřebných k získání daných kvalifikací a výcvik je pak ukončen jednotným prověřením 

znalostí.  
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Zde se opět projevuje vysoká důležitost vedení a zakládání veškerých záznamů 

každého jednotlivce zapojeného do procesu odmrazování. Na základě těchto záznamů může 

být jasně vymezena působnost zaměstnanců a v maximální míře sníženo riziko, že 

zaměstnanec bude přidělen na práci, na kterou není plně kvalifikován, což by mohlo vézt ke 

snížení bezpečnosti. Je také velice důležité, aby výcvikový program spolu se záznamy o 

výcviku reflektoval výkony samotných pracovníků. Pokud se například v průběhu sezóny 

zjistí určité nedostatky ve znalostech popřípadě činnostech některých zaměstnanců, je nutné 

tyto nedostatky zaznamenat, aby bylo možné zaměřit se na tyto konkrétní oblasti při vytváření 

výcvikového plánu pro příští sezónu.  

Do výcvikového plánu mohou být zařazeny také nestandardní postupy, které nejsou 

přímou součástí doporučených předmětů odmrazování. Může se jednat o úkony přímo 

nesouvisející s odmrazováním, nebo například úkony prováděné za pomocí techniky, která 

není běžně používána (např. využívání horké vodní páry pro odmrazování vrtulí, motorů, 

různých senzorů apod.). V těchto případech je ovšem třeba brát na vědomí, že ač se nejedná o 

prioritní a často využívané postupy, je nutné věnovat jejich výcviku dostatečný prostor tak, 

aby byla zajištěna bezpečnost provozu. Pokud některý z těchto nestandardních úkonů 

nevyžaduje speciální kvalifikaci, je možné, aby jej po proškolení prováděli i pracovníci 

nespadající přímo pod úsek odmrazování (např. mechanici, pomocný personál, atd.) 

3.5 Kvalifikační skupiny 

Operátor odmrazování (DI L10) 

Kvalifikace operátora odmrazování v sobě zahrnuje posouzení kontaminace (aby mohl 

rozhodnout, je li vůbec třeba odmrazovat, popřípadě jakým způsobem), samotný proces 

odmrazování a aplikace protinámrazové ochrany a následná kontrola provedených úkonů. 

Tento stupeň kvalifikace zahrnuje také schopnost ovládání odmrazovacího vozidla (DI L20) a 

znalost povinností a úkonů prováděných vedoucím odmrazování (DI L30). Operátor 

odmrazování by měl získat znalosti ze všech předmětů uváděných v kapitole 3.3. V záznamu 

o kvalifikaci pak musí být uvedeny veškeré znalosti, kterými operátor disponuje. 

Teoretická část výcviku by měla probíhat v minimálním rozsahu 14 hodin (rozdělena 

do dvou dnů) s následnou písemnou zkouškou. Praktická část by měla být reprezentována 

výcvikem o minimální délce 21 hodin (rozdělena do tří dnů). U tohoto výcviku musí být 

přítomen kvalifikovaný instruktor a na jeho konci je posuzována práce operátora při 
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kompletním odmrazení letadla s následnou aplikací protinámrazové ochrany. Je třeba si 

ovšem uvědomit, že uváděný rozsah výcviku je pouze minimální a tuto dobu je třeba upravit 

v závislosti na místních podmínkách letiště a intenzitě s jakou je odmrazování prováděno. Jak 

už bylo uvedeno, přezkoušení je nutno provádět každoročně. V případě že dojde k jakékoliv 

změně postupů, nebo nákupu nové techniky, je třeba provézt přeškolení a přezkoušení před 

zavedením těchto postupů či techniky do provozu. 

Řidič odmrazovacího vozidla (DI L20) 

Tato skupina kvalifikuje pracovníka k řízení odmrazovacího vozidla a jsou v ní 

zahrnuty i komunikační procedury. Žádné další skupiny do této kvalifikace zahrnuty nejsou. I 

tak by ale měl být řidič seznámen s obsahem všech hlavních předmětů (kapitola 3.3) a při jeho 

výcviku musí být do programu zařazeny informace vztahující se k místnímu provozu. 

Teoretický a praktický výcvik by měl mít trvání minimálně 7 hodin a musí být 

ukončen písemnou zkouškou. Praktická zkouška by měla být provedena na všech typech 

odmrazovacích vozidel, které má letiště k dispozici a jejím výstupem je písemné ohodnocení 

předvedených dovedností. Uváděná minimální délka výcviku platí pro školení na jeden typ 

vozidla a v případě většího počtu typů vozidel se tato délka prodlužuje dle potřeby. Obecně 

platí, že by délka teoretického školení měla být menší než následný praktický výcvik. 

Kvalifikace musí být obnovována jednou ročně ve formě teoretické zkoušky. Pokud však 

dojde ke změně vozidel čí postupů, musí být součástí přezkoušení i praktická zkouška. 

Vedoucí směny (DI L30) 

Tato kvalifikační skupina v sobě zahrnuje provádění kontrol po odmrazování a 

aplikaci protinámrazové ochrany, řízení odmrazovacího vozidla (DI L20) a kvalifikaci 

operátora odmrazování (DI L10). Vedoucí směny by měl mít znalosti všech předmětů 

uvedených v kapitole 3.3. Výcvik musí být koncipován v závislosti na vlastnostech místního 

provozu. 

Teoretická část výcviku by měla probíhat v minimálním rozsahu 14 hodin (rozdělena 

do dvou dnů) s následnou písemnou zkouškou. Praktická část by měla být reprezentována 

výcvikem o minimální délce 21 hodin (rozdělena do tří dnů). Jelikož je obsah tohoto výcviku 

téměř totožný s výcvikem operátora odmrazování (DI L10), mohou být tyto dva kurzy vedeny 

současně a výsledkem je kvalifikace pro obě tyto skupiny. Teoretický výcvik je zakončen 

písemnou zkouškou. U praktického výcviku musí být přítomen kvalifikovaný instruktor a na 
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jeho konci je posuzována práce vedoucího směny při kompletním odmrazení letadla 

s následnou aplikací protinámrazové ochrany a závěrečnou kontrolou. 

Pracovník zodpovědný za kontrolu před a po odmrazování (DI L30B) 

Kvalifikační skupina tohoto pracovníka je zaměřena na rozhodování o nutnosti 

odmrazování a aplikace protinámrazové ochrany a provádění kontrol před a po těchto 

procesech. Požadavky na tuto skupinu nejsou tak komplexní jako v případě vedoucího směny 

(DI L30) a jsou zaměřeny primárně na rozhodovací proces o odmrazování a kontrolu 

provedení. Pracovník o této kvalifikaci by měl získat znalosti ze všech předmětů uváděných 

v kapitole 3.3. 

Teoretická část výcviku by měla probíhat v minimálním rozsahu 4 hodin (s následnou 

písemnou zkouškou. Praktická část by měla být reprezentována výcvikem o stejné minimální 

délce, tedy 4 hodiny. Teoretickou a praktickou část je možno vzájemně kombinovat. Tento 

výcvik je částečně shodný s výcvikem vedoucího směny (DI L30) a proto může být jeho 

součástí. Díky nižším požadavkům však nemusí pracovníci kontroly absolvovat tento výcvik 

celý a závěrečné zkoušky jsou upraveny potřebám kvalifikace DI L30B. Teoretický výcvik je 

zakončen písemnou zkouškou. U praktického výcviku musí být přítomen kvalifikovaný 

instruktor a na jeho konci je posuzována kvalita a přesnost kontroly odmraženého letadla. 

Kvalifikace je obnovována jednou ročně po úspěšném absolvování písemného testu. 

Instruktor odmrazování (DI L40) 

Výcvik pro tuto kvalifikaci by měli podstoupit osoby, které prokázaly kompetentnost 

pro instruktáž všech předmětů spadajících pod problematiku omrazování a které jsou schopny 

tyto znalosti efektivně předávat dalším pracovníkům. Instruktor by měl podstoupit výcvik 

operátora odmrazování (DI L10), vedoucího směny (DI L30) a řidiče odmrazovacího vozidla 

(DI L20). Instruktor by měl být řádně proškolen v metodách instruktáže a všech předmětech 

odmrazování (např. kritické části letadel, meteorologie, typy kapalin, typy odmrazovacích 

vozidel, environmentální zátěž, atd.). Je také doporučeno, aby se instruktor pravidelně a 

aktivně zapojoval do procesu odmrazování a tím si udržoval odbornou způsobilost a praktické 

znalosti. V některých případech mohou být jako instruktoři využíváni odborníci z určitých 

oborů (např. meteorologové, pracovníci ATC, apod.). Tito odborníci provádějí pouze 

instruktáže spadající pod jejich pole působnosti a nemusí proto disponovat kvalifikací z oboru 

odmrazování a protinámrazové ochrany. 
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Teoretická část výcviku by měla probíhat v minimálním rozsahu 14 hodin s následnou 

písemnou zkouškou. Praktická část by měla být reprezentována výcvikem o minimální délce 

21 hodin. Pokud prošel instruktor praktický výcvikem již dříve, není nutno tento výcvik 

opakovat (v případě že došlo ke změnám v postupech, či obměně používané techniky, musí 

být praktický výcvik zopakován). Ač je teoretická část výcviku obsahově podobná 

s výcvikem operátora odmrazování (DI L10) a vedoucího odmrazování (DI L30), musí být 

prováděna odděleně. Důvodem je rozdílný způsob výkladu, který je zaměřen na techniku 

výkladu a instruktáže. Kvalifikace instruktora odmrazování musí být pravidelně obnovována 

formou písemného testu. Úspěšným absolvováním tohoto opakovaného výcviku se obnovují 

všechny předchozí kvalifikace (DI L10 40). 

Koordinátor odmrazování (DI L50) 

Tato kvalifikace opravňuje osoby koordinovat a řídit odmrazovací procesy na letišti. 

Součástí této kvalifikace je kvalifikační výcvik na operátora odmrazování (DI L10), řidiče 

odmrazovacího vozidla (DI L20) a vedoucího směny (DI L30). Samozřejmostí je úplná 

znalost všech předmětů odmrazování a perfektní znalost místních poměrů. 

Teoretická část výcviku by měla probíhat v minimálním rozsahu 14 hodin s následnou 

písemnou zkouškou. Praktická část by měla být reprezentována výcvikem o minimální délce 

21 hodin. Úvodní část výcviku může probíhat společně s výcvikem operátorů odmrazování 

(DI L10) a další (hlavní) část výcviku probíhá odděleně od ostatních kvalifikačních skupin a 

je zaměřena především na získání znalostí pro efektivní koordinaci odmrazovacích procesů a 

také vedení a motivování podřízených. Kvalifikace koordinátora odmrazování musí být 

pravidelně obnovována formou písemného testu. Úspěšným absolvováním tohoto 

opakovaného výcviku se obnovují předchozí kvalifikace (DI L10 30). 

Kontrolor kvality kapalin (DI L60) 

Kvalifikace kontrolora kvality kapalin je důležitá pro zajištění bezpečnosti provozu. 

Ve výcviku je třeba zahrnout rozpoznávání míry degradace kapalin a vyhodnocování 

vhodnosti kapalin pro použití při odmrazování a protinámrazové ochraně tak, aby vyhovovaly 

mezinárodním standardům. V některých případech (např. na menších letištích) může být tato 

kvalifikace součástí výcviku operátora odmrazování (DI L10). Kompletní proškolení však 

musí být zajištěno za všech okolností. 
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Součástí výcviku je jak teoretická, tak praktická část. Obě tyto části jsou zakončeny 

závěrečnou zkouškou. Obnovování kvalifikace probíhá každoročně. V případě že je zaveden 

nový typ odmrazovací kapaliny, musí být na toto reagováno proškolením kontrolora kvality 

kapalin. 

Vedoucí výcviku (DI L70) 

Vedoucí výcviku je zodpovědný za kompletní výcvikový program. Tento pracovník 

by měl mít nadstandardní znalosti v předmětech odmrazování a dostatečný výcvik pro tuto 

kvalifikační skupinu, který plně pokrývá všechny předchozí skupiny (DI L10 60). Dokud na 

této pozici setrvává stejný pracovník, je jeho kvalifikace pravidelně automaticky obnovována. 

Mezi jeho povinnosti patří sledování nejnovějších trendů, nových postupů a doporučení 

týkajících se oblasti odmrazování letadel. Nedílnou součástí jeho práce je i provádění výcviku 

instruktorů odmrazování (DI L40) a případně i vykonávání instruktorských povinností. Mezi 

jeho hlavní činnosti patří tvorba výcvikového programu. 

Je povinností vedoucího výcviku pravidelně kontrolovat a upravovat všechny 

standardy a doporučení tak, aby měl k dispozici pokaždé co možná nejnovější informace, se 

kterými pracuje. Veškeré výcvikové materiály musí projít kontrolou a následným schválením, 

které provádí pouze vedoucí výcviku. Všechny kvalifikační stupně musí disponovat 

vhodnými materiály pro zajištění kompletních znalostí potřebných pro získání daných 

kvalifikací. 

Letová posádka (DI L80) 

Letová posádka není běžně zapojena do procesu odmrazování, je však nutné, aby 

členové posádky disponovali alespoň základními znalostmi tohoto procesu. Tyto znalosti 

získávají při výcviku, jehož součástí jsou i zimní operace. Zde musí být implementovány 

všechny klíčové činnosti prováděné při odmrazování letadla. Toto je velice důležitý faktor, 

protože letová posádka musí být schopna komunikace s poskytovateli odmrazování ohledně 

nejvhodnějšího způsobu provedení odmrazení a aplikace protinámrazové ochrany tak, aby 

byla zajištěna bezpečnost letu. Tato kvalifikace je pravidelně obnovována složením písemné 

zkoušky z odborných znalostí. 

Palubní personál (DI L80B) 

Palubní personál musí být proškolen v oblasti nebezpečí námrazy a měl by být 

schopen rozpoznat tvořící se námrazu. V případě že něco takového zpozoruje, musí o této 
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skutečnosti informovat letovou posádku. Palubní personál není jakkoliv zapojen do činností 

souvisejících s odmrazováním, měl by však disponovat stručnými znalostmi této 

problematiky. Tento výcvik obvykle zajišťuje zaměstnavatel a jeho hlavní částí je právě 

rozvíjení schopnosti identifikace tvořící se námrazy. 

3.6 Proces přezkušování 

Tento proces se skládá z teoretické části kde je nutno dosáhnout minimálně 75% 

úspěšnosti a praktické části (tam kde je požadována) jejímž výstupem je pouze úspěšné či 

neúspěšné složení. I když je dosažení 75% dostatečné pro získání kvalifikace, stále to 

znamená, že 25% látky zůstalo nepochopeno. Těchto 25% musí být bráno v potaz a následně 

studentem opraveno tak, aby byla dosažená hodnota rovna 100%. Při skládání písemné 

zkoušky mohou mít studenti k dispozici tabulky časů působení kapalin a indexů kvality, 

protože pamatování si všech hodnot v těchto tabulkách není klíčové pro bezpečnost provozu. 

Žádné další materiály (především ty obecně pokrývající předměty odmrazování) by neměly 

být k dispozici. Je důležité si uvědomit, že hlavním účelem tohoto přezkušování je zažití 

potřebných znalostí nutných k zajištění bezpečného provozu a ne kontrola toho, jestli je 

studen schopen naučit se je zpaměti. 

Zkoušení každé konkrétní kvalifikační skupiny by mělo být postaveno tak, aby otázky 

pokryly všechny klíčové předměty nutné pro získání požadované kvalifikace. Je důležité, aby 

se míra obtížnosti otázek vztahovala k úrovni kvalifikace. V psané zkoušce by se měla vždy 

nacházet minimálně jedna otázka pokrývající každý z předmětů odmrazování, jejichž znalost 

je požadována pro získání dané kvalifikační skupiny. Počet otázek by měl být zvolen tak, aby 

pokryl veškeré požadavky kladené na studenty. Jako minimální počet otázek je udávána 

hodnota 15. Otázky jsou sestavovány jako testové, tedy s nabízenými možnostmi odpovědí 

(minimálně 3 na otázku). Obsah písemných zkoušek musí být pravidelně revidován tak, aby 

odpovídal nejnovějším trendům a postupům. Je také žádoucí, aby byly do testů zařazeny 

otázky vztahující se k místním poměrům a činnostem specifickým pro konkrétní 

pracoviště.[10]  

Zodpovědnost za sestavení písemných testů leží vždy na vedoucím výcviku. Otázky 

musí být vždy postaveny na faktech, ne na předpokladech. Je důležité věnovat pozornost 

tomu, aby otázky nemohly být interpretovány více způsoby, nebo byly zavádějící, což by 

mohlo vézt ke špatnému pochopení zkoušených předmětů.  
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Jak teoretické, tak i praktické zkoušky musí být důkladně zaznamenávány. V těchto 

záznamech musí být uvedeno datum, jméno zkoušejícího, jméno zkoušeného, kvalifikační 

skupina, pro kterou je zkouška vykonávána a její výsledek. Neúspěšné zkoušky mohou být 

opakovány, ovšem i tento neúspěch musí být zaznamenán. Pokud student nesloží zkoušku, je 

třeba, aby vedoucí výcviku rozhodnul o tom, jestli bude student opakovat celý výcvik, nebo 

jen některé jeho části. Jako potvrzení o úspěšném zvládnutí zkoušky se studentovi vystavuje 

certifikát. Kopie certifikátu musí být založena, aby mohla být kdykoliv použita pro ověření 

kvalifikace pracovníka.  

Praktická zkouška musí být prováděna za běžných provozních podmínek a na reálném 

letadle. Rozsah praktické zkoušky není jednotný a může se lišit v závislosti na místních 

podmínkách letiště a používaných postupů. Při skládání této zkoušky by měl být student 

schopen slovně popisovat prováděné činnosti a jejich účel na základě znalostí, které získal 

v teoretické části výcviku. Je doporučeno, aby zkoušku prováděl jiný instruktor než ten, který 

měl na starosti výcvik, aby bylo zaručeno nestranné hodnocení. Důležité je, aby byly 

zastoupeny všechny klíčové činnosti nutné pro získání požadované kvalifikace, jako 

například: 

• Schopnost řízení vozidel 

• Obsluha technického vybavení 

• Kontrola kvality a nakládání s odmrazovacími kapalinami 

• Inspekce před a po odmrazování 

• Komunikace 

• Hlášení a dokumentace 

• Samotné odmrazování 

• Místní provozní požadavky 

Studenti by měli být seznámeni také s odlišnostmi různých odmrazovacích vozidel 

(pokud společnost disponuje více druhy) a veškerým používaným vybavením. Je doporučeno 

zmínit i možné nestandardní situace (špatné meteorologické podmínky, speciální typ letadla, 

atd.) a způsoby jejich řešení. Samotná zkouška by však měla probíhat za naprosto 

standardních podmínek na běžně používaném typu letadla. 
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3.7 Zásady pro výcvik 

Základem kvalitního výcviku (teoretického i praktického) je sestavení vhodného 

výcvikového programu, kterým se budou všichni kvalifikovaní instruktoři řídit. V každé části 

výcviku je třeba zdůrazňovat, že ač se to nemusí na první pohled zdát, hraje odmrazování při 

zimních operacích na letišti jednu z nejdůležitějších úloh a má přímý dopad na zajištění 

bezpečnosti letu. Důvodem je to, aby si jak žáci, tak i instruktoři stále uvědomovali, že tento 

výcvik nelze brát na lehkou váhu.  

Jelikož jsou všichni studenti dospělí a mohou mít různé vzdělaní a předchozí pracovní 

zkušenosti, je třeba tomuto faktu přizpůsobit i způsob výuky a výcviku. Instruktor by měl být 

schopen uceleného výkladu látky, požadovat vysoké standardy v průběhu celého výcviku, být 

schopen rozpoznání nebezpečných návyků a jejich následné nápravy, prokázat profesionální 

přístup za všech okolností a samozřejmě dokonalou znalost vyučovaného předmětu. Pokud 

nebude instruktor k danému předmětu přistupovat s potřebnou vážností a profesionalitou, je 

velice pravděpodobné, že takto budou k předmětu přistupovat i studenti. Vyučovat by se 

nemělo pouze „jak“ provádět veškeré procesy, ale i jejich důvod a především následky, které 

může jejich chybné provedení přinést. Proto je důležité se v průběhu výuky věnovat i 

relevantním tématům, které na první pohled nemusí s vyučovaným předmětem přímo 

souviset, ale jejich znalost je klíčová k důkladnému pochopení celého procesu.  

3.7.1 Schopnost učit se 

   Každý student přistupuje k procesu výuky s jinou perspektivou, protože schopnost 

učit se je u každého odlišná. Obecně platí, že nejlépe si danou látku student zapamatuje, 

pokud je výklad doplněn o praktické poznatky, popřípadě praktickou demonstraci probírané 

látky. Zvláště při výuce procesu, který má být fyzicky prováděn, je nezbytné, aby byla 

teoretická část spojena s tou praktickou. U čistě teoretického obsahu pak není jiná možnost 

než pravidelné procvičování získaných znalostí tak, aby došlo k jejich zapamatování. Je velice 

důležité, aby byl obsah výuky předem připraven a zkontrolován tak, aby nedošlo k vyučování 

špatných postupů. Důvodem je to, že odnaučit špatné návyky a postupy, které by mohl 

student získat, je mnohem náročnější, než zapamatování si úplně nových.  

Při procesu odmrazování a aplikace protinámrazové ochrany není prostor pro metodu 

„pokusu a omylu“. Proto je na instruktorovi, aby dokázal sladit teoretickou výuku s tou 

praktickou tak, že budou studenti dokonale seznámeni se všemi aspekty vyučovaného 

předmětu, včetně návaznosti na předměty ostatní. Mnoho studentů může mít na základě 
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vlastních zkušeností a předchozí praxe tendence k vlastním představám o způsobech 

provádění vyučovaných postupů. Proto musí být už od začátku zdůrazňováno, že pokud jde o 

bezpečnost procesu odmrazování/protinámrazové ochrany letadel, není žádný prostor pro 

improvizaci a veškeré činnosti je třeba provádět na základě postupů, které jsou vyučovány. 

Výcvik spjatý s odmrazováním a protinámrazovou ochranou je pravidelně se opakující 

proces, který by měl být prováděn alespoň jednou ročně. Je nutné, aby byl každý opakující se 

výcvik doplněn o nové technologie a postupy, ale zařazeno by mělo být i opakování 

základních znalostí z daného předmětu. Přestože mohou mít studenti v oblasti odmrazování 

několikaletou praxi, je naprosto přirozené že tyto základní znalosti a principy zapomenou. 

Jejich připomenutí a samozřejmě nutnost výuky nových postupů je podstatou opakovaného 

výcviku. [10] 
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4 Možnosti využití simulátoru odmrazování ve výcvikovém 

procesu 

Možnost výcviku odmrazovacích technik a manipulace s odmrazovacím vozidlem je 

obvykle omezena jen na zimní období. To může být značně limitující při nutnosti výcviku a 

přezkušování většího počtu zaměstnanců. Problémem je to, že v letních měsících nelze 

vytvořit podmínky, které by dokázaly simulovat kontaminaci letadla námrazou, ledem, či 

sněhem. V těchto měsících je sice možné procvičovat manipulaci s odmrazovacím vozidlem a 

jeho řízení, ale bez samotného procesu odmrazování může být takovýto výcvik 

kontraproduktivní. Navíc by operátor v takovém případě cvičil za téměř ideálních podmínek, 

aniž by musel brát v úvahu meteorologické jevy, které se objevují jen v zimě (namrzlý povrch 

odmrazovací stojánky, mrznoucí déšť, silný mrznoucí vítr, atd.). Právě proto se výcvik 

provádí výhradně jen v zimě.  

Dalším problémem, kterým se především v posledních letech zabývají letiště i 

soukromé společnosti provádějící odmrazování, je otázka nákladů. Při praktickém výcviku 

operátorů odmrazování vzniká celá řada takovýchto nákladů. Při manipulaci s vozidly a 

ohřívání kapalin se spotřebovávají pohonné hmoty, při samotném odmrazování se zvláště v 

průběhu úvodního výcviku spotřebovává velké množství odmrazovacích a ochranných 

kapalin, je potřebný neustálý dozor instruktorů, atd. Je také nutné pečlivě plánovat a 

načasovat dobu výcviku, jelikož odmrazovací vozidla používané pro tento účel by mohla 

chybět při probíhajících odmrazovacích operacích na letišti.[5]   

Velkým nebezpečím může být také možná srážka odmrazovacího vozidla s letadlem či 

poškození některé jeho části hydraulickým ramenem případně přímo tlakovou hubicí. 

Takovéto nehody se běžně stávají a jsou s nimi spojeny velké komplikace jak pro leteckou 

společnost, tak pro provozovatele odmrazovací techniky.[4] 

Na základě všech výše uvedených komplikací, které se mohou při výcviku objevit, 

vznikla myšlenka využití počítačové simulace. Touto problematikou se v současné době 

zabývá několik světových firem. Mezi ty s nejlepšími výsledky v tomto oboru patří Global 

Ground Support, Vestergaard a L3.[20]  
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Simulátor firmy Global Ground Support (obr.4.1), je výcvikový systém sloužící 

k procvičování procesu odmrazování jak z praktického, tak teoretického hlediska. Původně 

sloužil tento simulátor pouze jako pomůcka pro operátory, aby si dokázali lépe navyknout na 

nově zaváděný systém ovládání odmrazovacích prostředků za pomocí pákových ovladačů 

(joysticků). Finanční náklady a požadavky na hardware počítače však zabránily jeho většímu 

rozšíření. Po 10 letech od vzniku a za přispění softwarové společnosti ForgeFX se však tento 

simulátor vyvinul do současné verze 5.14 a je hojně využíván společnostmi po celém světě.[8] 

S každou novou verzí tohoto simulátoru přibývají i nové možnosti nastavení, včetně nových 

vozidel a typů letadel.  

Obr.4.1 Počítačový simulátor odmrazování 

Zaměstnanec pracující se simulátorem si může navolit různá nastavení, se kterými 

bude následně pracovat.  

Současná verze obsahuje následující volby (obr.4.2): 

• Letadla – B777, A321, MD 80, CRJ700, B747 400, ATR72, A380, C130, F 22, 

C 17, C 5, E3 B a KC 135 

• Denní doby – východ slunce, den, západ slunce, noc 

• Rychlost větru –  0 – 70 km/h   

• Směr větru – N, NE, E, SE, S, SW, W, NW 
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• Teplota  10°C a méně až 3°C a více 

• Okolní podmínky – mráz, velmi slabé sněžení, slabé sněžení, sněžení, slabý 

mrznoucí déšť 

• Odmrazovací vozidla – s jedním členem posádky (řízení i odmrazování), se 

dvěma členy posádky (řidič a operátor) 

Obr.4.2 Možnosti nastavení simulátoru 

Výstupem z provedené simulace je počet bodů, kterého operátor dosáhne. Množství 

bodů je počítáno následovně: 

• Za bezchybně provedené odmrazení (odstranění veškeré kontaminace) a aplikaci 

protinámrazové ochrany je maximální bodový zisk 100 000 bodů 

• Následně se body odečítají 

o V závislosti na objemu použité kapaliny 

o V závislosti na čase, který celý proces zabere 

o Za nastříkání kapaliny do prostoru, pro který je aplikace zakázána (okna, 

motory, snímače statického tlaku, pitotovy trubice, atd.) se odečítá 5000 

bodů (při každém porušení tohoto pravidla) 
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• Při jakémkoliv poškození letadla (stačí dotyk) je simulace automaticky 

považována za nesplněnou 

Obr. 4.3 Simulace odmrazování 

Provozovatelé simulátoru (instruktoři) mají možnost nastavit minimální potřebný 

počet bodů potřebný pro úspěšné zvládnutí simulace a veškeré další parametry (obr.4.4). 

Pokud zaměstnanec úspěšně projde zkouškou, je možné jeho výsledky včetně podrobného 

vyhodnocení vytisknout a následně se zakládají do zaměstnancovy složky.  

Obr.4.4 Ovládací panely instruktorů s různými možnostmi nastavení 

Studenti mají k dispozici grafický výstup (obr.4.5) doplněný o bodové hodnocení, díky 

kterému jsou schopni vyhodnotit případné nedokonalosti a chyby. Je na něm zobrazena 

neodstraněná kontaminace (modrá), odmrazovací kapalina (červená) a kapalina pro 

protinámrazovou ochranu (zelená). 
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obr.4.4  Grafický výstup simulace odmrazování 

Samotný proces aplikace kapalin je velice realistický. Musí být zvolena vhodná teplota 

odmrazovací kapaliny k zabezpečení co nejlepšího odstranění sněhu a ledu a při aplikaci 

protinámrazové ochrany nedochází k odstraňování kontaminace. Pokud student přestříká 

vrstvu již nanesené protinámrazové ochrany mixem odmrazovací kapaliny, dojde k spláchnutí 

této ochrany. Při aplikaci je také nutné brát v úvahu povětrnostní podmínky, které působí na 

nanášenou kapalinu a zároveň snižují nutnou vzdálenost odmrazovací trysky od povrchu 

letadla.  

Od verze 5.0 je do simulátoru zapracována možnost ukládání dosažených výsledků a 

s tím i možnost porovnávání těchto výsledků mezi různými operátory. To sebou přineslo 

pozitivní ohlasy a na studentech je v rámci „zdravé soutěživosti“ pozorována mnohem větší 

snaha o zlepšení. Vzhledem k tomu, že provoz simulátoru nevyžaduje téměř žádné další 

náklady, není potřeba výrazně omezovat čas, který studenti na simulátoru stráví. Ti tak mají 

možnost zkoušet různé nastavení trysky, různé možnosti pohybu a postavení vozidla, atd. To 

jim pak dává možnost porovnat efektivitu různých přístupů, bez toho, aby bylo plýtváno 

kapalinami, pohonnými hmotami, nebo dokonce hrozilo nebezpečí reálného poškození 

letadla. Na základě ohlasů z některých společností dokonce dochází k situacím, kdy studenti i 

dlouholetí pracovníci odmrazování tráví na simulátoru čas mimo pracovní dobu, což může být 

považováno za velké pozitivum.[8]    
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5 Modifikace metodiky výcviku při použití simulátoru 

5.1 Typická metodika výcviku (Letiště Leoše Janáčka v Ostravě) 

Na Ostravském letišti je využíván klasický doporučený způsob výcviku pracovníků 

zapojených do procesu odmrazování/protinámrazové ochrany letadel. Na základě daných 

požadavků probíhá nejdříve teoretická část výuky a následně se přistupuje k praktickému 

výcviku, který je prováděn na odmrazovacích vozidlech firmy Global Ground Support 

konkrétně GLOBAL 8000 TEAP (obr.5.1). Praktický výcvik je prováděn pod dozorem 

kvalifikovaného instruktora. Po zvládnutí systému ovládání si student opakovaně procvičuje 

proces odmrazování na reálných letadlech. Minimální doba výcviku je dva měsíce. 

V současné době neexistuje jiný postup než tento. 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. [11] 

obr.5.1 GLOBAL 8000 TEAP 

Po absolvování a přezkoušení může pracovník samostatně obsluhovat odmrazovací 

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

záznam. 
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Teoretická zkouška musí být v souladu s EASA PART 66 / JAR 66 nebo obdobným 

předpisem. Dostačující úspěšnost musí být minimálně 75% a jen osoby, které této úspěšnosti 

dosáhnou, složí zkoušku a jsou kvalifikovány pro provádění těchto činností. 

5.2 Modifikace metodiky výcviku 

Při návrhu možné modifikace výcviku je třeba vycházet z doporučení AEA a 

samozřejmě místních podmínek daného letiště. V tomto případě je výcvik zaměřen na získání 

(obnovení) licence operátora odmrazování (DI L10). Tato kvalifikace vyžaduje schopnost 

posouzení kontaminace (aby mohl rozhodnout, je li vůbec třeba odmrazovat, popřípadě jakým 

způsobem), schopnost provádět samotný proces odmrazování a aplikace protinámrazové 

ochrany a následná kontrola provedených úkonů. Tento stupeň kvalifikace zahrnuje také 

schopnost ovládání odmrazovacího vozidla (DI L20) a znalost povinností a úkonů 

prováděných vedoucím odmrazování (DI L30, DI L30B). 

Teoretický výcvik: 

Teoretická část výcviku by měla probíhat v rozsahu nejméně 20 hodin u zaměstnanců 

získávajících kvalifikaci. U těch, kteří kvalifikaci obnovují, může být doba teoretického 

výkladu zkrácena na polovinu.  

V první fázi výcviku začátečníků je třeba důkladně prezentovat všechny klíčové 

předměty zasahující problematiku odmrazování letadel, seznámit je s budoucí náplní jejich 

práce, povinnostmi s tím spojenými a důležitostí výcviku pro zajištění bezpečnosti leteckého 

provozu. Použití simulátoru odmrazování v této fázi může významně přispět k rychlejšímu 

proniknutí studentů do celé problematiky. Pokud bude čistě teoretický výklad doplněn o 

simulace vyučovaných praktik přímo v učebně, je mnohem menší šance špatného pochopení 

takto probírané látky.  

Ve druhé fázi výcviku může dojít ke spojení aspirantů na kvalifikaci operátora 

odmrazování s pracovníky přiřazenými na obnovení této kvalifikace. V této fázi o rozsahu 

alespoň desíti hodin by mělo nejdříve dojít k zopakování všech základních znalostí 

souvisejících s procesem odmrazování letadel. Další část je pak věnována informacím o 

moderních technologiích, změněných postupech, rozborům nehod a incidentů souvisejících 

s odmrazováním a samozřejmě rozborům předchozí zimní sezóny. Využití simulátoru je zde 

efektivní především při výuce nových postupů zaváděných dle moderních trendů, či na 

základě předchozích zkušeností. Žáci tak mohou vidět aplikaci těchto postupů přímo při jejich 
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výuce a ani při tom nemusí opustit prostor učebny. Vyučující využívá simulátor v průběhu 

výkladu a vhodné je i názorné porovnání starých a nových postupů se všemi jejich výhodami 

a nevýhodami za různých situací.  

Praktický výcvik: 

Praktická část výcviku by měla probíhat v rozsahu nejméně 30 hodin u zaměstnanců 

získávajících kvalifikaci a 5 10 hodin (v závislosti na změnách v postupech) u zaměstnanců, 

kteří si kvalifikaci obnovují.  

Po úvodním seznámení s používaným odmrazovacím vozidlem a demonstrací jeho 

použití se studenti vrací zpět do učebny, kde bude představena problematika ovládání tohoto 

vozidla, která se provádí kompletně na simulátoru. Žáci mají možnost se seznámit se všemi 

funkcemi ovládacích panelů a pákových ovladačů. Instruktor předvede základní principy 

práce s odmrazovacím vozidlem a možnosti nastavení simulátoru. Dále jsou pak studenti 

rozděleni do menších skupin. To zajistí lepší individuální přístup a zvýšení efektivity 

praktického výcviku. Rozsah výuky na simulátoru by měl být alespoň 15 hodin. V pozdější 

fázi budou studenti postupně přecházet na výcvik na reálném vozidle, jehož rozsah by měl být 

také 15 hodin. Postupné překrývání výuky na simulátoru a reálném vozidle je žádoucí, 

protože studenti tak mají možnost srovnání a ujasnění všech rozdílů mezi těmito dvěma 

technikami. Přináší to také možnost lepšího procvičování postupů, jejichž nedostatečné 

zvládnutí se projeví při ovládání reálného vozidla. Instruktor na základě svých poznatků 

vytvoří výukový plán, kterým se pak bude student na simulátoru řídit. Závěrečná část výcviku 

probíhá již téměř výhradně za použití reálného odmrazovacího vozidla s aplikací kapalin 

přímo na letadla v provozu.  

V případě zaměstnanců obnovujících si stávající licenci může být převážná část 

praktického výcviku provedena na simulátoru, jelikož své schopnosti ovládání odmrazovacího 

vozidla prokázali již dříve. 

Přezkoušení: 

Tento proces se skládá z teoretické části kde je nutno dosáhnout minimálně 75% 

úspěšnosti a praktické části (tam kde je požadována). Výsledek praktické části není žádným 

způsobem odstupňován a student je hodnocen systémem prospěl/neprospěl.  
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Psaná teoretická zkouška obsahuje vždy minimálně jednu otázku pokrývající každý 

z klíčových předmětů odmrazování, jejichž znalost je požadována pro získání kvalifikace 

operátora odmrazování. Počet otázek je zvolen tak, aby pokryl veškeré požadavky kladené na 

studenty. Zkouška jich obsahuje minimálně 30. Otázky jsou sestavovány jako testové, tedy 

s nabízenými možnostmi odpovědí (minimálně 3 na otázku). Otázky nesmí být zavádějící a 

správná je vždy jen jedna odpověď. Požadovaný výsledek je minimálně 75%. Pokud však 

student nedosáhne plného počtu bodů, přezkušující instruktor zajistí, aby si chybějící znalosti 

doplnil, protože z hlediska bezpečnosti provozu je nutné, aby měl student kompletní znalosti 

celé problematiky. 

Praktická zkouška musí být prováděna za běžných provozních podmínek a na reálném 

letadle. Rozsah praktické zkoušky je zvolen tak, aby kompletně obsáhl veškeré činnosti, které 

je možné od operátora odmrazování požadovat. Při skládání této zkoušky musí být student 

schopen slovně popisovat prováděné činnosti a jejich účel na základě znalostí, které získal 

v teoretické části výcviku. Je doporučeno, aby zkoušku prováděl jiný instruktor než ten, který 

měl na starosti výcvik, aby bylo zaručeno nestranné hodnocení. To však jen v případě je li 

k dispozici více kvalifikovaných instruktorů. Důležité je, aby byly zastoupeny všechny 

klíčové činnosti nutné pro získání požadované kvalifikace, jako například: 

• Schopnost řízení vozidel 

• Obsluha technického vybavení 

• Kontrola kvality a nakládání s odmrazovacími kapalinami 

• Inspekce před a po odmrazování 

• Komunikace 

• Hlášení a dokumentace 

• Samotné odmrazování 

• Místní provozní požadavky 

Jak teoretické, tak i praktické zkoušky musí být důkladně zaznamenávány. V těchto 

záznamech musí být uvedeno datum, jméno zkoušejícího, jméno zkoušeného, kvalifikační 

skupina, pro kterou je zkouška vykonávána (DI L10) a její výsledek. Neúspěšné zkoušky 

mohou být opakovány, ovšem i tento neúspěch musí být zaznamenán. Pokud student nesloží 

zkoušku, je třeba, aby vedoucí výcviku rozhodnul o tom, jestli bude student opakovat celý 

výcvik, nebo jen některé jeho části. Jako potvrzení o úspěšném zvládnutí zkoušky se 
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studentovi vystavuje certifikát. Kopie certifikátu musí být založena (spolu s kompletními 

záznamy o výcviku), aby mohla být kdykoliv použita pro ověření kvalifikace pracovníka.  

Po získání certifikátu jsou zaměstnanci plně kvalifikování pro práci operátorů 

odmrazování (dle EASA PART66). Stále je však nutné zdokonalovat jejich znalosti a 

pracovní postupy. Proto jsou v pravidelných intervalech přidělováni na trénink na simulátoru 

(v menší intenzitě i v průběhu léta). Tento postup jim umožní zdokonalovat svou techniku a 

zkoušet nové postupy, což může mít v budoucnu významný dopad na kvalitu odvedené práce 

a náklady s tím spojené. Použití simulátoru není žádným způsobem omezováno a zaměstnanci 

k němu mají volný přístup po celý rok. 

5.3 Zhodnocení investice 

Z výše uvedených informací jasně vyplívá, že použití simulátoru odmrazování a 

protinámrazové ochrany letadel může být za určitých okolností velice výhodné. To však 

nemusí platit ve všech případech.  

Udávaná cena kompletního simulátoru včetně úvodního zaškolení je $33 950, což je 

v přepočtu (při kurzu 1USD=19Kč) přibližně 645 000 Kč. Je proto nutné zvážit, jestli je tato 

investice z dlouhodobého hlediska výhodná.  

Hlavním faktorem při tomto rozhodování je počet zaměstnanců, kteří odmrazování 

provádějí, případně těch, s jejichž výcvikem do budoucna počítáme. Největší úspora je patrná 

právě při úvodním výcviku. Je však třeba počítat i s úsporami, které se projeví na základě 

zefektivnění práce personálu, jehož členové na simulátoru pravidelně cvičí. Ty se mohou 

projevit ve snížení spotřeby odmrazovacích a protinámrazových kapalin, zrychlení aplikace 

těchto kapalin a menších nákladech na přezkušovací proces. 

Do rozhodovacího procesu by měl být zahrnut také dopad na bezpečnost. Tím že bude 

personál kvalitně připraven, se rapidně snižuje riziko nehody při manipulaci s technikou 

v okolí letadla. Zvláště u začínajících studentů je klíčové, aby získali v tomto směru dobrý 

základ a následný výcvik v blízkosti reálného letadla se tak pro ně stal méně stresující. I 

samotný odmrazovací proces bude s velkou pravděpodobností proveden s minimem 

pochybení, což bude mít za následek zvýšení bezpečnosti letu jako takového. 

Ač jsou výhody použití takovéhoto simulátoru nesporné a jsou prověřeny jak výrobci, 

tak i provozovateli, nemusí být taková investice vždy výhodná pro všechny letiště. Klíčovými 
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informacemi při rozhodování o nákupu takovéhoto přístroje jsou: zeměpisná poloha letiště, 

hustota zimního provozu a počet zaměstnanců zabývajících se odmrazováním.  

Zeměpisná poloha by měla být zvážena nejdříve. Pokud se letiště nachází v prostoru, 

kde bývají mírné (popřípadě žádné) zimy, nebude takové letiště logicky investovat do 

simulátoru odmrazování, jehož využití by bylo minimální. Naopak letiště kde lze 

předpokládat delší a mrazivé zimy mohou takovouto investici zvažovat. 

Neméně důležitá je hustota provozu. Pro letiště s nízkým zimním provozem by byla 

takováto investice značně nákladná, a i když by přinesla zefektivnění celého procesu, nejde 

zaručit její návratnost. Naopak u velkých letišť s vysokou hustotou pohybů v zimních 

měsících, je tato investice vhodná především z toho důvodu, že za pomocí takového 

simulátoru lze dosáhnout lepších časů při samotném odmrazování letadel i u méně zkušených 

pracovníků bez ohrožení výsledné kvality. Tím pádem se snižují čekací doby letadel a provoz 

se stává plynulejší, což výrazně zefektivní provoz letiště jako takového.  

Posledním z klíčových faktorů je počet zaměstnanců věnujících se odmrazování. 

Letiště a společnosti provádějící každoročně výcvik několika desítek či stovek zaměstnanců 

budou nákupu simulátoru nakloněny určitě více než ty, které ročně cvičí dvacet, či třicet 

pracovníků. Míra fluktuace zaměstnanců hraje také důležitou roli, jelikož přínos simulátoru je 

znatelnější zvláště při úvodním výcviku.  

Obecně tedy platí, že čím delší je zima, čím vetší je letiště, čím hustější je zimní 

provoz a čím vetší počet zaměstnanců se odmrazování věnuje, tím výhodnější je investice do 

simulátoru odmrazování. Samozřejmě je třeba říci, že simulátor najde uplatnění na jakémkoliv 

letišti, které se problematikou zimního provozu musí zabývat. Není však ve finančních 

možnostech všech těchto letišť si takovýto simulátor pořídit. Proto je třeba zvážit tuto 

investici na základě výše uvedených kriterií a zhodnotit možný přínos pro konkrétní letiště. 
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6 Vyhodnocení cílů 

Na základě získaných informací byla upravena metodika výcviku pracovníků 

pozemního provozu provádějících odmrazování a protinámrazovou ochranu letadel pro 

použití simulátoru těchto procesů. Následně došlo k vyhodnocení vhodnosti možných investic 

do tohoto přístroje a popisu faktorů ovlivňujících toto rozhodnutí. To vše v závislosti na 

možných úsporách, efektivitě výcviku a dopadech na bezpečnost provozu. Tím byly splněny 

definované cíle. 
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7 Závěr 

Předložená diplomová práce se zabývá možností využití alternativní metody výcviku 

pracovníků pozemního provozu provádějících odmrazování a protinámrazovou ochranu 

letadel. Konkrétně využitím počítačového simulátoru těchto činností. 

Úvodní kapitoly jsou věnovány problematice tvorby námrazy a jejího vlivu na 

bezpečnost letu. Dále jsou popsány Prostředky využívající se pro odmrazování, druhy kapalin 

a způsoby nakládání s nimi. Část je věnována také samotnému procesu odmrazování a 

aplikace protinámrazové ochrany. 

V další části jsou uvedeny doporučení pro výcvik, rozdělení kvalifikačních stupňů a 

obecně používané kvalifikační skupiny. Je zde podrobně zpracována obecná metodika 

výcviku a zásady pro její tvorbu. 

Poslední část je pak věnována popisu samotného počítačového simulátoru a jeho 

vlastností. Jsou zde obecně zhodnoceny jeho výhody i nevýhody a uvedeny některé poznatky 

z jeho využívání. Dále je pak uvedena metodika běžně používaného výcviku. Ta je následně 

upravena pro možnosti využití simulátoru odmrazování a v závěru je zhodnocena vhodnost 

investice do tohoto přístroje.  
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