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Tato diplomová práce se zabývá problematikou záchrany osob z tekoucí vody 

a záchrany osob v noci pomocí techniky letecké služby Policie ČR. Uvádí stručný přehled 

činností Letecké služby PČR v rámci Integrovaného záchranného systému ČR a popisuje 

technické prostředky používané leteckou službou. Zmiňuje přehled společných terénních 

cvičení s ostatními složkami Integrovaného záchranného systému ČR a shrnuje jejich 

výsledky. Dále navrhuje metodiku pro záchranu osob z tekoucí vody a uvádí jednotlivé fáze 

záchrany osob v noci. 

 

Klíčová slova 

letecký záchranář, metodika, noc, palubní jeřáb, Policie ČR, povodeň, vrtulník 

 

PAVLIŠTA, R. Police Air Service of the Czech Republic at Integrated Rescue System of the 

Czech Republic: thesis. Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, Fakulty of Safety 

Engineering, 2012, 65 p. 

      

This diploma thesis deals with the methods of rescuing people from runnin water and 

with night search and rescue operations, both with the use of the Czech Police Air Service 

(CPAS) facility. It drafts a brief list of CPAS activities in the frame of the Integrated Rescue 

System (IRS), describes technical equipment used by CPAS. It mentions some open-air 

trainings held in cooperation with other institutions of IRS and summs up their results. It also 

submits a proposed methodology of people-in-flowing-water rescue and presents an algorithm 

of rescuing people at night-time. 

 

Key words: 

Air rescuer, methodology, night, on-board crane, the Czech Police, flood, helicopter 

 

 

 

 

 



 

Obsah 
 

Úvod ........................................................................................................................................... 1 

Rešerše ....................................................................................................................................... 3 

1 Letecká služba Policie České republiky ......................................................................... 4 

1.1 Historie policejního letectva ....................................................................................... 4 

1.2 Přehled prováděných činností letecké služby v rámci IZS......................................... 5 

1.2.1 Úkoly v rámci PČR ............................................................................................ 6 

1.2.2 Úkoly plněné v rámci IZS .................................................................................. 6 

1.2.3 Stručná charakteristika některých činností v rámci IZS ..................................... 6 

1.3 Přehled a popis technických prostředků ..................................................................... 8 

1.3.1 Vrtulníky ............................................................................................................ 8 

1.3.2 Speciální vybavení vrtulníků .............................................................................. 9 

1.4 Postup činností při záchranné akci s využitím vrtulníku .......................................... 13 

1.4.1 Vyžádání vrtulníku ........................................................................................... 13 

1.4.2 Výběr přistávací plochy ................................................................................... 14 

1.4.3 Navádění vrtulníku ........................................................................................... 15 

1.4.4 Instruktáž s posádkou vrtulníku ....................................................................... 16 

1.4.5 Komunikace na palubě vrtulníku ..................................................................... 16 

1.5 Letečtí záchranáři, přehled činností ......................................................................... 17 

1.5.1 Letecký záchranář ............................................................................................ 17 

1.5.2 Přehled zásahů LZ HZS ČR Středočeského kraje ............................................ 17 

2 Přehled dosavadních terénních cvičení prováděných leteckou technikou v rámci 

IZS …………………………………………………………………………………………...19 

2.1.1 Vybraná cvičení IZS s účastí LS PČR ............................................................. 19 

2.1.2 Vyhodnocení provedených cvičení .................................................................. 20 

3 Návrh metodiky pro záchranu osob z tekoucí vodní hladiny ..................................... 22 

3.1 Charakteristika záchrany osob z tekoucí vodní hladiny ........................................... 22 

Počet zásahů LS při povodních 2002 ....................................................................................... 23 

3.2 Používané techniky záchrany ................................................................................... 23 

3.2.1 Podvěs .............................................................................................................. 24 

3.2.2 Jeřábování ......................................................................................................... 25 

3.3 Zhodnocení prováděných technik záchrany ............................................................. 26 

3.4 Technický experiment .............................................................................................. 26 

3.4.1 Technický experiment I .................................................................................... 26 

3.5 Technický experiment II .......................................................................................... 30 

3.6 Technický experiment II .......................................................................................... 32 

3.6.1 Tvarový součinitel C ........................................................................................ 34 

3.6.2 Obsah kolmého průřezu tělesa S ...................................................................... 36 

3.6.3 Náběhový úhel α .............................................................................................. 37 

3.7 Návrh postupu pro ověření naměřených hodnot provedených experimentů ............ 40 



 

3.7.1 Stanovení teoretického předpokladu ................................................................ 40 

3.7.2 Výpočet dosazením hodnot naměřených při experimentech ............................ 42 

3.7.3 Porovnání teoretického předpokladu s výpočtem ............................................ 43 

3.7.4 Závěrečné shrnutí ............................................................................................. 43 

3.8 Návrh metodiky záchrany z tekoucí vody ................................................................ 45 

3.8.1 Úkoly a postup činnosti .................................................................................... 45 

3.8.2 Očekávané zvláštnosti ...................................................................................... 48 

3.8.3 Záchranné pomůcky pro práci na vodě a jejich použití.................................... 48 

4 Návrh metodiky pro záchranu osob v noci .................................................................. 49 

4.1 Současný stav ........................................................................................................... 49 

4.2 Fáze záchrany ........................................................................................................... 50 

4.2.1 Příprava před vzletem ....................................................................................... 50 

4.2.2 Nalezení místa záchrany ................................................................................... 50 

4.2.3 Sestup do požadované výšky pro záchranu ...................................................... 52 

4.2.4 Provedení záchrany .......................................................................................... 52 

4.2.5 Ukončení záchranné akce ................................................................................. 54 

4.3 Souhrn podmínek pro zajištění záchrany osob v noci .............................................. 54 

Závěr ........................................................................................................................................ 55 

Výklad základních pojmů ...................................................................................................... 57 

Seznam zkratek ...................................................................................................................... 58 

Seznam obrázků ..................................................................................................................... 60 

Seznam tabulek ....................................................................................................................... 61 

Literatura ................................................................................................................................ 62 

Seznam příloh ......................................................................................................................... 65 

 

 



 1 

Úvod 
 

Již od pradávna bylo snem lidí létat, vznášet se v oblacích jako ptáci. Nejprve si lidé 

připevňovali na svá těla křídla, která imitovala ty ptačí, což jim vydrželo až do 17. století. 

Následovala éra vzdušných balónů, kluzáků a prvních letounů. Již nestačilo se jen vznášet, 

a tak se konstruktéři těchto strojů pokoušeli o větší rychlosti, překonání větších vzdáleností, 

vyšších výšek a o lepší kontrolu nad samotným letem. Muselo uběhnout několik staletí než 

byl zrealizován projekt Leonarda da Vinciho, a sice vrtulník či v jeho podání ornitoptéra, 

který spatřil světlo světa v 30. letech 20 století. 

Vrtulník se skutečně stal velkým kvalitativním technickým skokem ve 

vědeckotechnické revoluci. Objevil se nový létající stroj, odlišná, nová, originální kvalita, 

která má řadu zcela rozdílných znaků od klasického letadla. Jeho hlavní předností je 

schopnost viset v libovolné výšce nad terénem a možnost svislého vzletu a přistání, a to na 

ploše o něco málo větší než je průměr nosného rotoru. Může tedy plnit úkoly, které nejsou s to 

zajistit automobil na pevnině, loď na vodní hladině a letoun ve vzdušném prostoru. Velký 

zájem o tento stroj na celém světě pochopitelně projevila armáda, nicméně našel i široké 

uplatnění v civilní sféře 
[13]

.  

Tento stroj se pro své jedinečné možnosti stal nepostradatelným pro plnění širokého 

spektra úkolů policie a záchranářských jednotek na celém světě. Letecká služba Policie České 

republiky využívá moderní stroje a vybavení, které je srovnatelné se západními zeměmi. 

Nejen na stroje a vybavení jsou kladeny vysoké nároky. Posádka a celý tým zajišťující jejich 

provoz musí čelit extrémním stresovým situacím, musí se neustále zdokonalovat jak v teorii, 

tak i v praxi, zvyšovat svoji fyzickou zdatnost a psychickou odolnost. Více než v jakékoliv 

jiné profesi je zde nutná disciplína a týmová práce. Požadavků na leteckého záchranáře je 

však daleko více, nicméně již z uvedeného je zřejmé, že tuto práci mohou vykonávat jen ti 

nejlepší.  

Laická veřejnost si tuto složku policie začala více uvědomovat v době, kdy naší 

republiku postihly velké povodně v roce 1997, během nichž letecká služba provedla několik 

stovek záchranných letů. Naše policejní letka se několikrát podílela i na záchranných pracích 

v zahraničí, např. hašení rozsáhlých lesních požárů v Makedonii a ve Slovenském ráji v roce 

2000. Letečtí záchranáři si při plnění svých úkolů uvědomují potřebu neustále zdokonalovat 

metody prováděných činností, aby se jejich práce stala efektivnější a hlavně bezpečnější. 
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Moje práce si klade stejný cíl. Chci se zabývat problematikou záchrany osob 

s využitím letecké techniky policie z tekoucí vody a záchranou v noci. V úvodu práce zmiňuji 

přehled činností Letecké služby v rámci Integrovaného záchranného systému a popisuji 

technické prostředky a způsob jejího vyžadování. V další části navrhuji metodiku záchrany 

osob z tekoucí vody. K tomuto tématu mne přivedlo setkání se zkušeným instruktorem 

Leteckých záchranářů HZS, který mne upozornil na možná rizika záchrany osob z tekoucí 

vody pomocí palubního jeřábu s odkazem na článek amerického časopisu Fire Engineering 

s názvem „Helicopter operations in swiftwater rescues“. Američtí letečtí záchranáři zde 

upozorňují na možnost překročení hmotnostních limitů jeřábu vlivem působení značné síly 

rychle tekoucí vody na plochu těla zachraňované osoby. Tuto skutečnost jsem se rozhodl ve 

své práci ověřit. A to technickým experimentem a fyzikálním výpočtem. V případě, že se 

ukáže palubní jeřáb jako rizikový prostředek, navrhnu způsob nové techniky této záchrany. 

Dále jsem zjistil, že není v současné době zpracována jednotná metodika pro záchranu osob 

v noci pomocí letecké techniky Policie ČR. Proto se zabývám také touto problematikou. 

V závěru práce hodnotím výsledky provedeného experimentu, výpočtu a navrhovaných 

metodik. 
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Rešerše 
 

Záchrana osob ať již ze stojaté či tekoucí vodní hladiny a záchrana osob v noci  

pomocí techniky Letecké služby Policie České republiky není v současné době popsána 

v žádné publikaci. U složek policie a hasičů není zpracována metodika, která by řešila postup 

těchto technik záchrany. V praxi se tato záchranná činnost provádí na podkladě již 

odzkoušených postupů, kterým se učí letečtí záchranáři od instruktorů. Činností Letecké 

služby Policie ČR se ve svých publikacích zabývá autor Jakub Fojtík. Knižně vyšla publikace 

s názvem „Policejní vrtulníky“
[5]

, v níž se věnuje historii letectva, popisuje současný stav 

a speciální vybavení policejních strojů. Technickým parametrům vrtulníků a jejich vybavením 

se zabývá v článcích, které pravidelně vycházejí v časopise Rescue report.  

Provedenou rešerší zveřejněných či jiným způsobem získaných studentských prací 

jsem nejvíce čerpal z diplomové práce s názvem „Možnosti  využití vrtulníku W-3A Sokol při 

pátrání a záchraně v noci v neznámém terénu“, jejímž autorem je kpt.Ing. Petr Šafařík
[24]

, 

který ve své práci zdařile popisuje různé druhy záchrany osob pomocí vrtulníku Armády ČR, 

mimo jiné i z tekoucí vody a v noci.  

Dále jsem provedl analýzu platných právních norem týkajících se poskytování 

leteckých služeb a používání leteckých prostředků v integrovaném záchranném systému, 

a dále podzákonných právních normativních aktů, kterými jsou vyhlášky a interní akty řízení 

zavazující konkrétní subjekty.  

K provedení fyzikálního rozboru provedených technických experimentů mi jako 

teoretické východisko sloužily učebnice „Přehled středoškolské fyziky“
[12]

 od autorek Dr. Evy 

Peškové a Mgr. Hany Kropáčkové a „Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy I“
[2]

 od 

RNDr. Karla Bartuška. Popisem jednotlivých sil a odporem prostředí při pohybu plavce se 

zabývají publikace „Teorie plaveckých sportů“
[11]

 od J. Motyčky, „Technika plaveckých 

způsobů“
 [7]

 od Z. Hoferka a „Závodní plavání“
 [3]

 od J.E. Cousilmana.  
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1 Letecká služba Policie České republiky 

V této kapitole je uveden krátký exkurz do historie policejního letectva. Dále zmiňuje 

přehled širokého spektra úkolů, které plní jednak ve prospěch Policie ČR (dále „PČR“) a dále 

v rámci Integrovaného záchranného systému ČR (dále jen „IZS“). Jsou zde vyjmenovány a 

popsány speciální prostředky, počet a typy vrtulníků, kterými Letecká služba Policie ČR (dále 

jen „LS PČR“) disponuje. Dále je nastíněn postup činností při záchranné akci s využitím 

letecké podpory útvaru LS PČR a stručná charakteristika osoby leteckého záchranáře 

Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „LZ HZS ČR“). Kapitola je zakončena 

přehledem činností LZ HZS ČR za posledních 6 let.  

1.1 Historie policejního letectva 

Vznik policejního letectva u nás se datuje dnem 1. července 1935, kdy bylo zřízeno na 

území tehdejšího Československa prvních pět četnických leteckých hlídek.  

V prvopočátku tvořila letecký park pouze zapůjčená vojenská stíhací letadla. Začínalo 

se na letounech Aero AP32 a Škoda D-1 (viz obr.1). Poté byly zakoupeny výkonnější stroje 

Letov Š-528 a Beneš Mráz Be-51 B. První vrtulník se objevil v roce 1946, jednalo se o typ 

Focke Achgelis Fa-223 (VR-1) (viz obr. 2). Tímto strojem se může naše policejní letectvo 

pochlubit jako prvním „policejním“ vrtulníkem na světě.   

V průběhu doby se měnilo zbarvení letadel a vrtulníků od středně šedé, přes olivově 

zelenou až po současnou modrou s šedobílým lemováním. Znak tvořený kokardou se státními 

barvami ve tvaru sférického trojúhelníku existuje nezměněn až do současnosti.  

Největší rozvoj z pohledu historie zaznamenalo policejní letectví v 70. letech minulého století 

s příchodem nové výkonné techniky, které rozšířilo i spektrum plněných úkolů. Vrtulníky 

byly nasazovány při vzdušném pátrání po pohřešovaných osobách, při záchranných akcích 

v horském prostředí a hlídkové činnosti nad dopravními tepnami v Praze a středních Čechách. 

Od 80. let pak policejní letectvo podporuje transplantační program [4].  

Vývoj policejního letectví od roku 1993 lze považovat za velice úspěšný. Policejní 

letectví dospělo k patřičné modernizaci srovnatelné se státy západní Evropy. Byly zakoupeny 

moderní víceúčelové vrtulníky střední kategorie Bell 412, s nimiž bylo dodáno i 

nejmodernější dostupné policejní a záchranářské vybavení. S novým vybavením se rozšířily i 

možnosti využití policejních vrtulníků.   
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Obr. 1 Letoun Škoda D-1
[33]

 Obr. 2  Vrtulník VR 1
[33]

 

                                                                                                                      

1.2 Přehled prováděných činností letecké služby v rámci IZS 

 

LS PČR je útvarem police s celostátní působností a má v IZS bezesporu velmi důležité 

postavení. V České republice je na rozdíl od USA a ostatních států Evropské unie (vyjma 

SRN) letecká služba využívána i ostatními složkami IZS. To znamená, že ji využívá nejenom 

PČR, pod níž letecká služba spadá, ale také Hasičský záchranný sbor ČR (dále jen „HZS 

ČR“), Horská služba ČR (dále jen „HS ČR“), Zdravotnická záchranná služba (dále jen 

„ZZS“) a další
[5]

. LS PČR plní s letadly Ministerstva vnitra (dále jen „MV“) úkoly pro oblast 

vnitřní bezpečnosti státu, veřejného pořádku, IZS, krizového řízení a dalších úkolů státní 

správy na základě rozhodnutí vlády, rozhodnutí ministra vnitra a sjednaných mezinárodních 

a meziresortních dohod a pro tyto činnosti zabezpečuje trvalou akceschopnost letecké 

techniky a personálu 
[18]

.  

 V současné době disponuje LS PČR hlavní základnou na mezinárodním Letišti Praha-

Ruzyně (hangár D, Terminál Jih) a základnou na mezinárodním Letišti Brno-Tuřany. Na 

pražské základně je letecká služba v pohotovosti celých 24 hodin, na základně v Brně je 

pohotovost 12 hodin (od 7 do 19 hodin). 

Úkoly LS PČR lze rozdělit na dva typy činností:  

 letecká činnost ve prospěch útvarů PČR, 

 letecká činnost ve prospěch složek IZS podle zákona  č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému 
[30]

.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Leti%C5%A1t%C4%9B_Praha-Ruzyn%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Leti%C5%A1t%C4%9B_Praha-Ruzyn%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Leti%C5%A1t%C4%9B_Brno-Tu%C5%99any
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1.2.1 Úkoly v rámci PČR 

Pro ostatní (především pozemní) útvary PČR zajišťuje:  

 pohotovostní nasazení a zásahy, 

 nasazení vrtulníku v pátracích akcích (pátrání nejčastěji po pohřešovaných osobách 

a pachatelích trestné činnosti), 

 dokumentace trestné činnosti a sledování osob, 

 dopravní průzkum a řízení dopravy, 

 vzdušné řízení a dokumentace policejních akcí, 

 vzdušná ochrana a dozor, 

 dozor nad režimem státních hranic, 

 výcvikové a instruktážní lety 
[30]

. 

1.2.2 Úkoly plněné v rámci IZS  

V IZS LS PČR zajišťuje: 

 leteckou záchrannou službu (dále jen „LZS“), 

 službu SAR (Search and Rescue) – leteckou pátrací a záchrannou službu, 

 nasazení v zahraničí, 

 spolupráci s HZS ČR, 

 spolupráci s HS, 

 spolupráci s krizovým štábem a Bezpečnostní radou státu, 

 spolupráci s ostatními složkami IZS v případě vyhlášení mimořádného stavu 
[30]

. 

1.2.3 Stručná charakteristika některých činností v rámci IZS  

1) Letecká záchranná služba 

Česká republika je v současnosti pokryta sítí 10 provozních leteckých základen LZS. 

Každá základna má volací znak KRYŠTOF x, kde x představuje číslo. Tento volací znak je 

v letovém provozu jakási obdoba výstražného světla modré barvy u silničních vozidel ZZS, 

má absolutní přednost před ostatním provozem
[1]

.  

Provoz samotných vrtulníků zajišťují vyjma LS PČR další tři různí provozovatelé – 

Armáda ČR (dále jen „AČR“), společnosti ALFA Helicopter a Delta Systém Air, s.r.o.(dále 

jen „DSA“). Přehled volacích znaků a mapa rozmístění základen LZS jsou uvedeny v příloze 

A.  

LS PČR zajišťuje činnost LZS na stanovišti v Praze Ruzyni. Cílem LZS je poskytovat 

odbornou přednemocniční neodkladnou péči.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%A1_%C4%8Dinnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Doprava
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_hranice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A1_z%C3%A1chrann%C3%A1_slu%C5%BEba
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1tr%C3%A1n%C3%AD_a_z%C3%A1chrana
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Krizov%C3%BD_%C5%A1t%C3%A1b&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bezpe%C4%8Dnostn%C3%AD_rada_st%C3%A1tu
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
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Jedná se zejména o tyto úkoly: 

 rychlá doprava zdravotnického týmu včetně technického vybavení na místo zásahu, 

nebo místo nedostupné běžnými pozemními prostředky, 

 poskytnutí přednemocniční neodkladné péče, zejména resuscitační péče na místě 

vzniku úrazu nebo náhlého onemocnění, 

 rychlá a šetrná přeprava pacientů a jejich předání do zdravotnického zařízení, 

 speciální úkoly při likvidaci zdravotních následků hromadných neštěstí a katastrof, 

 pátrací a záchranné lety v jinak těžko dostupných místech včetně horského terénu, 

 technicko-zdravotnické zásahy vyžadující práci v podvěsu ve spolupráci 

s vyškolenými leteckými záchranáři HZS ČR a HS ČR
[25]

.   

 

2) Letecká pátrací a záchranná služba (Search and rescue) 

Byla zřízena za účelem poskytnutí včasné pomoci a záchrany cestujícím a posádkám 

letadel, která se ocitla na/nad územím ČR (FIR Praha – zahrnuje veškerý český vzdušný 

prostor) v nouzové situaci. Každé letadlo má na palubě nouzovou radiostanici, která je 

v případě nehody aktivována nárazem. Systém letadel v tísni  je monitorován Globálním 

záchranným systémem SARSAT/KOSPAS, který při zachycení tísňového signálu aktivuje 

příslušné národní středisko SAR. Odpovědným orgánem státní správy za poskytování služby 

SAR je Ministerstvo dopravy a spojů ČR (dále „MDS ČR“) ve spolupráci s Ministerstvem 

obrany ČR (dále „MO ČR“) a MV ČR. Na základě uzavřené vícestranné dohody o spolupráci 

zajišťují MO a MV potřebnou leteckou techniku, letouny a vrtulníky pro provádění pátracích 

a záchranných akcí. Pro záchranné akce je využívaná také LZS nestátních organizací 
[24]

. 

V mírových podmínkách je služba SAR svým rozsahem vyčleněných sil a prostředků 

udržovaných v neustálé pohotovosti zásadně limitována. Hotovostní vrtulník se může 

zúčastnit pátrací akce po zmizelém nebo havarovaném velkokapacitním letadle, avšak míra 

poskytnutí neodkladné přednemocniční péče všem postiženým najednou je kapacitně velice 

omezena. V těchto případech je nezbytná koordinace všech dosažitelných složek IZS 

v prostoru havárie, tzn. HZS ČR, AČR a ZZS, dále pak ostatních součinnostních složek IZS 

jako jsou HS ČR, Český červený kříž, Lesy ČR a v neposlední řadě i pozemní pátrací 

a záchranné jednotky PČR a AČR. Vždy hraje značnou roli charakter terénu, počasí a denní 

doba 
[24]

.  

3) Spolupráce s HZS ČR 

Vrtulníky jsou využívány útvary HZS ČR především při řešení situací vyvolaných 

mimořádnými událostmi velkého rozsahu, při záchranných a likvidačních činnostech, kdy 
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jsou bezprostředně ohroženy životy, zdraví a majetek (rozsáhlé požáry, ekologické 

a průmyslové havárie, záplavy, záchrana a likvidace mimořádné události v těžko přístupném 

terénu nebo jiná obdobná nebezpečí a živelné pohromy). Vrtulníky jsou nasazovány 

k záchraně a evakuaci osob, hašení požárů, vzdušnému průzkumu, k řízení záchranných 

činností, dokumentaci mimořádné události, přepravě JPO, odborníků a specialistů na místo 

zásahu, přepravě osoba a materiálu z ohrožených míst, dopravě speciálních prostředků a 

nezbytných potřeb na místo zásahu, dopravě humanitární pomoci obyvatelstvu 

v nepřístupných oblastech, plnění záchranné činnosti v rámci příhraniční pomoci apod.
[23]

.  

HZS ČR dále koordinuje  Leteckou hasičskou službu (dále jen „LHS“) prováděnou LS 

PČR, která je prováděna na základě dohody o spolupráci z roku 2009 mezi Ministerstvem 

vnitra – generálním ředitelstvím HZS ČR (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“) a Ministerstvem 

zemědělství (dále jen „MZ“). Jedná se o provádění letecké hlídkové činnosti nad lesními 

prostory v působnosti MZ v dohodnutých lokalitách a obdobích vyznačujících se extrémními 

podmínkami příhodnými pro vznik lesních požárů tedy od jara do podzimu. Při všech letech 

v rámci LHS používají vrtulníky volací znak FLORIAN VRTULNÍK s číslem stanice
[23]

.   

4) Spolupráce s HS ČR 

Tuto činnost vykonává LS PČR na základě dohody o spolupráci uzavřené mezi HS 

a PČR z roku 2009. Jde především o pomoc při záchraně a evakuaci osob v těžko přístupném 

horském terénu a dále přepravuje záchranáře HS ČR nebo materiál na místo zásahu 

v nepřístupných oblastech.  

1.3 Přehled a popis technických prostředků  

Pro plnění svých úkolů v rámci IZS používá LS PČR dva typy moderních vrtulníků 

a také speciální technické vybavení.  

1.3.1 Vrtulníky 

LS PČR v současnosti disponuje celkem 13 vrtulníky, z nichž 8 je lehké váhové 

kategorie a 5 je střední váhové kategorie. Přehled typů provozovaných vrtulníků LS PČR  je 

uveden v tab. 1
[30]

. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vrtuln%C3%ADk
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Tab. 1  Přehled provozovaných vrtulníků u LS PČR
[40]

 

 

Rozdělení vrtulníků podle vybavení 

a) policejní (termovizní kamera, pátrací světlomet a nosné zařízení), 

b) sanitní (nosítka, zdravotnické přístroje pro udržení základních životních funkcí 

pacienta), 

c) záchranářský (podvěs, palubní jeřáb a bambi vak)
 [25]

. 

Technická data vrtulníku Bell a EC 135 jsou spolu s fotografiemi uvedeny v příloze B.  
 

1.3.2 Speciální vybavení vrtulníků 

Dělení vybavení dle způsobu použití: 

a) nosná zařízení,  

b) prostředky k pátrání a sledování osob, 

c) pilotážně navigační vybavení a vybavení pro letecké hašení, 

d) zástavba pro plnění úkolů letecké záchranné služby
[5]

. 

Ad. a)  

Podvěsný hák 

Je umístěn v těžišti vrtulníku (viz obr. 3) a slouží pro uchycení externího břemene. 

Uvolnění háku je z bezpečnostních důvodů vybaveno několikanásobným jištěním. Hák se 

uvolňuje buď elektrickým nebo mechanickým uvolněním. Používá se zejména k uchycení 

hasicího bambi vaku. Maximální hmotnost externího břemene je u vrtulníku Bell 412 

2040 kg, u EC-135 1000 kg
[5,25,40]

.  

 

Palubní jeřáb 

Palubní jeřáb (viz obr. 4) je základním vybavením záchranných strojů. Používá se 

k vysazování osob z vrtulníku a k jejich vyzvedávání z nepřístupného terénu, nebo 

k manipulaci se záchranným košem. Stroje Bell 412 nesou moderní jeřáb Goodrich, který je 

připevněn na pravé straně trupu nad nákladovými dveřmi. Maximální nosnost jeřábu je 

Typ vrtulníku Počet Váhová kategorie 

Bell 412 HP 2 Střední 

Bell 412 EP 3 Střední 

Eurocopter EC 135 8 Lehký 

Antonov An-2 1 letoun (pronájem) 
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272 kg. Ovládá ho operátor pomocí joysticku,  jenž se nachází v nákladové kabině. Vedle 

ovládacího joysticku se nachází displej, pomocí kterého se kontroluje zbývající délka lana. 

V případě nouze má pilot možnost lano elektricky odpojit, pokud se toto nezdaří, lze 

k přestřižení lana použít nouzový střihač lana - pákové nůžky (umístěné vpravo na zadní stěně 

nákladové kabiny). Lano jeřábu o délce 72 m se navíjí rychlostí až 1,27 m.s
-1[5,25,40]

. 

 

 
 

Obr. 3 Poděsný hák
[35]

 Obr. 4 Palubní jeřáb Goodrich
[35]

 

 

Slaňovací hrazda + Fast Rope Kit 

Je umístěna za poslední řadou sedadel v nákladové kabině a může se vysouvat směrem 

ven na obě strany stroje (viz obr. 5). Na obou koncích hrazdy jsou oka, do nichž se upevňují 

karabiny nebo lana. Lze tak ke slanění použít silná či tenká lana
[5,40]

. 

 

Záchranný koš 

Koš se zavěšuje pomocí lana na podvěs pod vrtulník (viz obr. 6) nebo u menšího typu 

k palubnímu jeřábu. Lze jej použít k evakuaci až čtyř osob najednou. Při nástupu do koše není 

zapotřebí asistence záchranáře, neboť nástup do něj je snadný
[25,40]

. 

 

  

Obr. 5 Slaňovací hrazda
[40]

 Obr. 6 Záchranný koš pro 4 osoby
[40]
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Ad. b) 

Termovizní systém  

FLIR (Forvard Looking InfraRed viz obr. 7) je optoelektrické zařízení obsahující jak 

klasickou kameru, tak termovizní. FLIR může sloužit k dennímu i nočnímu vyhledávání osob, 

sledování dopravních prostředků a objektů, lokalizaci ohnisek požárů. Termovizní pozorovací 

prostředky pracují na principu snímání elektromagnetického záření ve vlnové délce 

infračerveného záření emitovaného pozorovanými objekty.  Obecně je tedy princip shodný 

jako u optických pozorovacích prostředků, rozdílné je pouze to, že jednotlivé pixely na 

upraveném CCD snímači nepřeměňují na energii dopadající viditelné světlo, ale infračervené 

záření od pozorovaných objektů. Rozlišovací schopnost závisí na tepelném kontrastu 

pozorovaných předmětů
[25]

. Výstupní zařízení termovizní kamery Ultra Force EP a ukázka 

snímků z tohoto zařízení je na obrázcích v příloze M. 

 

Pátrací světlomet SX 16 

Světlomet (viz obr. 8) se používá při nočním pátrání po hledaných a pohřešovaných 

osobách, pronásledování dopravních prostředků a dalších činnostech. Typ SX-16 je vybaven 

1600 W xenonovou lampou o svítivosti 30 milionu kandel. Maximální dosah světlometu 

uváděný výrobcem je 1500 m.  Pohyb lampy je možný v rozmezí 47° dolů, 90° doleva a 30° 

doprava 
[42,25]

. 

  

  

Obr. 7 FLIR
[40]

 Obr. 8 Pátrací světlomet SX 16
[40]

 

      

Brýle pro noční vidění 

Připevňují se na přilby posádky. Jejich použití je však možné jen ve vrtulnících 

s kompatibilním vybavením kabiny. Tím je minimalizováno nežádoucí oslňování pilotů od 
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přístrojů na palubní desce. Proto vyhovují jen typy EC-135T2. NVG brýle využívané u LS 

PČR patří do vylepšené druhé generace (značené „2 +“).  

Problém při použití NVG brýlí představuje jejich hmotnost. Speciální helma totiž nese 

i akumulátory pro jejich napájení. Celková hmotnost zařízení nadměrně zatěžuje krční svaly 

pilota, dlouhodobé používání je velmi unavující
[25]

.  

Ad. c) 

Pohyblivá digitální mapa 

Přenosná digitální mapa DKG-3 (viz obr. 9) se používá ve strojích Bell 412. Pilot si ji 

popruhem na suchý zip připíná k noze. Obvyklá zobrazení jsou v měřítcích 1:500 000, 

1:200000, 1:100 000 a 1:50 000 (lze i jiné). Pro zpracování mapových podkladů slouží 

speciální software. Umožňuje provést digitalizaci v odpovídajícím měřítku. V letové části 

palubní desky vrtulníků EC-135 se nachází integrovaný multifunkční displej SMD 68, kde je 

zobrazení obdobné jako na DKG-3
[25]

. 

 

Bambi vak 

PČR LS disponuje jedním hasicím vakem na vodu o objemu 465 l (pro stroje EC-135), 

dvěma o objemu 795 l (Bell 412) a jedním o objemu 1000 litrů (Bell 412). Slovenské Mi-171 

mohou nést hasicí vak VSU-5A s maximálním objemem 4500 l, (v podvěsu je kvůli 

maximální hmotnosti břemene Mi-171 jeho objem redukován na 3000 l). Vak obsahuje 

operátor z nákladové kabiny. Načerpání vody většinou probíhá nad vodní plochou, možné je 

ale také plnění z přistavených cisteren. Operátor objem vaku jednorázově vypustí na místo 

požáru. V jednom z vaků o objemu 795 l je dávkovač chemického pěnidla, jehož účinky 

zlepšují hasicí schopnost. Ukázka používaného bambi vaku je na obr. 10
[25]

. 

 

 

Obr. 9  Pohyblivá mapa DKG 3
[33]

  

 

Obr. 10 Bambi vak
[33]
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1.4 Postup činností při záchranné akci s využitím vrtulníku 

Pokud situace vyžaduje nasazení letecké techniky, musí velitel záchranné akce znát 

následující postup, alespoň v níže uvedeném rozsahu.  

1.4.1 Vyžádání vrtulníku 

Včasné vyžádání vrtulníku je jednou z hlavních zásad pro úspěšně provedenou 

záchranou akci. Velitel záchranné akce musí být schopen vyhodnotit, zda vlastní síly 

a prostředky jsou dostačující pro provedení záchrany. Včasné a správné rozhodnutí je také 

závislé na zkušenostech velitele akce. O záchraně lidského života někdy rozhodují minuty. 

Jsou zaznamenány případy, kdy se záchranné týmy pokusily nejprve o záchranu pomocí 

vlastních sil a prostředků a teprve po provedení několika neúspěšných pokusů přivolaly na 

místo vrtulník.  

Vrtulník si na místo vyžádá velitel záchranné akce prostřednictvím příslušného 

operačního střediska (viz obr. 11). Postup pro vyžadování a zapojení vrtulníků LS PČR, 

vybraných útvarů AČR a nestátního provozovatele DSA, a.s., v rámci IZS je dále upraven 

pokynem generálního ředitele HZS ČR č. 39/2009 ze dne 25.8.2009, který je doplněn 

a upraven pokynem gen. ředitele HZS č. 13/2010 a dohodou o spolupráci MV, HZS ČR a LS 

PČR. Dále je postup při vyžadování a zapojení vrtulníků LS PČR a AČR v rámci IZS 

upravován směrnicemi vydanými MV-generálním ředitelstvím  HZS ČR (dále jen „GŘ-HZS 

ČR“)v dohodě s Policejním prezidiem České republiky a Generálním štábem AČR
[20]

.  

Vyžádání pohotovostního vrtulníku je provedeno prostřednictvím nejrychlejší 

informační cesty, tedy telefonicky nebo radiovou sítí. Dodatečně je žádost o poskytnutí 

vrtulníku zaslána písemnou formou a adresuje se přímo LS PČR. Vzor žádosti o nasazení 

vrtulníku je uveden v příloze C.  V této žádosti jsou mimo jiné uvedené i údaje, které je nutné 

předat již v prvotní fázi vyžádaní vrtulníku prostřednictvím operačních středisek letecké 

posádce.  
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Obr. 11 Vyžádání pohotovostního vrtulníku velitelem zásahu
[autor]

 

 

Na obr. 11 je znázorněn způsob přímého povolání vrtulníku LS PČR za účelem 

provedení záchrany a evakuace osob, záchrany pomocí palubního jeřábu a lanové techniky 

prováděné leteckými záchranáři
[22]

.   

1.4.2 Výběr přistávací plochy 

  Vrtulník na místě záchranné akce přistává, pokud je třeba na jeho palubu naložit 

zraněnou osobu, záchranné družstvo nebo za účelem provedení krátké instruktáže a dohody 

o způsobu provádění záchrany. Volíme takovou plochu, aby při přistání nemohlo dojít ke 

zranění osob či ke vzniku škod vlivem silného proudění vzduchu od rotoru vrtulníku. V místě 

zvolené plochy odklidíme všechny volné předměty nebo je vhodně připevníme. Pro přistání 

vrtulníku se doporučuje zpevněná či travnatá plocha o velikosti nejmenší strany 2 D ve dne 

a 4 D v noci, kde D je největší rozměr vrtulníku. Neměly by se a to ani v blízkém okolí 

vyskytovat výškové překážky (stromy, dráty el. vedení, vysílače, stožáry, apod.). Nevhodný 

povrch přistávací plochy (prašný, zasněžený) můžeme s využitím technických prostředků 

různě upravit (pokropit, sníh odhrnout rolbou, apod.). Dále je vhodné přistávací plochu 

barevně označit. Sklon přistávací plochy nesmí překročit 5°, její střední část o rozměru 

nejméně 5x5 m musí být pokud možno vodorovná.  Zasahující jednotky IZS dále musí 

přistávací plochu zajistit tak, aby se na ni v době přistávání vrtulníku nepohybovaly žádné 

osoby ani vozidla či jiná technika
[6,40]

.   

Přistávací plocha v noci musí být dostatečně osvětlena např. pomocí vozidel, která se 

postaví na okraj plochy. Následně zapnou potkávací světla po směru větru a rozsvítí majáky 

Místo záchranné akce 

velitel zásahu 

(VZ) 

VZ je policista VZ je hasič 

OS PČR kraje či 

Územního odboru 

(operační důstojník) 

KOPIS HZS krajů 

(operační důstojník) 

OS LS PČR 

(operační důstojník) 

OS odboru Policejního 

prezidia 

(operační důstojník) 

Vrtulník 

 

vyrozumí: 

OPIS MV-GŘ 

HZS ČR 
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a další dostupné osvětlení. Při přistání na dálnici musí zasahující jednotky IZS zastavit provoz 

v jednom směru jízdy a vyklidit úsek v délce nejméně 40 m. Na ostatních komunikacích musí 

vyhledat nejbližší plochu o rozměrech nejméně 50x50 m v místě, kde je dostatečné osvětlení 

(např. poblíž města), v místech kde takové osvětlení není, je zapotřebí vyhledat plochu 

nejméně o rozměrech 40x80 m
[24]

. Tyto podmínky jsou přehledně znázorněny na obr. č. 12. 

 

 

Obr. 12 Zabezpečení osvětlení plochy pro přistání 
[24]

   

 

 

1.4.3 Navádění vrtulníku 

Při navádění vrtulníku se používají stanovené signály a návěsti. Přehled signálů 

a návěstí je uveden v příloze D.  Směry při navádění vrtulníku jsou určeny z pohledu pilota ve 

směru letu (viz obr. 13). Navádění vrtulníku se provádí jednak ze země pomocí vyškolené 

osoby a dále z vrtulníku palubním inženýrem. Osoba provádějící navádění vrtulníku ze země 

stojí čelem „po větru“ tak, aby vrtulník přistával proti větru a musí stát v dostatečné 

vzdálenosti tak, aby i po přistání vrtulníku byla stále v zorném poli pilota. Jako vhodný 

prostředek pro navedení vrtulníku na přistání je barevná dýmovnice, která označuje místo 

přistání i směr proudění větru
[21,6]

.  
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Obr. 13 Letadlový souřadnicový systém
[21]

 

 

 

1.4.4 Instruktáž s posádkou vrtulníku 

Po přistání vrtulníku provede jeho pilot nebo palubní inženýr s velitelem zásahu 

a dalšími osobami, které se budou účastnit záchrany pomocí vrtulníku, bezpečnostní 

instruktáž. Rozsah instruktáže je odvislý od konkrétní záchranné činnosti. Zejména tyto osoby 

poučí o bezpečných způsobech přibližovaní k vrtulníku, rozmístění osob a materiálu na 

palubě vrtulníku a jejich zajištění, nouzových východech a obsluze dveří vrtulníku, 

normálních a nouzových postupech. Upřesní si vzájemnou komunikaci a podrobnosti okolo 

provedení zásahu
[6]

. 

1.4.5 Komunikace na palubě vrtulníku 

Komunikace mezi posádkou vrtulníku probíhá radiovým zařízením (interkomem) 

instalovaným v přilbě. O použití tohoto druhu radiového provozu musí být dopředu 

seznámeni všichni členové posádky i záchranáři.  

Pokud není použito radiové spojení nebo došlo k jeho poruše, používá ke komunikaci 

palubní inženýr a záchranář pouze předem dohodnuté vizuální signály
[6]

.  
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1.5 Letečtí záchranáři, přehled činností 

V této podkapitole jsou vysvětleny pojmy letecký záchranář a předurčené letecké 

pracoviště. Dále je zde uveden celkový přehled zásahů LZ HZS Středočeského kraje za 

období posledních 6 ti let s přehledem zásahů v noci a při záchraně z vody.   

1.5.1 Letecký záchranář 

Je označení pro speciálně vyškolené a vycvičené příslušníky HZS ČR, kteří jsou 

oprávněni provádět záchranné práce pomocí letecké techniky. Rozsah jejich odborné 

způsobilosti, typy kvalifikací a výcvik je stanoven ve „Směrnici pro provádění záchranných 

prací s letadly MV provozovanými LS PČR
[21]

“. Vybavení leteckého záchranáře pro práci nad 

volnou hloubkou je uvedeno v příloze E.   

Pro přímou spolupráci s LS PČR a dalšími subjekty provozujícími leteckou techniku 

v ČR jsou předurčena letecká pracoviště (dále jen „PLP“) leteckých záchranářů HZS ČR. 

Přehled plánovaného počtu leteckých záchranářů s předurčenými krajskými HZS ČR je 

uveden v tabulce č 2
[19,20]

.  

 

Tab.2  Přehled plánovaného počtu leteckých záchranářů s předurčenými krajskými HZS 

ČR
[19,20]

  

HZS kraje 

Celkem 

leteckých 

záchranářů 

Min. počet leteckých 

záchranářů ve službě 
Předurčenost pro 

HZS hl. m. Prahy 36 4   PČR LS, PLP-3 

HZS Středočeského kraje 24 3  PČR LS, PLP-3 

HZS Plzeňského kraje 24 3 AČR, PLP-1 

HZS Královéhradeckého kraje 12 2 PLP-2, DSA 

HZS Jihomoravského kraje 24 3  PČR LS 

HZS Olomouckého kraje 3 - PČR LS 

HZS Moravskoslezského kraje 12 2 PLP-4, DSA 
 

Celkem: 135 17  

1.5.2 Přehled zásahů LZ HZS ČR Středočeského kraje 

V tabulce 3 je zpracován celkový přehled činností LZ HZS ČR ve spolupráci s LS 

PČR v období od roku 2006 do roku 2011. Uvedená data jsou poté zapracována do grafu (viz 

obr. 14). Z uvedených dat je patrné, že nejvíce zásahů v uvedeném období proběhlo při hašení 
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požárů pomocí bambi vaku a při pátrání po pohřešovaných osobách. Na základě této 

skutečnosti se provádí v průběhu každého roku několik systematických školení s JPO 

předurčenými pro plnění závěsného hasícího vaku. Z uvedených statistických údajů vyplývá, 

že průměrný počet zásahů za rok se v uvedeném období pohybuje kolem 20. Výjimkou byl 

rok 2007, kdy byl počet záchranných letů dvojnásobný, což bylo způsobeno tím, že byl 

vrtulník více nasazován při pátracích akcích po pohřešovaných osobách.   

 

Tab.3  Přehled počtů a typů zásahů LZ HZS Středočeského kraje
[38]
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Obr. 14 Počty zásahů LZ Stř. kraje od 2006-2011

[autor]
  

 

Typ události 

  

  

  

  

  

  

  

Počet událostí v roce: 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Záchrana - evakuace (palubního jeřábu, lanová technika) 

  
0 8 2 0 0 0 

Hašení požáru - Bambi vak 

  

  

  

  

  

12 4 2 12 2 3 

Vzdušný průzkum (např. při požáru) - dokumentace mim. 

události 

  

  

0 6 1 0 0 0 

Zásah LZ při dopravní nehodě (vyprošťování, zajištění místa 

nehody) 
0 0   0 2 0 

Zásah LZ např. vyprošťování osob ze sutin apod. 

  

  

2 0 2 4 9 0 

Přeprava osob nebo mat. z ohrožených míst 

  

  

  

0 1   0 0 7 

Rekognoskace terénu (pátrání po pohřešovaných osobách) 

  

  

0 21 5 2 7 2 

Technická pomoc 

  

  

  

  

  

  

0 0   0 0 4 

Jiné - nespecifikovaná činnost 

  

  

  

  

  

8 1 6 0 0   

Celkem událostí 

  

  

  

  

  

  

  

22 41 18 18 20 16 
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2 Přehled dosavadních terénních cvičení prováděných 
leteckou technikou v rámci IZS 
V rámci odborné přípravy JPO a v rámci přípravy dalších složek IZS jsou HZS krajů 

organizována prověřovací nebo taktická cvičení v souladu s ročním plánem pravidelné 

odborné přípravy.  Postup pro přípravu a provedení prověřovacích a taktických cvičení 

vychází z § 36 odst. 1 a  §  39  vyhlášky  č.  247/2001  Sb.,  o  organizaci a činnosti jednotek 

požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb. (dále jen „vyhláška o  jednotkách PO“), 

§17  zákona č.  239/2000  Sb.,  o  integrovaném  záchranném systému a o  změně  některých  

zákonů,  ve znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „zákon  o  IZS“),  §  17  vyhlášky  

č. 328/2001  Sb.,  o některých  podrobnostech  zabezpečení  integrovaného  záchranného  

systému,  ve  znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. (dále jen „vyhláška o IZS“), a z obecných zásad 

pro organizaci, přípravu a řízení cvičení orgánů krizového řízení České republiky, 

schválených usnesením Bezpečnostní rady státu č. 107 ze dne 13. prosince 2005
[16,15,17]

.  

Oprávnění k nařízení prověřovacích nebo taktických cvičení IZS je řešeno zákonem 

o IZS. Prověřovací nebo taktické cvičení je oprávněn nařídit ministr vnitra, generální ředitel 

HZS, hejtman kraje, nebo ředitel HZS kraje
[14]

.  

LS PČR se spolu s leteckými záchranáři HZS, HS, JPO a dalšími složkami IZS 

každoročně účastní několika tématických cvičení.  Základní témata prověřovacích nebo 

taktických cvičení jsou připravována na každý následující rok dopředu a jsou oznámena 

písemným pokynem generálního ředitele HZS ČR. K těmto základním tématům si jednotliví 

instruktoři leteckých záchranářů a služební funkcionáři jednotlivých HZS krajů, mající na 

starosti odbornou přípravu, volí sami další náměty cvičení, které uznají za vhodné procvičit. 

Následně vypracují přehled požadavků k zabezpečení výcviku leteckých záchranářů a cvičení 

s vrtulníky LS PČR na další kalendářní rok dopředu. Vyplněný přehled požadavků je pro 

ilustraci uveden v příloze F. V požadavku uvedou název útvaru, stručný popis výcviku, termín 

výcviku, počet letových hodin, typ vrtulníku a případné další požadavky směřující k LS PČR. 

Tento přehled jednotlivé HZS krajů a zástupci HS  předají do konce měsíce října na GŘ HZS, 

které následně kompletní požadavky pro výcvik s leteckou technikou předá LS PČR.  

2.1.1 Vybraná cvičení IZS s účastí LS PČR 

Každoročně se LS PČR účastní několika velkých tématických cvičení IZS s různými 

náměty, které se ve většině případů volí dle katalogového souboru typových cvičení složek 

IZS při společném zásahu. V příloze G je uveden přehled a fotodokumentace několika 

vybraných cvičení, kterých se LS PČR zúčastnila. V tabulce 4 je uveden přehled prováděných 
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cvičení LZ HZS Středočeského kraje v letech 2006 až 2011. Výsledek grafického zpracování 

tohoto přehledu je znázorněn na obr. 15.  

 

Tab. 4  Přehled jednotlivých cvičení LZ HZS Středočeského kraje v období 2006-2011
[38]

 

Charakter výcviku Počet cvičení v roce: Celkem jednotlivá 

cvičení za celé období 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Prověřovací cvičení 0 0 2 0 0 0 2 

Taktické cvičení IZS, 

ukázkové lety 

23 29 40 43 22 6 163 

Činnosti související s 

výcvikem 

0 0 9 8 9 7 33 

Celkem v roce 23 29 51 51 31 13  

 

Počet jednotlivých cvičení leteckých záchanářů HZS Středočeského kraje 

za období 2006-2011

163

332

Prověřovací cvičení IZS Taktická cvičení IZS, ukázkové lety Činnosti související s výcvikem

 

Obr. 15 Graf Počet jednotlivých cvičení LZ 
[autor]

 

2.1.2 Vyhodnocení provedených cvičení 

Díky svým vlastnostem může být vrtulník velmi efektivním prostředkem záchrany, 

což se potvrdilo při mnoha záchranných akcích. To je však podmíněno vysokou úrovní 

vycvičenosti celého záchranného týmu. Ze sledovaných údajů o množství prováděných 

cvičení vyplývá, že v posledních dvou letech došlo ke značnému úbytku množství těchto 



 21 

cvičení (viz obr. 15). Důvodem jsou velké úspory v rezortu MV. Je otázkou, zda je tato 

úspora na správném místě.  

Obecně lze konstatovat, že záchrana nad vodní plochou nebo v nočních podmínkách je 

v letectví považována za úlohu s limitní hranicí rizika. Tuto činnost by měly provádět jen 

posádky dostatečně vycvičené a především cíleně vedené a pravidelně podrobované testům 

výkonnosti. Je třeba pro výcvik využívat především simulátorů nouzových situací, kde lze 

správně organizovanou osnovou posunout hranici stresu tak, aby piloti byli schopni řešit 

racionálně, bez enormního emočního napětí, nouzové situace, které mohou při skutečné 

záchraně nastat. Rozbory nehod při této činnosti tyto skutečnosti jednoznačně potvrzují. Pilot, 

který každoročně prodělává testy řešení nouzových situací na simulátoru se chová ve 

vypjatých situacích letu kvalitativně zcela odlišně tj. lépe  než ten, kdo tento test 

nepodstupuje. 

Dochází zde ke střetu dvou přístupů, a to především u soukromých provozovatelů. Je 

snaha činnost provádět s co nejmenšími náklady a přitom bezpečně, což nelze. Na druhé 

straně stojí zodpovědný přístup, který vyžaduje  vysoké investice do výcviku, techniky, cílené 

vedení posádek k vysoké výkonnosti. Úkolem správného řízení  lidských zdrojů je najít 

alespoň vhodný kompromis mezi těmito dvěma póly. Záchrana lidského života, jako 

nejvyššího mravního imperativu každého, kdo usedá do vrtulníku, aby se vydal na záchrannou 

akci,  za to rozhodně stojí. 
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3 Návrh metodiky pro záchranu osob z tekoucí vodní 
hladiny 

Samotnému návrhu metodiky předchází ověření bezpečnosti použití palubního jeřábu 

pro záchranu z tekoucí vody. Technika jeřábování je zde prověřena prostřednictvím dvou 

technických experimentů, jejichž naměřené hodnoty jsou ověřeny pomocí fyzikálního 

výpočtu. 

3.1 Charakteristika záchrany osob z tekoucí vodní hladiny 

Tento způsob záchrany osob se v posledních několika desetiletí stává stále více 

aktuálnější, neboť v důsledku globálních změn podnebí a antropogenních činností dochází 

poměrně často k ničivým povodním. Povodeň způsobuje rozsáhlé majetkové škody a přímo 

ohrožuje zdraví a životy osob. Na našem území došlo v průběhu posledních 15-ti let 

v různých regionech k několika ničivým povodním (přehled je uveden v tab. 5), přičemž 

nejhorší z nich, co do počtu lidských obětí,  proběhla na řekách Moravě a Odře v roce 1997. 

Od této doby se začala využívat a systémově cvičit záchrana ohrožených osob pomocí 

vrtulníku ve spojení s lanovou technikou. Dále v souvislosti s touto katastrofou a povodní 

v následujícím roce vyvstala potřeba systémové spolupráce a koordinace jednotlivých 

záchranných složek, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při 

společném provádění záchranných a likvidačních prací tak, aby tyto činnosti byly co možná 

nejefektivnější. Byly tedy přijaty dvě nové právní normy v oblasti civilní ochrany. Jedná se o 

zákon č. 239/2000 Sb., o IZS a zákon č. 238/2000 Sb. o HZS ČR
[24]

. 

 Svoji významnou roli při záchraně osob z oblastí postižených povodněmi sehrál právě 

vrtulník, který je schopen pokrýt větší území, reagovat na více nouzových situací najednou 

a především umožňuje záchranu z těžko dostupných či zcela nedostupných míst, kdy 

„standardní“ záchrana pomocí např. člunů, požární techniky aj., již není možná nebo je 

značně problematická či nebezpečná. Vrtulníky a tedy i letečtí záchranáři mohou za určitých 

podmínek zasahovat ve dne i noci, v nepříznivém počasí atd.  

Pro eliminaci rizik spojených s touto záchranou je zapotřebí perfektní připravenost 

záchranářů. Zde je nutné podotknout, že při povodních dosahuje ničivá vlna velkých rychlostí, 

proto je záchrana osob daleko obtížnější než záchrana ze stojaté vody. Zachraňovaná osoba je 

neustále v pohybu, bývá zcela vysílena, a proto nelze očekávat její aktivní pomoc při samotné 

záchraně. Na záchranu osoby mají záchranáři pouze jediný pokus. Nepodaří-li se 

zachraňovanou osobu zachytit, připoutat, stabilizovat a vyzvednout z vody, musí se vrtulník 
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přesunout do dalšího předem vybraného místa po proudu, kde dojde k dalšímu pokusu 

záchrany
[24].

 Dalším významným faktorem, který záchranu z tekoucí vody znesnadňuje, je 

působení hydrodynamické odporové síly proudící vody na ponořené osoby. Tato síla je 

následně přenášena přes záchranářské lano na samotný záchranářský vrtulník. Pro úspěšnou 

záchranu je nutné zvolit vhodnou taktiku záchrany a respektovat technické podmínky 

vrtulníku.  

 

Tab. 5 Přehled povodní v České republice za posledních 15 let
[31,32]

 

Rok Postižené území Počet obětí Způsobená škoda (mld Kč) 

1997 Morava, Slezsko 50 63  

1998 Východní Čechy 6 1,927  

2002 Čechy 17 73,3 

2006 Jižní Morava, Jižní 

Čechy, Střední 

Čechy 

7 5 

2009 Moravskoslezský, 

Olomoucký, Zlínský 

a Jihočeský kraj 

13 5,6 

 

2010 Moravskoslezský, 

Olomoucký, 

Zlínský, Jihočeský, 

Liberecký kraj 

6 Stovky miliónů Kč 

Počet zásahů LS při povodních 2002 

     V průběhu povodní v létě roku 2002 provedly policejní vrtulníky celkem 444 letů 

s úhrnným náletem téměř 180 letových hodin. Z nepřístupných míst evakuovaly vrtulníky 

pomocí palubních jeřábů celkem 102 bezprostředně ohrožený  osob, 8 osob bylo evakuováno 

v nočních hodinách. Byla zajištěna trvalá dispozice leteckého personálu tak, aby mola být 

současně nasazena veškerá provozuschopná letecká technika.  

3.2 Používané techniky záchrany 

K záchraně osob z tekoucí vody se u LS PČR standardně využívají dva způsoby 

záchrany - jeřábování a podvěs. Pro zajištění přítomnosti leteckého záchranáře na místě 

zásahu i s minimálním vybavením je možné užít navíc další způsob – slanění z vrtulníku. 

Tento způsob však není příliš vhodný, neboť při slanění do proudu vody má záchranář stále 
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blokovanou jednu ruku, čímž má omezené možnosti při zachycení tonoucího a jeho následnou 

fixaci (záchranný postroj, záchranný pás aj.). Značně problematické je také následné uvolnění 

lana ze slaňovacího prostředku, který je pod vodní hladinou. Poslední technikou záchrany je 

skok do vody z vrtulníku z malé výšky. Tato technika se sice u LS PČR ve spolupráci s LZ 

HZS nacvičuje, ale při skutečném zásahu ji nelze využít, neboť je značně nebezpečná pro 

zasahujícího leteckého záchranáře, který by se při seskoku do „neznámé“ vody mohl zranit 

o předměty pod vodou, které nejsou z vrtulníku vidět. 

3.2.1 Podvěs 

Záchrana pomocí podvěsu má obecně nevýhodu v tom, že je spouštění záchranáře do 

vody prováděno, na rozdíl od použití jeřábu, právě změnami poloh vrtulníku, což při 

zhoršených povětrnostních podmínkách může být dosti komplikované, bez ohledu na 

zkušenosti posádky vrtulníku. Při této záchraně je přesné navedení vrtulníku a podvěsového 

lana zcela klíčové
[39]

. Oproti palubnímu jeřábu je výhodou podvěsu podstatně vyšší  

hmotnostní limit, tedy pokud je podvěsové lano upevněno v těžišti vrtulníku. 

Značné zkušenosti se záchranou z proudící vody mají hasiči a záchranáři v USA.  

Například v měsíčníku Fire Engineering (červen 2003) v článku s názvem „Helicopter 

operations in swiftwater rescues
[41]

“
 
o tomto druhu záchrany pojednávají. Uvádí, že záchranáři 

v těchto případech nepoužívají palubní jeřáb, neboť dle jejich zjištění mohou být v tekoucí 

vodě výrazně porušena některá omezení daná výrobcem. Předně maximální zatížení jeřábu je 

vždy počítáno kolmo pod vrtulník. Každý jeřáb má navíc limit odklonu lana od této kolmé 

osy. Tekoucí voda může způsobit překročení  těchto limitů. Proud vody strhávající osoby na 

laně jeřábu vytváří přídavnou sílu působící k samotné tíze osob, díky čemuž existuje 

nebezpečí výrazného překročení max. hmotnosti na laně. Tekoucí voda taktéž značně odkloní 

lano jeřábu od kolmé osy. Obě dvě překročení můžou v krajním případě způsobit destrukci 

jeřábu resp. jeho navíjecího mechanizmu či dokonce pád vrtulníku. Proto bylo u amerických 

záchranných vrtulníkových jednotek vyvinuto speciální lanové podvěsové zařízení s brzdou 

na palubě vrtulníku, pomocí něhož může být záchranář spuštěn do požadované hloubky pod 

vrtulník. U tohoto zařízení nejsou limity odklonu nylonového lana a únosnost je také větší
[24]

. 

Ukázka způsobu provedení záchrany osoby z tekoucí vody americkými leteckými záchranáři 

je uvedena v příloze H. 

 Letečtí záchranáři AČR 233. letky v Praze rovněž při tomto druhu záchrany nepoužívají 

palubní jeřáb. Používají podvěs ukotvený na konzole palubního jeřábu a vzdálenost 

záchranáře pod vrtulníkem je regulována pouze délkou podvěsového lana, instalovaného před 



 25 

akcí. Na záchranném vrtulníku W3A Sokol AČR (letiště Praha-Líně) je nainstalován palubní 

jeřáb značky LUCAS Equipment typ 76375-100 resp. 76378. Maximální nosnost tohoto 

jeřábu je 270 kg. Maximální úhel navíjení (tzv. Fleet angle) je na rozdíl od palubního jeřábu 

používaného LS PČR pouze  20° ( 60° u jeřábu Goodrich používaného LS PČR). 

Z uvedeného však vyplývá, že AČR při záchraně z tekoucí vody pomocí vrtulníku W3A 

Sokol nepoužívá palubní jeřáb právě kvůli malému úhlu navíjení a ne pro možné překročení 

maximální nosnosti jeřábu, neboť podvěsové lano upevňují na konzoli tohoto jeřábu. 

Vysvětleno níže v podkapitole 3.2.2
[24]

. 

3.2.2  Jeřábování 

Vrtulníky Bell 412 LS PČR jsou vybaveny moderními palubními jeřáby značky 

Goodrich, jejichž maximální nosnost je limitována na 272 kg. Toto je však maximální limit 

s ohledem na polohu příčného těžiště vrtulníku. Maximální únosnost jeřábu bez ohledu na 

těžiště vrtulníku je 800 kg a při překročení této hodnoty je jeřáb jištěn tak, že dojde k prokluzu 

lana. Při překročení limitu příčného těžiště při jeřábování (272 kg) není jeřáb jištěn žádným 

bezpečnostním zařízením (signalizace, prokluz lana apod.). V praxi to funguje tak, že si 

stabilitu vrtulníku hlídá pilot a v případě narušení boční centráže vrtulníku toto koriguje 

pomocí řízení. Dojde-li k většímu bočnímu zatížení a pilot již nemůže tento stav srovnat 

řízením, oznámí to palubnímu inženýrovi, který ovládá jeřáb a ten okamžitě přeruší činnost. 

Pro nouzové situace je jeřáb vybaven střihačem lana
[40]

.  

Obrovskou výhodou pro použití palubního jeřábu při záchraně osoby z tekoucí vody 

je, že vrtulník zůstane v režimu visu nad předem vybraným vhodným místem pro záchranu 

tonoucího a o spouštění záchranáře a jeho vyzvednutí spolu s tonoucí osobou se stará palubní 

inženýr, který jeřáb ovládá. Není tak ztěžována již náročná činnost pilota, zejména 

v situacích, kdy jsou špatné povětrnostní podmínky. Další výhodou je to, že pokud je 

zachraňovaná osoba ve vážném zdravotním stavu, lze po jejím vyzvednutí na palubu ihned 

provést let do nejbližšího vhodného zdravotnického zařízení. Nemusím tak být proveden let 

na břeh za účelem naložení LZ a zachraňované osoby, jak je tomu u podvěsu. 

Blíže je práce s palubním jeřábem a činnost v podvěsu vrtulníku popsána v publikaci 

SPBI pod názvem Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a zásahové činnosti ve výškách a nad 

volnou hloubkou
[6]

.   
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3.3 Zhodnocení prováděných technik záchrany 

Po zhodnocení technik prováděné záchrany na tekoucí vodě se jako nejvhodnější jeví 

právě jeřábování, ovšem za předpokladu, že nedojde k překročení jeho maximální nosnosti. 

Proto je nutné zjistit, zda možná zjištění z USA o nevhodnosti použití palubního jeřábu při 

záchraně z tekoucí vody se vztahují i na naše podmínky záchrany.  K tomuto účelu byly 

provedeny dva technické experimenty, jejichž výsledky byly posléze ověřeny fyzikálním 

výpočtem.  

3.4 Technický experiment 

Pro provedení daných experimentů je třeba znát nejvyšší hodnoty rychlosti proudící 

vody, která byla zaznamenána při povodních v minulosti. Konzultací na pracovišti Českého 

hydrometeorologického ústavu bylo zjištěno, že v průběhu záplavové vlny v roce 2002 byla 

rychlost toku většiny řek zhruba 10 km.h
-1

. Největší rychlost byla naměřena na Litavce  - 

12,6 km.h
-1

. V Praze byla naměřena největší rychlost ve Zbraslavi u mostního pilíře, rovněž 

12,6 km.h
-1

. Rychlost Vltavy v centru Prahy se pohybovala v rozmezí 7 – 9 km.h
-1

. Labe 

dosáhlo nejvyšších hodnot u Přelouče a to 9 km.h
-1

. Obdobné hodnoty byly naměřeny po 

celém území záplavové zóny. Nikdy v minulosti nebyla na našem území  naměřena hodnota 

větší než 4 m.s
-1

 tj. 15 km.h
-1

. 

S výjimkou extrémních povodňových situací tečou řeky nížinného charakteru rychlostí 

zhruba 5 km.h
-1

. Např. turistický průvodce uvádí pro vodáky informaci, že řeka Vltava 

v úseku Vyššího Brodu teče rychlostí 3 – 5 km.h
-1

. Tuto rychlost lze obecně považovat za 

typickou pro celé naše území s výjimkou horských úseků, malých bystřin a vznikajících řek, 

kde však reálná záchrana pomocí vrtulníku je spíše hypotetická.  

3.4.1 Technický experiment I 

Tento technický experiment byl proveden LS PČR v roce 2008 ve spolupráci s LZ 

HZS na plavebním kanále Lužec-Vraňany s vrtulníkem Bell 412 EP  OK-BYR. Aby byla 

zajištěna dostatečná bezpečnostní rezerva, byl jako způsob  techniky záchrany zvolen podvěs 

z hrazdy na pravé straně vrtulníku. Namáhání podvěsového lana bylo měřeno pomocí 

tenzometrického dynamometru firmy FRACTEL s rozsahem měření 0 až 3200 kg. 

Experimentu se účastnili celkem tři letečtí záchranáři HZS. Na palubě vrtulníku v době testu 

bylo celkem 5 osob (pilot, copilot, palubní technik, zapisovatel parametrů měření, člen HZS 

pro případ nutnosti váhové kompenzace nepříznivých vlivů na těžiště vrtulníku v průběhu 

testu).  Simulace dynamického zatížení byla prováděna tažením osob proti proudu tzn., že 
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k hodnotám GS (ground speed-traťová rychlost, rychlost vrtulníku vůči zemi) je třeba přičíst 

hodnotu rychlosti proudu vody a tím dostaneme fiktivní rychlost proudící vody, kdyby byl 

záchranář v klidu.   

 

Teoretický rozbor a stanovení počátečních podmínek pro test 

 

Pro věrohodnost testu bylo důležité co možná nejpřesněji stanovit rychlost vodního 

toku, který by korespondoval s možnou reálnou záchranou na rozvodněném toku.  

Pro test byla proto stanovena základní podmínka, že předpokládaná maximální 

hodnota rychlosti rozvodněného  toku v našich podmínkách je dvojnásobek hodnot 

dosažených při extrémních povodních. Záchranář HZS, který se aktivně zúčastnil testu 

potvrdil, že simulace při tažení na rychlost 20 km.h
-1

 byla podstatně náročnější a síly na něj 

působící byly větší než pohyb pod jezem, který podstoupil v nedávné době před provedením 

tohoto testu. Lze proto konstatovat,  že simulovat ještě náročnější podmínky nemá reálné 

opodstatnění a jen by se zbytečně zvyšovala míra rizika při provedení testu. 

Vlastní provedení akce neklade na posádku mimořádné požadavky. Klíčovým  

momentem  při této činnosti je perfektně vybavený a vycvičený tým záchranářů. Především 

z  jejich pohledu se jedná o nejnáročnější činnost jakou si lze při záchraně nad volnou plochou 

s využitím vrtulníku  vůbec  představit
[40]

. 

Podmínky, za kterých byl test prováděn, jsou spolu s hmotností a výškou záchranářů 

uvedeny v tab. 6. Výsledky naměřených hodnot jsou poté zpracovány do přehledných tabulek 

7 – 9. 

 

Tab. 6 Fyzikální podmínky testu (dále jen „Exp. I“)
 [40]

 

Rychlost vody 

[m.s
-1

]  

 

Teplota vzduchu 

[°C]  

 

Nadmořská výška 

[ft MSL]  

Rychlost a směr 

větru 

[kt]  

Hmotnost LZ/výška 

[kg]/ [m]  

 

 

1,4 

 

+ 22 

 

500 

 

SW 3-7 

LZ 1 107/1,95 

LZ 2 87/183 

LZ 3 80,5/180 
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Výsledky měření - lanový podvěs 13,5 m: 

 

Tab. 7 Výsledky naměřených hodnot experiment I/1 (dále jen „Exp. I/1“)
 [40]

 

Jeden záchranář na laně 

Fáze činnosti Rychlost vrtulníku GS 

[kt] 

Skutečná rychlost vody 

[m.s
-1

]  

Zatížení lana 

[kg]  

Visení nad místem vzletu 0 1,4 80 

Přelet x 1,4 75 

Pokládání do vody 0 1,4 70 

Ve vodě 0 1,4 30-60 

Tažení vodou 3 2,95 25-40 

4 3,42 50 

 

 

Tab. 8 Výsledky naměřených hodnot experiment I/2 (dále jen „Exp. I/2“)
 [40]

 

Dva záchranáři na laně 

Fáze činnosti Rychlost 

vrtulníku GS [kt] 

Součet rychlosti vrtulníku a 

rychlosti vody [m.s
-1

]  

Zatížení lana 

[kg]  

Visení nad místem vzletu 0 1,4 175-180 

Přelet x 1,4 175-190 

Pokládání do vody 0 1,4 160 

Ve vodě 0 1,4 50-70 

Zvedání z vody 0 1,4 190-200 

Tažení vodou 

 

                         1. pokus 

4 3,42 130 

5 3,92 150 

7 4,93 155 

Tažení vodou 

                

                        2. pokus 

4 3,42 90 

5 3,92 120 

5-8 3,92 – 5,44 160 
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Výsledky měření - lanový podvěs 20 m: 

 

Tab. 9 Výsledky naměřených hodnot experiment I/3 (dále jen „Exp. I/3“)
 [40]

 

Dva záchranáři na laně 

Fáze činnosti Rychlost vrtulníku GS  

[kt] 

Skutečná rychlost vody 

[m.s
-1

]  

Zatížení lana 

[kg]  

Visení nad místem vzletu 0 1,4 205-210 

Přelet x 1,4 205 

Pokládání do vody 0 1,4 150 

Ve vodě 0 1,4 60-85 

Zvedání z vody 0 1,4 205-210 

Tažení vodou 4 3,42 140-160 

5 3,92 200-205 

7-9 4,93 - 5,94 250 

 

Vyhodnocení experimentu 

Při záchraně na proudící vodě je použití jeřábu pro 2 osoby bezpečné a ani v krajně 

nepříznivých podmínkách by nemělo dojít k překročení maximálního povoleného zatížení 

272 kg. Nejvyšší hodnota zatížení, která byla naměřena, činí 250 kg. Při této hodnotě však již 

osoby na podvěsu spíše evokovaly dojem vodních lyžařů než záchranářů. Při testu byly 

simulovány podmínky, kdy relativní rychlost proudící vody dosahovala 25 km.h
-1

. Při 

záplavách v roce 2002 byla průměrná rychlost tekoucí vody na většině tocích významně  

menší. Vzhledem ke stabilním podmínkám během testu nebylo nutné provádět větší počet 

měření. Lze proto tuto simulaci považovat za dostatečně průkaznou. 

Vrtulník při testu nevykazoval žádné známky nestandardního chování. Nebyly 

zaznamenány negativní změny v poloze těžiště ani v řiditelnosti, které by ovlivňovaly chování 

vrtulníku a měly jakýkoliv vliv na provedení záchranné akce
[40]

.  

Fotodokumentace z provedeného experimentu je znázorněna v příloze I.  
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3.5 Technický experiment II 

Tento pokus byl proveden na začátku měsíce března 2012 v Pardubicích na řece Labi. 

K provedení testu byla zvolena kovová mostní konstrukce sloužící k vedení teplovodního 

potrubí, která vede ve výšce 10 m nad hladinou řeky. Prováděného úkonu se zúčastnilo 

celkem 7 osob (5 členů jednotky HZS Pardubice, fotograf a zapisovatel naměřených hodnot). 

K měření silového namáhání lana byla použita digitální váha značky Nagata, typ HB-33 

s rozsahem měření 0 až 300 kg. Technický popis tohoto měřidla spolu s fotodokumentací 

prováděného testu jsou uvedeny v příloze č. 10. 

Záměrem tohoto testu bylo zjistit, jakým způsobem je silové namáhání lana 

ovlivňováno úhlem náklonu osob ve vodě a dále pak, zda se naměřené hodnoty budou 

ztotožňovat s výsledky prvního experimentu. 

Teoretický rozbor a stanovení počátečních podmínek 

 

Test probíhal tak, že k mostní konstrukci bylo ukotveno lezecké lano spolu s digitální 

váhou. Na tomto laně se slanili do řeky dva členové HZS oblečeni v suchých oblecích (viz 

foto příloha J). Byly měřeny hodnoty namáhání před ponořením osob do vody, ve vodě, při 

změně polohy a při tažení z vody pomocí kladkostroje. Obě osoby po ponoření do vody byly 

za sebou, nikoli vedle sebe (tímto se simuloval způsob záchrany tonoucí osoby LZ). 

Důležitým faktorem testu byla rychlost proudění vody. Tato rychlost byla stanovena 

tzv. plovákovou metodou, kdy se na břehu vytyčil úsek 60 m a pomocí digitálních stopek byla 

měřena doba, za kterou překonal plovák (v našem případě polystyrénová deska) tuto 

vzdálenost.   

Fyzikální podmínky prováděného experimentu a výsledky naměřených hodnot jsou 

přehledně uvedeny v tabulkách 10 – 11. 

 

Tab. 10 Fyzikální podmínky testu experiment II (dále jen „Exp. II“)
 [autor]

 

Rychlost vody 

[m.s
-1

]  

 

Teplota vzduchu 

[°C]  

 

Nadmořská výška 

[ft MSL]  

Rychlost a směr 

větru 

[kt]  

Hmotnost LZ 

[kg]  

 

 

1,0 

 

+ 4 

 

nezjišťováno 

 

2-3 

LZ 1 80,3 

LZ 2 87 
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Výsledky měření 

 

Tab. 11 Výsledky naměřených hodnot Exp. II
[autor]

 

Fáze měření Zatížení lana [kg]  

Pokus 1 Pokus 2 Pokus 3 Pokus 4 

Před ponořením 170 167 167 167 

Při ponoření 50 25-30 27 30 

Změna úhlu náklonu - 30-50 27-40 30-45 

Při tažení z vody 50-85 50-70 40-70 45-75 

 

Vyhodnocení experimentu 

Tento test prokázal, že hodnoty získané při prvním experimentu jsou relevantní. 

Výsledky tohoto testu je nejlépe srovnávat s výsledky prvního experimentu s dvěma 

záchranáři na laně o hmotnosti 175 kg, kteří při ponoření do vody o rychlosti proudění 

1,4 m.s
-1  

namáhali lano silou 588,6-784,8 N (tedy 60-80 kg). Dále bylo zjištěno, že při změně 

úhlu náklonu osob ponořených ve vodě ve směru proti jejímu proudu, což mimochodem 

vyžadovalo od těchto osob vyvinout značnou sílu, došlo téměř až k dvojnásobnému silového 

namáhání lana. Na podkladě zjištěných skutečností lze tedy konstatovat, že i při malé 

rychlosti proudění toku (v=1 m.s
-1

) dojde k poměrně velkému náklonu ponořených osob, čímž 

samozřejmě dojde ke zmenšení účinné plochy a snížení hodnoty tvarového součinitele.  
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3.6 Technický experiment II 

 Při záchraně osob z tekoucí vody pomocí palubního jeřábu je lano tohoto jeřábu 

namáháno jednak samotnou tíhovou silou a dále hydrodynamickou odporovou silou proudící 

kapaliny (vody). Tíhová nebo také gravitační síla na lano působí zejména v okamžiku, kdy 

jsou osoby (záchranář+tonoucí) mimo vodu (bez účinku vztlakové síly), tedy v době tažení na 

palubu vrtulníku nebo při spouštění do vody. Velikost této síly je pak samozřejmě závislá na 

celkové hmotnosti osob. Při ponoření osob do vody začne proti účinku tíhové síly účinkovat 

hydrostatická vztlaková síla, jejíž velikost se rovná tíze kapaliny stejného objemu, jako je 

objem ponořené části tělesa. Pro výpočet výsledné síly (FC)  použijeme vzorec
[12]

:     

 

.C G VZ kF F F m g Vg   
 

             (1) 

 

       

kde: 

m – celková hmotnost tělesa (osoby) [kg], 

g – gravitační zrychlení (g=9,81 m.s
-2

), 

ρk – hustota kapaliny [kg.m
-3

], 

V – objem ponořené části tělesa [m
3
]. 

Ponořené tělo je pak obtékáno proudem vody, při malých rychlostech proudění obtéká 

voda tělo ve vrstvách rovnoběžně s jeho povrchem, toto proudění nazýváme laminární. 

S vyšší rychlostí pohybu tvoří voda víry, toto proudění nazýváme turbulentní. Při proudění 

naráží částice vody na tělo ponořené osoby, vzniká tlak na náběhovou stranu a za jejím tělem  

vzniká podtlak a naplňuje se vířením
[29]

.  

Hydrodynamická odporová síla se skládá ze tří druhů odporu vody: čelný odpor, 

povrchové tření a vířivý odpor (viz obr. 16). Nejvýznamnějším z nich z pohledu velikosti 

odporové síly je právě čelný odpor, jehož velikost je závislá na rychlosti proudící kapaliny, na 

velikosti zasažené plochy, tvaru tělesa a hustotě kapaliny. Se zvyšující se rychlostí proudění 

kapaliny se bude zmenšovat velikost náběhového úhlu osoby ve vodě (obr. 3.1), čímž dojde 

ke snížení velikosti čelního odporu, neboť dojde ke zmenšení účinné plochy a hodnoty 

tvarového součinitele. Náběhový úhel je úhel mezi podélnou osou těla osoby ponořené ve 

vodě a polopřímkou rovnoběžnou s hladinou vody, jejíž počátek začíná u prstů dolních 

končetin
[11]

 (viz obr. 18). 
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Dalším odporem je viskosní tření vody ve vrstvě, které si nese tělo sebou, a kterou 

nazýváme mezní vrstvou nebo třecí vrstvou. Tento odpor závisí na velikosti a složení 

obtékaného povrchu.  Na obr. 16  je vyznačeno čárkovaně
[11]

.  

Vířivý odpor, nebo-li zadní sání, způsobuje voda, která se nedokáže zavřít za 

hydrodynamicky nevhodně postavenými částmi těla osoby ponořené v tekoucí vodě, které 

proto s sebou táhnou jisté množství  vodních molekul. Na obr. 16  je vířivý odpor vyznačen 

spirálkami. Vlnový odpor závisí na velikosti a rychlosti plavce, což ukazuje Froudeho 

číslo
[11]

:                              

 

.

v
Fr

g l
  

 

(2) 

kde:  

v – rychlost tělesa v kapalině či kapaliny vůči tělesu [m.s
-1

], 

l – je délka tělesa (např. výška těla) [m], 

 

 

Obr. 16 Tři druhy odporu vody
 [3]

. 
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Obr. 17 Grafické znázornění vzájemného působení sil
[autor]

 

 

Isaac Newton pro velikost odporové síly odvodil vztah, který zohledňuje jak 

vzájemnou rychlost pohybu kapaliny a pevného tělesa, tak jeho tvar
[2]

:          

21

2
OF C Sv  

 

    (3) 

 

 

kde:  

C - součinitel odporu [bez jednotky], 

  - je hustota prostředí (například voda, nebo vzduch) [kg.m
-3

], 

S - obsah průřezu tělesa, kolmý na směr pohybu. 

 

Výpočet výsledné síly Fx dle obr. 17
[12]

:   

2 2

O CFx F F   
(4) 

 

 

3.6.1 Tvarový součinitel C 

Bylo dokázáno,  že  nejmenší  tvarový  součinitel  odporu  má  těleso  ve  tvaru  kapky.  

Proto  se plavci snaží zaujmout takzvaný doutníkový tvar těla, při němž je tělo plavce nejlépe 

obtékáno. 
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Obr. 18 Závislost celkového odporu na úhlu náběhu plavce a polohách jeho segmentů při 

rychlosti v= 2 m.s
-1 [7]

 

 

 

Obr. 19 Vliv tvaru těles na odpor prostředí, seřazeno od nejnepříznivějšího po 

nejpříznivější
[29]

  

 
 

Z obr. 18 je patrné, že plavec při zaujetí nejlepší hydrodynamické polohy má tvarový 

součinitel roven 0,45 (splývavá poloha). Zde je nutné podotknout, že tato hodnota se vztahuje 

pro nahého člověka v plavkách. Oblečený člověk bude mít samozřejmě hodnotu tvarového 

součinitele o něco málo vyšší. Prozatím předpokládejme tuto hodnotu Cmin 0,5. 

Nejnepříznivější hodnota C nastane ve chvíli, kdy osoba bude svojí největší plochou těla 

kolmo postavená proti proudu vody. Dle obr. 19 lze tuto polohu nejblíže přirovnat k hranaté 

desce, která má hodnotu C rovnu 1,11 až 1,20. Vzhledem k tomu, že lidské tělo má vůči 

hranaté desce hydrodynamicky příznivější tvar, uvažujme proto nejvyšší hodnotu pro 

nejnepříznivější tvar ponořené osoby ve vodě Cmax 1,15.  
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3.6.2 Obsah kolmého průřezu tělesa S 

 

Obsah průřezu tělesa musí být kolmý na směr pohybu proudící kapaliny. Se zvyšující 

se rychlostí proudění kapaliny se bude tělo člověka naklánět pod určitými úhly, čímž dojde ke 

snížení účinné plochy tělesa (viz obr. 20).  

 

Obr. 20  Změny charakteru proudění v závislosti na náběhovém úhlu (Sd…plocha průmětu 

tělesa do roviny kolmé na směr pohybu) 
[29] 

 

Stanovit přesný obsah kolmého průřezu těla osoby a tělesných segmentů (nohy, ruce) 

ponořených v proudící vodě je velice obtížné, neboť musíme vzít v úvahu, že záchranář 

i zachraňovaná osoba budou v proudu vody nahodile měnit polohu zejména pak při samotném 

zajištění osoby (připnutí záchranného pásu, popruhu apod.), čímž budou proti proudu různě 

nastavovat ruce i nohy (viz obr. 21). 

Při vysokých rychlostech vody, vlivem jejího silného odporu, je pohyb rukou i nohou 

proti proudu téměř nemožný a zcela vysilující. Záchranář ukotvený na záchranném laně bude 

logicky rukama pracovat pokud možno co nejvíce nad vodní hladinou. Jeho tělo při takto 

vysokých rychlostech vody bude spontánně zaujímat nejvhodnější hydrodynamickou polohu, 

což bude platit i pro tonoucí osobu, která vzhledem k většímu vysílení nebude silově 

vystavovat části svého těla proti proudu vody.  
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Obr. 21 Pracovní polohy rukou a nohou LZ pod vodou
[autor]

 
 

3.6.3 Náběhový úhel α 

Velikost náběhového úhlu je pro výpočet samotné hydrodynamické odporové síly 

zcela zásadní, neboť jak již bylo výše uvedeno, velikost tohoto úhlu se bude se vzrůstající 

rychlostí proudění kapaliny zmenšovat, čímž dojde ke zmenšení obsahu kolmého průřezu těla 

S osoby, a také ke snížení hodnoty tvarového součinitele C. 

Změnu velikosti náběhového úhlu vlivem dynamického účinku proudící vody můžeme 

stanovit tímto výpočtem
[autor]

: 

2

max max

1

2

C k

O
k

F mg Vg
arctg arctg

F
C S v







   

 

      (5) 

 

kde:  

Cmax - součinitel odporu [bez jednotky],  

  - je hustota prostředí (voda) [kg.m
-3

], 

Smax - obsah průřezu tělesa, kolmý na směr pohybu proudící kapaliny, přičemž náběhový úhel 

α=90°, 

m – celková hmotnost tělesa (osoby) [kg], 

g – gravitační zrychlení (g=9,81 m.s
-2

), 

ρk – hustota kapaliny [kg.m
-3

], 

V – objem ponořené části tělesa [m
3
], 

v – rychlost tělesa v kapalině či kapaliny vůči tělesu [m.s
-1

]. 
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Pro výpočet náběhového úhlu musíme při různých změnách rychlosti vždy dosazovat 

maximální hodnotu tvarového součinitele C, což by mohlo představovat hodnotu cca 1,15 

a nejvyšší hodnotu obsahu kolmého průřezu bez ohledu na změnu polohy osoby vlivem 

působení proudící kapaliny.  

Pro příklad uvažujme osobu (záchranář z Exp. I/1) vysokou 1,80 m, o šířce včetně 

oblečení 0,7 m, vážící 80,3 kg, průměrná hustota člověka je ρč=1000 kg.m
-3

, hustota vody 

ρk=1000 kg.m
-3

. Tato osoba bude ve vodě ponořená po krk, což znamená, že pro výpočet 

obsahu kolmého průřezu odečteme z výšky osoby 0,3 m, což představuje výšku hlavy a krku. 

Pro výpočet velikosti hydrostatické vztlakové síly musíme z celkového objemu osoby odečíst 

objem hlavy. Hmotnost hlavy této osoby je pak 5,24 kg, což je hodnota stanovena výpočtem 

uvedeným v příloze K. 

Postup výpočtu:  

a) nejprve vypočteme objem ponořené části těla, kdy z celkové hmotnosti 

odečteme hmotnost hlavy 5,24 kg
[10]

: 

380,3 5,24
0,075

1000

Č

m
V

V m





 

 

 

(6) 

                      

b) provedeme výpočet kolmého průřezu tělesa, při různých změnách rychlosti 

proudění vody musíme vždy počítat s maximálním průřezem, zde vycházím 

z předpokladu, že ponořená část těla bude postupně vystavována různým 

rychlostem z výchozí klidové polohy (Pozor: platí pouze při výpočtu 

náběhového úhlu)
 [autor]

: 

min

2

min

max

2

max

.( 0,3)

0,7.(1,8 0,3) 1,05

.

0,7.0,25 0,175

S a b

S m

S a c

S m

 

  



 

 

 

(7) 

      kde: c – šíře ramen osoby [m]             

c) nyní dosadíme všechny hodnoty do vzorce 5 pro rychlost proudění vody v=0,5 

m.s
-1

  

2

max max

1

2

C k

O
k

F mg Vg
arctg

F
C S v
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2

80,3.9,81 1000.0,075.9.81
0,3445 19

1
.1,15.1000.1,05.0,5
2

arctg arctg


     
 

 

Analogicky opakujeme výpočet pro další rychlosti a vše zapracujeme do přehledné tabulky.  

Tab 12 Vypočtené velikosti náběhového úhlu pomocí vzorce 5 pro různé rychlosti vody
[autor]

 

v Smax Smin
* 

Cmax Cmin
* 

ρ α1 α2
 

průměr α1; α2     

0,00 1,05 0,175 1,15 0,5 1000 90° 90° 90° 

0,10 1,05 0,175 1,15 0,5 1000 83° 90° 86° 

0,50 1,05 0,175 1,15 0,5 1000 19° 80° 49° 

1,00 1,05 0,175 1,15 0,5 1000 5° 54° 27° 

1,50 1,05 0,175 1,15 0,5 1000 2° 32° 15° 

2,00 1,05 0,175 1,15 0,5 1000 1° 19° 9° 

2,50 1,05 0,175 1,15 0,5 1000 0°47´ 13° 6° 

3,00 1,05 0,175 1,15 0,5 1000 0°33´ 9° 4° 

3,50 1,05 0,175 1,15 0,5 1000 0°24´ 6° 3° 

4,00 1,05 0,175 1,15 0,5 1000 0°18´ 5° 2° 

4,50 1,05 0,175 1,15 0,5 1000 0°14´ 4° 2° 
 (*

hodnoty pro osobu ležící ve vodě - zaujímá nejlepší hydrodynamickou polohu)  

 

Výsledky výpočtů poté zavedeme do grafu, kde úhel α1 je pro osobu stojící, α2 pro 

osobu ležící na vodě. 

Závislost velikosti náběhového úhlu na rychlosti proudění vody
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Obr. 22 Závislost velikosti náběhového úhlu na rychlosti proudění vody 
[autor] 
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Z grafu na obr. 22 je patrné, že hydrodynamická síla proudící vody již při poměrně 

malých rychlostech způsobí, že se osoba dostane do téměř rovnoběžné polohy s hladinou 

vody. Zde je nutné podotknout, že situace znázorněná ve výše uvedeném grafu nastane 

v případě, že se osoba nechá volně unášet proudem vody a nebude měnit vlastní silou svoji 

polohu proti proudu vody. V reálné situaci zejména pak při záchraně tonoucí osoby z vody 

musíme se změnami poloh, tedy i se změnami náběhového úhlu počítat. Proto jsem provedl 

nepřesný, ale pro naše účely dostačující, výpočet průměrného náběhového úhlu z hodnot pro 

stojící osobu a osobu ležící na vodě.  

3.7 Návrh postupu pro ověření naměřených hodnot provedených 
experimentů  

  

Na základě provedeného rozboru jednotlivých proměnných hodnot výpočtu jsem 

dospěl k závěru, že je prakticky nemožné bez provedení patřičných experimentů provést 

objektivní výpočet, neboť by stanovení hodnot tvarového součinitele C a výpočet obsahu 

kolmého průřezu těla osoby S v různých fázích náklonu mohl být značně nepřesný. Tvarový 

součinitel spolu s velikostí obsahu kolmého průřezu je ovlivňován polohou osoby vůči proudu 

vody, tedy velikostí náběhového úhlu, který se mění v závislosti na rychlosti proudění vody, 

ale v reálné situaci se bude velikost tohoto úhlu měnit vlivem působení síly osob proti proudu 

vody, kdy při záchraně budou proti tomuto proudu různě nastavovat plochy segmentů svého 

těla.  

Nejprve provedeme teoretický předpoklad, který vychází z fyzikálního rozboru 

provedeného v kapitole 3.6. Následně provedeme výpočty dosazením hodnot naměřených při 

experimentech a výsledky porovnáme s teoretickým předpokladem. Na závěr provedeme 

zhodnocení. 

3.7.1 Stanovení teoretického předpokladu       

V dané situaci nelze při výpočtu ze vzorce 3 od sebe separovat proměnné C a S, proto 

je budeme počítat jako celek, který nazveme celkový odpor těla A
[autor]

: 

A = C.S (8) 

                                       

Postup výpočtu: 

a) nejprve provedeme úpravu vzorce pro výpočet výsledné síly FX, z něhož 

separujeme C.S, resp. celkový odpor těla A: 
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2 2

O CFx F F  →
2 2

21

2

x c

k

F F
A

v


  

 

(9) 

 

 

b) stanovíme možné maximální a minimální hodnoty plochy S a tvarového 

součinitele C v závislosti na změnách náběhového úhlu: 

podle Hofera Z. je hodnota tvarového součinitele plavce při zaujetí nejlepší 

hydrodynamické polohy (splývavá poloha) C=0,45, předpokládejme u oblečeného 

člověka tuto hodnotu Cmin=0,5, nejvyšší hodnotu C bude mít pochopitelně osoba 

stojící čelem proti proudu s náběhovým úhlem α=90°. Dle obr. 19 předpokládám 

hodnotu Cmax=1,15.  

Dále známe plochu S u stojící osoby ve vodě, v našem popsaném příkladu jsme 

vypočetli S=1,05 m
2
(Smax), což odpovídá ploše záchranáře, který podstoupil první 

část experimentu I/1 (viz tab. 7). Smin poté stanovíme podle nejvyšší rychlosti 

proudění vody, jaké byl záchranář vystaven v testu. V našem případě v=3,42m.s
-1

. 

Dle obr. 22 zjistíme, že velikost náběhového úhlu při této rychlosti je kolem 0°, 

osoba je tedy téměř v rovnoběžné poloze s hladinou vody. Obsah kolmého průřezu 

těla pak určíme tak, že vynásobíme šířku osoby s tloušťkou ramen, tedy 

Smin=0,7.0,25=0,175 m
2
.  

c) na podkladě stanovených minimálních a maximálních hodnot S a C si určíme 

minimální a maximální hodnotu A 

- pro jednu osobu: A min=Smin.Cmin;                A min=0,175.0,5=0,0875 m
2

 

     Amax=Smax.Cmax;               Amax=1,05.1,15=1,2 m
2
 

- pro dvě osoby:    A min=1,6.Smin.Cmin;          A min=1,6.0,175.0,5=0,14 m
2

 

     Amax=1,6.Smax.Cmax;         Amax=1,6.1,155
*
.1,15=2,12 m

2
 

                                                     (
*
pozn. S=1,155m

2
 je obsah těla nejvyššího záchranáře, který se účastnil testu) 

U výpočtu plochy dvou osob násobíme plochu první osoby koeficientem 1,6, neboť při 

záchraně jsou tyto osoby za sebou a ne vedle sebe. Předpokládejme, že celková plocha obou 

osob může teoreticky narůst o čelní plochu nohou a rukou, kdy bylo vlastním měřením 

zjištěno, že tato plocha tvoří cca 60 % z celkové plochy přední části těla.  

Pokud jsme učinili správný odhad mezních hodnot A, neměly by být jejich hranice 

diametrálně překročeny hodnotami z výpočtů jednotlivých experimentů. 
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3.7.2 Výpočet dosazením hodnot naměřených při experimentech 

Provedeme výpočet celkového odporu těla A, kdy budeme vycházet z hodnot 

naměřených při Exp. I/1.  

Známé hodnoty z Exp I/1: 

           v [m.s
-1

] 1,4 2,95 3,42 

zatížení lana [kg] 30-60 25-40 50 

*Fx [N] 294,3-588,6 245,6-392,4 490,5 

* vzorec pro výpočet síly: Fx=m.a, kde a=9,81 m.s
-2

 

 - velikost síly FC známe také z předchozího výpočtu (na str. 39 pod bodem c), kdy 

FC=51,99 N, 

2 2

21

2

x c

k

F F
A

v


  

2 2
2

2

294,3 51,99
0,3

1
1000.1,4
2

A m


   

 

Analogicky opakujeme výpočet pro další rychlosti a vše zpracujeme do přehledné 

tabulky:     Tab. 13 Hodnoty výpočtu A Exp. I/
[40]

1 

v [m.s
-1

] 1,4 2,95 3,42 

A Exp. I/1 [m
2
] 0,3-0,6 0,055-0,089 0,0834 

 

Tímto způsobem provedeme výpočty se zadáním hodnot z dalších experimentů 

a výsledky uvedeme opět do přehledné tabulky:  

Tab. 14 Hodnoty výpočtu A Exp. I/2, A Exp. I/3, A Exp. II
[autor]

 

v [m.s
-1

] 1 1,4 3,42 3,92 4,93 5,44 5,94 

A Exp.I/2 [m
2
] - 0,49-0,69 0,15-0,22 0,15-0,19 0,125 0,106 - 

A Exp.I/3[m
2
] - 0,59-0,84 0,23-0,27 0,257-0,261 0,2 - 0,14 

A Exp.II [m
2
] 0,49-0,98 - - - - - - 
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3.7.3 Porovnání teoretického předpokladu s výpočtem 

 

Výsledné hodnoty z výpočtů zaneseme přehledně do grafu, ve kterém vyznačíme 

hranice našeho teoretického předpokladu. Podle obr. 22 stanovíme dle průměrné velikosti 

náběhového úhlu α přibližně takovou rychlost proudění vody, kdy je tento úhel roven téměř 

0° (osoba leží na vodě). Dle grafu předpokládejme tuto rychlost v=5 m.s
-1

, což představuje 

bod spojnice Amax a Amin.   Dle provedeného teoretického rozboru daného problému lze 

předpokládat exponenciální závislost proměnné veličiny A na rychlosti proudění vody a tuto 

závislost znázorníme graficky a dále do grafu vyznačíme výsledné hodnoty A Exp.I/2,  A Exp.I/3, 

A Exp.II  a porovnáme je (viz graf 23).  

 

Grafické znázornění výsledných hodnot celkového odporu A  z jednotlivých 

experimentů a jejich porovnání s teoreticky předpokládanou funkcí závislosti A  na 

v
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Obr. 23 Grafické znázornění výsledných hodnot z jednotlivých experimentů
[autor] 

 

3.7.4 Závěrečné shrnutí 

Na podkladě provedeného fyzikálního rozboru a zákonitostí působících sil na 

ponořenou osobu v proudící vodě mohu konstatovat, že výsledky provedených experimentů 

jsou relevantní a lze se o ně opřít při návrhu metodiky záchrany osob z tekoucí vody. 

Z hodnot grafu na obr. 23 je patrné, že předpoklad při stanovování minimální hodnoty A, byl 
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téměř přesný. Při rychlostech blížících se 5 m.s
-1

 a vyšších se vypočtené hodnoty Amin 

z experimentů dostávají nepatrně pod mez stanoveného Amin(hodnota 0,14), což může být 

způsobeno tím, že při takto vysoké rychlosti je hodnota Smin o něco málo nižší, než je 

teoretický předpoklad. Což lze vysvětlit i možným tvrzením, uvedeným v závěrečném 

vyhodnocení prvního experimentu, kde se uvádí, že záchranáři na podvěsu při nejvyšší 

naměřené hodnotě zatížení (250 kg) evokovali dojem vodních lyžařů. To znamená, že 

účinkům hydrodynamického odporu vystavili skutečně minimální plochu svého těla. Rovněž 

tak může být i nižší hodnota C než je teoretický předpoklad, neboť při vysokých rychlostech 

proudění vody se oblečeným osobám jejich oděv více přitiskne k tělu.  

Z tohoto grafu je dále patrné, že teoretický předpoklad hodnoty Amax byl vyšší než je 

skutečná hodnota. Pokud budeme předpokládat, že vypočtená plocha obou záchranářů Smin  je 

správná, pak bude podstatně nižší předpokládaná hodnota Cmax. Zadáme-li do výpočtu pro 

stanovení hodnoty  Amax za Cmax=0,7, pak výsledek této změny můžeme porovnat v grafu 

č. 3.3.  

Změna průběhu funkce proměnné A pro Cmax=0,7 
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Obr. 24 Změna průběhu funkce proměnné A pro Cmax=0,7
[autor] 

 

Z grafu na obr. 24 je patrné, že průběh vyšetřené funkce y=1,29e
-0,4442x[autor]

 nejlépe 

odpovídá všem naměřeným hodnotám z provedených experimentů.   
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Po dosazení stanovené funkce do vzorce pro výpočet odporové síly, dostaneme tento 

tvar
[autor]
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Z výše uvedeného vzorce poté můžeme jednoduše získat velikost této síly pouze na 

podkladě dosazení rychlosti proudění vody.  

K tomu, abychom zjistili přesné hodnoty proměnných S a C, by bylo nutné provést 

několik experimentů s různě oblečenými osobami ponořenými do vody např. dle metodiky Z. 

Hofera
[7]

, který stanovil hodnoty tvarového součinitele C u plavců v závislosti na různých 

velikostech náběhového úhlu.   

3.8 Návrh metodiky záchrany z tekoucí vody 

Tento metodický návrh upravuje činnosti záchranné skupiny na palubě vrtulníku LS 

PČR (pilot, druhý pilot, PI, LZ) při záchraně osob z tekoucí vody s využitím lanové techniky. 

Zejména půjde o záchranu osob při povodňových stavech, na vodáckých tocích a v jarních 

obdobích při tání sněhu spojené s vyšším průtokem vody.  

3.8.1 Úkoly a postup činnosti 

1) Posádka letadla - Složení posádky se řídí typem letadla a tvoří ji výkonní letci 

s příslušnou kvalifikací (slaňování, lanové podvěsy, jeřábování, lety a činnost v horách, …). 

Při výcvikových a záchranných letech mohou být kromě posádky na palubě letadla letečtí 

záchranáři, inspekční nebo kontrolní orgán provozovatele vrtulníku nebo příslušné složky 

IZS, případně další osoby podílející se jiným způsobem na provádění výcviku a záchranných 

činností.  

2) Podle dosavadních zjištění se pro záchranu osob z tekoucí vody nabízí použití 

palubního jeřábu a to za těchto podmínek:  

 záchrana pouze jedné tonoucí osoby (na laně jeřábu max. dvě osoby LZ+tonoucí), 

 s tonoucí osobu nejsou spojeny další předměty, které by evidentně mohly zvýšit 

dynamický účinek vody či celkové zatížení lana ve fázi tažení z vody (např. batoh, či 

připoutání k nějakému předmětu),  

 

3) V případě, že tyto podmínky splněny nebudou zvolíme jinou techniku záchrany: 

 

 záchrana pomocí podvěsu,  
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 hození záchranného kruhu, 

 slanění. 

4) Postup činnosti při záchraně pomocí palubního jeřábu: 

 

a) rekognoskace terénu, volba místa provedení záchranné akce 

Po směru proudu vody provedeme vzdušný průzkum se zaměřením na nebezpečné 

výškové objekty (především stromy, dráty el. vedení, výškové stavby, apod.) a objekty 

vedoucí napříč vodoteče v předpokládané trajektorii tonoucí osoby (mosty, vyvrácené stromy 

apod.). Mějme na paměti, že při povodních u nás tekla voda největší rychlostí 3,5 m.s
-1

. Za 

jednu minutu nám při takovéto rychlosti tonoucí osoba bojující o život urazí dráhu 210 m. 

Během průzkumu vybereme dvě vhodná místa pro provedení záchrany. Druhé místo volíme 

jako rezervní pro případ, že se nám záchrana při prvním pokusu nepodaří.  

 

b) Vysazení záchranáře 

Vysazení LZ pomocí palubního jeřábu provádíme v režimu visu z výšky 15-20 m 

v trajektorii přibližující se tonoucí osoby. LZ musí být spuštěn do vody  cca 10 až 15 m (viz 

obr. 25) před přibližující se tonoucí osobu. Pilot vrtulníku manévruje tak, aby vrtulník visel 

v dráze tonoucího. PI obsluhující jeřáb přes interkom komunikuje s pilotem. 

 

Obr. 25 Ukázka přiměřené vzdálenosti LZ od tonoucí osoby 

 

c) Stabilizace tonoucího 

V této fázi zachytí LZ tonoucí osobu a zajistí ji pomocí záchranného postroje (viz 

obr. 26). Lano jeřábu nesmí být v průběhu zachycení a zajištění tonoucí osoby napnuto, aby 

nebránilo LZ v pohybu ve vodě. Je vhodné, aby LZ při této činnosti zachovával pokud možno 
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nejlepší hydrodynamickou polohu vůči proudící vodě a pracoval s rukama nad vodní 

hladinou, tak aby proudící vodě vystavoval co nejmenší plochu svého těla.  

 

Obr. 26 Ukázka zajištění tonoucí osoby pomocí záchranného postroje 

 

d) Vyzvednutí 

Po zajištění tonoucí osoby k záchrannému postroji LZ, dá LZ zvednutím paže (viz 

obr. 27) signál PI k zahájení vyzdvižení. Ten následně předá pilotovi vrtulníku zprávu o 

zahájení vyzdvižení osob z vody. Pilot provede s vrtulníkem manévr pro srovnání úhlu pro 

navíjení (Fleet angle). Následně se provede kontrolní zdvih do výšky cca 2 m, kdy LZ ověří, 

zda je spolu se zachraňovanou osobou správně zajištěn k lanu jeřábu. Poté dá zdvihnutím paže 

opět signál a PI dokončí jejich vyzdvižení na palubu vrtulníku (viz obr. 28).  

 

 

Obr. 27 LZ dává signál PI                                
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Obr. 28 Provedení vyzdvižení z vody 

 

e) Transport 

Po vyzdvižení tonoucí osoby na palubu vrtulníku se stabilizuje její zdravotní stav 

a provede se let do nejbližšího vhodného zdravotnického zařízení.  

3.8.2 Očekávané zvláštnosti 

 Tonoucí osobu se nepodaří zachytit, 

  Tonoucí osoba se v průběhu záchranné akce ztratí pod hladinu,  

  Tonoucí osoba je příliš těžká,  

  Nepříznivá změna počasí, 

  Na místě mimořádné události zasahuje více vrtulníků,  

3.8.3 Záchranné pomůcky pro práci na vodě a jejich použití 

Výčet a popis záchranných pomůcek pro práci na vodě spolu s jejich použitím je 

přehledně popsán v Konspektu Požární taktiky č. 1-2-05 „Záchranné práce“, „Záchrana osob 

na vodě a ledu.“  
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4 Návrh metodiky pro záchranu osob v noci 

S ohledem na níže uvedené skutečnosti a konzultace s hlavním PI LS PČR Praha 

konstatuji, že nelze provést metodiku pro záchranu osob v noci v neznámém terénu, aniž by se 

neprovedly patřičné zkušební lety spojené s nácviky této složité záchrany. Pro samotné 

posouzení náročnosti a nebezpečnosti tohoto způsobu záchrany popisuji pouze možné fáze 

záchrany, což by později ve spojení s tématickými nácviky mohlo být podkladem 

pro vytvoření ucelené metodiky záchrany osob v noci.  

 

4.1 Současný stav 

LS PČR pro lety v noci a při zhoršených meteorologických podmínkách, které se 

běžně označují jako let IFR (instrument flight rules), má k dispozici vrtulník EC 135, jehož 

kabina je kompatibilní s NVG neboli brýlemi pro noční vidění. Pro záchranu osob jako 

takovou je však předurčen vrtulník Bell 412, který je vybaven palubním jeřábem. Tento typ 

vrtulníku však nemá kabinu uzpůsobenou pro použití NVG. Pro bezpečné provedení noční 

záchrany v neznámém terénu je zapotřebí, aby LS PČR disponovala vhodnou technikou pro 

tento účel (záchranný vrtulník s jeřábem uzpůsobený pro použití NVG, brýle NVG pro celou 

posádku vrtulníku, led diodová světla, či použití filtrů na reflektory), dále pak zajistit 

dostatečně vycvičený personál pro záchranu v noci a jednotnou metodiku, v níž by byl uveden 

postup záchrany jak pro posádku vrtulníku, tak i pro spolupracující pozemní jednotky. 

Vzhledem k tomu, že rezort MV v současné době provádí velká úsporná opatření, 

nelze výhledově počítat s finančně nákladnou přestavbou vrtulníků Bell pro kompatibilitu 

s NVG. Za určitých podmínek a cíleného výcviku posádek vrtulníku Bell, kdy je mimo jiné 

zapotřebí naučit se pohybovat v kabině při zhoršené viditelnosti, lze tuto záchranu v noci 

provádět i s technikou, kterou má LS PČR v současné době k dispozici. Pro tuto činnost musí 

být posádka vrtulníku, ale i pozemní jednotky perfektně vycvičeny, neboť záchrana v noci 

pomocí vrtulníku je nejobtížnějším druhem záchranné akce vůbec a je zde téměř minimální 

prostor pro improvizaci.  Je nutné vybavit brýlemi s NVG i palubní techniky. Toto se 

potvrdilo při prováděné záchraně osoby v noci v říjnu 2011 v krajinné skalní oblasti Divoká 

Šárka v Praze. Při této záchraně neviděl palubní technik obsluhující palubní jeřáb dostatečně 

na zem, což samozřejmě může zapříčinit zranění zachraňované osoby i samotného záchranáře. 

K provedení této akce se letečtí záchranáři rozhodli po důkladném zvážení všech možných 

rizik. Danou oblast dobře znali, místo zásahu bylo částečně osvětleno od veřejného osvětlení 



 50 

blízké komunikace, jednalo se o velmi zkušenou posádku a v neposlední řadě to považovali za 

jedinečnou možnost si vyzkoušet provedení záchrany v noci. Na záchranné akci se podílely 

dva vrtulníky LS PČR Praha, jednalo se o typ Bell 412 s palubním jeřábem a EC 135, který 

zajišťoval osvětlení místa zásahu pomocí reflektoru.  Fotodokumentace se stručným popisem 

této záchrany je uvedena v příloze L. 

4.2 Fáze záchrany  

Průběh záchranné akce s využitím vrtulníku LS PČR jsem rozdělil do několika dílčích 

fází, ve kterých je nastíněn popis činností posádky záchranného vrtulníku.  

4.2.1 Příprava před vzletem   

Tato fáze je velmi důležitá a nelze ji podcenit. Je však časově limitována, kdy vzlet 

záchranného vrtulníku musí být proveden do několika málo minut od přijetí události. Dále čas 

na přípravu letu a zejména pak na přípravu manévrů v místě zásahu ovlivňuje vzdálenost 

k samotnému místu. Činnost velitele vrtulníku a druhého pilota je v této fázi zaměřena 

zejména na zadávání souřadnic do GPS, vyhodnocení možných překážek a samotného terénu 

v místě zásahu. Úkolem druhého pilota je v mapách vyhledat co nejvíce těchto informací, 

podle nichž velitel vrtulníku určí bezpečnou výšku pro let v dané oblasti. Nejvhodnější je, 

pokud se na místě záchrany již nacházejí jednotky IZS, pak velitel akce spolu s požadavkem 

o vyslání vrtulníku prostřednictvím operačního střediska předá potřebné informace 

o charakteru místa zásahu (reliéf terénu, výškové stavby v okolí, vysoké stromy, dráty el. 

vedení či jiné výškové rozvody apod.).  

4.2.2 Nalezení místa záchrany  

Jedním z hlavních předpokladů úspěšné záchranné akce je včasné nalezení samotného 

místa záchrany, což závisí na několika faktorech. Pokud na místě již zasahují jednotky IZS, 

pak je nutné, aby byl dopředu dohodnut způsob navádění vrtulníku (např. pomocí světelných 

zařízení, světlic, radiostanicí apod.). Signály pro navádění vrtulníku jsou uvedeny v příloze I. 

Tato činnost je často nacvičována a lze konstatovat, že je dostatečně zvládnuta. V případě, že 

na místě nejsou jednotky IZS přítomny a zachraňovaný subjekt nemůže či nechce 

spolupracovat s jeho lokalizací (např. pomocí vysílače nouzového signálu, radiostanice, 

světlice, zábleskový maják apod.), musí posádka vrtulníku s pomocí vlastních prostředků 

místo záchrany nalézt. Tímto se však s největší pravděpodobností zvýší časová prodleva 

k provedení samotné záchrany, čímž se rapidně mohou snížit šance na přežití např. těžce 
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zraněné osoby či jejím dlouhodobém pobytu v mrazivém počasí. Ve většině případů 

vyhledává posádka vrtulníku místo záchrany, když pátrá po pohřešované osobě. Zde záleží na 

tom, zda pohřešovaná osoba chce či nechce být nalezena resp. zda hledaná osoba je schopna 

či ochotna aktivně spolupracovat při lokalizaci. Ti, co chtějí být nalezeni, ve většině případů 

ztratili orientaci v neznámém terénu (houbaři, výletníci). Ve druhém případě se jedná zejména 

o sebevrahy či děti, které utíkají z domova a své nalezení komplikují tím, že se různě skrývají.  

Ve vyhledávání osob v noci v neznámém terénu je velkým pomocníkem termovizní 

kamera zařízení FLIR (ukázky snímků z termovize jsou uvedny v příloze M). Palubní 

operátoři obsluhující toto zařízení jsou přesvědčeni, že pohřešovaná osoba (ta, která chce být 

nalezena) je schopna se aktivně podílet na svém nalezení. Veřejnost by měla být informována 

o vhodném chování, které může pomoci urychlit nalezení pohřešované osoby. Jestliže 

ztracená osoba uslyší vrtulník, může rozsvítit displej mobilního telefonu a zvednout jej nad 

hlavu, či zapálit oheň zapalovače, sirek apod. a přitom zůstat stát na místě. Současné detekční 

systémy jsou schopny tyto slabé zdroje záření bezpečně určit. 

Nebezpečná situace při letu k místu záchrany může nastat v případě zhoršení 

meteorologické situace. Jedná se o náhlé vlétnutí do oblačnosti nebo o střídavý let 

v oblačnosti a mimo ni. Toto může být komplikace pro pilota s nedostatkem zkušeností při 

letu IFR. V této chvíli nemůže pilot sestoupat pod minimální bezpečnou výšku, což je 

nezbytně nutné pro zahájení některé z technik záchrany (jeřábování, slanění, podvěs) nebo 

přistání v místě zásahu. Neočekávaný vlet do oblačnosti je nacvičován a pilot určený pro 

noční záchranu by tuto úlohu měl zvládnout. Pro korektnost celé myšlenky je však třeba  říci, 

že vlet do oblačnosti při záchraně je důsledkem chybného postupu a rozhodně by k němu 

nemělo docházet. 

Záchranný let v noci s výskytem náhlé oblačnosti poté ve své diplomové práci na 

podkladě vlastní zkušenosti popisuje vojenský pilot záchranného vrtulníku W-3A Sokol kpt. 

Ing. Petr Šafařík, který k tomu uvádí následující: „Jako příklad mohu uvést let 30. 11. 2002 

k autonehodě, při němž jsem byl členem posádky vrtulníku v hotovosti LZS. ÚSZS předalo 

výzvu pomocí pageru pokyn k okamžitému vzletu ve 22:00 SEČ. Meteorologické podmínky 

se po trati letu i v místě zásahu blížily k samotné hranici proveditelnosti letu – nízká spodní 

základna oblačnosti, pokrytí oblačností 5-8/8, hustý déšť, dohlednost se místy snižovala až na 

3 km. Místo nehody bylo poblíž obce Defurovy Lažany na silnici z Nepomuku do Horažďovic 

přibližně 11 km jihovýchodně od Nepomuku.  

Ihned po vzletu a nasazení kurzu k místu zásahu jsme během stoupání vlétli do 

oblačnosti a další let po trati byl proveden střídavě v oblacích a mimo ně. Přesné místo 
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nehody jsem odečetl z mapy a vložil jej do GPS. Podle GPS jsme dolétli nad místo nehody, 

které bylo zakryto oblačností a my jsme nebyli schopni identifikovat její spodní základnu. 

Proto jsme se otočili na sever zpět k Nepomuku, kde byla oblačnost protrhaná se spodní 

základnou umožňující bezpečný přechod k vidovému letu. Sklesali jsme do minimální 

bezpečné výšky s ohledem na překážky v oblasti a pokusili se dolétnout k místu nehody pod 

oblačností. Došlo k opětovnému vlétnutí do oblačnosti bez možnosti snížení výšky letu. 

Už se zdálo, že se k místu nehody nedostaneme, zkusili jsme tedy nalétnout místo 

zásahu podle GPS, opět v minimální bezpečné výšce, a chvíli jsme nad ním kroužili, střídavě 

v oblačnosti a mimo ní. Mezitím se oblačnost nad místem nehody přesunula a my jsme 

identifikovali místo přistání, jež bylo vyznačeno majáky sanitek a hasičů u nehody. Využili 

jsme tato světla a sklesali pod oblačnost s předchozím ujištěním, že se podle mapy v okolí 

nenachází žádná nebezpečná překážka. S minimální dopřednou a vertikální rychlostí klesání 

jsme se blížili ke světlům se současným propátráváním okolí přistávacími světlomety. Tímto 

způsobem jsme se bezpečně přiblížili k ploše na poli u nehody, vytýčené a osvětlené mezitím 

příslušníky HZS u zásahu. 

Po naložení pacienta jsme vzlétli z plochy. Během strmého stoupání s využitím 

maximálního výkonu motorů jsme opět vlétli do oblačnosti a byli jsme nuceni provést sestup 

pod oblačnost s využitím systémů NDB a GPS na letišti Líně u Plzně.“ 

4.2.3 Sestup do požadované výšky pro záchranu 

V průběhu vyhledávání místa záchrany by posádka vrtulníku měla důkladně sledovat 

okolní terén a polohy výškových objektů. Při zahájení přibližování k místu zásahu je nutné 

neustále vyhodnocovat směr větru a počítat s jeho příznivými i negativními účinky. 

Přibližování se zásadně provádí malou dopřednou rychlostí pod strmým úhlem. Při započetí 

tohoto úkonu je nutné využít co nejvíce osvětlovacích prostředků na místo sestoupení, neboť 

může dojít k tomu, že při postupném pomalém klesání bude objevena nebezpečná překážka. 

Z tohoto důvodu musí být sestup prováděn v malé rychlosti, aby mohl pilot na tyto negativní 

vlivy včas reagovat.  

4.2.4 Provedení záchrany 

Zde se nabízejí dvě možnosti. Vrtulník přistane v blízkosti postižené osoby, kterou 

záchranáři naloží do vrtulníku. Pro přistání musí být vhodné místo a dostatek prostoru a nesmí 

ohrozit postiženou osobu. Druhou možností je spuštění záchranáře k postižené osobě v režimu 

visu vrtulníku nad místem zásahu. 
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Jako nejvhodnější technika se jeví vyzvednutí osoby pomocí palubního jeřábu, a to jak 

z časového, tak z bezpečnostního hlediska. V případě nutnosti záchrany více osob je možné 

pomocí palubního jeřábu provést postupné vyzdvižení i více osob v jednom režimu visení, 

což například u použití podvěsového lana není možné.  

Při provádění záchrany pomocí palubního jeřábu je zapotřebí, aby letecký záchranář 

ukotvený v háku lana jeřábu mohl perfektně komunikovat s obsluhou palubního jeřábu 

a pilotem vrtulníku. Ve většině případů bude ke komunikaci použit intercom umístěný 

v přilbě, musí však být dopředu dohodnut i nouzový způsob komunikace při poruše spojení, 

kdy se používají standardní vizuální signály. Letecký záchranář ve fázi finálního přiblížení 

k zemi přebírá roli palubního technika co se týče instrukcí k navádění vrtulníku. Radiová 

komunikace mezi leteckým záchranářem a letovou posádkou musí být stručná a srozumitelná. 

V radiovém provozu se volí frekvence „Y“ a jako volací znaky se používají „ZÁCHRANÁŘ“ 

a „VRTULNÍK“. Volací znaky se mohou rozšířit pro jednotky působící na zemi. Samotná 

radiokomunikace probíhá dle řádu spojové služby. 

Při záchraně nutno počítat s těmito problémy:  

1) Selhání světlometu vrtulníku, 

2) Porucha v radiokomunikaci, 

3) Kombinace obou výše zmíněných.  

Ad. 1) Letecký záchranář k osvětlení místa použije čelovou svítilnu a pokračuje v činnosti 

beze změny. Komunikace probíhá ve standardním režimu. Posádka vrtulníku musí počítat 

s možností delší doby k zajištění zachraňovaného. 

Ad. 2) Prostor prováděných záchranných prací leteckým záchranářem je dostatečně osvětlen 

světlometem vrtulníku a komunikace s palubním technikem probíhá prostřednictvím 

vizuálních signálů.  

Ad. 3) Letecký záchranář pracuje stejně jako v prvním případě s tím, že ke komunikaci 

s posádkou vrtulníku používá chemická světla červené a zelené barvy. Vyzvednutí z místa 

letecký záchranář signalizuje zeleným světlem, kterým krouží v horizontálních kruzích pravou 

rukou tak, aby byl signál dostatečně zřetelný pro posádku vrtulníku. Následně palubní technik 

provede kontrolní vytažení záchranáře a postižené osoby do výšky cca 2-3 m a po potvrzení, 

že je vše v pořádku opět krouživým signálem zelené barvy provede palubní technik vytažení 

osob na palubu vrtulníku. Pro případ krizové situace použije letecký záchranář signál 

červeného světla, které drží v levé ruce a horizontálně jím krouží. Při tomto signálu palubní 

technik spustí leteckého záchranáře zpět na zem z kontrolního visu, popřípadě přeruší činnost.  
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4.2.5 Ukončení záchranné akce 

Při návratu ze záchranné akce je nutné počítat s možností zhoršení počasí v jakékoliv 

fázi letu na základnu či do zdravotnického zařízení. Veškerá činnost je již na obou pilotech a 

její průběh je opět odvislý od jejich osobních schopností a získaných zkušeností.  

4.3 Souhrn podmínek pro zajištění záchrany osob v noci 

Proto, aby LS PČR mohla běžně provádět tuto záchranu, musí být splněny následující 

podmínky: 

 záchranný vrtulník s palubním jeřábem uzpůsobit pro použití NVG, 

 speciálně vycvičená posádka pro tento druh záchrany, 

 jednotná metodika zahrnující v sobě činnost posádky vrtulníku a zasahujících 

pozemních jednotek, 

 přidat k vybavení leteckého záchranáře minimálně tyto pomůcky: oblek s reflexními 

pruhy, čelová svítilna upevněná k přilbě, chemická světla (zelená, červená), přilba 

umožňující spojení s posádkou vrtulníku.  
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Závěr 

Ve své práci jsem se zabýval problematikou záchrany osob v noci a z tekoucí vody 

pomocí techniky LS PČR. Popsal jsem přehled činností LS PČR v rámci IZS, uvedl jsem 

nejdůležitější speciální technické prostředky používané pro záchranu osob a policejní činnost. 

Dále jsem se věnoval problematice prováděných terénních cvičení LS PČR v součinnosti 

s ostatními složkami IZS, provedl jsem vyhodnocení těchto cvičení a přehled vybraných 

cvičení jsem zařadil do přílohové části. Největší část práce je věnována návrhu metodiky 

záchrany osob z tekoucí vody a v noci.  

 Utřídil jsem veškeré podklady, získané z dostupné literatury a zejména konzultací 

s kolegy z jednotlivých složek IZS. Při tomto jsem zjistil, že před vytvořením metodiky pro 

záchranu osob z tekoucí vody musím ověřit, zda může nastat situace, ve které by bylo použití  

palubního jeřábu nebezpečné. Za různých podmínek byly provedeny nezávisle na sobě dva 

technické experimenty. Následně jsem provedl důkladný teoretický rozbor fáze záchrany, kdy 

jsou záchranář i tonoucí vystavováni dynamickým účinkům tekoucí vody. Velikost síly, která 

dle Newtonova zákona působí na plochu tělesa ponořeného v kapalině, je závislá na obsahu 

kolmého průřezu daného tělesa S, rychlosti proudění kapaliny v a tvarovému součiniteli 

odporu C. Velikost plochy kolmého průřezu osoby ponořené ve vodě a hodnota tvarového 

součinitele se mění v závislosti na rychlosti proudění vody, neboť přitom dojde k různému 

náklonu těla. Určil jsem vzorec pro výpočet změny úhlu náklonu osoby (náběhový úhel) 

v závislosti na rychlosti proudění vody. Výsledky výpočtu jsem zanesl do grafu viz obr. 22.  

Dále jsem navrhl postup pro ověření naměřených hodnot z provedených experimentů. 

Důkladným rozborem předmětného děje jsem dospěl k závěru, že nelze pro výpočet odporové 

síly proudící vody působící na plochu ponořeného těla, dosazovat hodnoty proměnných C 

a S odděleně. Proto jsem se rozhodl tyto veličiny počítat jako celek, který jsem nazval celkový 

odpor těla A. Vzorec pro výpočet veličiny A jsem získal matematickou úpravou vzorce pro 

výpočet celkové odporové síly. Na základě již experimentálně zjištěných údajů jsem stanovil 

teoretický předpoklad mezních hodnot proměnné A a dále jsem provedl výpočty celkových 

odporů těla A dosazením hodnot naměřených v experimentech.  

Teoretický předpoklad mezních hodnot A jsem porovnal s výsledky provedených 

výpočtů a vše zanesl do přehledného grafu v obr. 23. Tímto porovnáním jsem zjistil, že 

výsledky výpočtů se příliš neliší od mnou stanoveného teoretického předpokladu. Pouze 

stanovený předpoklad pro maximální hodnotu A byl vyšší než reálný, což je dle mého názoru 

způsobeno tím, že předpokládaná maximální hodnota tvarového součinitele  C je podstatně 
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nižší. Zvolil jsem tedy nižší hodnotu C a provedl další výpočet. Výsledné hodnoty jsem 

porovnal graficky v obr. 24, z něhož je patrné, že průběh této funkce závislosti proměnné A na 

rychlosti vody nejlépe odpovídá naměřeným hodnotám z provedených experimentů. Takto 

zjištěnou výslednou funkci jsem poté zanesl do výpočtu odporové síly, čímž prakticky vznikl 

vzorec s jednou proměnnou hodnotou – rychlost vody v.  

Na podkladě provedeného fyzikálního rozboru a zákonitostí působících sil na 

ponořenou osobu v proudící vodě mohu konstatovat, že výsledky provedených experimentů 

jsou relevantní a lze se o ně opřít při návrhu metodiky záchrany osob z tekoucí vody.  

Vypracoval jsem návrh předmětné metodiky záchrany, ve které upřednostňuji použití 

palubního jeřábu. Jsem přesvědčený, že tato technika záchrany je výhodnější pro pilota 

vrtulníku, ale i pro zachraňovanou osobu, která může být po vytažení z vody ihned 

transportována do nemocničního zařízení. V obrazové příloze návrhu metodiky popisuji 

způsob záchrany a uvádím očekávané zvláštnosti s odkazem na vybavení používané při této 

záchraně.   

V poslední kapitole jsem se věnoval záchraně osob v noci v neznámém terénu. Návrh 

metodiky jsem nevytvořil, neboť LS PČR nedisponuje patřičným technickým vybavením 

a tudíž neprovádí zkušební lety spojené s nácviky záchrany v noci. Uvedl jsem však několik 

dílčích fází této záchrany, ve kterých je nastíněn popis činností posádky záchranného 

vrtulníku.  

Jsem přesvědčený, že moje práce přináší důkaz o tom, že používání palubního jeřábu 

při záchraně z tekoucí vody je bezpečné a nic nebrání tomu, aby tato technika byla nadále 

procvičována a zdokonalována. Na základě mých poznatků lze uvažovat o používaní 

například přilnavějších obleků LZ a dalších součástí výstroje, které by co nejméně zvyšovaly 

dynamickou sílu proudící vody. Má práce by jistě našla uplatnění při odborných školeních 

leteckých záchranářů, palubních inženýrů a pilotů LS PČR.  
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Výklad základních pojmů  
 

Integrovaný záchranný systém (IZS) - je systém spolupráce a koordinace složek, orgánů 

státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění 

záchranných a likvidačních prací.  

Velitel letadla (VL) – je jím zejména řídící pilot, odpovídá za daný let, který provádí podle 

pokynů palubního inženýra nebo palubního technika, dále je odpovědný za výběr ploch pro 

vzlet a přistání vrtulníku, za poučení všech osob před letem, dále rozhoduje o ukončení letu 

z důvodu nevyhovujících meteorologických podmínek, technického stavu letadla, dále pro 

sníženou zdravotní způsobilost některého z členů posádky anebo z provozních důvodů.  

Palubní inženýr (PI) a palubní technik (PT) – odpovídají za navádění vrtulníku a koordinaci 

činnosti ostatních zúčastněných osob na palubě, průběžně informují VL o všech prováděných 

činnostech, dále pak např. za určení kotvících bodů na vrtulníku pro danou záchrannou 

činnost. 

Letecký záchranář (LZ) –mezi hlavní činnosti LZ patří např. navádění vrtulníku na přistání, 

zajištění bezpečného pohybu osob v blízkosti vrtulníku, příprava a provedení jednotlivých 

druhů záchranných technik, příprava a provedení záchrany z vody, příprava a provedení 

záchrany v noci, ovládání intercomu pro komunikaci s posádkou.   Dále LZ odpovídá  za 

správné provedení zvolené záchranné techniky a použitý materiál k provedení záchranné 

činnosti.  Odpovídá  za  ukotvení  záchranných  prostředků  k určeným  kotvícím  bodům. 

Slaňování -  je  činnost,  při  které  se  záchranář  omezenou  rychlostí  spouští  po  laně  za 

pomoci  slaňovacího  zařízení  z pozice  vyšší  k pozici  nižší  buď  sám,  nebo  za pomoci 

druhé osoby. Zařízení, do kterého je lano na vrtulníku uchyceno, musí být voleno tak, aby 

bylo možné odepnutí lana z místa palubního technika nebo pilota.  

Jeřábování -  je  činnost,  při  které  je  záchranář,  případně  zachraňovaný  zavěšen  na  laně  

palubního jeřábu a vytahován nebo spouštěn silou jeřábu.   

Lanový podvěs - je činnost, při které je na textilním nebo ocelovém laně, ukotveném do 

podvěsového (cargo hook) nebo kotevního zařízení na vrtulníku, přepravován záchranář, 

případně zachraňovaný, náklad nebo zvíře (pes). Podvěsové nebo kotevní  zařízení  musí  být  

voleno  tak,  aby  bylo  možné  odepnutí  podvěsu z místa palubního technika nebo pilota.  

Slanění  do  podvěsu -  je  činnost,  při  které  se  záchranář  spouští  po  laně  za  pomoci  

slaňovacího  zařízení  z pozice  ve  vrtulníku  do  pozice  lanového  podvěsu. Zařízení, do 

kterého je lano na vrtulníku uchyceno musí být  voleno tak, aby bylo možné odepnutí lana z 

místa palubního technika nebo pilota.   



 58 

 

Seznam zkratek 
AČR  Armáda České republiky 

CCD   

 

Charge Coupled Device - elektronická součástka používaná pro snímání 

obrazové informace 

DSA  Delta Systém Air, s.r.o. 

FIR Flight Information Region – letová informační oblast 

FLIR  

 

Forward Looking Infra-Red - systém infračerveného snímání přední 

polosféry 

GPS  Global Positioning System = globální družicový navigační systém 

GŘ HZS ČR Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

GS  Ground Speed or glideslope = traťová rychlost nebo sestupová rovina 

HS ČR Horská služba České republiky 

IFR  Instrument Flight Rules =  pravidla pro let podle přístrojů 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

JPO  Jednotka požární ochrany 

KOPIS  Krajské operační a informační středisko hasičského záchranného sboru 

LHZ  Letecká hasičská služba 

LS PČR Letecká služba Policie České republiky 

LZ  Letecký záchranář 

LZS  Letecká záchranná služba 

MDS ČR Ministerstvo obrany České republiky 

MO ČR Ministerstvo dopravy a spojů České republiky 

MV ČR Ministerstvo vnitra České republiky 

MZ ČR  Ministerstvo zemědělství České republiky 

NVG  Night Vision Device = prostředek nočního vidění 

OPIS  Operační a informační středisko 

OS PČR  Operační středisko Policie České republiky 

OS LS PČR Operační středisko Letecké služby Policie České republiky 

PČR  Policie České republiky 

PI  Palubní inženýr 

PLP  Předurčené letecké pracoviště 

SAR  Search and Rescue – vyhledávání a záchrana 
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VZ  Velitel zásahu 

ZZS  Zdravotnická záchranná služba 
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Příloha A 

 

Přehled volacích znaků LZS a mapa rozmístění jejích středisek ČR 
 

Tab. 1a  Přehled volacích znaků LZS 

Volací znak Kraj Základna Provozovatel Provoz zahájen Typ vrtulníku 

Kryštof 01 hlavní město Praha Praha Letecká služba Policie ČR 1. duben 1987 EC 135 T2 

Kryštof 04 Jihomoravský kraj Brno Alfa Helicopter 1. červenec 1988 EC 135 T2+ 

Kryštof 05 Moravskoslezský kraj Ostrava DSA 1. srpen 1989 EC 135 T2+ 

Kryštof 06 Královéhradecký kraj Hradec Králové DSA 3. červenec 1990 EC 135 T2 

Kryštof 07 Plzeňský kraj Plzeň Armáda ČR 17. červenec 1990 W-3A Sokol 

Kryštof 09 Olomoucký kraj Olomouc Alfa Helicopter 1. říjen 1990 EC 135 T2+ 

Kryštof 12 kraj Vysočina Jihlava Alfa Helicopter 1. květen 1991 Bell 427 

Kryštof 13 Jihočeský kraj České Budějovice Alfa Helicopter 1. květen 1991 Bell 427 

Kryštof 15 Ústecký kraj Ústí nad Labem DSA září 1991 EC 135 T2 

Kryštof 18 Liberecký kraj Liberec DSA rok 1992 EC 135 T2 

 

 

 
Obr. 1a Rozmístění základen LZS 
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Příloha B 

Typy vrtulníků a jejich technická data 
 

Tab. 1b Technická data vrtulníku značky Bell 412 HP/EP 

Výrobce USA, Bell Helicopter, Textron 

Cestovní rychlost 250 km/h 

Letová výška až 3 100 m 

Dolet 700 km 

Objem nádrže 1 250 litrů 

Hmotnost prázdného stroje 3000 kg 

Maximální vzletová hmotnost 5.400 kg 

Potřebný startovací prostor 28 x 28 m 

Max. počet osob (včetně 2 pilotů) 15 (nebo 6 nosítek + dvoučlenný doprovod) 

Rozměry nákladového prostoru 

 

2,34 x 2,43 x 1,24 m (d x š x v) 

 

     

Obr. 1b,2b – Technické nákresy vrtulníku Bell 412 

  

3b Vrtulník Bell 412 4b Hašení pomocí bambi vaku 

(velký požár tržnice v Praze)  

 

 



 

Příloha B 
 

Tab. 2b Technická data vrtulníku značky Eurocopter EC 135 

Výrobce Francie, Německo – fa Eurocopter 

Max. výkon 526 kW 

Cestovní rychlost 250 km/h 

Letová výška až 3 100 m 

Dolet ca. 670 km 

Objem nádrže 680 Litrů 

Hmotnost prázdného stroje 1500 kg 

Maximální vzletová hmotnost 2 720 kg 

Zatížitelnost vnějšího centrálního závěsu  1360 kg 

Potřebný startovací prostor cca. 20 x 20 m 

Max počet osob 7 (včetně pilota) 

Rozměry nákladového prostoru 

 

3,06 x 1,5 x 1,3 m (d x š x v)   

 

 

Obr.  5b,6b – technické nákresy vrtulníku EC 135  

 

     Stroj je přizpůsoben provozu v rozmezí venkovních teplot od -30°C do +54°C, může tedy 

létat i v nepříznivém počasí. Má přístroje umožňující lety IFR a kabinu kompatibilní s brýlemi 

pro noční vidění.  

  

Obr. 7b Vrtulník EC 135   Obr. 8b Nehoda vrtulníku 

 



  

 

Příloha C 

Vzor žádosti o nasazení vrtulníku 
 

Policie České republiky 
letecká služba 
 

 

Žádost o nasazení vrtulníku 

( v z o r ) 
 
 
Žadatel /útvar, složka/: ……………………………………………………………….……... 

                                                          funkce                                            tel. spojení 

 
Velitel zásahu (kontaktní osoba): ……………………………………….…………………. 
                                  hodnost, příjmení, jméno            telefonní (radiové) spojení 

 
Datum letu: ……………………….………..Čas přistání: …………..………………...hod. 

Předpokládaná doba trvání akce:…………………………………………………………... 

Místo přistání, jeho popis:……………………………………………………………………. 

Meteorologické podmínky:………………………………………………………………….... 

Předpokládaná činnost:………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Počet příslušníků, záchranářů (cestujících) na palubě:…………………………....…….. 

Hmotnost nákladu, zavazadel:………………………………………………………..…….. 

Součinnostní radiové spojení – frekvence (kanál) …………….., volací znak……..…… 

 

Požadovaná verze vrtulníku:            policejní   –   sanitní   –   záchranářská (podtrhnout) 

 

Poznámka:…………………………………………………………………………………..... 

 
 
 

 
 
Podpisová doložka 

 
 

 

 

 



 

Příloha D 

 

Přehled signálů a návěstí používaných pro navádění vrtulníku 

         Tab. 1d Výrazy používané pro navádění vrtulníku předávané rádiem nebo interkomem  

Výraz Význam 

Dopředu Vrtulník se nachází v prostoru cíle a je třeba, aby se 

posunul ve směru podélné osy vrtulníku vpřed (v kladném 

směru osy X), viz letadlový souřadnicový systém. 

Dozadu Vrtulník se nachází v prostoru cíle a je třeba, aby se 

posunul ve směru podélné osy vrtulníku vzad (ve směru 

záporné osy X). 

Doprava 

Doleva 

Vrtulník se nachází v prostoru cíle a je třeba, aby se 

posunul ve směru příčné (bočné) osy vpravo (ve směru 

kladné osy Z), či vlevo (ve směru záporné osy Z). 

Nahoru 

Dolů 

Vrtulník se nachází v prostoru cíle a je třeba, aby se 

posunul ve směru svislé osy nahoru(ve směru kladné osy 

Y),či dolů (ve směru záporné osy Y). 

Stoupej 

Klesej 

Alternativní výrazy k výrazům „dolů“ a „nahoru“ jsou 

zpravidla využívány ve fázi přiblížení, či odletu spojené 

s dopředným pohybem vrtulníku. 

Stačí Ukončení zadaného pohybu. 

Stát Výraz pro udržení dosažené polohy. 

Neklesej 

Nestoupej 

Nechoď 

(doleva..., 

dozadu...) 

Výrazy používané po výrazech „stačí“ či „stát“ v případě, 

že se vrtulník začne pohybovat ze zadané polohy. 

Ještě Vrtulník se pohybuje zadaným směrem a je třeba, aby 

v pohybu nadále setrvával (např. ještě dopředu...). Je 

vhodné tuto informaci doplnit údajem o vzdálenosti, či 

výšce (např. ještě 2m dolů atd...). 

Nouze - Odhoz Výraz používaný při nutnosti provést odhození břemene 

v podvěsu, lana atd., z důvodu výskytu zvláštního nouzového 

případu, kdy situaci nelze řešit jiným způsobem. 

 



 

           Příloha D 

          Tab. 2d Návěstí používaná pro navádění vrtulníku 

Návěstí 
 

 

 

Význam - Popis 
 

 

 

Na tuto stojánku (Na toto místo) 

Paže vzpaženy nad hlavou s dlaněmi obrácenými dovnitř. 

 

Pojíždějte přímo vpřed 

Paže částečně rozpaženy dlaněmi nazad opakují pohyb 

vzhůru a vzad z výše ramen. 

 

Točte 

a) Točte vlevo 

Pravá paže směřuje dolů, levá dlaní nazad opakuje 

pohyb vzhůru a vzad z předpažení. Rychlost pohybu 

naznačuje rychlost otáčení. 

 

 

b) Točte vpravo 

Levá paže směřuje dolů, pravá dlaní nazad opakuje 

pohyb vzhůru a vzad z předpažení. Rychlost pohybu 

naznačuje rychlost otáčení. 

 

Tato návěstí jsou určena k vydávání pokynů pomocí rukou nebo v případě potřeby pomocí 

nočních svítilen. 
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Tab. 3d Návěstí používaná pro navádění vrtulníku 

Návěstí 
 

 

 

 

Význam - Popis 

 

 

Stůjte 

Opakované křížení paží nad hlavou vpřed. Rychlost 

pohybu má přímý vztah k naléhavosti zastavení, tj. čím 

rychlejší je pohyb paží, tím rychlejší je zastavení. 

 

Spusťte pohonné jednotky 

Levá paže vzpažena s příslušným počtem natažených 

prstů, jež udávají číslo motoru, který má být spuštěn a 

pravá paže krouží v úrovni hlavy. 

 

Vypněte pohonné jednotky 

Jedna paže je připažena a druhá paže ohnutá na úrovni 

ramen, ruka před hrdlem dlaní dolů se pohybuje do stran 

na úrovni ramen, paže zůstane ohnutá. 

 

Přímo zpět 

Paže po stranách těla a dlaněmi obrácenými dopředu se 

několikrát pohybují dopředu a nahoru do výše ramen. 

 

Volno 

Pravé předloktí zvednuté s dlaní obrácenou dopředu 

a vztyčeným palcem. 

 

Vznášejte se 

Paže vodorovně rozpaženy dlaněmi dolů. 
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Tab. 4d Návěstí používaná pro navádění vrtulníku 

Návěstí 

 
Význam - Popis 

 

 

Stoupejte 

Paže vodorovně rozpaženy dlaněmi nahoru se pohybují 

z rozpažení nahoru a zpět. Rychlost pohybu naznačuje 

rychlost stoupání. 

 

Klesejte 

Paže vodorovně rozpaženy dlaněmi dolů a zpět. Rychlost 

pohybu naznačuje rychlost klesání. 

 

Pohybujte se vodorovně 

Příslušná paže je upažena ve směru pohybu a druhá paže 

se pohybuje před tělem do téhož směru. 

 

Pohybujte se vodorovně 

Příslušná paže je upažena ve směru pohybu a druhá paže 

se pohybuje před tělem do téhož směru. 

 

Přistaňte 

Zkřížené paže a napjaté dolů před tělem. 
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Tab.5d Návěstí používaná k navádění vrtulníku nebo k informování posádky při speciálních 

činnostech nebo zvláštních situacích. 

Návěstí 
 

 

 

 

Význam - Popis 

 

 

Pohybuj se vodorovně 

Příslušná ruka upažena - opisuje svislé kruhy ve výši 

ramen, rychlost kroužení udává rychlost pohybu 

 

Pohybuj se vodorovně 

Příslušná ruka upažena - opisuje svislé kruhy ve výši 

ramen, rychlost kroužení udává rychlost pohybu.  

 

Stoupej (vrtulník je ve vzduchu) 

Pravé nebo levé předloktí zvednuté, ruka v úrovni hlavy 

opisuje vodorovné kruhy, rychlost kroužení udává 

rychlost stoupání (navíjení lana - jeřáb). 

Nevypínej (vrtulník je na zemi) 

a situace neumožňuje nebo nevyžaduje vypnutí motorů 

a není vhodné použít návěstí z odst. 2.2. 

Popis pokynu - viz „Stoupej“. 

 

Klesej 

Pravé nebo levé předloktí v upažení pokrčeno dolů, ruka 

opisuje vodorovné kruhy v úrovni pasu. 

Tato návěstí jsou používána v případech, kdy nelze použít např. obou paží (např. při stavebně 

montážních pracích, při jeřábování, přepravě osob na laně, břemen v podvěsu, slaňování a 

pod…) a v nepřehledných situacích. 
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Tab. 6d Návěstí používaná pro navádění vrtulníku 

Návěstí 
 

 

 

 

Význam - Popis 

 

 

Vypnout (vrtulník je na zemi) 

a situace umožňuje nebo vyžaduje vypnutí motorů a není 

vhodné použití navěstí z odst. 2.2. 

Popis pokynu - paže zkříženy před hlavou. 

Odhoz 

Informace navaděče ležícího na palubě pro pozemní 

personál, že bude proveden odhoz. 

Popis pokynu - viz „Vypnout“. 

Rychlost křížení udává naléhavost situace. 

 

Odhoz 

Pokyn pozemního navaděče posádce, aby provedla 

odhoz. 

Popis pokynu - napnuté paže se opakovaně kříží před 

tělem v úrovni pasu. Rychlost křížení udává naléhavost 

situace.  

 

Osoba či náklad se nachází při klesání nebo stoupání 5 

m nad zemí. 

Pravá nebo levá paže upažena.  

 

Žádám o pomoc - přistání je možné. 

Paže nad hlavou, tělo vytváří symbol písmene „Y“. 

 

Nepotřebuji pomoc - přistání není možné. 

Paže jsou v diagonále vůči svislé ose těla. 
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Vybavení leteckého záchranáře: 

 

 přiléhavý ochranný oděvem s dostatečnou ochrannou proti povětrnostním vlivům, 

 oblek pro práci ve vodě (pokud se předpokládá práce ve vodě), 

 záchranná plovací vesta (pokud se předpokládá práce ve vodě), 

 záchranný plovák (pokud se předpokládá práce ve vodě), 

 pracovní obuv se zpevněným kotníkem a neklouzavou podrážkou, 

 ochranná přilba, 

 ochrana sluchu, 

 ochranné brýle nebo ochranný štít, 

 ochranné rukavice prstové, 

 zachycovací postroj (sedací postroj), 

 karabiny se zámkem a pojistkou zámku s minimální pevností 22 kN typu HMS min. 5 kusů, 

 slaňovací prostředek, 

 zajišťovací smyčky – min. 2 kusy, 

 nůž s pevnou čepelí, 

 chemická světla červené a zelené barvy – 2 ks, 

 čelová svítilna.                                                      

 

Minimální vybavení skupiny leteckých záchranářů: 

 záchranný postroj dle ČSN EN 1497 – 1 ks, 

 záchranná nosítka schválená pro záchranné práce – 1 ks, 

 záchranná smyčka dle ČSN EN 1498 – 1 ks, 

 nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem typu A dle ČSN EN 1891 – 1 ks 50 m,  nebo 

jednoduché dynamické horolezeckým lano dle ČSN EN 892 – 1 ks 50 m, 

 karabiny pro kotvení s minimální pevností 22 kN s dvojitou pojistkou zámku (auto-block) 

dle ČSN EN 362 – 2 ks, 

 lanové kotevní smyčky – 6 m. 
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Tab.1f  Přehled požadavků HZS Moravskoslezského kraje k zabezpečení výcviku leteckých 

záchranářů a cvičení s vrtulníky Policie České republiky letecké služby v roce 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Poř. 

čís. 

 

Žadatel 

 

Stručný popis výcviku / 

cvičení 

Typ vrtulníku, 

počet  letových 

hodin 

Termín výcviku 

/ cvičení 

Poznámka 

(místo výcviku, speciální vybavení 

vrtulníku, ostatní požadavky) 

1. 

 

HZS 

MSK 

Záchrana osob z oken, střech a 

dalších konstrukcí 

BELL 412 EP 

6 letových hodin 
28. 3.  Dolní Vítkovice Ostrava 

2. 
HZS 

MSK 

Záchrana osob z oken, střech a 

dalších konstrukcí 

BELL 412 EP 

6 letových hodin 
29. 3.  Dolní Vítkovice Ostrava 

3. 
HZS 

MSK 

Záchrana osob z oken, střech a 

dalších konstrukcí 

BELL 412 EP, 

EC 135 

6 letových hodin 

27. 6.  Hranečník Ostrava 

4. 
HZS 

MSK 

Záchrana osob z oken, střech a 

dalších konstrukcí 

BELL 412 EP, 

EC 135 

6 letových hodin 

28. 6.  Hranečník Ostrava 

5. 
HZS 

MSK 
Záchrana osob z vody 

BELL 412 EP, 

EC 135 

6 letových hodin 

5. 9.  Štěrkovna Hlučín 

6. 
HZS 

MSK 
Záchrana osob z vody 

BELL 412 EP 

6 letových hodin 
6. 9.  Štěrkovna Hlučín 

7. 
HZS 

MSK 

Záchrana osob z oken, střech a 

dalších konstrukcí 

BELL 412 EP, 

EC 135 

6 letových hodin 

14. 11.  Dolní Vítkovice Ostrava 

8. 
HZS 

MSK 

Záchrana osob z oken, střech a 

dalších konstrukcí 

BELL 412 EP, 

EC 135 

6 letových hodin 

15. 11.  Dolní Vítkovice Ostrava 

Celkový požadavek HZS Moravskoslezského kraje je 48 letových hodin 



 

Příloha G 

Vybraná cvičení IZS s leteckou technikou LS ČR 

 
Tab. 1g Přehled vybraných cvičení  
Název rok Téma Počet a druh jednotek IZS 

Dálnice 2011 2011 Nácvik postupů dle typové činnosti „Činnost složek 

IZS při společném zásahu při nebezpečné poruše 

plynulosti provozu na dálnici“. 

HZS Prostějov, 

HZS Olomouc, 

JSDH (předurčené pro DN), LZ HZS 

Jhm. kraje, LS PČR, PČR, ZZS 

Olomouckého kraje (celkem více jak 

200 osob) 

Vojenská 

střelnice 

Poleň, okr. 

Klatovy 

2010 Nácvik postupu při zdolávání rozsáhlého, těžko 

přístupného, lesního porostu. 

LS PČR, HZS Klatovy, 12 JSDH, 

záchranný útvar AČR Rakovník, 

PČR 

Forest Fires 

(FF09 

2009 Zdolávání požárů lesnatých a travnatých porostů 

s cílem ověřit nasazení všech dostupných tech. 

prostředků využitelných při hašení lesních požárů a 

vyzkoušet jejich koordinované nasazení.  

Záchranáři německé THW 

(Technisches Hilfswerk), LS PČR, 

jednotky HZS 5-ti krajů, ZZS, PČR 

(téměř 500 hasičů a záchranářů+196 

ks požární techniky) 

Třebíč 2009 2009 Nácvik postupů dle typové činnosti na leteckou nehodu 

STČ – 04/IZS 

LZS, LS PČR, HZS kraje Vysočina, 

JSDH, AČR, PČR, ZZS (celkem více 

jak 300 osob) 

 

Fotodokumentace k cvičením: 

 

  
Obr. 1g Taktické cvičení „Dálnice 2011“ Obr. 2g Taktické cvičení „Dálnice 2011“ 
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Obr. 3g Nácvik plnění bambi vaku – Poleň 

2010 

Obr. 4g Nácvik plnění bambi vaku – Poleň 

2010 

  

Obr. 5g Ukázka hašení pomocí bambi vaku 

– Poleň 2010 

Obr. 6g Ukázka hašení pomocí bambi vaku – 

Poleň 2010 
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Obr. 7g Cvičení Forest Fires 2009 Obr. 8g Cvičení Forest Fires 2009 

 
 

Obr. 9g Cvičení Forest Fires 2009 Obr. 10g Cvičení Forest Fires 2009 

 
 

Obr. 11g Cvičení Forest Fires 2009 Obr. 12g Cvičení Forest Fires 2009 

 

 



 

Příloha G 
 

 
 

Obr. 13g Cvičení Forest Fires 2009 Obr. 14g Cvičení Forest Fires 2009 

 

 

 

 

Ukázka cvičení záchrany osob z vody a ze zamrzlé vodní plochy 

 

 
Obr. 15g Cvičení záchrany osob s pomocí záchranného koše (4 osoby) 
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Obr. 16g Ukázka vizuální komunikace LZ a 

PI 

Obr. 17g Ukázka zajištění osob do 

záchranného koše 

 

 

 
Obr. 18g Ukázka záchrany z vrtulníku Bell skokem do vody z malé výšky - nácvik 
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Obr. 19g Nácvik záchrany osoby probořené 

v ledu, vrtulník EC 135 

Obr. 20g Nácvik záchrany osoby probořené 

v ledu 

 

 

 

  
Obr. 21g Nácvik záchrany osoby probořené 

v ledu 

Obr. 22g Nácvik záchrany osoby probořené 

v ledu 
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Obr. 23g Nácvik záchrany potápěčů Obr. 24g Nácvik záchrany potápěčů 

 

 

 
Obr. 25g Nácvik záchrany z vody – ukázka vizuální komunikace při kontrolním visu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha H 
 

Ukázka výcviku LZ na tekoucí vodě v USA 

 

 

 
Obr. 1h Nácvik záchrany tonoucí osoby 

z tekoucí vody 

Obr. 2h Nácvik záchrany tonoucí osoby 

z tekoucí vody 

  
Obr. 3h Nácvik záchrany tonoucí osoby 

z tekoucí vody 

Obr. 4h Nácvik záchrany tonoucí osoby 

z tekoucí vody 

 

 

Obr. 5h Nácvik záchrany tonoucí osoby 

z tekoucí vody 

Obr. 6h Nácvik záchrany tonoucí osoby 

z tekoucí vody 
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Obr. 7h Ukázka vyzdvižení LZ spolu se 

zachraňovanou osobou pomocí speciálního 

podvěsového zařízení 

 

Obr. 8h Nácvik záchrany osoby z tekoucí 

vody pomocí lanové techniky 
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Fotodokumentace k experimentu I 

 

 
Obr. 1i Instruktáž před zahájením testu 

 

 
Obr. 2i Tonoucí osoba unášená v proudu vody 
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Obr. 3i Zachycení a zajištění tonoucí osoby  

 

 
Obr. 4i Zvedání z vody 
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Obr. 5i Zvedání z vody 

 
Obr. 6i  Znázornění vychýlení lana palubního jeřábu při záchraně 
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Fotodokumentace k experimentu II a technické údaje k měřícímu zařízení 

 

 

 
Obr. 1j Místo provedení technického experimentu (Pardubice, část Polabiny, řeka Labe) 

 

 
 

Obr. 2j Použité váhy k měření namáhání lana (zn. Nagata, typ HB-33) 
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Obr. 3j Zapojení měřícího přístroje na lano s krátkým kladkostrojem pro přitažení osob ve 

vodě 

 

 
Obr. 4j Detail zapojení měřícího přístroje 
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Obr. 5j Poloha záchranářů ve vodě při provádění měření 

 

 
 

Obr. 6j Další způsob zaujetí polohy při měření  
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Obr. 7j Velikost vychýlení lana při měření 

 
Obr. 8j Váhy Nagata HB 33 

 

 

 

Technická data – závěsná jeřábová váha NAGATA HB-33 

 Váživost: 300 kg 

 Odchylka měření: 0,1 kg 

 Rozlišení: 100g   

 Displej: LED 2,54 cm červeně svítící vysoké číslice, 5 řádů 

 Napájení: akumulátor 2 x 6V / 4Ah výdrž (150 hod.) + nabíječka 6V/1A  

 Tlačítka: ON/OFF, LOCK, CHANGE, ZERO 
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Výpočet hmotnosti segmentů částí těla jednotlivých záchranářů provádějících testy 

 

 
 

Tab. 1j Hlava 

B0[kg] B1 m [kg] B2[kg.cm-1] h[cm] mh[kg] 

1,296 0,0171 80,3 0,0143 180 5,24313 

1,296 0,0171 87 0,0143 183 5,4006 

1,296 0,0171 80,5 0,0143 180 5,24655 

1,296 0,0171 107 0,0143 195 5,9142 

 

Tab. 2j Trup horní část 

B0 B1 m B2 h mt1 

8,2144 0,1862 80,3 -0,0584 180 12,65426 

8,2144 0,1862 87 -0,0584 183 13,7266 

8,2144 0,1862 80,5 -0,0584 180 12,6915 

8,2144 0,1862 107 -0,0584 195 16,7498 

 

 
 

Tab. 3j Trup střední část 

B0 B1 m B2 h mt2 

7,181 0,2234 80,3 -0,0663 180 13,18602 

7,181 0,2234 87 -0,0663 183 14,4839 

7,181 0,2234 80,5 -0,0663 180 13,2307 

7,181 0,2234 107 -0,0663 195 18,1563 
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Tab. 4j Trup dolní část 

B0 B1 m B2 h mt3 

-7,498 0,0976 80,3 0,04896 180 9,15208 

-7,498 0,0976 87 0,04896 183 9,95288 

-7,498 0,0976 80,5 0,04896 180 9,1716 

-7,498 0,0976 107 0,04896 195 12,4924 

 

Tab. 5j Stehno 

B0 B1 m B2 h ms 

-2,649 0,1463 80,3 0,0137 180 11,56489 

-2,649 0,1463 87 0,0137 183 12,5862 

-2,649 0,1463 80,5 0,0137 180 11,59415 

-2,649 0,1463 107 0,0137 195 15,6766 

 

Tab. 6j Bérec 

B0 B1 m B2 h mb 

-1,592 0,03616 80,3 0,0121 180 3,489648 

-1,592 0,03616 87 0,0121 183 3,76822 

-1,592 0,03616 80,5 0,0121 180 3,49688 

-1,592 0,03616 107 0,0121 195 4,63662 

 

Tab. 7j Noha 

B0 B1 m B2 h mn 

-0,829 0,0077 80,3 0,0073 180 1,10331 

-0,829 0,0077 87 0,0073 183 1,1768 

-0,829 0,0077 80,5 0,0073 180 1,10485 

-0,829 0,0077 107 0,0073 195 1,4184 

 

Tab. 8j Nadloktí 

B0 B1 m B2 h mnad 

0,25 0,03013 80,3 -0,00114 180 2,464239 

0,25 0,03013 87 -0,00114 183 2,66269 

0,25 0,03013 80,5 -0,00114 180 2,470265 

0,25 0,03013 107 -0,00114 195 3,25161 

 

Tab. 9j Předloktí 

B0 B1 m B2 h mpř 

0,3185 0,01445 80,3 -0,00114 180 1,273635 

0,3185 0,01445 87 -0,00114 183 1,36703 

0,3185 0,01445 80,5 -0,00114 180 1,276525 

0,3185 0,01445 107 -0,00114 195 1,64235 
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Tab. 10j Ruka 

B0 B1 m B2 h mr 

-0,1165 0,0036 80,3 0,00175 180 0,48758 

-0,1165 0,0036 87 0,00175 183 0,51695 

-0,1165 0,0036 80,5 0,00175 180 0,4883 

-0,1165 0,0036 107 0,00175 195 0,60995 

 

 

Kontrolní součet hodnot: 

 

mh mt1 mt2 mt3 ms mb mn mnad mpř mr Σ 

5,24 12,65 13,19 9,15 11,56 3,49 1,10 2,46 1,27 0,49 81,00 

5,40 13,73 14,48 9,95 12,59 3,77 1,18 2,66 1,37 0,52 87,72 

5,25 12,69 13,23 9,17 11,59 3,50 1,10 2,47 1,28 0,49 81,20 

5,91 16,75 18,16 12,49 15,68 4,64 1,42 3,25 1,64 0,61 107,78 
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Záchrana osob v noci – krajinná oblast Divoká Šárka, Praha 

 

 

 
Obr. 1l Ukotvení nosítek se zraněnou ženou k lanu palubního jeřábu vrtulníku Bell 

 
Obr. 2l Pomalé zvedání nosítek se zraněnou ženou 
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Obr. 3l Nesvětlování prostoru záchrany pomocí druhého vrtulníku [Foto:Martin Tučka] 
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Ukázka snímků z termovizní kamery FLIR 

 

 
Obr. 1m Monitor termovizní kamery UltraFORCE EP 

 

 
Obr. 2m Zobrazení pozemních jednotek 
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Obr. 3m Snímek oběšeného muže na stromě 

 

 
Obr. 4m Zobrazení pozemních jednotek v jiném barevném spektru 

 

 


