
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

 

Katedra bezpečnostního managementu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zásady bezpečné manipulace s padákovým 

záchranným systémem při leteckých nehodách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:      Barbora Langová 

Vedoucí bakalářské práce:  Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. 

Studijní obor:     3908R001 – Bezpečnost práce a procesů 

Datum zadání bakalářské práce:    15.6.2012 

Termín odevzdání bakalářské práce:   19.4.2013  



  



  

 „Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci vypracovala samostatně.“ 

 

 

V Ostravě dne 19. dubna 2013    …………………………………… 

Barbora Langová 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Ráda bych poděkovala svému vedoucímu bakalářské práce Ing. Ondřejovi Zavilovi, Ph.D. za 

vedení práce, hodnotné podněty a odborné konzultace. Dále bych chtěla poděkovat 

společnosti  Stratos 07 s.r.o. za pomoc ohledně informací o záchranných systémech, Ing. 

Pavlu Dobešovi, Ph.D. za konzultace ohledně FTA analýzy, Ing. Karlovi Loučkovi za 

konzultace ohledně civilního letectví, policejnímu pyrotechnikovi kpt. Bc. Tomášovi Šústkovi 

za poskytnutí informací ohledně pyrotechnických materiálů a Hasičskému záchrannému sboru 

Moravskoslezského kraje za poskytování dalších potřebných informací.  

 



 

Anotace 

LANGOVÁ, Barbora. Zásady bezpečné manipulace s padákovým záchranným systémem při 

leteckých nehodách : bakalářská práce. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, FBI, 2013, 78 s. 

 

Bakalářská práce se zabývá záchranným systémem v ultralehkých letounech. Práce je 

rozdělena do pěti částí. První část je teoretická, zabývá se legislativními a technickými 

požadavky na záchranné systémy. Ve druhé části je uvedena složka lidského faktoru 

v letectví. Třetí část se zabývá leteckou nehodou z pohledu složek IZS. Čtvrtá část je 
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Analýzu stromu poruchových stavů (FTA). Závěrem jsou shrnuty poznatky o záchranných 

systémech v případě letecké nehody ultralehkého letounu v podobě metodického listu 
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Úvod 

Na rozdíl od sportovních letadel či větroňů, ve kterých mají piloti padák pro případ havarijní 

situace, a mohou tedy opustit letoun, v ultralehkých letadlech tato povinnost není. Pilot se 

musí spoléhat sám na sebe a na své letecké dovednosti. Tato možnost ovšem není vždy 

nejlepším řešením. Pilot se může setkat se situacemi, ve kterých ani sebelepší letecké 

dovednosti nestačí. Ať už se jedná o střet s jiným letounem či ptákem, zablokování řízení, 

závažný zdravotní problém, zkrátka nespočet situací, ve kterých jen letecký um nestačí. Proto 

se stává záchranný padákový systém (dále jen „ZS“) často jedinou možností pro přežití 

posádky letounu, ale i záchranu životů a zdraví osob. Instalace ZS zatím u nás není povinně 

uzákoněná, na rozdíl od Německa, nicméně investice do něj často zachraňuje životy. V nově 

vyráběných ultralehkých letounech je záchranný systém již v základní výbavě. Ačkoliv jsou 

v České republice jedni z nejvýznamnějších výrobců těchto systémů na celém světě, 

k odborné veřejnosti se povědomí ZS zatím příliš nedostalo. Přitom jsou to právě tito výrobci, 

kteří mají velkou snahu o alespoň základní osvětu. 

 

V případě letecké nehody může tento životy zachraňující systém paradoxně život ohrozit. 

Obsahuje pyrotechnický materiál, který spouští bicí pružina mechanicky aktivovaná z kabiny 

posádky. Po nehodě ovšem může být tento systém poškozen, či spuštěn neodbornou 

manipulací. Nedostane-li se do povědomí odborné veřejnosti několik základních informací, 

může mít manipulace se ZS fatální následky. 

 

S přibývajícím počtem ultralehkých letadel bohužel i stoupá počet leteckých nehod. Z praxe 

jsem se mohla sama přesvědčit, jak příslušník Hasičského záchranného sboru České republiky 

(dále jen „HZS ČR“) začal velmi neodborně manipulovat s leteckým systémem po nehodě. 

Spletl si ZS s batohem a začal jej vytahovat i s raketnicí. Vznikla tak velmi nebezpečná 

situace, ve které ohrozil nejen sebe, ale i ostatní zasahující členy složek IZS. Z tohoto důvodu 

jsem se rozhodla pro téma záchranných systémů v bakalářské práci. 
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Rešerše 

Zajímala jsem se o záchranné systémy vyrobené v České republice a o principy jejich 

fungování. Ačkoliv má každý typ ZS svá specifika, všechny fungují na podobném principu. 

V případě letecké nehody mohou ZS představovat nebezpečí nejen pro posádku havarovaného 

letounu, ale i pro zasahující složky IZS, jelikož obsahují pyrotechnický materiál. Cílem této 

rešerše bylo provést průzkum odborných publikací zaměřených na záchranný systém a 

požadavky na něj v konstrukci ultralehkých letounů a také průzkum odborných publikací 

zaměřených na leteckou nehodu pro jednotky složek IZS s prioritou na jednotky HZS ČR. 

 

Pro účely této rešerše jsem použila celkem 10 tištěných monografií, 1 normu, 2 zákony a 2 

předpisy, 5 elektronických zdrojů, z nichž 2 zahrnují odborné články o leteckých nehodách. 

Veškerou literaturu dostupnou k tomuto tématu lze nalézt v českém jazyce v České republice. 

Většina použité literatury byla publikována v letech 2003 až 2012.  

 

Literatura [9] se zabývá principy letu, letadly, leteckými pohonnými jednotkami, 

elektrotechnikou a základy letecké psychofyziologie. Najdeme zde všestranné informace pro 

piloty, instruktory a žáky provozující létání jako zájmovou činnost.  Předpisy [13] a [15] jsou 

základními předpisy pro létání, provoz a konstrukce ultralehkých letounů, ale také na 

požadavky na záchranný systém. Tyto předpisy jsou zajímavé především svými specifiky pro 

létání ultralehkých letounů v České republice. Odborným pojmům z oblasti bezpečnosti se 

zabývá literatura [4]. Zákon [12] se věnuje označením letadel, které je využito jak 

v Konspektech odborné přípravy, tak i v Bojovém řádu. Odborný článek [6] se zabývá 

označením záchranných systémů. Uvádí závazné a jediné správné označení pyrotechnicky 

aktivovaných záchranných systémů. Literatura [3] a [2] studuje pyrotechnický materiál. 

Bezpečnostní list [8] uvádí základní informace ohledně bezdýmného prachu. Vyhláška [10] je 

zaměřena na pyrotechnické výrobky a jejich zacházení s nimi. Elektronické zdroje [19], [20], 

[17] jsou zaměřeny na konkrétní výrobce záchranných systémů v České republice. Tito 

výrobci se řadí k celosvětově známým a uznávaným společnostem v oblasti ZS. Zdroje 

zahrnují montáž, použití a servis ZS, poskytují návod, jak bezpečně manipulovat se 

záchranným systémem a v jakých situacích tento systém použít. Odborné elektronické články 

[16], [18] a závěrečná zpráva [7] posuzují letecké nehody související se záchranným 

systémem. Norma [11] prezentuje Analýzu stromu poruchových stavů (FTA). Odborné 

publikace [1] a [5] určují postupy pro složky IZS v případě mimořádných událostí.  
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Souhrnně lze říci, že veškerá legislativa týkající se záchranných systémů a požadavků na 

letadla [6], [10], [12], [13], [14] a [15] je dostatečná. Pro mě byly nejzajímavější elektronické 

zdroje [19], [20] a [17], které mi poskytly povědomí o všech typech záchranných systémů 

vyrobených v České republice. Odborné publikace určené složkám IZS [1] a [5] neobsahují 

postupy ohledně havárie ultralehkého letounu a ani se nezmiňují o možném zabudování 

záchranného systému v letadlech.  

 

Z tohoto průzkumu pro mou bakalářskou práci plyne, že se problematikou havárie 

ultralehkého letounu a řešením vzniklých potíží ohledně záchranného systému doposud nikdo 

nezabýval. Ačkoliv je systém v odborných publikacích dobře popsán, a pro majitele a 

provozovatele letadel běžně dostupný, v případě letecké nehody o něm doposud složky IZS 

nevěděly. Možné východisko informovanosti složek IZS, zejména pak jednotek HZS ČR, 

nabízí závěrečná kapitola této práce v podobě Bojového řádu a Konspektu odborné přípravy 

jednotek PO. 
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1 Definice 

Letoun 

„Letadlo těžší než vzduch s pohonem, vyvozující vztlak za letu hlavně z aerodynamických sil 

na plochách, které za daných podmínek letu zůstávají vůči letadlu nepohyblivé“ [13]. 

 

Sportovní létající zařízení (dále jen „SLZ“) 

„Maximálně dvoumístné letadlo nebo sportovní padák, určené k létání pro vlastní potřebu 

nebo potřebu jiných osob za účelem rekreace, individuální osobní dopravy, sportu nebo 

výcviku pilotů, které není uskutečňováno za účelem dosažení zisku, s výjimkou výcviku pilotů“ 

[13]. 

 

Pilot SLZ 

„Pilot sportovního létajícího zařízení je osoba, která je držitelem platného pilotního průkazu 

a sportovní létající zařízení řídí“ [13]. 

 

Velitel letadla 

„Pilot určený provozovatelem nebo, v případě všeobecného letectví, vlastníkem k velení a 

pověřený provedením bezpečného letu“ [13]. 

 

Dolnoplošník 

„Dolnoplošník má křídlo uloženo na spodní straně trupu a je dnes nejrozšířenější kategorií 

letadel“ [9]. 

 

Hornoplošník 

„Hornoplošník má křídlo uložené na horní straně trupu“ [9]. 

 

Analýza nebezpečí 

Analýza nebezpečí je postup, ve kterém se provádí identifikace nežádoucích událostí, které 

vedou k realizaci individuálního nebezpečí, odhad jejich pravděpodobnosti a odhad rozsahu 

jakýchkoliv škodlivých jevů a účinků [4]. 
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Bezpečnost 

Ochrana života a zdraví osob a životního prostředí před negativními účinky pracovních 

procesů a všech dalších činností, které sice s pracovními procesy přímo nesouvisejí, ale ve 

svém důsledku mohou ohrožení a zdraví osob nebo životního prostředí způsobit [4]. 

 

Bezpečný pracovní postup: 

1. Zvláštní postup určený k omezení možnosti zranění v průběhu přiděleného úkolu. 

2. Zřízení konkrétních kroků (pohybů a úkonů) při pracovní činnosti, zejména při 

obsluze technického zařízení tak, aby ohrožení člověka při tomto pracovním postupu 

bylo co nejmenší, tj. aby riziko při dané práci bylo přijatelné [4]. 

 

Nehoda 

Nehoda je okamžik uvolnění nežádoucích potenciálních zdrojů s negativními důsledky na lidi, 

majetek a životní prostředí [4]. 

 

Letecká nehoda 

„Leteckou nehodou je mimořádná událost spojená s provozem letadla, která se stala mezi 

dobou, kdy jakákoliv osoba nastoupila do letadla s úmyslem vykonat let a dobou, kdy všechny 

takové osoby letadlo opustily, a při které: 

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

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

oddělily; 

 letadlo bylo zničeno nebo poškozeno; 

 letadlo je nezvěstné nebo je na zcela nepřístupném místě“ [5]. 

 

Typová činnost složek IZS při společném zásahu 

„Typová činnost obsahuje postup složek integrovaného záchranného systému při záchranných 

a likvidačních pracích v případě letecké nehody. Je zpracována v souladu se zákonem           

č. 239/2000 Sb., o IZS v platném znění“ [5]. 
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2 Záchranný padákový systém 

Záchranný padákový systém je poslední záchrana pro posádku ultralehkého letounu (ale i 

vrtulníku, vírníku a sportovního letounu) v havarijní situaci. Jedná se o součást letadla 

určenou k záchraně života a zdraví posádky. Princip spočívá ve snesení celého letadla na 

padáku. Tento padák si pilot či posádka aktivuje zevnitř kabiny. Lana padáku jsou ukotvena 

pomocí kotevních bodů na částech letadla tak, aby se při aktivaci rovnoměrně rozložily síly a 

letoun se tak bezpečně snesl na zem. 

 

Záchranný systém se skládá z tzv. softpacku, ve kterém je umístěn padák a raketnice 

s raketovým motorem. Softpack bývá označen logem firmy a kontaktem na výrobce. Každý 

letoun má konstrukčně dáno umístění ZS. Místo ZS musí být řádně označeno dle příslušných 

předpisů. V praxi se ovšem velmi často stává, že ačkoliv letoun ZS vlastní, řádné označení 

chybí. To znesnadňuje práci jednotkám IZS v případě letecké nehody. 
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3 Technické požadavky na ZS vyplývající ze současné legislativy 

Jako každé přídavné technické zařízení v letadle, i záchranný padákový systém má své 

požadavky. Při nedodržení těchto základních požadavků mohou vzniknout, bohužel vznikají, 

fatální nehody. Držet se technických požadavků vyplývajících ze současné legislativy je tedy 

alfou i omegou bezpečného létání s těmito systémy: 

1. Upevnění záchranného systému musí být navrženo pro maximální násobek, který 

odpovídá daným letovým a přistávacím případům zatížení, včetně předepsaného 

zatížení při nouzovém přistání. 

2. Je-li záchranný systém umístěn před vrtulí, musí být instalováno takové zařízení, které 

zabrání přerušení nosných lan vrtulí. 

3. V případě uvedení záchranného systému do činnosti musí upevnění a okolní pevnostní 

konstrukce být schopny absorbovat možný vzniklý ráz (zpětný ráz může být uvážen 

jako početní hodnota). 

4. Zařízení uvádějící záchranné zařízení do činnosti musí být umístěno tak, aby bylo 

pilotem snadno dosažitelné a lehce použitelné i za podmínek přetížení. 

5. Konstrukce mezi upevňovacími body nosných lan sedačkou, včetně poutacích pásů, 

musí být schopna absorbovat ráz při rozvinutí záchranného systému. 

Konstrukce mezi upevňovacími body nosných lan záchranného systému musí být 

navržena tak, aby snesla dynamický ráz, který vznikne v případě uvedení záchranného 

systému do chodu a odpovídá hodnotám uvedeným výrobcem. Dále se vyžaduje, aby 

konstrukce a upevnění sedaček, upínacích pásů a navazující konstrukce k úchytným 

bodům záchranného systému pevnostně vyhověla silám způsobeným hmotností posádky 

v důsledku dynamického rázu od záchranného systému. 

Dynamický ráz násobený koeficientem 1,5 představuje bezpečnou zátěž. 

Jsou-li nosná lana uchycena na více místech nosné konstrukce, potom musí každý 

jednotlivý upevňovací bod snést zatížení, které je definováno takto: 

 

a) Hlavní závěsy jsou vždy závěsy přední, které musí být dimenzovány takto: 

 Jeden hlavní závěs – musí být dimenzován na bezpečnou zátěž (dynamický ráz 

násobený 1,5); 

 více hlavních závěsů (obvykle jsou hlavní závěsy 2) – každý závěs musí být 

dimenzován pro toto zatížení: (celková bezpečná zátěž dělená počtem hlavních 

závěsů) násobená koeficientem 1,33. 
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b) Zadní závěsy (stabilizační) 

Pevnost každého závěsu: Každý jednotlivý upevňovací bod musí být dimenzován takto: 

(celková bezpečná zátěž dělená počtem upevňovacích bodů včetně předních) násobená 

koeficientem 1,33 [15]. 

 

Při návrhu upevňovacích bodů záchranného systému musí být uváženo, že ráz působí na 

pevnostní konstrukci ve všech těchto směrech: ve svislé rovině od směru rovnoběžného 

s podélnou osou letadla dozadu až po směr 60° nahoru od této osy symetrie a v celém tomto 

rozsahu 30° na obě strany [15]. 

 

Označení záchranného systému 

Všechna SLZ vybavená pyrotechnickým záchranným systémem musí být označena symboly 

dle následujících pravidel. Dle předpisu UL 2 části I. oddílu G (Provozní omezení a údaje) 

musí být pyrotechnický systém označen těmito symboly: 

a) Malý symbol musí být umístěn přímo na záchranném systému, případně v jeho 

bezprostřední blízkosti (u záchranných systémů zastavěných do draku se musí umístit 

zvenčí na trupu v prostoru výstřelu). Jedná se o žlutý rovnoramenný trojúhelník o 

výšce 7 cm s nápisem: „PYROTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ – POZOR NA 

NEODBORNOU MANIPULACI – NEBEZPEČÍ ÚRAZU“. 

b) Velký symbol musí být umístěn na svislé ocasní ploše z obou stran, pokud možno na 

její nepohyblivé části. V grafické podobě se jedná o žlutý rovnoramenný trojúhelník o 

výšce ramene 13 cm s nápisem: „V LETADLE JE UMÍSTĚNO PYROTECHNICKÉ 

ZAŘÍZENÍ – POZOR NA NEODBORNOU MANIPULACI – NEBEZPEČÍ 

ÚRAZU“ [6]. 

 

Jak dokazuje Obrázek 1 Nesprávné označení záchranného padákového systému a Obrázek 

2, provozovatelé letounů často nedbají na správné označení záchranného systému. Vzniká 

tím nebezpečí nejen pro osoby neznalé tohoto systému, ale také pro případný zásah IZS 

v případě havárie letounu. Jako nejnebezpečnější můžeme považovat absenci symbolu, 

který ilustruje Obrázek 2. Jedná se o letoun typu Skylark DV-1. Obrázek 3 dokazuje 

správné označení na ocasní ploše. Přímo v místě umístění ZS na tomto letounu ale 

označení chybí. Správné označení je velmi dobře viditelné i z dálky (viz Obrázek 4). 
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Obrázek 1 Nesprávné označení záchranného padákového systému 

 

 

Obrázek 2  Chybí označení přímo na ZS 
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Obrázek 3  Správné označení umístění na ocasní ploše 

 

 

Obrázek 4 Správné označení ZS je dobře viditelné i z dálky 
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4 Výrobci záchranných systémů v ČR 

V současné době v České republice dominují tři firmy pro výrobu leteckých záchranných 

systémů ultralehkých letounů. Firma Stratos 07 s. r. o., Galaxy SKY s.r.o a U.S.H. Prague – 

výroba záchranných systémů s. r. o. Všechny tyto firmy jsou velice úspěšné a špičky nejen na 

českém, ale i na světovém trhu. Jejich priority zahrnují soustavnou snahu o vylepšování těchto 

systémů, což dokazuje i získávání certifikátů bezpečnosti. Stejně tak roste poptávka po jejich 

produktech.  

 

Stratos 07 s.r.o. 

Firma Stratos 07 s.r.o. vznikla v roce 1996, která pokračovala v tradicích firmy JUNKERS 

Profly. Disponuje sedmi typy tažných raketových motorů vlastní konstrukce. U každého 

z raketových motorů naladí takovou křivku hoření, aby nejlépe vyhovovala použitému 

raketovému systému. Firma také vyrábí výsadkové padáky pro speciální použití, výsadkové 

nákladní kontejnery a záchranné padáky pro paragliding a závěsné létání.  V současnosti 

pokrývá prostřednictvím dealerů trh po celém světě [19].  

 

Před letem je třeba odjistit záchranný systém, tzn. odstranit zámek či pojistný kolík. 

Zatažením za aktivační kličku dojde k jejímu uvolnění z bezpečnostní pojistky držáku. 

Následuje volný chod v délce 3 – 5 cm. Během pokračování v zátahu narůstá mírný odpor do 

maximální síly 12 kg. Pohyb přenášený bovdenovým lankem k odpalovacímu zařízení 

natahuje mechanické bicí zařízení. Pokud se dostane do horní úvratě, ve které je bicí pružina 

maximálně stlačena, spouští úderník, který aktivuje zážeh dvou zápalek, a ty iniciují zážeh 

posilovače zážehu hoření tuhé pohonné hmoty. 

 

K naplnění vrchlíku dochází postupně tak, aby při jeho otevření na letoun nepůsobily takové 

síly, které by jej mohly poškodit. Ke zpomalení pádu dochází vlivem postupného nalévání 

vrchlíku. Je důležité, aby každý z bodů letounu, kde je vrchlík připoután, vykazoval 

minimální pevnost 5 G. 

 

Po vyhoření zůstává raketový motor viset na vrchlíku. Poškození vrchlíku vlivem zahřáté 

rakety zabraňuje překrytí rakety vakem vrchlíku. Vak vrchlíku je zhotoven z materiálu se 

zvýšenou odolností proti požáru [19]. 
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Galaxy Sky s.r.o. 

Firma Galaxy GRS s.r.o. vznikla v roce 1989. V současné době se firma specializuje na 

záchranné raketové padákové systémy pro ultralehká, lehká sportovní letadla, větroně a 

záchranné odhazovací pilotní padáky. Paraglidery, kterých bylo zkonstruováno přes 28 typů v 

různých velikostech a vyrobeno přes 2000 dřívější velká část konstrukčního a výrobního 

programu musela ustoupit záchranným systémům z důvodů zachování zaběhlé speciální 

výrobní kapacity pro technologicky náročnější záchranné prostředky. Záchranné padákové 

systémy GRS jsou z velké většiny exportovány a jsou dobře známy téměř ve všech koutech 

světa, včetně USA, Austrálie, Nového Zélandu jižní Afriky a Asie [17]. 

 

Zatažením za aktivační rukojeť při vynaložené síle 11 kg dojde k vyvrácení odpalovacího 

palce a odpálení dvou zážehových zápalek dvojitým úderníkem, vznítí se prachová nálož a 

zapálí tuhou pohonnou hmotu raketového motoru. Tento motor postupně odjistí kryt 

raketnice, sekundární pojistku víka, primární pojistku hlavice a vytáhne vnitřní kontejner se 

záchranným padákem nad letoun.  

 

Po otevření vrchlíku nad letounem ve výšce kolem 18 metrů pokračuje raketový motor ve své 

dráze se zbytkovou energií, je dobrzděn a snesen společně s vnitřním kontejnerem odděleně 

k zemi po vlastní dráze. Hlavní vrchlík záchranného systému se zcela naplní 15 – 18 metrů 

nad letounem, nebo ve směru výstřelu v čase 1,5 – 3,2 s [17]. 

 

 

U.S.H. Prague 

Tato firma vznikla v roce 1994 a již od počátku se věnuje vývoji a výrobě záchranných 

systémů pro Sportovní létající zařízení (dále jen „SLZ“). Současný výrobní program je 

zaměřen na záchranné padákové systémy určené pro sportovní létající zařízení vzletové 

hmotnosti 80 až 600 kg a pro provozní rychlosti od 45 do 300 km.h
-1

. Vyráběné typy získaly 

typové průkazy ÚCL ČR, LAA ČR a DULV SRN [20]. 

 

V případě nouze pilot zatáhne za aktivační rukojeť, čímž dojde k zapálení raketového motoru, 

který svým tahem uvolní uzávěr softpacku a vytáhne vrchlík padáku se šňůrami. Po vytažení 

vrchlíku se raketový motor oddělí a padá s vakem vrchlíku samostatně. Vrchlík padáku se 

naplní vzduchem a svým odporem zabezpečí klesání letounu a jeho bezpečné přistání. 
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Naplňování vrchlíku je ovlivňováno brzdícím diskem (sliprem) v závislosti na rychlosti letu 

letounu [20]. 

 

 

Obrázek 5  Raketnice s aktivační rukojetí [20] 
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5 Instalace záchranného systému 

Je bezpodmínečně nutné, aby instalace záchranného systému byla provedena dle přiloženého 

manuálu k ZS a ten, kdo ZS instaluje, si podrobně přečetl celou příručku a manuál. Příručky 

jsou dostupné na internetových stránkách výrobců, stejně tak je majitelé dostanou společně se 

zakoupením ZS. Nesprávná manipulace může stát život. 

 

Volba umístění záchranného systému 

Dle zkoušek dochází k nejmenší ztrátě výšky při vedení výstřelu do strany v rozmezí 0° až 

45° nahoru. Je ale třeba brát zřetel na umístění stabilizačního a výškového kormidla letounu. 

V případě výstřelu pod letoun dochází ke značné ztrátě výšky a delšímu zklidňování kývání 

zavěšeného letounu pod padákem. V případě výstřelu kolmo nahoru může dojít k situaci, kdy 

se letoun může vyskytovat v počátečním kyvu nad úrovní nalitého vrchlíku. Směr výstřelu 

musí být veden do toho směru, kde se pohybují listy vrtule směrem nahoru. 

 

Způsoby zástaveb záchranných systémů 

Typů ultralehkých letounů nejen ve světě, ale i u nás, je nepřeberné množství. Každý typ má 

svá specifika, klady i zápory. Proto je nezbytně nutné, aby se lišily i záchranné systémy. 

Zástavba ZS patří k nejnebezpečnějším činnostem, které může zřizovatel na letounu dělat. 

Proto každý manuál ke konkrétnímu ZS uvádí výstrahy a upozornění, jak se ZS manipulovat. 

V případě nejasností jsou k dispozici výrobci a dealeři, kteří s instalací pomohou. Někteří 

výrobci zřídili speciální telefonní linky, kam mohou majitelé ZS volat [19]. 

 

Za správnou instalaci a uchycení záchranného systému ke správným kotevním bodům, které 

splňují pevnostní limity stanovené výrobcem ZS, odpovídá konstruktér, výrobce letounu, 

případně provozovatel. Výrobce ZS ručí za správnou funkci v rámci provozních a záručních 

podmínek. Veškerá instalace musí probíhat po konzultaci s výrobcem nebo autorizovaným 

dealerem. Každý záchranný padákový systém vyžaduje rozlišnou instalaci, proto jsou zde 

uvedeny všechny způsoby uvedených ZS [17]. 

 

Montáž U.S.H. Prague 

Montáž provede výrobce nebo pověřená osoba. Záchranný systém musí být upevněn tak, aby 

raketnice byla vzdálena minimálně 500 mm od palivových nádrží a hrdlo raketnice (směr 

výstřelu) umožňovalo výstup plynů při zapálení. Při montáži do trupu SLZ musí být hrdlo 
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raketnice v rovině potahu a potah chráněn proti vzplanutí plynů vně i uvnitř. V případě USH 

Prague systému výrobce uvádí, že montáž provede pouze výrobce nebo pověřená osoba. Proto 

nenalezneme více podrobností v manuálu [20]. 

 

5.1 Letouny typu hornoplošník 

Systém Magnum 

Směr výstřelu by měl směřovat kolmo na směr letu do boku cca 45° nahoru. Letoun se 

připevní čtyřmi, případně třemi vázacími lany do míst, které určí konstruktér letounu. Místa 

by měla být stejná jako u nosníků křídel. Obrázek 6 ilustruje směr výstřelu. V případě, že není 

splněna podmínka nosnosti každého uzlu minimálně 5 G, musí být tyto závěsy ještě 

propojeny s podvozkem, popř. jinak vhodně zajištěny. Lana musí být vedena pod potahem 

letounu, aby nedošlo k jejich poškození. Závěsná lana, která mají být použita při aktivaci, 

musí být ocelové konstrukce a vedena pod potahem letounu. Toto provedení je zárukou 

minimálního poškození lana vlivem ostrých částí rozpáraného plechu, či laminátového 

potahu. Potah letounu musí být v této části zeslaben, nebo jinak přizpůsoben, aby nastalo 

bezproblémové uvolnění lan [19]. 

 

Obrázek 6  Směr výstřelu u letounů typu hornoplošník [19] 
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5.2 Letouny typu dolnoplošník 

Systém Magnum 

Záchranný systém musí být přiveden k pevným částem letounu. Obrázek 7 ilustruje možné 

umístění záchranného systému do letounů typu dolnoplošník. Kontejner padáku softpack se 

přichytí páskami, nebo šňůrami ve čtyřech bodech za prošité upevňovací popruhy [19]. 

 

Obrázek 7  Směr výstřelu u letounů typu dolnoplošník [19] 

5.3 Letouny s tlačnou vrtulí 

U letounů s vrtulí v tažném uspořádání je nezbytně nutné, aby bylo závěsné ocelové lano nebo 

z kevlarové konstrukce o minimální pevnosti 6 G. Jeho minimální délka musí být taková, aby 

v nataženém stavu přesahovala alespoň o 1,5 m v nejvzdálenější části vrtulový disk. Raketa 

nesmí být nasměrovaná do žádné části konstrukce letadla (viz Obrázek 8) [19]. 

 

 

Obrázek 8  Směr výstřelu u letounů s tlačnou vrtulí [19] 
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U systému Galaxy lze použít systém s otočným kontejnerem. Směr výstřelu pak je mezi     

45° a 80° nahoru mimo okruh vrtule. Při samotném nasměrování výstřelu se musí brát v potaz 

směr výstřelu. Nasměrování šikmo dolů by mohlo vést ke ztrátě větší výšky při samotném 

výstřelu. Výstřel musí být veden do horní polosféry. 

 

Při instalaci je nutné brát v potaz obvod kontejneru i rakety, aby byla minimální vůle 30 mm 

po obvodu. V opačném případě by při vystřelení mohlo dojít k zachycení rakety nebo 

kontejneru dovnitř letounu. Výtažný popruh vedoucí k závěsným popruhům na konstrukci 

letadla, který je obvykle spojen karabinou, nesmí být prohnut ani nasměrován tak, aby se 

dostal do pomyslné dráhy při výstřelu rakety nebo vnitřního kontejneru (viz Obrázek 9 a 

Obrázek 10). Tuto instalaci je třeba odklonit (např. pomocí pásků PVC) minimálně 30 mm od 

pomyslného obvodu dráhy kontejneru a rakety [17]. 

 

 

Obrázek 9  Instalace ZS Galaxy na letouny typu Zenair [17] 
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Obrázek 10  Schéma upevnění závěsných popruhů 

Legenda k Obrázku 10: 

1. Karabina 4.  Závěsné stabilizační popruhy 

2. Umístění systému 5. Přední hlavní závěsné popruhy 

3. Nosný kotvící popruh 50 KN, karabina 6. Směr výstřelu 

 

5.4 Vliv změny těžiště na zabudování záchranného systému 

Musí se respektovat hmotnost ZS, která svým umístěním na letoun může významně změnit 

jeho těžiště. Vedeme-li výstřel kolmo nahoru při horizontálním letu, dochází k velice dlouhé 

stabilizaci kývání a ztrátě výšky. Reálná výška aktivace je značně vyšší než u zástavby, kdy je 

výstřel veden do strany. Obrázek 11 ilustruje vliv těžiště na zabudování ZS.  

 

Při vedení výstřelu do strany se vrchlík nalévá již ve vodorovné poloze a letoun pod ním 

zavěšený opisuje mírné kruhy a rychle se stabilizuje. Ztráta výšky je tak menší než při 

výstřelu vedeném kolmo nahoru [19]. 

 

Obrázek 11  Vliv těžiště na zabudování ZS [19] 

Směr výstřelu 
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6 Podmínky skladování 

Není-li záchranný padákový systém namontován na UL letadle, skladuje se v originálním 

obalu.  Obal softpacku je složen z lepenkové krabice s vložkou z pěnového polystyrenu. Musí 

se skladovat zajištěný, na suchém místě. Doporučená teplota vzduchu se pohybuje v rozmezí 

12 °C až 40 °C a relativní vlhkost vzduchu pro skladování 3 % až 73 % u systémů USH 

Prague, u systémů Galaxy se pohybuje optimální teplota skladování 14 °C až 24 °C při 

vlhkosti vzduchu 35 % až 73 %. Obal systému Galaxy (Obrázek 12) je opatřen ochranným 

ocelovým košem s pojistkami zabalen v originální kartónové krabici s vystýlkou. 

 

Se systémem je nutno zacházet jako s pyrotechnickým zařízením. Je zakázáno se pohybovat 

ve směru výstřelu nebo mířit na vlastní tělo při odjištění systému. 

 

 

Obrázek 12  Balení padákového systému Galaxy 

Legenda k Obrázku 12: 

1. Přepravní pojistka A, B 3. Provozní pojistka zasunuta a zajištěna červenou nití 

2. Ochranný ocelový koš 4. Zajištěno dvěma šrouby M5 
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7 Principy funkce ZS 

Záchranný systém od jakéhokoliv výrobce funguje na stejném principu. Pilot zatáhne určitou 

silou za aktivační kličku, tento pohyb je poté přenášen bovdenovým lankem k odpalovacímu 

zařízení natahujícímu mechanické bicí zařízení. Je-li bicí pružina stlačena, aktivuje zápalku 

(zážeh více zápalek), ty iniciují zážeh posilovače zážehu hoření tuhé pohonné hmoty. 

Stručněji řečeno, pilot či pasažér aktivují tahem za odjištěnou aktivační rukojeť záchranné 

zařízení. 

 

Každý ZS od jednotlivých výrobců má svá specifika. Proto jsou níže popsány jejich technické 

popisy a parametry. Tato technická specifika jsou z velké části tajemství a „know how“ 

výrobců, proto jsou níže uvedeny oficiální veřejné informace. 

 

7.1 Technický popis a parametry ZS 

Systém Magnum 

Systém Magnum prošel na základě rozhodnutí Českého báňského úřadu náročnými státními 

zkouškami ve Státní české zkušebně zbraní a střeliva, zkouškami pro dopravu výbušnin podle 

klasifikace OSN – RID, ADR a IATA-DGR a obdržel certifikaci typového výrobku vydáním 

typového průkazu LAA ČR na základě pověření Úřadu pro civilní letectví § 81 odst. 2 zákona 

č. 49/1997 Sb. O civilním letectví ze dne 21. 3. 1998, německou certifikaci DULV Nr. R 

21/01 -1 DeutcherUltraleichtflugverband dne 10. 1. 2001. Dále získal certifikaci pro dovoz a 

použití v USA a byl certifikován Státním německým úřadem BAM.  Obrázek 13 a Obrázek 

14 vykreslují balení softpacků. ZS vyráběné v současné době jsou konstruovány pro použití 

do max. výšky 4 500 m nad hladinou moře [19]. 
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Obrázek 13  Balení softpack [17] 

 

 

Obrázek 14  Magnum 450 [19] 

Legenda k Obrázku 16: 

1 Padákový kontejner 4 Odpalovací zařízení 

2 Přední víko padákového kontejneru 5 Výtažný raketový motor 

3 Padák 6 Kotevní lano 
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Systém GRS 

Na Obrázku 15 je uvedeno vnitřní uspořádání systému GRS. 

 

 

Obrázek 15  Vnitřní uspořádání systému GRS [17] 

Legenda k Obrázku 15: 

1 Spoušť 10 Rukojeť vytahovače 

2 Raketový motor 11 Provozní pojistka s praporkem 

3 Raketnice 12 Vnější kontejner 

4 Bovden s lankem 13 Kotvící popruh 

5 Přepravní pojistka A, 

B 

14 Ocelová šroub. karabina 

6 Krytka raketnice 15 Držák kontejneru 

7 Sekundární pojistka 

víka 

16 Vrchlík 

8 Primární pojistka víka 17 Vnitřní kontejner 

9 Víko kontejneru 18 Šňůry 

    

 

V systému GRS je použit unifikovaný motor GRS VRM-1. Tento motor je užíván u všech 

typů systémů Galaxy. Tabulka 1 uvádí technické parametry tohoto motoru.  
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Tabulka 1  Technické parametry raketového motoru GRS [20] 

Max. tah raketového motoru 930 N 

Stabilní tah raketového motoru 650 N 

Max. tlak raketového motoru 17,4 MPa 

Impuls raketového motoru 0,63 Kn/s 

Teplotní rozsah + 60 °C až –40 °C 

Hmotnost motoru 2 kg 

Průměr raketového motoru 50 mm 

Délka raket. Motoru tlakové části 200 mm 

 

U.S. H. Prague 

Tabulka 2 uvádí technické parametry záchranného systému U. S. H. Prague. 

 

Tabulka 2  Technické parametry záchranného systému U.S.H Prague [20] 

Kontejner textilní Délka: 390 mm Šířka: 260 mm Výška: 145 mm 

raketnice Průměr: 75 mm Délka: 220 mm  

Bovden aktivačního zařízení Délka: 1000 – 1800 mm 

Síla na aktivační rukojeti 30 – 45 N 

Síla na aktivační rukojeti: 30 – 65 N 

Hmotnost ZS USH-52 Softpack: 13 kg 

Vrchlík E-105 US: Plocha: 105 m
2
 Počet šňůr: 30 Pevnost: 2600 N 

Vertikální rychlost klesání podle SAE 8015 = max 7,5 m.s
-1

 při vzletové hm. 520 kg 

 

7.1.1 Použitý pyrotechnický materiál 

Výrobky jsou klasifikovány jako výbušné předměty třídy T 2 dle vyhlášky Českého báňského 

úřadu 174/1992 sb., O pyrotechnických výrobcích a manipulaci s nimi. Spadá tak pod 

pyrotechnické předměty pro technické účely IV. třídy a podtřídy T 2.  Jelikož každý typ 

rakety výrobce je unikát, výrobci považují obsah rakety za své „know how“. Tedy se můžeme 

pouze domnívat, jakou výbušninu raketa záchranného systému obsahuje a jaké je v ní 

množství. Primárně musí raketa vystřelit padák různých rozměrů z letounu, tomu musí 

odpovídat i množství použité výbušniny. V úvahu připadá černý prach a bezdýmný prach 

kvůli svým vlastnostem [10].  
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Pyrotechnické složky a výrobky jsou technologicky zpracované pyrotechnické slože, případně 

i malá množství výbušnin. Jsou nebezpečné především požárem a při dodržení návodu k 

používání neohrozí výbuchem bezpečnost osob a majetku. Pyrotechnické slože jsou 

mechanické směsi hořlavin, oxidovadel, pojiv a dalších přídavných látek, jejichž chemickou 

přeměnou (ve formě různě rychlého hoření) se vyvolávají světelné, tepelné, zvukové, 

dýmové, tlakové a pohybové účinky [10]. 

 

Černý střelný prach 

Černý střelný prach lze pokládat za nejstarší známou výbušninu na světě. Byl objeven 

v období sedmého až devátého století před naším letopočtem v Číně. Na počátku byl používán 

jako pohon pro rakety, později i jako náplň do granátů a bambusových pušek. Ve třináctém 

století pronikl do Evropy. V roce 1887 si Alfred Nobel nechal patentovat bezdýmný střelný 

prach pod názvem ballistit [3]. 

 

Černý prach slouží vzhledem ke svému jednoduchému složení k ověřování poznatků, které 

můžeme aplikovat při dalších pojednáních o bezdýmných praších. 

Složení černého prachu: 

 76 % ledku draselného; 

 10 % síry mleté; 

 16 % dřevěného uhlí. 

Černý prach se vyznačuje konstantní rychlostí hoření cca 400 m.s
-1

. To znamená, že 400 m 

dlouhý váleček, zhotovený z černého prachu, prohoří od jednoho konce ke druhému za 1 

sekundu. Shořením 1 kg černého prachu se vyvine 280 l plynů (při normální teplotě a tlaku 1 

atm), ale současně zůstává asi 1/3 váhy původního prachu v pevné formě [2]. 

 

Bezdýmný prach 

Bezdýmný prach byl objeven asi cca před 100 lety. Označení bezdýmný není úplně správné. 

Při střelbě těmito novými prachy, zejména u velkých ráží, vyvíjí mohutný oblak dýmu. A toto 

označení ani zdaleka nevystihuje největší přednost této hnací hmoty, totiž mohutné zvýšení 

výkonnosti ve srovnání s černým prachem. Bezdýmný prach nehoří konstantní rychlostí tak, 

jak je tomu při černém prachu, nýbrž hoří progresivně. Progresivní hoření je takové hoření, 

kde rychlost hoření stále a pravidelně vzrůstá. Je to způsobeno závislostí hoření tohoto prachu 

na panujícím tlaku plynů [3]. 
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Základní látkou každého bezdýmného prachu je nitrocelulóza. Ta se vyrábí z celulózy, která 

se nachází v přírodě v téměř čistém stavu. Celulóza tvoří podstatnou součást dřeva a získává 

se z něj tak, že ostatní, necelulózové podíly, se z dřeva vyloučí a odstraní. Celulóza tvoří 

jemná vlákna, která pak způsobují pevnost prachů, nejčastěji se pro výrobu používá smrkové 

a bukové dřevo. Tabulka 3 ukazuje složení bezdýmného prachu. 

 

Nitroglycerin se připravuje tím způsobem, že se za účinného chlazení mísí nitrační směs 

s glycerinem. Nitroglycerin v čistém technickém stavu je nažloutlá olejovitá kapalina těžší 

než voda [3].  

 

Tabulka 3 Údaje o složení bezdýmného prachu [8] 

Chemický název Obsah 

(%) 

Číslo CAS 

 

Číslo ES VSN R-věta 

Nitrocelulóza 57,5 /P 9004-70-0 - E 1-3 

Nitroglycerin 26,6 ± 1,5 /P 55-63-0 2000-240-8 E 

T+ 

N 

3 

26/27/28-33 

51/53 

Dinitrotoluen 8,5 ± 1,5 /P 25321-14-6 246-836-1 Karc. kat. 2 

Mut. kat. 3 

Repr. kat. 3 

T 

Xn 

N 

45-62-23/24/25- 

48/22-51/53-68 

Centralit I 2,9 ± 0,5 /P 85-98-3 201-645-2 Xn 22 

Oxid olovnatý 1,4 ± 0,5 /P 1317-36-8 - T 

N 

20/22-33-61-62 

50/53 

 

Legenda k Tabulce 3: 

VSN ………… výstražný symbol nebezpečnosti 

P ………… propeler 

I ………… Iniciátor 
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7.1.2 Význam umístění aktivační kličky ZS v kokpitu 

Aktivační klička je důležitou a nedílnou součástí raketového záchranného systému. Jedná se o 

první věc, které si pilot všimne, nastoupí-li do letadla. Jedná se o výrazné červené táhlo 

ukončené rukojetí, jak dokazuje Obrázek 16. Pomocí této kličky posádka cíleně aktivuje 

záchranný systém. 

 

 

Obrázek 16  Ukázky aktivačních kliček [19] 

 

 

Umístění aktivační rukojeti musí být provedeno tak, aby byla dostupná při jakémkoliv 

naklonění těla v kabině u jednomístného provedení a obou členů posádky u dvoumístného 

provedení letadla. Při uspořádání pilotů za sebou se dodává zdvojené odpalování pro každého 

člena posádky zvlášť. Rukojeť musí být umístěna tak, aby ji každý člen posádky viděl 

periferním viděním, nesmí být mimo zorné pole, za hlavou a na podlaze, jelikož může dojít 

k tak silnému působení odstředivých sil, že pilot nebude moci na rukojeť dosáhnout. 

Z fyziologického hlediska má člověk největší sílu při pokrčených pažích a v poloze vsedě 

v prostoru kolem svého klína. 

 

Aktivační rukojeť je červené barvy a je opatřena provozní pojistkou s červenou vlaječkou 

s nápisem „PŘED STARTEM ODJISTI“ nebo „REMOVE BEFORE FLIGHT“.  Na Obrázku 

17 je zřetelně viditelná zajištěná aktivační klička, která je snadno dosažitelná z obou sedadel 

pro posádku. 
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Obrázek 17  Správné umístění aktivační kličky 

 

Nesprávné umístění aktivační rukojeti zobrazuje Obrázek 18. Ačkoliv je aktivační klička 

dobře viditelná, je umístěna na levé straně. Na levé straně sedí standardně pilot, vedle něj 

potom instruktor, inspektor či pasažér. V tomto případě by v havarijní situaci mohla mít osoba 

sedící na pravé straně problém za aktivační rukojeť zatáhnout. A ačkoliv je klička zajištěná, 

chybí praporek s výše uvedeným nápisem. Osoba neznalá tohoto záchranného systému (např. 

pasažér) by mohl v krizové situaci v případě, že pilot opomene sundat zajišťovací pojistku, 

tahat za aktivační rukojeť marně. Proto musíme klást velkou důležitost nejen na zajištění a 

odjištění pojistky v případě letu, ale také přiřadit k pojistce praporek s červenou vlaječkou 

s nápisem. 
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Obrázek 18  Nesprávné umístění aktivační rukojeti 

  

Při uspořádání pilotů vedle sebe se jeví jako nejosvědčenější umístění na palubní desce mezi 

oběma piloty. Klička musí být snadno přístupná, uchopitelná, nesmí být poblíž ovládacích 

prvků podobného tvaru, aby nedošlo k záměně a nechtěnému odpálení záchranného systému. 

Aktivační bovden je přichycen ke konstrukci letounu po cca 15 cm, oblouk ohybu musí být co 

největšího poloměru, nesmí být narušen zlomem. Nejmenší přípustný oblouk bovdenu je 20 

cm. 

 

Držák rukojeti musí být uchycen k pevnému konstrukčnímu prvku letounu. Před letem je 

nutno záchranný systém odjistit, tzn. sundat pojistku s červenou vlaječkou s nápisem, ihned 

po letu ji opět vrátit a zablokovat záchranný systém pojistkou, aby nedošlo k jeho nechtěnému 

odpálení na zemi. 

 

7.2 Povinné bezpečnostní úkony před letem 

Každý pilot musí před letem vykonat takzvanou předletovou prohlídku. Jedná se o množství 

úkonů, které umožní bezpečný průběh letu. Kontroluje se jak motor, tak konstrukční části 

letounu, vrtule, podvozek. Součástí předletové prohlídky je i kontrola záchranného systému. 



 

29 

 

Předletová prohlídka je nedílnou součástí letu, ačkoliv se provádí již na zemi. Pilot vizuálně 

kontroluje celé letadlo, zjišťuje jeho případné nedostatky, jako jsou trhliny ve vrtuli, ovládání 

řízení, mechanické poškození, nedostatek oleje v motoru. Tato předletová prohlídka by měla 

být prvním varováním, že je s letadlem něco v nepořádku. Pilot provádí let pouze v případě, 

že všechny úkony předletové prohlídky byly splněny a kontrola proběhla v pořádku, tedy bez 

nalezených závad. Úkony před letem u záchranného systému vyžadují: 

 

1. Překontrolování uchycení záchranného systému včetně rakety a aktivační rukojeti. 

Před startem pilot vizuálně zkontroluje ukotvení závěsných popruhů a karabiny na 

konstrukci letounu a přesvědčí se, jestli nejsou někde uvolněny nebo nezabraňují 

pohybu některých táhel a pák. 

2. Překontrolování uchycení lan k letounu. 

Lana nesmí být uvolněná. 

3. Kontrola, zda nic nebrání hladkému vytažení padáku z letounu. 

Zda není systém překryt např. ochranným obalem proti dešti. 

4. Odemknout aktivační rukojeť. 

Pilot před startem po usednutí do kabiny a připoutání bezpečnostními pásy odjistí 

provozní pojistku opatřenou praporkem. Po ukončení letu touto provozní pojistkou 

opět systém zajistí. Proti nedovolenému spuštění systému je dobré zajistit pojistku 

zámkem nebo uzamknout kabinu [13]. 

 

Správně provedené úkony před letem jsou nezbytně důležité pro provedení bezpečného letu. 

Každý pilot si musí uvědomit, že má na palubě záchranný systém, který zachraňuje životy, ale 

při neopatrném zacházení je může i vzít. Proto by si měl na předletovou prohlídku vyhradit 

dostatek času a každému úkonu věnovat maximální pozornost. 

 

7.3 Havarijní situace vyžadující aktivaci ZS 

Záchranné systémy dávají šanci záchrany často i z velmi malých výšek. Níže jsou uvedeny 

situace, ve kterých se vyplatí záchranný systém použít. V případech, kdy má pilot po použití 

záchranného systému před přistáním čas, vypne veškeré elektrické obvody a zavře hlavní 

uzávěr paliva, sníží tím riziko nebezpečí požáru po dosednutí. 
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Situace, při kterých je možné záchranný systém použít: 

 

1. Vysazení motoru nad členitým terénem: 

Předpis UL-1 uvádí, že pilot musí létat tak, aby mohl kdykoliv v případě vysazení 

motoru přistát. To znamená, že pilot musí mít dostatek výšky nebo rychlosti nad 

členitým terénem, aby byl schopen doklouzat na místo bezpečného přistání. Praxe 

létání je ovšem jiná a případy přistání do členitého terénu nejsou nijak výjimečné. 

V tomto případě jsou pak ohroženy lidské životy. 

 

2. Ztráta kontroly nad letounem: 

a) Vlivem technické závady 

Technická závada na letounu patří k nejzávažnějším problémům, se kterými se 

pilot může při letu setkat. Může se objevit nečekaně, v jakékoliv výšce, poloze 

letadla a rychlosti. Záchranný systém pak bývá jediný prostředek pro přežití, je-li 

technická závada vážnější. 

b) Vlivem nezvládnutí pilotáže za nepříznivých meteorologických podmínek 

Dojde-li k překotné změně meteorologických podmínek, pilot provede               

tzv. bezpečnostní přistání. Jedná se o přistání do terénu, kdy úkony pro pilota jsou 

přesně dány. Nemá-li pilot čas, aby mohl bezpečnostní přistání provést, je opět 

možné využít záchranný systém. Tento systém je třeba aktivovat včas s ohledem 

na vítr a minimální výšku použití. Po dosednutí musí pilot neprodleně opustit 

letoun. 

c) Vlivem nezvládnutí pilotáže z jiných důvodů 

Jakkoliv jsou předpisy jasně, zřetelně a srozumitelně dány, nezvládnutí pilotáže 

bývá častá příčina nehod. Jedná se hlavně o leteckou nekázeň, při které pilot 

nedodrží některé ze základních podmínek pro úspěšné zvládnutí letu (rychlost, 

výšku). V praxi se často stává, že piloti zkoušejí akrobacii, ač na to ultralehká 

letadla nejsou stavěná a piloti školení. V těchto případech bývá často jedinou 

možností použití záchranného systému. 

 

3. Při zdravotních problémech pilota 

Všichni piloti ultralehkých letounů musí mít tzv. Medicalclass II. Tento průkaz se 

pořizuje ještě před zahájením leteckého výcviku. Průkaz vydá speciálně určený 

letecký lékař a znamená, že je člověk fyzicky schopen vykonávat letecký výcvik a 
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létat. Průkaz se vydává na základě prohlídky na dobu určitou, dále se po opakování 

prohlídky prodlužuje dle Tabulky 4. 

 

Tabulka 4  Doba platnosti posudku o zdravotní způsobilosti 

Věk Maximální doba platnosti posudku o zdravotní způsobilosti 

Pod 30 let 60 měsíců 

30 – 49 let 24 měsíců 

50 – 64 let 12 měsíců 

65 a více let 6 měsíců 

 

Nicméně má-li pilot za letu zdravotní problémy takového rázu, které mu znemožňují 

bezpečně pokračovat v letu (např. infarkt), provede pilot, nebo spolucestující aktivaci 

záchranného systému. Spolucestující musí být o funkci záchranného systému před 

letem poučen! K rozhodnutí k aktivaci musí dojít v co nejkratší době. Tato situace 

mimo jiné zdůvodňuje umístění aktivační páky sytému na takovém místě, aby byla 

lehce dosažitelná z obou sedadel, popř. instalaci dvou aktivačních pák, jsou-li 

uspořádána sedadla tandemově (piloti sedí za sebou). 

 

4. Při ztrátě orientace pilota vlivem špatných meteorologických podmínek, hrozbě střetu 

s překážkou, vlivem špatné viditelnosti, v případech, kdy množství paliva neumožňuje 

dosáhnout bezpečného místa přistání 

Je-li možné aktivovat záchranný systém nad takovým prostorem, kde nejsou na zemi 

překážky typu elektrického vedení budov, skály, atd. Při špatné viditelnosti mohou být 

odhady zkresleny. 

 

5. Při mechanické závadě znemožňující bezpečné pokračování v letu a bezpečné přistání 

Záchranné systémy mohou pomoci při destrukci vrtule, vysazení motoru po startu 

v malé výšce nad městskou zástavbou, zablokování řízení, ztrátě řídících ploch, ztrátě 

křídel při vlétnutí do prostoru turbulence za silným stíhacím a bombardovacím 

letounem, při ztrátě nosných ploch pod vlivem prolétávání oblastí se silnou turbulencí 

na vysoké rychlosti, při pádu letounu vznikem silné námrazy. Všechny výše zmíněné 

případy byly evidovány [19]. 
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7.4 Princip aktivace ZS v havarijní situaci 

Pro aktivaci záchranného systému platí zásada, že ve skutečně kritických a neodvratných 

situacích (např. srážka, neovladatelné řízení), je třeba aktivovat systém okamžitě bez ohledu 

na výšku letu a charakter terénu, nad kterým se letoun nachází. Je třeba se ubezpečit, že je 

systém odjištěný ještě před zahájením letu.  

Pro správný postup aktivace je jistější postup trénovat na zemi „na sucho“. Pilot musí být 

obeznámen se záchranným systém, seznámit s ním také pasažéra. Je bezpodmínečně nutné 

bezpečně vědět, kde se nachází aktivační klička. V nouzové situaci by se s obtížemi hledala. 

Ideální postup: 

 

1. Vypnout zapalování. 

2. Energicky zatáhnout za aktivační rukojeť. 

3. Zvolit polohu do klubíčka (chránit si rukama obličej, ruce a nohy k sobě), zpevnit celé 

tělo. V této poloze je třeba se fixovat, a to hlavně při otevření padáku a při dosednutí 

na zem. 

4. Je-li to možné, po otevření padáku zavřít přívod paliva. 

5. Před nárazem dotáhnout upínací pásy [19]. 

 

Takto je popsán ideální postup aktivace záchranného systému. Záleží na konkrétní situaci, ve 

které je prvořadé si zachránit život. V případě krajní nouze se nejdříve zatáhne za aktivační 

kličku, poté se uzavře přívod paliva. Obrázek 21 ukazuje vytažení ZS Galaxy při vyšších 

rychlostech. 

 

 

Obrázek 19  Vytažení padákového záchranného systému firmy Galaxy s. r. o. [17] 
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7.5 Chování letounu a posádky po havarijní situaci s aktivací ZS 

Systém Magnum 

Po aktivaci se ozve zážeh raketového motoru následovaný zvukem unikajících plynů tryskou 

motoru. Následuje postupné brzdění pohybu ukončené mírným zaškubnutím. V tu chvíli se 

padák naplnil. Může následovat několik kyvů, které mají stabilizující tendenci. Vše závisí na 

situaci, podmínkách probíhající záchrany, poloze a na její výšce. Je-li aktivace z větší výšky, 

je také větší šance ke stabilizaci kyvů a k hladkému dosednutí na zem [19]. 

 

Systém Galaxy 

Po zatažení za aktivační rukojeť a odpálení rakety posádka do tří sekund pocítí náraz 

způsobený dvěma silami. První síla je způsobena napnutím celého systému (raketou, 

závěsnými popruhy, vnitřním kontejnerem s padákem, padákovými šňůrami, výtažným 

popruhem a vázacími popruhy). Tato síla vznikne při stažení vnitřního kontejneru z padáku 

při natažení této soustavy nad letoun (tzv. unášecí síla). V některých případech umístění 

systému může dojít k odtržení horního dílu zasklení kabiny [17]. 

 

Druhá síla následuje při naplnění vrchlíku od otvíracího nárazu, pocitově se může zdát, že je 

letoun tažen dozadu. Nazýváme to otvírací ráz. Následně dojde ke zhoupnutí letounu jako 

kyvadlo a stabilizuje se v pozici pod vrchlíkem. Letadlo začne sestupovat pod vrchlíkem 

k zemi.  

 

Při zatažení aktivační rukojeti všech záchranných systémů dochází nejprve k menšímu 

odporu. Rukojeť se tím uvolňuje z bezpečnostní polohy fixované pružným kolíkem. 

Následuje bezpečnostní chod lanka o dráze 5 – 10 cm, dle výrobce. Poté narůstá odpor vlivem 

natahování spouštěcí pružiny. V momentě, kdy je pružina stlačena na maximum, se bicí 

mechanismus v horní poloze uvolní a (v případě systému Magnum) udeří do dvou zápalek, 

které aktivují raketový motor záchranného systému.  

  

Při maximální rychlosti, na kterou jsou padáky dimenzovány, může krátkodobé přetížení 

dosahovat hodnot blížících se 5 G. Proto je nutno dbát na umístění upevnění ZS a používat 

předepsaná lana a karabiny. Letoun by měl být zavěšen na padáku tak, aby po dotyku se zemí 

dopadl na kola podvozku a tím se ztlumil pád. Nejvhodnější polohou je mírné naklonění 
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dopředu. Při aktivaci ZS a jeho vhodném umístění v letounu a nečlenitém terénu pro přistání 

by pak pilot pociťoval dotyk se zemí stejně jako při klasickém přistání [17]. 

7.6 Chování letounu a posádky po havarijní situaci bez aktivace ZS 

Křídlo je při pohybu letadla ofukováno proudem vzduchu. Část vzduchu proudí přes horní 

stranu křídla a část dolní stranu. Vzhledem k tomu, že je horní část křídla více vypouklá, musí 

horní část vzduchu proudící nad křídlem za stejnou dobu urazit větší vzdálenost, než ta dolní. 

Horní část se tedy musí pohybovat rychleji (vzniká podtlak), protože obě částice se zase 

musejí zároveň setkat na odtokové straně profilu. Zvýší-li se rychlost proudění, sníží se 

v tomto prostředí tlak (viz obrázek 20). Nad křídlem tedy vzniká podtlak a pod křídlem při 

menší rychlosti vzduchu přetlak (viz obrázek 21). Přetlak pod křídlem tvoří asi 1/3 vztlaku a 

pro let je rozhodující podtlak nad křídlem. Letadlo je tedy (laicky řečeno) vzduchem 

nasáváno. To vše ale funguje jen při určité rychlosti až do rychlosti pádové. Je to mezní 

rychlost, ve které je letadlo ještě schopno letět, pod touto rychlostí již letoun padá. Proto je 

velmi důležité si uvědomit, že základní složkou udržení letounu ve vzduchu je rychlost. 

 

 

Obrázek 20 Proudění a tlakové poměry na plochu křídla [9] 
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Obrázek 21  Rozložení tlaků na profilu a vznik výsledné aerodynamické síly [9] 

 

Při havarijní situaci je nejdůležitějším aspektem zachovat klid a reagovat. Již pilotní výcvik 

zahrnuje nouzové postupy a nácvik přistání v různých kritických situacích. Jelikož valná 

většina SLZ nelétá s certifikovanými leteckými motory, pilot musí počítat s vysazením 

motoru v jakékoliv situaci.  Proto se v rámci výcviku nacvičují tzv. nouzová přistání. Jedná se 

buď o úplné vypnutí motoru, či stažení otáček na minimum (motor nemá tah). V této fázi 

výcviku už pilot ovládá základy letu i přistání. Přistává se s dosednutím na letiště, popř. 

nácvik ukončí v bezpečné výšce nad členitým terénem. Záleží na zkušenostech a uvážení 

instruktora. Budoucí pilot je tedy teoreticky připraven na případné vysazení motoru. 

 

Praxe ovšem často bývá jiná. Pilota často překvapí vysazení motoru a nelétá-li podle předpisů, 

může být případný terén na dosednutí nevhodný (např. les, vodní plocha, zastavěné území). 

Tuto osudovou chybu si pilot často uvědomí až v havarijní situaci, kdy je na nápravu pozdě. 

 

Úkony při vysazení motoru za letu: 

a) do 200 m výšky: 

Převést letoun do klouzavého letu: 

1) Při malé výšce přistávat ve směru letu – korigovat let mimo překážku 

2) Při větší výšce - vypnout zapalování; 

 uzavřít palivový kohout (pokud je); 

 dotáhnout upínací pasy; 

 přistávat do volného prostoru bez překážek, směr dle možností proti větru; 

 

b) nad 200 m výšky: 

 Převést letoun do klouzání. 
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 Zkontrolovat stav paliva a polohu palivového kohoutu. 

 V případě, že vysazení motoru bylo způsobeno přerušením dodávky paliva, pokuste se 

 dodávku paliva obnovit a motor nastartovat. 

 Pokud motor nemá startovní zařízení, nejde nastartovat nebo klesne výška pod 200 m 

nad zemí. 

 Provést výběr vhodné plochy pro přistání a postupovat jako v předcházejícím případě. 

 

Požár 

 Uzavřít palivové kohouty. 

 Následně maximálně otevřít přípust motoru. 

 Vypnout zapalování. 

 Nepokoušet se znovu nastartovat motor. 

 

Vibrace 

Vibrace se mohou projevit v důsledku letu v nepříznivém letovém režimu, nebo v důsledku 

technické závady na letounu. Objeví-li se za letu nepřirozené vibrace, především se 

přesvědčte, zda neletíte rychlostí, která je blízká rychlosti pádové, či zda neletíte ve skluzu. 

Blížící se pádovou rychlost letoun výrazně signalizuje vibracemi v řízení, což je důsledek 

počínajícího odtrhávání proudnic. V tomto případě je nutno provést e nápravu změnou 

letového režimu (vzpomeňte na nácvik zábrany pádů). Vibrace se mohou projevit i při 

provádění skluzu a to jako důsledek nesouměrného obtékání aerodynamicky čistého letounu. 

V tomto případě lze změnit rychlost skluzu. 

 

Činnost posádky SLZ po mimořádné letecké události: 

Členové posádky SZL, kteří se stali účastníky mimořádné letecké události včetně dalších 

účastníků letového provozu, pokud jim to umožní okolnosti a zdravotní stav, jsou povinni 

učinit neprodleně tato opatření: 

a) zachránit životy, zdraví posádky SLZ a všech ostatních osob; 

b) zabránit ekologickým škodám; 

c) zachránit materiál a majetek; 

d) zajistit svědky, dokumentaci vztahující se k události; 

e) zabezpečit trosky před dalším poškozením neodbornou manipulací, apod. [13]. 
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8 Lidský a osobní faktor v letectví 

Nehodovost v letectví připisována lidskému činiteli se dlouhodobě udržuje na nepřijatelné 

výši a snižuje se jen velmi pomalu. Spojuje se s ní 70 – 80 % selhání letců nebo orgánů řízení. 

Jako zdroj lidského selhání se uvádí nedostatečná připravenost, vědomá i nevědomá 

nedbalost, nedodržení standardních provozních postupů, přecenění vlastních schopností, 

nekompetenci a v neposlední řadě v nekázni. Chyby, jejichž zdrojem je osobní faktor, jsou 

spojeny s určitým člověkem nebo skupinou lidí. 

 

Složitější situace nastává tam, kde pilot selže proto, že je narušena harmonizace jeho činnosti 

s dalšími prvky systému člověk – stroj – prostředí a kapacity lidských rezerv nelze 

kompenzovat výpadek z těchto složek. V takovém případě hovoříme o lidském faktoru. 

Specifika selhání v kategorii lidského činitele ukazuje Tabulka 5. 

 

Piloti získávají již během výcviku schopnost korigovat poruchy související 

s neorganizovaností či s poruchami techniky. Tyto schopnosti ovšem mají nepřekročitelné 

meze. V situacích časové tísně s akutním stresem a často též rizikem ohrožení života (ať již 

vlastního nebo jiných osob) nemusí ani nejzkušenější pilot dokázat bezpečně přistát [9]. 

 

Tabulka 5 Specifika selhání v kategorii lidského činitele [9] 

LIDSKÝ ČINITEL A BEZPEČNOST LETU 

Typ faktoru Lidský faktor Osobní faktor 

Zdroj selhání Nesoulad složek systémy Osobní nedostatečnost 

Charakter selhání Systematická 

Individuálně nespecifická 

Nesystematická 

Individuální 

Zavinění Sporná Evidentní 

Zaměření prevence Na systém Na jedince 
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9 Letecká nehoda z hlediska složek integrovaného záchranného 

systému 

Ministerstvo vnitra GŘ HZS ČR vypracovalo tzv. Typovou činnost složek IZS při společném 

zásahu, jejíž součástí je i letecká nehoda. Jedná se o doporučený návod, jak v případě letecké 

nehody postupovat. Prvotně je tato typová činnost zaměřena především na letecké nehody a 

vážné incidenty velkých civilních, vojenských, policejních a celních letadel. Týká se i letadel 

zahraničních, které se pohybují ve vzdušném prostoru České republiky.  Vztahuje se zde také 

nehody malých letadel a sportovních létajících zařízení, i když v přiměřeném rozsahu.  

 

Velitelem zásahu je velitel PO, zpravidla příslušník Hasičského záchranného sboru ČR. 

Vymezí prostor místa zásahu, tzv. vnější zónu. Tato zóna musí být dostatečně velká pro 

manipulační prostor složek IZS a zároveň musí zamezit přítomnosti nežádoucích osob 

pohybujících se na místě zásahu. 

 

Podle rozsahu letecké nehody a zasaženého prostoru se vyhlašuje stupeň poplachu IZS. 

Stupeň poplachu IZS je dán předpokládaným rozsahem mimořádné události v závislosti na 

počtu ohrožených osob (zejména osob na palubě letadla a osob, které se nalézaly na místě 

dopadu letadla), typu letadla, charakteristice nákladu a dalšími podmínkami v místě zásahu. 

Vyhodnocení podmínek v místě zásahu provádí velitel zásahu. Existují tři stupně poplachu, 

pro naše účely ale postačí znát 1. stupeň poplachu IZS pro civilní malá letadla a sportovní 

létající zařízení, která havarovala a způsobila ohrožení jednotlivých osob. Z hlediska 

časového vymezení se za začátek zásahu složek IZS považuje okamžik, kdy došlo na základě 

převzetí oznámení o letecké nehodě k aktivaci alespoň dvou složek IZS. Za konec zásahu je 

považován okamžik, kdy je na místě letecké nehody ukončena záchrana ohrožených osob, 

odvrácena rizika bezprostředně působící ve vztahu k ohrožení zdraví, života, majetku a 

životního prostředí. Očekávané síly a prostředky v místě zásahu uvádí Tabulka 6 [5]. 

 

Jak uvádí tabulka 6, součástí integrovaného záchranného systému Policie České republiky je i 

pyrotechnická služba. V praxi k leteckým nehodám malých civilních letadel a sportovních 

létajících zařízení pyrotechnická služba nevyjíždí. Ani pyrotechnici Policie České republiky 

nejsou seznámeni o možném nebezpeční v podobě záchranných padákových systémů. Po 

seznámení se s problematikou leteckých záchranných padákových systémů vyjádřil svůj názor 

pyrotechnik PČR kpt. Bc. Tomáš Šústek:  „Po příchodu k troskám letounu zkontroluji, 
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v jakém stavu se nachází raketnice systému a zvláště iniciační systém. Je-li iniciační systém 

odjištěn, vhodným nástrojem (závlačkou, drátem,…) vloženým do pojistného otvoru systém 

opětovně zajistím. Pomocí vhodného nástroje (pákové kleště) oddělím raketnici od nosných 

ocelových lan a padáku. Raketnici vyjmu z letounu a na vhodném místě ji přiložením trhaviny 

po celé délce raketnice zničím výbuchem. Manipulaci s raketnicí považuji za bezpečnou, 

jelikož při nárazu již prošla otřesovou zkouškou a není pravděpodobné, že by došlo 

k následné iniciaci po takovém časovém úseku.“ Ani vyškolený pyrotechnik neměl ponětí o 

tom, že by se mohla výbušnina v letounu nacházet. I kdyby byl přítomen přímo letecké 

nehodě letadla s tímto záchranným systémem, bez školení o těchto systémech by skutečně 

netušil, že může být prospěšný. 

 

Tabulka 6  Síly a prostředky složek IZS [5] 

Jednotky PO Základní požární technika a věcné prostředky pro 

záchranné práce 

Prostředky lezecké techniky, výšková technika, 

technika pro zásah na nebezpečné látky 

PČR Příslušníci služby pořádkové policie 

Síly a prostředky PČR letecké služby 

Pyrotechnici 

ZZS a zdravotnictví Vozidla záchranné služby 

Vrtulníky začleněné do systému Letecké 

záchranné zdravotnické služby 
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10 Letecké nehody související se záchranným systémem 

Letecká nehoda UL letounu TST – 7 Junior v roce 2012 

Pilot prováděl přistání na ploše pro SLZ Kraví Hora. Do asi 10 m nad zemí prováděl skluz, po 

srovnání letounu došlo k jeho prosedání. Letoun se prosedl a z výšky asi 5 m dosedl na plocho 

na všechna 3 podvozková kola před prahem dráhy. Toto tvrdé dosednutí způsobilo vylomení 

motorové přepážky i s motorem a došlo k aktivaci raketového záchranného systému. 

 

Aktivace ZS byla způsobena tím, že originální bezpečnostní lanko bylo pod sedačkou pilota 

nastaveno a k rukojeti do kabiny už pokračovalo lanko v bovdenu bez bezpečnostního lanka. 

Proto odlomení přepážky, ke které byl bovden s lankem připevněn, došlo k aktivaci ZS. 

Jednalo se o neodbornou a nebezpečnou úpravu [18]. 

 

Nehoda ULL Lambáda v roce 2009 

Jednalo se o zánovní stroj (rok výroby 2008, počet nalétaných hodin byl cca 150), posádka se 

připravovala na rekordní lety. Těsně před nehodou se letadlo pohybovalo v horizontálním letu 

ve výšce asi 500 m nad zemí při rychlosti 190 km/hod vůči zemi, šlo tedy o rychlost blízkou 

rychlosti nepřekročitelné. Mimořádná situace vznikla poté, co došlo k náhlému rychlému 

zakmitnutí řízení výškového kormidla. Po zakmitnutí došlo k náhlé změně polohy letounu 

vůči zemi do polohy na zádech. Po zjištění pilota, že zadní část trupu s ocasními plochami je 

v nezvyklé poloze vůči přední části trupu, pilot řešil situaci aktivací záchranného systému. 

Následky nehody po dosednutí ilustruje Obrázek 22. 

 

Po provedení analýz došla komise k závěru, že k nehodě došlo v důsledku aeroelastického 

jevu, tzv. flutteru na vodorovných ocasních plochách. To způsobilo ztrátu odolnosti 

konstrukce trupu a oddělení jeho zadní části za letu. Podrobným zkoumáním bylo zjištěno, že 

při výrobě výškového kormidla došlo k nerovnoměrnému rozložení hmotnosti (stečení 

pryskyřice a montáži vyvažovací plošky), což zhoršilo statickou vyváženost výškového 

kormidla a přiblížilo podmínky vzniku flutteru [16]. 

 

Při této nehodě by se dalo spekulovat o překročení maximální rychlosti, která by mohla vést 

k výše zmíněnému flutteru. Ačkoliv Vne, tedy maximální nepřekročitelná rychlost, je 

konstruktéry daná, i zde by měla existovat odchylka, která by i při překročení Vne měla být 

v hranici bezpečnosti. Letadla jsou konstruována s provozním bezpečnostním koeficientem, a 
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proto dosáhne-li pilot rychlost blízkou Vne, je zde stále bezpečnostní násobek, díky kterému 

by pilot měl být schopen dostat letoun zpět do stabilního letu v přiměřené rychlosti. 

Maximální nepřekročitelná rychlost letu je dána typem letounu, každý typ ji má danou. Pilot 

s ní musí být seznámen a také musí být vyznačena na rychloměru přímo v kabině. 

 

Ke vzniku této nehody mělo vliv několik na sebe navazujících událostí. I kdyby se pilot dostal 

do polohy na zádech a měl plně funkční řízení, piloti v kategorii ULL nejsou na tento typ letu 

školeni, a to ani teoreticky. V každém případě záchranný padákový systém byl jediná možnost 

záchrany životů osob na palubě letadla [16].  

 

 

Obrázek 22 Nehoda ULL Lambáda [16] 

 

Letecká nehoda SLZ TL-2000 Sting 

Nehoda se stala v blízkosti letiště Toužim u obce Kosmová 28. dubna 2012. Přeškolovaný 

pilot prováděl přeškolení na další typ ULL podle výcvikové osnovy s instruktorem. 

Přeškolovaný pilot byl seznámen s letovou příručkou na letoun TL-2000 Sting, na který se 

přeškoloval. K uvedenému letu odstartovali v 16:55. Asi 15 minut po jejich odletu přistála na 

letišti dvě motorová rogala, jejichž piloti oznámili, že v blízkosti letiště viděli na zemi hořící 

letoun. Obrázek 23 dokumentuje místo bezprostředně po nehodě. Je na něm zřetelný pohled 

na hořící letoun i viditelný padák záchranného systému. 
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Několik přímých svědků této nehody potvrdilo, že neslyšeli motor letounu. Také při pádu 

viděli nad letadlem natažené šňůry a nenafouknutý padák, což svědčí o aktivaci záchranného 

systému ještě ve vzduchu [7]. 

 

 

Obrázek 23  Místo letecké nehody T –2000Sting [7] 

 

Letoun dopadl na zem kurzem asi 100°. Dle stavu trosek by se dalo usuzovat, že letoun 

dopadl velkou rychlostí v levé rotaci na zem a ležel „na břiše“. Trosky základních 

konstrukčních prvků, tedy trup, křídlo, ocasní plochy a pohonná jednotka ležely na jednom 

místě při sobě. Motor nárazem vyhloubil rýhu hlubokou asi 20 cm. Vrtule měla dva listy 

uraženy u kořene, třetí shořel. Jelikož byly trup a ocasní plochy zcela zničeny požárem, 

nebyla možnost kontroly funkčnosti řídících a ovládacích prvků. Přední rozpěrná tyč trupu 

byla nalezena spolu se dvěma uchycenými lany ZS, byly na ní patrné známky působení 

požáru. Byla nalezena i zdeformovaná zadní rozpěrná tyč bez uchyceného lana. Na tyto tyče 

byla výrobcem letounu upevňována dvě ocelová lana (dvě na přední rozpěrnou tyč trupu a 

dvě na zadní) o průměru 5 mm pro připojení ZS do konstrukce letounu. Raketový motor 

s vnitřním brzdícím padáčkem ZS byl nalezen ve vzdálenosti 74,7 m od místa dopadu 

letounu. Poškozený padák se našel ve vzdálenosti 17,6 m od raketového motoru směrem 
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k letounu, včetně karabiny pro uchycení ocelových lan pro přenos sil z konstrukce draku 

letounu. Padák byl poškozen působením zpětného rázu po přetržení a vysmeknutí z ocelových 

lan. Do karabiny centrálního spoje byla uchycena všechna čtyři lana ZS z konstrukce letounu. 

Dvě lana spojujících a přenášejících síly na přední rozpěrnou tyč trupu byla přetržena těsně před 

závěsnými oky uchycenými k centrální karabině padáku, jak ilustruje Obrázek 24. 

 

 

Obrázek 24  Centrální spoj spojující ZS jedním závěsem se čtyřmi lany připevněnými dvěma k přední a dvěma k zadní 

rozpěrné tyči trupu [7] 

Plastový překryt nad uloženým ZS v letounu se nacházel ve vzdálenosti 24,6 m od raketového 

motoru a 7,9 m od padáku směrem k místu dopadu letounu. Ve vzdálenosti 27,8 m od nehody 

byla nalezena závlačka s červeným tkalounem s německým a anglickým nápisem:„VOR DEM 

ABFLUG ENTFERNEN !“, „SAFETY PIN, REMOVE BEFORE FLIGHT !“. 

 

Pro značnou degradaci se letounu nárazem a požárem se nepodařilo potvrdit ani vyvrátit 

závadu na řídících prvcích letounu. Aktivační rukojeť záchranného systému byla nalezena 

v požářišti, byla v aktivované poloze. Na raketovém motoru byly stopy po nárazu úderníků, 

což vede k aktivaci záchranného systému. Brzdící padáček raketového motoru nebyl porušen. 

Padák ZS byl ve své spodní části několikanásobně mechanicky poškozen a protržen po styku se 

šňůrami a s ocelovým lanem. V místě uzlu zavěšení padáku byla přetržena jedna šňůra. Na 

několika šňůrách byly známky otěru o vrchlík padáku. Slider vrchlíku byl v dolní poloze. Do 

slideru bylo zamotáno jedno ocelové lano vedoucí k zadní rozpěrné tyči trupu. Svazek popruhů od 

karabiny k místu uzlu zavěšení vrchlíku padáku měl na bandáži poškozené stehování. 
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Po expertíze ocelových lan záchranného systému ze dvou vzorků jeden nesplňoval požadavky 

statické únosnosti do destrukce. Z rozborů komise vyšetřující tuto leteckou nehodu vyplynulo, 

že obě přední lana a s největší pravděpodobností i jedno zadní, stabilizační lano se přetrhlo 

následkem dynamického rázu ZS a překročení statické únosnosti použitých lan. 

 

Při dopadu letounu došlo v důsledku destrukce trupu k vytržení zadní rozpěrné tyče a k 

vyvléknutí oka druhého zadního ocelového lana bez jeho poškození. Od aktivace záchranného 

systému k dopadu byl čas téměř shodný s časem plného rozvinutí vrchlíku, s největší 

pravděpodobností cca 3 až 5 sec. Následkem dynamického rázu v průběhu činnosti ZS došlo k 

přetržení obou předních a jednoho zadního ocelového lana a k přenesení zatížení na jedno ocelové 

lano upevněné na zadní rozpěrnou tyč trupu. S největší pravděpodobností se toto lano vysmeklo 

ze zadní rozpěrné tyče po narušení celistvosti konstrukce trupu v okamžiku dopadu letounu. 

 

Jako příčina letecké nehody se uvádí řetězec událostí, který vedl k pádu letounu na relativně malé 

rychlosti, tj. pod 120 km/hod v zatáčce bez klapek. Posádka se rozhodla řešit situaci aktivací ZS, 

který ale nedokázal již nehodě zabránit [7]. 

 

K této letecké nehodě zůstává nespočet nezodpovězených otázek. Jisté je, že se někdo z posádky 

rozhodl aktivovat záchranný systém v nouzové situaci v poměrně malé výšce. Výška nebyla 

přesně určena, je odhadována od 30 do 90 m nad terénem. Ačkoliv každý výrobce záchranných 

systémů uvádí jinou výšku, ve výšce 80 m by již měl záchranný systém plně fungovat, tj. měl by 

být nafouknutý vrchlík padáku. V tomto případě nejspíš špatně zvolená ocelová lanka dopomohla 

k ukončení dvou nevinných životů. 
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11 Analýza stromu poruchových stavů (FTA) 

 

„Analýza stromu poruchových stavů (FTA – Fault Tree Analysis) se zabývá identifikací a 

analýzou podmínek a faktorů, které způsobují nebo mohou potenciálně způsobit výskyt nebo 

přispívat k výskytu specifikované vrcholové události. Touto událostí je obvykle „zadření“ 

nebo zhoršené fungování systému, snížení bezpečnosti nebo zhoršení jiných důležitých 

provozních atributů“ [11]. 

 

Strom poruch je grafický model, který zobrazuje různé kombinace poruch zařízení a lidských 

chyb, které mohou vyústit ve vážnou systémovou poruchu, která nás zajímá (tzv. vrcholová 

událost). Analýza stromu poruchových stavů je deduktivní, probíhá shora dolů. Je zaměřená 

na přesné určení příčin nebo kombinaci příčin, které mohou vést k dané vrcholové události.  

FTA se zabývá dvěma směry. Prvním z nich je kvalitativní přístup, při kterém se nesleduje 

četnost a pravděpodobnost faktorů. Tento směr využíváme zejména, není-li předmětem zájmu 

pravděpodobnost poruchových stavů, nýbrž jejich příčiny. Dále máme kvantitativní přístup 

používaný především v průmyslových odvětvích. Konečným výsledkem je pak 

pravděpodobnost výskytu vrcholové události. 

 

FTA je zvláště vhodná k analýze systémů skládajících se z několika funkčně souvisejících 

nebo závislých podsystémů. Hlavním cílem FTA analýzy je identifikování příčiny nebo 

kombinace příčin vedoucích k vrcholové události. Účelem FTA je nalezení kombinací poruch 

zařízení a lidských chyb, které mohou vyústit v nehodu.  

 

FTA analýzu můžeme také kombinovat např. s analýzou způsobů a důsledků poruch (FMEA), 

analýzou stromu událostí (ETA), Markovou analýzou, binárním rozhodovacím diagramem 

(BDD) a diagramem bezporuchovosti [11]. 

 

Postup použití techniky poruchových stavů jako metody analýzy se skládá z následujících 

kroků: 

1. vymezení předmětu analýzy; 

2. seznámení se s návrhem, funkcemi a provozem systému; 

3. vymezení vrcholové události; 

4. sestavení stromu poruchových stavů; 



 

46 

 

5. analýza logiky stromu poruchových stavů; 

6. podávání zpráv o výsledcích analýzy; 

7. posouzení zlepšení bezporuchovosti a provedení optimalizací nákladů a přínosů [11]. 

 

Pro vymezení problematiky záchranných systémů bez aktivace po letecké nehodě byla 

zhotovena FTA analýza popsána níže. Použité značky uvedené v této FTA analýze uvádí 

Tabulka 7. 

 

Tabulka 7 Použité značky v FTA analýze [11] 

Značka Název Popis 

 

 

Vrcholová událost 
 

Událost na nejvyšší úrovni 

 

 

Mezilehlá událost  

 

 

 

BASIC EVENT 

(Základní událost) 

Událost na nejnižší úrovni, pro 

kterou jsou k dispozici 

pravděpodobnosti výskytu nebo 

informace o bezporuchovosti 

 

 

Hradlo TRANSFER 

(Transfer) 

Hradlo naznačující, že je tato část 

systému rozvíjena v jiné části nebo 

na jiné straně diagramu 

 

 

 

Hradlo OR 

Vstupní událost nastane, jestliže 

nastane jakákoliv ze vstupních 

událostí 

 

 

Hradlo AND 
Výstupní událost nastane pouze 

tehdy, jestliže nastanou všechny 

výstupní události 
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Vymezení předmětu analýzy 

FTA analýza pro postup při letecké nehodě v případě neaktivovaného ZS se zabývá 

bezpečným postupem složek IZS při letecké nehodě ultralehkého letounu. Je dělána z důvodu 

neinformovanosti a povědomí o záchranných systémech, které samy o sobě představují velké 

nebezpečí.  

 

Tento systém je nutné analyzovat pro nedostatečnou informovanost odborné veřejnosti. Stane-

li se letecká nehoda bez aktivace tohoto záchranného systému, systém pak sám o sobě 

představuje velké nebezpečí. Tato analýza má za cíl zjistit příčiny aktivace záchranného 

systému při letecké nehodě. 

 

Seznámení se s návrhem, funkcemi a provozem systému 

Záchranný padákový systém je poslední záchrana pro posádku ultralehkého letounu (ale i 

vrtulníku, vírníku a sportovního letounu) v havarijní situaci.  Jedná se o součást letadla 

určenou k záchraně života a zdraví posádky. Princip spočívá ve snesení celého letadla na 

padáku. Tento padák si pilot či posádka aktivuje zevnitř kabiny. Lana padáku jsou ukotvena 

pomocí kotevních bodů na částech letadla tak, aby se při aktivaci rovnoměrně rozložily síly a 

letoun se tak bezpečně snesl na zem.  

 

ZS obsahuje raketnici a padák s nosnými lanky. Tyto výrobky jsou klasifikovány jako 

výbušné předměty třídy T 2 dle vyhlášky Českého báňského úřadu 174/1992 sb., O 

pyrotechnických výrobcích a manipulaci s nimi v platném znění. Raketnice v sobě nese černý 

střelný prach, nebo bezdýmný prach. Množství a typ výbušniny je výrobní tajemství každého 

z výrobců.  

 

Celý záchranný systém je uložen v letadle na různých místech. Jedná-li se o hornoplošník, 

nejčastěji je ZS zabudován těsně za kabinou pilota. U dolnoplošníků může být záchranný 

systém zabudován v motorové části. Zabudování systému záleží na jeho výrobci a doporučení 

v platném manuálu. 

 

Ať je v letadle zabudován jakýkoliv záchranný systém, musí být označen. Označení udává 

předpis UL-2 části I. oddílu G. Jedná se o dva symboly. První symbol je žlutý rovnoramenný 

trojúhelník o výšce 7 cm nesoucí nápis: „PYROTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ – POZOR NA 

NEODBORNOU MANIPULACI – NEBEZPEČÍ ÚRAZU“. Tento symbol označuje přímo 
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umístění ZS v letounu. Druhý symbol, rovnoramenný žlutý trojúhelník o výšce 13 cm 

s nápisem: „V LETADLE JE UMÍSTĚNO PYROTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ – POZOR NA 

NEODBORNOU MANIPULACI – NEBEZPEČÍ ÚRAZU“ musí být umístěn na svislé ocasní 

ploše z obou stran, pokud možno na její nepohyblivé části [6]. 

 

Záchranný systém se aktivuje z kabiny. Může jej aktivovat jak sám pilot, tak pasažér, který 

musí být se systémem seznámen. K aktivaci slouží tzv. aktivační klička (rukojeť) umístěná 

v zorném poli každého člena posádky.  Aktivační rukojeť je opatřena provozní pojistkou 

s červenou vlaječkou s nápisem „PŘED STARTEM ODJISTI“ nebo „REMOVE BEFORE 

FLIGHT“. Klička musí být snadno přístupná, uchopitelná, nesmí být poblíž ovládacích prvků 

podobného tvaru, aby nedošlo k záměně a nechtěnému odpálení záchranného systému, tudíž i 

z pohledu odborníka z IZS snadno rozeznatelná. Před letem je nutno záchranný systém 

odjistit, tzn. sundat pojistku s červenou vlaječkou s nápisem, ihned po letu ji opět vrátit a 

zablokovat záchranný systém pojistkou, aby nedošlo k jeho nechtěnému odpálení na zemi. 

  

Po zatažení aktivační kličkou se mechanicky aktivuje záchranný systém. Jde o pohyb 

přenášený bovdenovým lankem k odpalovacímu zařízení, natahuje mechanické bicí zařízení. 

Pokud se dostane do horní úvratě, ve které je bicí pružina maximálně stlačena, spouští 

úderník, který aktivuje zážeh dvou zápalek, a ty iniciují zážeh posilovače zážehu hoření tuhé 

pohonné hmoty. Raketa potom vynese padák nad letoun. 

 

Vymezení vrcholové události 

Vrcholovou událostí v této analýze bude aktivace ZS při letecké nehodě. ZS je primárně určen 

pro aktivaci členů posádky při letu v havarijní situaci. Stane-li se letecká nehoda, může 

aktivace ZS paradoxně způsobit smrt, ohrožení zdraví a majetku. 

 

Sestavení stromu poruchových stavů 

Základní strom poruchových stavů představuje Obrázek 25, dále je rozvinut v Obrázku 26, 

Obrázku 27 a Obrázku 28. 
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Obrázek 25 Strom poruchových stavů  

Aktivace ZS po 

pádu letadla

Aktivace ZS

Samovolné 

nežádoucí 

spuštění v 

důsledku havárie

Požár Posádka Složky IZS Letecká nehoda

Rozvoj 

hoření

Iniciace požáru

Iniciace 

otevřeného 

plamene

Únik paliva Statická elektřina Únik paliva
Elektrický systém 

letadla

1

Porušení 

nádrže

Vytvoření 

elektrického 

náboje

Porušení 

nádrže

Porušeno 

elektrické 

vedení

AND AND

Aktivace 

systému 

kličkou

Náhodné 

zachycení o 

aktivační kličku

Panika

Neopatrnost, 

nekázeň
Lidský faktor

2 3



 

50 

 

 

Obrázek 26 Rozvinutí události 1 

1

OR

Vada materiálu 

pyropatrony

Chybná instalace 

ZS

Chybné vedení 

bovdenu ZS

OR

Konstrukční vada

Vada vzniklá 

neodbornou 

manipulací

Chyba 

výrobce
Lidský fatkor

Lidský faktor Lidský faktor
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Obrázek 27 Rozvinutí události 2 

2

Použití 

vyprošťovacích 

nástrojů

Neodborná 

manipulace s 

prvky ZS

OR

OR

Páčení jinými 

nástroji 

Použití 

hydraulických 

nástrojů

Napnutí 

aktivačního 

lanka

OR

Napnutí aktivačního lanka 

pomocí hydraulických nůžek
Sevření raketnice

Napnutí 

aktivačního 

lanka

Tlak na 

pyropatronu

OR

Vytáhnutí 

aktivační kličky v 

kabině

Přímá manipulace 

s pyropatronou

Zatáhnutí za odkryté 

aktivační lanko v 

důsledku havárie

Nedostatečné 

proškolení složek 

IZS

Nedostatečné 

proškolení 

složek IZS

Nedostatečné 

proškolení 

složek IZS

Pád předmětu do 

části konstrukce 

letadla

Neopatrnost
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Obrázek 28 Rozvinutí události 3

3

OR

Poškození letounu

Zhoršení 

zdravotního 

stavu pilota

Nezvládnutí 

pilotáže

Zhoršení 

meteorologických 

podmínek

Závada na 

řídících 

prvcích 

letounu

Střet s 

překážkou

OR



  

Analýza logiky stromu poruchových stavů 

Cílem této analýzy bylo zjištění příčin aktivace záchranného systému při letecké nehodě. 

Stane-li se letecká nehoda a systém není aktivován posádkou ve vzduchu, stává se z něj 

potenciální nebezpečí jak pro posádku, tak pro celý IZS. Záchranný systém je klasifikován 

jako výbušný třídy T 2 dle vyhlášky Českého báňského úřadu 174/1992 sb., o 

pyrotechnických výrobcích a manipulaci s nimi v platném znění. Proto je jako vrcholová 

událost zvolena aktivace ZS při letecké nehodě. 

 

Potenciální nebezpečí související s aktivací ZS byly rozděleny do pěti hlavních okruhů: 

samovolné nežádoucí spuštění v důsledku havárie, požár, posádka, složky IZS a letecká 

nehoda. Tyto okruhy byly dále rozepsány sestupujícím směrem až k základním článkům, 

základním událostem. 

 

První okruh se zabývá samovolným nežádoucím spuštěním v důsledku havárie, jak dokazuje 

Obrázek 28. Tato část byla rozdělena do tří částí. Aktivaci ZS by mohla způsobit vada 

materiálu pyropatrony. A to jak z konstrukčního hlediska, tedy jako vadný výrobek. Ale tato 

vada by mohla vzniknout i neodbornou manipulací, např. nedodržením přepravních 

podmínek. 

 

Druhý okruh se týkal požáru. Samotný požár představuje velké nebezpečí jak pro aktivaci ZS, 

tak pro posádku. Oheň aktivuje třaskavou složku na zápalce, popř. rovnou prachové zrno Je-li 

letadlo vyrobeno např. z laminátu či karbonu, šíření požáru díky spojovací pryskyřici trvá 

v řádech vteřin. Největší výhodu má v tomto směru letoun vyrobený z kovu, i tak ale není 

před požárem úplně chráněn. Aby vznikl požár, musí být iniciován, jak dokazuje Obrázek 31, 

pro splnění trojúhelníku hoření nám tedy chybí iniciační zdroj. Jako oxidovadlo máme 

vzduch, tedy kyslík, jako hořlavá látka je v našem případě benzín. U požáru bylo vloženo 

hradlo AND a pod ním tři podmínky vzniku požáru: vytékající palivo a statická elektřina nebo 

vytékající palivo a porušený elektrický systém letadla. Vytékající palivo, jak již bylo výše 

zmíněno, samo o sobě nemůže způsobit požár. Základní událost vytékající nádrže by poté 

byla porušená nádrž. Nádrž se může snadno porušit při nehodě nárazem jak do země, tak do 

nějaké překážky v podobě větví či drátů elektrického vedení. Jako iniciační zdroj by mohla 

být statická elektřina nebo elektrický systém letadla. Elektrický systém by snadno inicioval 

požár, je-li u něj v nějakém místě či místech přerušeno elektrické vedení. 
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Třetí okruh se týká samotné posádky. Bylo zvoleno hradlo OR, jelikož by obě následující 

události mohly vést k aktivaci záchranného systému. První událost je náhodné zachycení o 

aktivační kličku. Tato situace může nastat v případě snahy o rychlé uniknutí posádky po pádu 

letounu. Letoun může být deformovaný na několika místech, jak dokazuje Obrázek 32 přímo 

z praxe. Na obrázku můžeme názorně vidět deformaci kabiny, zmenšení prostoru pro posádku 

a čelní desku vyklopenou k trupu posádky. V tomto konkrétním případě posádka utrpěla jen 

lehká zranění, tudíž se byla schopna dostat se z letadla vlastními silami. Jako základní událost 

byla uvedena snaha o vyproštění se a rychlé opuštění letounu. Další, významný faktor, je 

panika. Vlivem stresové situace posádka může podléhat nekontrolovatelnému chování 

neodpovídajícímu logického myšlení. 

 

 

Obrázek 30  Deformace kabiny letounu po nehodě 

Nejvýznamnější složkou a zároveň čtvrtým okruhem jsou složky Integrovaný záchranného 

systému. Riziko může nastat při použití vyprošťovacích nástrojů a při neodborné manipulaci. 

U prvního uvedeného bylo uvedeno hradlo OR a tři úvahy: páčení jinými nástroji, použití 

Iniciační zdroj 

Hořlavá látka Oxidovadlo 

Obrázek 29  Trojúhelník hoření 
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hydraulických nástrojů a pád předmětu do části konstrukce letadla. Páčení jinými nástroji byly 

myšleny nástroje jiné než hydraulické, např. páčidlo, sekera, pákové nůžky. Hrozí napnutí 

aktivačního lanka (bovdenu) a tím spuštění aktivace ZS. Při použití hydraulických nástrojů je 

třeba vycházet s ohledem na větší rizika. Hrozí tak nejen napnutí lanka a následná aktivace 

záchranného systému, ale i sevření raketnice tlakem na pyropatronu. Jednalo-li by se o 

kvantitativní analýzu, tak pád předmětu do konstrukce letadla by měl nejmenší 

pravděpodobnost ze všech tří potenciálních hlavních rizik. Může vzniknout při neopatrnosti 

člena IZS v případě pádu nástroje do konstrukce letounu. Další významnou složkou je 

neodborná manipulace s prvky ZS, tedy složka organizační. Jedná se o vytáhnutí aktivační 

rukojeti z kabiny, dále o přímou manipulaci s pyropatronou a možné zatáhnutí za odkryté 

aktivační lanko. Všechny tyto události lze předejít odborným školením o záchranných 

systémech.  

 

Pátým a zároveň posledním okruhem je samotná nehoda. Při dopadu může být aktivován 

záchranný systém deformací části letounu, např. napnutím lanka vedoucího k bicímu zařízení, 

ale i nárazem na raketnici. Je-li poškození letounu výrazné a směr výstřelu posunut směrem 

k posádce, může mít vystřelení záchranného systému fatální následky. 

 

Posouzení zlepšení bezporuchovosti a provedení optimalizací nákladů a přínosů 

Technická opatření v této FTA analýze nejsou možná. Organizačními způsoby, tedy 

odborným školením a všeobecným povědomím o tom, že může při letecké nehodě být 

v letounu záchranný systém. K tomuto účelu poslouží tato bakalářská práce, jejímž výsledkem 

je Bojový řád a Konspekty odborné přípravy. Tyto školící dokumenty poslouží především 

jednotkám PO nejen jako návod, jak postupovat v případě havárie ultralehkého letounu, ale 

hlavně o informovanosti případného zabudovaného záchranného systému. Budou-li složky 

IZS vědět, že se v letounu může nalézat pyrotechnické zařízení, mohou podle toho změnit 

postup práce. 
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12 Bojový řád jednotek PO  

Bojový řád jednotek požární ochrany – taktické postupy, byl vydán jako interní akt řízení 

generálního ředitelství HZS ČR (dále jen „GŘ HZS ČR) k řízení činnosti jednotek požární 

ochrany při zásazích různých druhů. Člení se do osmi základních okruhů, kterými jsou: 

 obecné zásady (O); 

 nebezpečí (N); 

 řízení (Ř); 

 požární zásah (P); 

 součinnost (S); 

 technický zásah (T); 

 nebezpečné látky (L); 

 dopravní nehody (D). 

 

Jednotlivé okruhy se dále člení do jednotlivých metodických listů. Metodický list Bojového 

řádu jednotek PO pro leteckou nehodu ultralehkého letounu by mohl být zařazen pod 

dopravní nehody (D) [1]. 

 

Návrh Metodického listu Bojového řádu pro nehodu ultralehkého letounu je uveden níže. 

K účelu většího počtu informací ohledně záchranného systému v ultralehkých letounech je 

níže uveden i návrh Konspektu odborné přípravy jednotek požární ochrany. 
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Barbora Langová 

Bojový řád jednotek požární ochrany – taktické postupy zásahu 

  

Název:  

Metodický list číslo 

 

  

Letecká nehoda ultralehkého 

letounu Vydáno dne:  Stran: 

 

 

I.  

Charakteristika letecké nehody 

 

1) „Leteckou nehodou je mimořádná událost spojená s provozem letadla, která se stala 

mezi dobou, kdy jakákoliv osoba nastoupila do letadla s úmyslem vykonat let a dobou, 

kdy všechny takové osoby letadlo opustily, a při které: 

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

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

oddělily; 

 letadlo bylo zničeno nebo poškozeno; 

 letadlo je nezvěstné nebo je na zcela nepřístupném místě [5]. 

 

2) Ultralehký letoun (dále jen „ULL“) je druh sportovního létajícího zařízení, jedná se o 

maximálně dvoumístné letadlo určené k létání pro vlastní potřebu nebo potřebu 

rekreace, individuální osobní dopravy, sportu nebo výcviku pilotů. ULL nemá více 

než jeden motor [5]. 

 

3) Ke snadné identifikaci u ULL zaregistrovaných v České republice slouží registrační 

značky umístěné po obou stranách trupu, jednou na levé polovině spodní plochy 

povrchu křídla. Registrační značka se skládá ze sedmi znaků, první dva znaky určují 

zemi, ve které je ULL zaregistrován, Česká republika má znak „OK“. Následují tři 

písmena, z nichž prostřední je „U“ jako ultralehký letoun a dvě čísla. Registrační 

značka ULL má tedy tuto podobu: OK - xUx yy, kde x jsou velká písmena a y čísla, 

např. OK – HUA 35 [12].  
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4) Záchranný systém (dále jen „ZS“) je pyrotechnické zařízení, jakožto součást letadla 

určená k záchraně života a zdraví posádky. Princip spočívá ve snesení celého letadla 

na padáku. Tento padák si pilot či posádka aktivuje zevnitř kabiny tzv. aktivační 

rukojetí. Lana padáku jsou ukotvena pomocí kotevních bodů na částech letadla tak, 

aby se při aktivaci rovnoměrně rozložily síly a letoun se tak bezpečně snesl na zem. 

  

5) Při záchranných a likvidačních pracích je nutná spolupráce s ostatními složkami IZS, 

s inspektory Letecké amatérské asociace České republiky (dále jen „LAA ČR“), osobami 

z Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (dále jen „ÚZPLN“) a výrobci 

padákových záchranných systémů (dále jen „ZS“). 

6) Cílem činnosti složek IZS při zásahu u letecké nehody ULL je zejména: 

a) poskytnutí první pomoci zraněným; 

b) provedení protipožárních opatření; 

c) zjištění přítomnosti záchranného systému a jeho zajištění; 

d) vyproštění zraněných a ohrožených osob; 

e) zamezení úniku nebezpečných látek; 

f) zajištění místa letecké nehody. 

 

7) Při letecké nehodě ULL může dojít ke: 

a) zranění osob; 

b) vzniku požáru a výbuchu; 

c) ohrožení životního prostředí; 

d) úniku pohonných a provozních kapalin; 

e) nežádoucí aktivaci ZS. 

 

8) Nasazení sil a prostředků ovlivňuje zejména: 

a) místo dopadu letounu; 

b) míra poškození letounu. 
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II. 

Úkoly a postup činnosti 

 

9) Činnost na místě zásahu spočívá především v opatřeních směřujících k záchraně 

ohrožených osob a minimalizaci následků havárie. 

 

10)  Jednotky PO provádí průzkum místa zásahu a upřesnění přístupových cest k MÚ pro 

další síly a prostředky, jak v místě dopadu, tak v místě sekundárně vzniklých událostí: 

a) uzavření místa zásahu; 

b) zajištění místa zásahu; 

c) druh letounu + přítomnost záchranného systému; 

d) možnost vzniku požáru; 

e) počet a poloha možných zraněných osob; 

f) ohrožení ŽP vzniklé havárií (možný únik PHM a provozních kapalin); 

g) nestabilita vraku a z toho vyplývající potřeba stabilizace; 

h) potřeba nasazení speciální vyprošťovací techniky. 

 

11)  Minimalizace možnosti vzniku požáru – odpojení akumulátoru, vyloučení iniciačních 

zdrojů, trojnásobná ochrana (vodní a pěnový proud, hasicí přístroj práškový). 

 

12)  Deaktivovat záchranný systém zajištěním aktivační kličky v kabině, např. závlačkou. 

 

13)  Stabilizace letounu (popruhy, račny, smyčky, žebříky). 

 

14)  Vyproštění zraněných osob, poskytnutí zdravotnické pomoci zraněným osobám 

(zdravotnická záchranná služba). 

 

15)  Zamezení úniku pohonných hmot (dále jen „PHM“) do povrchové a podzemní vody. 

 

16)  Předání místa zásahu kompetentním osobám. 
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III. 

Očekávané zvláštnosti 

 

17) Při činnosti na místě zásahu letecké nehody je nutné počítat zejména s následujícími 

komplikacemi: 

a) neúplné informace o místě havárie letounu; 

b) nepřehlednost místa zásahu (nepřístupný terén); 

c) nedostupnost místa zásahu; 

d) nepředvídatelné jednání posádky vlivem šoku; 

e) únik nebezpečných provozních kapalin; 

f) možnost uvíznutí letounu ve výšce a nad volnou hloubkou (koruny stromů, střechy 

budov, vedení vysokého napětí); 

g) nemožnost identifikace ZS; 

h) nežádoucí spuštění ZS. 
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13 Konspekty odborné přípravy jednotek PO 

Pro větší porozumění záchranným systémům v ultralehkém letounu je níže uveden návrh 

„Konspektu odborné přípravy jednotek PO“ pro letecké nehody. Tento konspekt má svou 

danou hierarchii, obsah i číslování stránek. Jedná se o podrobnější popis celého systému 

včetně obrázků, definic a vysvětlení funkce záchranného systému. Z důvodu plynulé 

návaznosti kapitol této bakalářské práce návrh „Konspektů odborné přípravy jednotek PO“ 

pro leteckou nehodu ultralehkých letounů nemá vlastní autonomní číslování stránek. 
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1 Ultralehký letoun 

1.1 Definice 

Ultralehký letoun (dále jen „ULL“) je druh sportovního létajícího zařízení (dále jen „SLZ“). 

Jedná se o maximálně dvoumístné letadlo určené k létání pro vlastní potřebu nebo potřebu 

rekreace, individuální osobní dopravy, sportu nebo výcviku pilotů. ULL nemá více než jeden 

motor. Vzletová hmotnost dvoumístných ULL nepřevyšuje 450 kg a jednomístných 300 kg 

[7]. 

 

1.2 Identifikace ULL 

  K identifikaci ULL zaregistrovaných v České republice mohou posloužit registrační značky 

umístěné po obou stranách trupu a jednou na levé polovině spodní plochy povrchu křídla. 

Registrační značka se skládá ze sedmi znaků, první dva znaky určují zemi, ve které je ULL 

zaregistrován, Česká republika má znak „OK“. Následují tři písmena, z nichž prostřední je 

„U“ jako ultralehký letoun a dvě čísla. Registrační značka ULL má tedy tuto podobu:         

OK - xUx yy, kde x jsou velká písmena a y čísla, např. OK – HUA 35 [1]. 

 

1.3 Technická specifika 

Letoun (hornoplošník či dolnoplošník) může být vyhotoven jak z organických materiálů 

(laminát), tak z materiálů kovových. Jedná se o velmi lehká snadno manipulovatelná letadla. 

Palivové nádrže se mohou nacházet jak v trupu, tak v obou křídlech (jsou-li v ULL dvě a více 

nádrží, jsou vždy propojeny). Tyto nádrže mohou mít obsah 15 l až 100 l (záleží na typu 

letounu). Jako palivo se používá běžný automobilový benzín (Natural 95). K pohonné 

jednotce patří také motorový olej (cca 4 l), který je ve většině případů umístěn ve sběrné 

nádobě mimo motor. Akumulátory se používají malé motocyklové umístěné často v prostoru 

motoru, popř. za sedačkami pilota. 

 

„Leteckou nehodou je mimořádná událost spojená s provozem letadla, která se stala mezi 

dobou, kdy jakákoliv osoba nastoupila do letadla s úmyslem vykonat let a dobou, kdy všechny 

takové osoby letadlo opustily, a při které: 
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 některá osoba byla smrtelně nebo těžce zraněna následkem přítomnosti v letadle, 

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

oddělily; 

 letadlo bylo zničeno nebo poškozeno; 

 letadlo je nezvěstné nebo je na zcela nepřístupném místě“ [3]. 

 

1.4 Specifika letecké nehody ULL 

 Po havárii je nutné mechanicky odpojit baterii. 

 Kabina letounu je vyrobena z organického skla (plexisklo). Při jejím porušení hrozí 

pořezání pasažérů. 

 Každý člen posádky je připoután čtyřbodovými bezpečnostními pásy. 

 Nikdy netočit s vrtulí nebo s jejími zbytky (vrtule je přímo spojená s motorem, hrozí 

nebezpečí opětovného zápalu motoru). 

 Překáží-li řídicí páka (knipl, berany) při vyprošťování, je možné je mechanicky 

odstranit. 

 

  



 

66 

 

2 Záchranný padákový systém 

Záchranný systém (dále jen „ZS“) je pyrotechnické zařízení, jakožto součást letadla určená 

k záchraně života a zdraví posádky. Princip spočívá ve snesení celého letadla na padáku. 

Tento padák si pilot či posádka aktivuje zevnitř kabiny tzv. aktivační rukojetí. Lana padáku 

jsou ukotvena pomocí kotevních bodů na částech letadla tak, aby se při aktivaci rovnoměrně 

rozložily síly a letoun se tak bezpečně snesl na zem. Posádka v případě nouze aktivuje ZS tzv. 

aktivační kličkou (rukojetí) z kabiny letounu.  

 

2.1 Označení záchranného systému 

Všechna ULL vybavená pyrotechnickým záchranným systémem musí být označeny symboly 

dle následujících pravidel: 

c) Malý symbol musí být umístěn přímo na záchranném systému, případně v jeho 

bezprostřední blízkosti (u záchranných systémů zastavěných do draku letounu se musí 

umístit zvenčí na trupu v prostoru výstřelu). Jedná se o žlutý rovnoramenný 

trojúhelník o výšce 7 cm s nápisem: „PYROTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ – POZOR NA 

NEODBORNOU MANIPULACI – NEBEZPEČÍ ÚRAZU“. 

d) Velký symbol musí být umístěn na svislé ocasní ploše z obou stran, pokud možno na 

její nepohyblivé části. V grafické podobě se jedná o žlutý rovnoramenný trojúhelník o 

výšce ramene 13 cm s nápisem: „V LETADLE JE UMÍSTĚNO PYROTECHNICKÉ 

ZAŘÍZENÍ – POZOR NA NEODBORNOU MANIPULACI – NEBEZPEČÍ 

ÚRAZU“ [4]. 

Správné umístění a podoba grafických symbolů uvádějí Obrázky 1 a 2. 
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Obrázek 31 Umístění grafického znázornění ZS na svislé ocasní ploše 

 

Ačkoliv předpisy uvádějí jinak, můžeme se setkat i s označením záchranného systému 

anglickým názvem: „DANGER – BALLISTIC RECOVERY SYSTEM“, jak ilustruje 

Obrázek 2. Toto označení není z hlediska stávajících předpisů správné, ale upozorní taktéž na 

případné nebezpečí v podobě ZS. Bohužel se můžeme setkat i případy, kdy označení ZS chybí 

úplně. 

 

 

Obrázek 32  Další vyskytující se označení ZS 
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2.2 Principy funkce ZS 

Záchranný systém od jakéhokoliv výrobce funguje na stejném principu. Pilot zatáhne určitou 

silou za aktivační kličku, tento pohyb je poté přenášen bovdenovým lankem k odpalovacímu 

zařízení natahujícímu mechanické bicí zařízení. Je-li bicí pružina stlačena, aktivuje zápalku 

(více zápalek), ty iniciují zážeh posilovače zážehu hoření tuhé pohonné hmoty. Stručněji 

řečeno, pilot či pasažér aktivují tahem za odjištěnou aktivační rukojeť záchranné zařízení. 

Před letem pilot záchranný systém, odstraní pojistný kolík. Zatažením za aktivační kličku 

dojde k jejímu uvolnění z bezpečnostní pojistky držáku. Následuje volný chod v délce zhruba 

3 – 10 cm. Během pokračování v zátahu narůstá mírný odpor do maximální síly 120 N (cca 

12 kg). Pohyb přenášený bovdenovým lankem k odpalovacímu zařízení natahuje mechanické 

bicí zařízení. Pokud se dostane do horní úvratě, ve které je bicí pružina maximálně stlačena, 

spouští úderník, který aktivuje zážeh dvou zápalek, a ty iniciují zážeh posilovače zážehu 

hoření tuhé pohonné hmoty raketového motoru. Tento motor postupně odjistí kryt raketnice, 

sekundární pojistku víka, primární pojistku hlavice a vytáhne vnitřní kontejner se záchranným 

padákem nad letoun.  

 

2.3 Aktivační rukojeť ZS 

Aktivační rukojeť (klička) je důležitou a nedílnou součástí raketového záchranného systému. 

Jedná se o první věc, které si pilot všimne, nastoupí-li do letadla. Jedná se o výrazné červené 

táhlo ukončené rukojetí, jak dokazuje Obrázek 3. Pomocí této kličky posádka cíleně aktivuje 

záchranný systém zatáhnutím [5]. 

 

 

Obrázek 33 Aktivační rukojeti [5] 
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Umístění aktivační rukojeti musí být provedeno tak, aby byla dostupná při jakémkoliv 

naklonění těla v kabině u jednomístného provedení a obou členů posádky u dvoumístného 

provedení letadla. Při uspořádání pilotů za sebou se dodává zdvojené odpalování pro každého 

člena posádky zvlášť. Rukojeť musí být umístěna tak, aby ji každý člen posádky viděl 

periferním viděním. V praxi se ovšem setkáváme s případy, ve kterých je aktivační rukojeť 

umístěna za hlavou posádky. Aktivační rukojeť je červené barvy a je opatřena provozní 

pojistkou s červenou vlaječkou s nápisem „PŘED STARTEM ODJISTI“ nebo „REMOVE 

BEFORE FLIGHT“. Tato provozní pojistka je důležitou součástí ZS a před letem se 

odjišťuje. Obrázek 4 ukazuje vytaženou pojistku s praporkem. 

 

 

Obrázek 34 Provozní pojistka ZS 

Tato pojistka vede skrz tělo rukojeti, jak ukazuje Obrázek 5.  
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Obrázek 35 Zajištění rukojeti pojistkou 

2.4 Umístění ZS 

Umístění ZS se liší dle typů a výrobců ULL. Pro názornou ilustraci můžeme záchranný 

systém hledat podle umístění křídel a vrtule. Systém nikdy nezasahuje do prostoru vrtule. U 

letounů typu dolnoplošník bývá raketnice umístěna před kabinou pilota v oblasti motoru (viz 

Obrázek 6). Každopádně se záchranný systém nachází vždy v okolí kabiny. 

 

 

Obrázek 36 Umístění ZS u letounů typu dolnoplošník [5] 

 

Letouny typu hornoplošník mají záchranný systém umístěn nejčastěji v horní části trupu za 

kabinou pilota (Obrázek 7). 

 

 

Obrázek 37 Umístění ZS u letounů typu hornoplošník 
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3 Spolupráce s dalšími složkami 

Při záchranných a likvidačních pracích je nutná spolupráce nejen s ostatními složkami IZS, 

ale také s inspektory Letecké amatérské asociace České republiky (dále jen „LAA ČR“), 

osobami z Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (dále jako „ÚZPLN“), 

výrobci ZS a je-li to možné, také s majitelem či provozovatelem letadla.  

3.1 Technický inspektor LAA ČR 

Při letecké nehodě se kromě složek IZS volá také technický inspektor LAA ČR. Tento 

inspektor má veškeré potřebné technické znalosti ohledně letadel, stejně tak zná způsob 

manipulace se záchranným systémem. Technický inspektor může významně pomoci 

jednotkám PO ohledně odborné konzultace o letounu. Nicméně problém spočívá v jeho 

dostupnosti, kdy v praxi často přijede až po zásahu složek IZS a přebírá vyšetřování nehody. 

3.2 ÚZPLN 

Stane-li se letecká nehoda s vážným zraněním či smrtí osob, přebírá vyšetřování Ústav pro 

odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Stejně jako inspektor technik LAA ČR mají i 

osoby z ÚZPLN potřebné informace ohledně letadel. Jelikož mají sídlo v Praze, je 

nepravděpodobné, že by se ÚZPLN podílel při zásahu jednotek IZS. 

3.3 Majitel (provozovatel) ultralehkého letounu 

Je-li při nehodě k dispozici majitel či provozovatel ULL, může výrazně pomoci jednotkám 

PO. Tento člověk má veškeré potřebné informace ohledně konkrétního ULL. Ví, kde je 

zastavěný ZS, zná umístění nádrží i akumulátoru. Může tedy výrazně pomoci konzultací při 

zásahu jednotek IZS. 

 

3.4 Výrobci záchranných systémů v ČR 

Tabulka 1 uvádí výrobce záchranných systémů v České republice. 
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Tabulka 1 Výrobci záchranných systémů 

Název firmy Stratos 07 s.r.o. U.S.H. Prague s.r.o. Galaxy Holding s.r.o. 

Sídlo Žilinská 17 

Na Folimance 13 

Praha 2 

120 00 

Vodňanská 2051/11 

Praha 9 

198 00 

Třída 1. máje 24 a 

Liberec 

460 01 

Telefon +420 603 451 819 

+420 603 416 872 

+420 281 918 828 

+420 602 307 648 

(english) 

+420 777 550 091 

+420 485 104 492 

Email info@stratos07.cz ushsro@seznam.cz milan@galaxysky.cz 
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Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala záchrannými systémy v ultralehkých letounech, 

jejich zástavbou, použitím a deaktivací v případě letecké nehody. V současné době na území 

České republiky působí tři významní výrobci těchto systémů, a to firmy Stratos 07, U.S.H. 

Prague s.r.o. a Galaxy Sky s.r.o. Tito výrobci tvoří významný podíl světové výroby těchto 

systémů. Každý záchranný systém má svá specifika, proto bylo nutné uvést požadavky 

každého výrobce samostatně. Dále jsem se zaměřila na Bojový řád a Konspekty odborné 

přípravy jednotek požární ochrany. Zjistila jsem absenci ohledně případné letecké nehody 

malého letadla, jelikož ani Bojový řád, ani Konspekty odborné přípravy leteckou nehodu 

neuvádějí. S ohledem na množství létajících ULL v České republice (přes 3000 ULL) bohužel 

nejsou nehody ojedinělé. 

 

Na základě prostudovaných materiálů jsem provedla rešerši literatury. Abych si prohloubila 

vědomosti o záchranných systémech, navštívila jsem také výrobce ZS společnost Stratos 07 

s.r.o., a danou problematiku s ním podrobně konzultovala. Provedla jsem FTA analýzu, ze 

které jednoznačně vyplynula chybějící informovanost složek IZS ohledně záchranných 

systémů.  Další konzultace směřovaly k HZS ČR a pyrotechnikovi PČR. Pomocí vlastních 

zkušeností z  praxe letecké instruktorky jsme sestavovali možné případy nežádoucí aktivace 

záchranného systému a jejich řešení.  

 

V současné době je mnoho ultralehkých letounů vybaveno záchranným systémem. Odborná 

veřejnost však není s tímto ZS seznámena, tedy ani potenciálním nebezpečím vzniklým 

v důsledku neodborné manipulace při letecké nehodě. Stanovila jsem proto pravidla, díky 

kterým se dá vyhnout problémům. A na základě těchto pravidel jsem sestavila návrh 

metodického listu Bojového řádu jednotek PO a také návrh Konspektu odborné přípravy 

jednotek PO pro případy leteckých nehod ultralehkých letounů. 

 

Tento materiál je možno využít jako podklad pro odbornou přípravu složek IZS, především 

pak jednotek HZS ČR. Jedná se o obecný postup činnosti složek IZS při letecké nehodě ULL 

zaměřený na všechny typy ultralehkých letounů s prioritou na bezpečnou manipulaci a 

deaktivaci ZS. Daná práce by mohla být základem pro tvorbu dalších odborných publikací 

určených složkám IZS pro případ leteckých nehod i jiných malých letadel, jako jsou kluzáky, 

sportovní letadla, vírníky a vrtulníky a sestavení odborných publikací určených složkám IZS.
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Seznam zkratek 

ADR Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

BAM Německý spolkový úřad pro výzkum a zkoušení materiálů 

Bundesanstaltfür Materialforschungund - prüfung 

DULV  Národní organizace UL létání 

Deutschen Ultraleicht flugverbandes 

FTA Analýza stromu poruchových stavů 

(Fault Tree Analysis - FTA) 

GŘ HZS ČR Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

IATA-DGR Mezinárodní asociace leteckých dopravců – nebezpečné zboží 

(International Air Transport Association – Dangerous Goods) 

IZS Integrovaný záchranný systém 

LAA ČR Letecká amatérská asociace ČR 

PČR Policie České republiky 

RID Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí 

SLZ Sportovní létající zařízení 

ÚCL Úřad pro civilní letectví 

UL 1 Pravidla provozu sportovních létajících zařízení 

UL 2  Požadavky letové způsobilosti SLZ 

ULL Ultralehké letadlo 

ÚZPLN Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod 

Vne Maximální nepřekročitelná rychlost 

ZS Záchranný systém 
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