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Anotace 

SARGOVÁ, Jana. Požární bezpečnost horkovzdušných balónů. Ostrava, 2014. 47 s. 

Diplomová práce. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. 

Vedoucí práce Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. 

 

Diplomová práce se zabývá posouzením požární bezpečnosti horkovzdušných balónů. První 

kapitola uvádí základní údaje o horkovzdušných balónech a jejich provozu, druhá technický popis 

balónu a třetí průběh letu. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na analýzu rizika vzniku požáru při provozu 

horkovzdušného balónu. V páté kapitole jsou pak uvedena preventivní opatření pro provoz 

horkovzdušných balónů a v šesté kapitole opatření represivní. Závěrem jsou shrnuty hlavní zdroje 

nebezpečí vzniku požáru na horkovzdušných balónech a hlavní zásady prevence a represe. Práce je 

určena pro lepší informovanost veřejnosti a pro případné využití jednotkami hasičských 

záchranných sborů. 

 

Klíčová slova: 

Horkovzdušný balón, palivo, palivový systém, požár, únik 

 

SARGOVÁ, Jana. Fire Safety of Hot Air Balloons. Ostrava, 2014. 47 p. Diploma thesis. 

VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, Fire Protection Engineering 

and Industrial Safety. Supervisor Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. 

 

The thesis deals with the assessment of fire safety of hot air balloons. The first chapter 

provides basic information about hot air balloons, the second chapter describes the technical 

description and the third part on the flight. The fourth chapter focuses on the analysis of the risk of 

fire during operation of hot air balloon. The fifth and the sixth chapter describes preventive and 

repressive measures for the operation of hot air balloons. Conclusion summarizes the main sources 
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to better inform the public and for potential use by fire rescue units. 
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Úvod  

Lety horkovzdušným balónem jsou dnes velmi rozšířenou a oblíbenou odnoží 

letectví. Především vyhlídkové lety se mezi lidmi těší vzrůstající oblibě. Nedílnou součástí 

balonového létání je zajištění bezpečnosti provozu a letu. Tato diplomová práce nahlíží na 

bezpečnost horkovzdušných balonů z hlediska nebezpečí vzniku požáru. 

Přestože nebezpečí vzniku požáru je vzhledem k manipulaci s otevřeným ohněm a 

použitému druhu paliva nezanedbatelné, doposud nikdo se analýzou zaměřenou právě na 

tento konkrétní druh rizika nezabýval. Cílem práce je proto určit kritické prvky pro 

nebezpečí vzniku požáru na soustavě horkovzdušného balónu, zhodnotit stávající 

bezpečnostní opatření a navrhnout jejich případné úpravy. 

Protože požadavky na certifikaci horkovzdušných balónů, jejich konstrukci, 

vybavení a provozní omezení jsou příliš obecné, mohou se balóny jednotlivých výrobců 

v detailech provedení lišit. Pro účel analýzy byl vybrán konkrétní typ balónu českého 

výrobce BALÓNY KUBÍČEK spol. s r. o. Výsledky práce lze ale v základě aplikovat na 

různé typy a provedení balónů.  
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Rešerše 

 

Cílem rešerše bylo zajistit informace z oblasti legislativy a odborné literatury a 

posléze se seznámit s technickou stránkou a zajistit praktické poznatky z provozu 

balónového létání. Protože v odborné literatuře jsou o balónovém létání pouze letmé 

zmínky a předpisy vztahující se k dané problematice jsou příliš obecné, oslovila jsem 

jednoho z předních světových výrobců horkovzdušných balónů - společnost BALÓNY 

KUBÍČEK spol. s r. o. 

Informace z oblasti legislativy byly čerpány prostřednictvím webových stránek 

Evropské agentury pro bezpečnost letectví [14] a Úřadu pro civilní letectví [21]. Byl využit 

zákon o civilním letectví [4] letecké předpisy řady L [3] . Požadavky na certifikaci 

horkovzdušných balónů, jejich konstrukci, vybavení a provozní omezení jsou uvedeny 

v předpisech [9] a [10] . 

Z důvodu absence odborné literatury zaměřené na předmět práce jsem teoretické 

poznatky z oblasti provozu a konstrukce horkovzdušných balónů čerpala zejména 

prostřednictvím webových stránek výrobců a provozovatelů [11],[12],[13] ,[15],[17],[20] 

[19] a z letových příruček a uživatelských manuálů výrobců [22],[23],[24],[26] ,[27] ,[28] 

[29]. Podstatnou část informací jsem získala prostřednictvím osobních konzultací a 

korespondence přímo s českým výrobcem horkovzdušných balónů [30], který mi také 

umožnil seznámení s praktickou stránkou balónového létání. 

 K provedení analýzy byly využity normy [5],[6],[7],[8], které se detailně zabývají 

konkrétními metodami analýzy. Dále byla využita publikace pojednávající o dynamice 

požáru [1] a bezpečnostní list palivové směsi [25]. Stěžejním zdrojem informací v oblasti 

bezpečnostní analýzy byly osobní konzultace s akademickým pracovníkem [31].  
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1. Horkovzdušné balóny 

 

Balóny jsou klasifikovány jako bezmotorová letadla lehčí než vzduch [3] . Zemskou 

přitažlivost překonávají aerostatickým vztlakem a k dopřednému pohybu využívají 

proudění vzduchu. Horkovzdušné balóny jsou v současné době v civilním letectví 

využívány ke sportovnímu létání, soukromému a pasažérskému létání (vyhlídkové lety) a 

pro reklamní účely. Lety se provádějí volné nebo upoutané. Při upoutaném letu je balón po 

celou dobu letu zajištěn v jednom místě. V rámci diplomové práce jsem se zabývala 

volnými lety. 

Typickým příkladem běžného balónového letu je hodina ve vzduchu s přeletem 

lokality rozlohy velkoměsta v délce 20 kilometrů. Zpravidla se pohybuje se ve výškách od 

0 m do 300 m. Nelze přesně určit, kam balón poletí a kde přistane, místo vzletu se vybírá s 

ohledem na směr a rychlost větru. Po celou dobu letu je balón monitorován doprovodným 

vozidlem a doprovod a pilot jsou po celou dobu letu stále na spojení [12],[30].  

 

1.1 Legislativa 

 

Základní právní rámec v oblasti dané problematiky tvoří zákon č. 49/1997 Sb., o 

civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů a letecké 

předpisy řady „L“. Požadavky na certifikaci horkovzdušných balónů, jejich konstrukci, 

vybavení a provozní omezení jsou uvedeny v předpisu CS-31HB - Certification 

Specifications for Hot Air Balloons, který je přílohou k Rozhodnutí výkonného ředitele 

Evropské agentury pro bezpečnost letectví č. 2009/005/R a dále v předpisu FAR Part 31 - 

Airworthiness standards: Manned free balloons, vydaném Federální leteckou správou 

Amerického ministerstva dopravy [21]. 
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1.2 Letová způsobilost 

 

Letová způsobilost balónu je schopnost všech částí balónu vykonávat svoji funkci 

v podmínkách definovaných průvodní technickou dokumentací po stanovenou dobu. 

Podmínkou zachování způsobilosti balónu/ části balónu je: 

 provádění předepsané údržby, kontrol a revizí; 

 dodržování postupů pro obsluhu a provozních omezení stanovených 

výrobcem; 

 provádění pokynů stanovených závaznými opatřeními k udržení nebo 

zvýšení způsobilosti balónu v provozu. 

Za provozní způsobilost balónu jsou v České republice odpovědni výrobci i 

provozovatelé [21]. 

 

1.3 Princip letu 

 

Balón využívá principu Archimédova zákona, podle kterého je těleso ponořené do 

tekutiny (kapaliny nebo plynu) nadlehčováno vztlakovou silou, rovnající se tíze tekutiny 

stejného objemu jako je ponořená část tělesa. U balónů se vztlaková síla nazývá nosností a 

zjednodušeně se její velikost rovná rozdílu mezi tíhou plynu v balonu a tíhou jím 

vytlačeného vzduchu. Logicky tedy nosnost balónu bude tím větší, čím větší bude rozdíl 

měrných vah plynu v balónu a okolního vzduchu a také čím větší bude objem balonu. 

Let se tedy uskutečňuje na základě rozdílu hustot vzduchu o různých teplotách. 

Vztlak tvoří ohřátý vzduch, který je lehčí než vzduch v okolním prostředí balónu. Aby 

balón vzlétl, je potřeba vzduch v obalu ohřát (obvykle se ohřívá na teploty mezi 80 a 100 

°C), pro uvedení do klesání se horký vzduch nechá vychladnout, popř. se proces urychlí 

odvětráním vypouštěcím ventilem. Kurs a rychlost letu určuje směr a síla větru. Vítr má v 

rozdílných výškových hladinách rozdílný směr, balón lze tedy řídit stoupáním nebo 

klesáním do příznivé vrstvy [12],[13] . 
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1.4 Vybraná provozní omezení 

 

Veškerá provozní omezení jsou stanovena výrobcem a uvedena v letové příručce. 

 

1.4.1 Povětrnostní podmínky 

Maximální rychlost přízemního větru pro vzlet a přistání volného balónu je 7,5 m/s. 

V praxi se při pasažérských letech dodržují hodnoty rychlosti větru do 5,0 m/s. Nad tuto 

hodnotu je již ovladatelnost balónu obtížná. Vzlet není povolen při nebezpečí vlétnutí do 

silného termického nebo vlnového proudění. Po vzlétnutí balónu do stoupavého proudu 

bouřkové oblačnosti vzniká riziko vynesení balónu do výšek s nedostatkem kyslíku, velmi 

nízkou teplotou a nebezpečnou turbulencí [22],[30] 

 

1.4.2 Teploty 

 Maximální přípustná teplota vzduchu obalu se řídí druhem textilie použité nad 

třetím horizontálním popruhem: 

 nylon s polyuretanovým zátěrem: max. 110 °C; 

 polyester s polyuretanovým nebo akrylátovým zátěrem: max. 124 

°C. 

Pokud je použito více druhů textilie, je maximální přípustná teplota vzduchu v obalu 

stanovena podle nejnižší z nich. Vznikne-li podezření, že byla výrazně překročena 

maximální přípustná teplota, je nutno provést pevnostní zkoušky textilie obalu. Teplota 

může být měřena kontinuálně prostřednictvím letového přístroje nebo se pro signalizaci 

překročení maximální přípustné teploty používá tavná pojistka. Ta je uchycena v místě, 

kde se předpokládá maximální zatížení tkaniny při topení [22]. 
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1.4.3 Rychlost stoupání a klesání 

Tyto údaje se stanovují na základě letových zkoušek balónů při použití 

obvyklé techniky pilotáže a jsou schvalovány leteckým úřadem. Maximální 

rychlost stoupání a klesání se liší dle typu balónu. Pro základní typy balónů určené 

k soukromému a pasažérskému létání jsou určeny následující omezení: 

 maximální rychlost stoupání: 4,0 m/s; 

 maximální rychlost klesání: 6,5 m/s [22]. 

 

1.4.4 Hmotnost a nosnost 

 Maximální vzletová a minimální přistávací hmotnost je různá pro různé typy 

balónů a je dána výrobcem. Maximální nosnost je určena fyzikálně a závisí na velikosti 

obalu (jeho objemu) a na rozdílu teplot uvnitř a vně obalu. Pilot musí dodržet menší z 

hodnot [9],[22].  

 

1.4.5 Palivo a palivové láhve 

 Schváleným druhem paliva je propan a propan-butan při daných tlacích [22]: 

 maximální přípustný tlak paliva: 12 bar; 

 minimální přípustný tlak paliva: 3 bar. 

 

Minimální množství paliva při vzletu představuje jedna plná palivová lahev na jednu 

hořákovou jednotku. V případě užití pouze jedné samostatné hořákové jednotky 

představuje minimum paliva pro vzlet dvě plné palivové lahve. Množství paliva (hmotnost) 

v lahvích se zjišťuje vážením nebo pomocí ventilu maximální úrovně hladiny paliva. 

Palivové láhve musí být pevně upoutány ke koši. Nesmí být vystaveny přímému 

působení plamene a slunečního záření. Při nárůstu teploty dochází k expanzi paliva a 

zvýšený tlak může způsobit otevření přetlakového ventilu a únik plynu [22].  
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1.4.6 Posádka a náklad 

Posádku vždy tvoří pilot, počty dalších osob se liší dle velikosti koše a jsou omezeny 

výrobcem [22]. 
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2. Technický popis balónu 

 

Balón tvoří proutěný koš pro posádku, hořák připojený na zásobníky paliva a obal, 

tedy textilní část obsahující ohřátý vzduch. Použité materiály a design jednotlivých částí 

balónu se u jednotlivých výrobců mohou lišit, musí ale být navzájem kompatibilní a musí 

vyhovovat certifikačním specifikacím a být schváleny příslušným úřadem (EASA – 

European Aviation Safety Agency). 

K popisu byly využity materiály českého výrobce BALÓNY KUBÍČEK spol. s r. o. 

 

 

Obrázek 1 Nákres balónu [12] 
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2.1 Obal 

 

Obal je hlavním dílem balónu. Je nositelem výrobního čísla letadla a poznávací 

značky. Z pohledu letecké legislativy je považován za letadlo (zatímco koše, hořáky a 

palivové láhve za letadlové díly). Tvar obalu je navržen tak, aby byly zajištěny dobré 

letové vlastnosti, dostatečná bezpečnost a životnost textilie. 

Obal balónu se skládá z pláště a zařízení pro vypouštění vzduchu.  

 

2.1.1 Plášť  

 Plášť obalu bývá šitý z neprodyšné polyesterové nebo polyamidové tkaniny a 

opatřen polyuretanovým zátěrem. U materiálu použitého na obal musí být průkazné, že při 

naplnění a letu nepodporuje trvalé hoření při zapálení hořákem. Tvar pláště je navržen tak, 

aby veškerá zatížení od hmotnosti koše přenášely svislé nosné popruhy, tkanina přenáší 

pouze horizontální síly. Plášť je sešit z poledníků, jednotlivé poledníky jsou sešity 

z panelů, tj. dílců textilie. Spodní okraj pláště obalu bývá ušitý z textilie se sníženou 

hořlavostí (např. Nomex). Nosné popruhy jsou ve spodní části pláště zakončeny ocelovými 

lany, které se pomocí karabin se zámkem připojují ke koši.  

 

2.1.2 Zařízení pro vypouštění vzduchu 

 Pro vypouštění vzduchu během letu a při přistání je u obalů standardně používán 

paraventil. Pro rychlé vypouštění vzduchu při přistání jsou obaly vybaveny systémem 

rychlého vypouštění vzduchu. 

Paraventil  

Paraventil je uzávěr vypouštěcího ústí tvaru kulatého padákového vrchlíku. Ve středu 

vypouštěcího ústí je paraventil držen centrovacími šňůrami uvázanými k plášti obalu. Po 

naplnění obalu je paraventil vnitřním přetlakem přitlačován na okraj pláště obalu a těsně 

uzavírá vypouštěcí ústí. Otevírá se tahem za ovládací lano paraventilu přes kladky a 
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ovládací šňůry uvázané na okraji ventilového panelu. Po uvolnění ovládacího lana se 

paraventil sám vrací do uzavřené polohy. 

 

 

 

 

Obrázek 2 Ovládání paraventilu [12] 

 

Systém rychlého vypouštění vzduchu  

 Systémem rychlého vypouštění vzduchu je uzávěr vypouštěcího ústí umožňující 

dvojí způsob vypouštění vzduchu z obalu. V principu se jedná o klasický paraventil 

doplněný dalšími ovládacími šňůrami tak, aby bylo možné jeho stažení směrem do středu 

obalu a opětovné roztažení do původní polohy.  
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 Rotační ventil 

 Rotační ventil je plachta se žebry přišitá na plášti obalu a těsně zakrývající 

vyztužený otvor v oblasti rovníku. Odtažením okraje plachty uniká vzduch vzniklou 

štěrbinou z obalu a vytváří horizontální tečnou sílu natáčející obal do požadovaného 

směru. Rotační ventil je ovládán pomocí ovládacích lan rotačního ventilu. Po uvolnění lana 

se ventil vrací do uzavřené polohy díky vnitřnímu tlaku vzduchu. 

 

2.1.3 Vybavení obalu 

 

Korunové lano 

 Korunové lano je lano nebo popruh připojený ke korunovému kruhu. Používá se 

k zajištění polohy obalu při plnění a přistání. 

Zástěrka 

 Zástěrka je trojúhelníková nebo kruhová plachta ušitá z textilie se sníženou 

hořlavostí a zavěšená do poutek na ústí obalu. Zástěrka chrání plamen hořáku před 

účinkem větru a pomáhá udržet dostatečný tlak v balónu při plnění za větru.  

Tavná pojistka 

Tavná pojistka slouží k signalizaci překročení maximální přípustné teploty v obalu. 

Je uchycena v místě, kde se předpokládá maximální zatížení tkaniny při topení. Nejčastěji 

dochází k pádu tavné pojistky při uvedení balónu do stoupání, protože dochází 

k intenzivnímu topení. Nežádoucím jevem je prudké zvýšení spotřeby paliva. 

Na Obrázku 3 je tělo tavné pojistky, jedním kroužkem se pojistka upíná do obalu, na 

druhý kroužek se upíná barevný praporek. 
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Obrázek 3 Tělo tavné pojistky typu „ML-01“ 

 

2.2 Koš  

 

Koš nese a chrání osoby v balónu během letu a při přistání. Upevňují se v něm lahve 

s palivem a výstroj. Do kovových nástavců koše se nasazují pružné podpěry nesoucí hořák. 

 

2.2.1 Těleso koše 

 Koš tvoří rámová konstrukce z oceli, která je doplněna ratanovým výpletem. 

Podlaha koše bývá z překližky s voděodolnou úpravou. Dno koše je opatřeno otvory pro 

odvod kapalin a par. Na spodní straně podlahy jsou krycí lišty z tvrdého dřeva, které slouží 

jako výztuhy a chrání před poškozením nosná lana. Horní okraj tělesa koše je očalouněn 

kůží. Ve stěnách koše jsou otvory k připevnění poutacích popruhů pro uchycení 

palivových lahví a otvory pro usnadnění nastupování do koše. Na vnitřních stěnách koše 

jsou držadla ze silného lana určená pro držení posádky při přistání. Ve spodní části vnější 

strany bývají držadla usnadňující manipulaci s košem. Koš může být opatřen dvířky. 

Podlaha koše nesmí vyčnívat mimo boční stěny. Vnitřní výška koše má být alespoň 1,10 m 

(ochrana osob před vypadnutím). Minimální podlahová plocha na jednoho pasažéra je 0,25 

m
2
. 
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2.2.2 Nosná lana 

 Nosná lana jsou vysoce pevná ocelová lana s drátěnou duší. Jsou vedena stěnou 

koše a pod podlahou. Jejich konce jsou zalisovány nebo zapleteny do oka. 

 

2.2.3 Podpěry hořáku 

 Podpěry hořáku jsou provedeny buď jako zásuvné pružné tyče nebo jako sklopné 

rámy, v obou případech uchycené do kovových nástavců koše. Podpěry jsou opatřeny 

měkkými koženými rukávy, které chrání posádku před zraněním a nosná lana a hadice 

hořáku před zachycením a poškozením při přistávání balónu. 

 

 

Obrázek 4 Koš s hořákem [12] 
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2.3 Hořák  

 

 Ohřev vzduchu v obalu zajišťuje atmosférický difúzní hořák, který je zálohován 

samostatně ovládaným tichým hořákem a spolu se zapalovacím hořákem tvoří hořákovou 

jednotku. Hořák sestává z jednoho nebo více hořákových jednotek a rámu hořáku. Před 

účinkem ohně a kondenzátu je posádka chráněna ochrannými kryty, které současně tvoří 

těleso hořáku. 

 

  

Obrázek 5 Dvou-jednotkový hořák [12] 

 

2.3.1 Hlavní letový hořák 

 Do hlavního letového hořáku je palivo přiváděno z kapalné fáze palivové lahve 

hadicí přes letový ventil do spirály výparníku. Výparník je spirála vyrobená z bezešvých 

nerezových trubek. Odtud zplyněné palivo prochází přes trysky do spalovacího prostoru, 

kde se difúzně směšuje se vzduchem a hoří. Zapálení hlavního letové hořáku je zajištěno 

zapalovacím hořákem. Kontrola tlaku paliva je zajištěna manometrem (viz Tabulka 1). 
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Tabulka 1 Značení manometru [22] 

 

2.3.2 Zapalovací hořák 

 Zapalovací hořák spaluje plynnou fázi topného plynu, která je odebírána buď hadicí 

plynné fáze přímo z palivové lahve do trysky hořáku, nebo hadicí kapalné fáze přes 

reduktor tlaku do trysky. Jedná se o tzv. jedno-hadicový nebo dvou-hadicový systém. 

V současnosti je upřednostňován jedno-hadicový systém [30]. Plamen hořáku se zapaluje 

pomocí vestavěného piezozapalování, zápalkami nebo prodlouženým zapalovačem. Výšku 

plamene lze regulovat nastavením škrticích kroužků pro přisávání vzduchu.  

 

2.3.3 Tichý hořák 

 Při použití tichého hořáku je palivo kapalné fáze přiváděno stejnou přívodní hadicí 

jako do hlavního hořáku přes uzavírací ventil přímo do trysky a jako kapalina vstřikováno 

do spalovacího prostoru. Účinnost spalování a výkon je oproti hlavnímu hořáku nižší, ale 

intenzita hluku klesne asi na polovinu. Spektrum hluku je posunuto do oblasti nižších 

kmitočtů, které jsou lidmi i zvířaty subjektivně vnímány mnohem lépe než kmitočty 

vysoké. V případě poruchy hlavního letového hořáku slouží tichý hořák jako záložní. 

 

Přístroj  Červená 

radiální čára 

Dolní mez 

[bar] 

Žlutý oblouk  

Rozsah 

zvýšené 

pozornosti 

[bar] 

Zelený 

oblouk 

Normální 

provoz 

[bar] 

Žlutý oblouk 

Rozsah 

zvýšené 

pozornosti 

[bar] 

Červená 

radiální čára 

Horní mez 

[bar] 

Manometr 

tlaku paliva 

3 3-4 4-11 11-12 12 



 

16 

 

 

Obrázek 6 Vnitřní pohled do hořákové jednotky 

 

 

2.3.4 Rám hořáku 

 Rám hořáku je robustní trubková konstrukce z nerezové oceli zachycující 

horizontální síly od nosných lan obalu. V rámu hořáku jsou zavěšeny hořákové jednotky. 

Rám hořáku se nasouvá na podpěry nebo sklopné rámy koše. 

 

2.4 Palivové lahve 

 

Zkapalněný plyn potřebný pro provoz hořáku je přepravován v palivových 

lahvích. Na lahvích jsou umístěny ventily pro odběr kapalné fáze, u lahví typu 

„Master“ také plynné fáze. Naplnění lahve signalizuje ventil maximální úrovně 

hladiny. Lahve jsou vybaveny plovákovým snímačem a ukazatelem množství paliva 

(většinou pro posledních 40 % obsahu paliva), lahve umožňující odběr plynné fáze jsou 
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navíc vybaveny redukčním ventilem. Všechny ovládací prvky jsou umístěny tak, aby 

byly chráněny ochranným límcem [22],[30]. 

 

 

Obrázek 7 Schéma palivové lahve typu „Master“ [23] 

 

2.5 Výstroj balónu 

 

Veškerá výstroj použitá v balónech musí být schváleného typu.  

 Výškoměr; 

 Variometr - přístroj k měření rychlosti vertikálního letu (rychlost, jakou 

letoun mění výšku); 

 Palivoměr alespoň na jedné hlavní lahvi; 

 Tavná pojistka; 

 Hasicí přístroj (práškový o min. kapacitě 2 kg, nebo jiný s rovnocenným 

hasebním účinkem a kapacitou); 

 Ohni odolná tkanina (hasicí rouška). 



 

18 

 

Pro provoz v řízeném prostoru je povinnou součástí výbavy letecká radiostanice. 

Nepovinným prvkem výbavy může být přístroj GPS [12]. 
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3. Průběh letu  

 

Samotnému letu předchází výběr vhodného startoviště a vyhodnocení příhodných 

meteorologických podmínek. Podmínky pro klidný let balónem splňuje obvykle ranní a 

podvečerní klidné počasí, nejlépe dvě hodiny po východu slunce a dvě hodiny před 

západem slunce. V poledne letních dnů pálící slunce způsobuje termické vertikální 

proudění se silnými větrnými poryvy, proto se v tuto dobu nelétá. Lety jsou za určitých 

podmínek možné i v noci. Místem vzletu může libovolná plocha velikosti čtverce o straně 

30 – 50 m (např. louka, hřiště) a je potřebný souhlas majitele pozemku. 

 

3.1 Předletová příprava a vzlet 

 

Na stanovené místo přijede posádka s balónem. Po vybalení se kompletují jednotlivé 

části. Ke koši se připevní palivové láhve a hořák a propojí se hadicemi. Hadice se vedou 

podél krátké stěny koše a podél tyčí rámu. Pilot provede předletovou kontrolu. Sleduje se 

případný únik plynu ve spojích, funkčnost všech ventilů a hořáků, nastaví se správná výška 

plamene a zkontroluje tlak plynu v láhvích. Poté se vytopí plyn z hadic a zhasnou se pilotní 

plamínky. Ventily na připojených láhvích zůstávají otevřené. Dále probíhá kontrola a 

nastavení letových přístrojů a zkouška spojení vysílačkou. Provede se také školení 

pasažérů. Poté se koš položí na zem do startovací polohy a připojí se obal balónu. Při 

připojování se kontrolují karabiny a lana, lana se nesmí křížit. Obal balónu se roztáhne v 

celé délce směrem po větru a zahájí se plnění studeným vzduchem s pomocí ventilátoru. 

Proud vzduchu by měl mířit tak, aby nestrhával plamen. Pilot ventilátor během nafukování 

reguluje. Ventilátor běží i po dobu zvedání obalu, kdy plní také funkci ochlazování ústí. 

Správný moment vypnutí ventilátoru je ve chvíli, kdy se plnící ústí balónu zvedne ze země.  

Když je obal dostatečně naplněn, vstoupí pilot do položeného koše, zapálí oba pilotní 

hořáky a může začít vytápět obal. Topí se podle velikosti obalu, síly větru a výkonu 

hořáku. Topení probíhá přerušovaně, hořákem se může i kroužit, aby se teplo rozehnalo 
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všemi směry. Když se obal začne zvedat, pilot zacouvá do koše, drží se hořáku, topí 

doprostřed ústí a sleduje plamen, aby nepropálil do obalu díru. Závěrečné topení do 

zvedajícího se balónu je intenzivní. Pilot dotápí obal (aby nespadl), kontroluje funkci 

vypouštěcích otvorů obalu, stav pláště (poškození, díry), karabin a lan a upevnění výstroje 

a palivových láhví v koši. Poté pilot vyzve pasažéry k nastoupení do koše. Nastupuje se z 

návětrné strany koše, pozice pilota v koši je poblíž výstroje, u většiny palivových láhví a u 

ovládacích lan obalu. Je otočený ve směru letu, pasažéři stojí čelem ven z koše. Pro vzlet 

pilot vytápí obal až do vyvážení balónu, po zvednutí ze země se zaznamená čas startu. 

 

Obrázek 8 Vytápění obalu 
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3.2 Let 

 

V průběhu letu se balón řídí topením a ventilováním. Při letu v nižších výškových 

hladinách se pilot obvykle orientuje podle vzdáleného horizontu, ve vyšších hladinách je 

nezbytné využití letového přístroje. Balón se udržuje v hladině topením jedním hořákem v 

pravidelných intervalech. Před uvedením do stoupání se zkontroluje prostor nad balónem, 

samotné stoupání se začne delším topením jedním hořákem a poté se udržuje pravidelným 

topením. Zastavení stoupání je delší pauzou v topení. Na vrcholu stoupání je třeba balón 

stabilizovat krátkým zatopením. Před klesáním se zkontroluje prostor pod balónem, do 

klesání se balón uvede delší pauzou v topení, nebo ventilováním. Pro ustálení rychlosti 

klesání se provádí jedno delší zatopení, poté se pravidelně topí jedním hořákem. Klesání se 

zastaví razantním zatopením jedním nebo dvěma hořáky.   

Důležitou součástí letu je tzv. palivový rozpočet, tedy systém rozvržení odběru 

paliva z láhví v souvislosti s jejich umístěním v koši. Např. při použití 3 láhví se nejdříve 

vytápí z láhve u pilota, poté ze vzdálené láhve a naposledy z druhé láhve u pilota. Láhve se 

nevyužívají celé, ale pouze cca do 15 % zbývajícího objemu.  

Při přepojování se nejdříve uzavře odpojovaná láhev, vypustí se palivo z hadice 

vytopením plynu v hořácích, přešroubuje se láhev a zkontroluje těsnost, otevře se nová 

láhev, zapálí pilotní plamen, zkontroluje funkčnost hořáku. Čas výměny láhve se 

zaznamená a uváží se spotřeba paliva a doba doletu.  Přepojování láhví usnadňuje použití 

T-propojky. Při přepojování je vždy otevřena pouze jedna láhev, nejdříve se uzavře 

prázdná láhev a teprve potom se otevře plná. Opět se provede kontrola funkce a zaznamená 

se čas.  

 

3.3 Přistání 

 

Pro přistání se vybere dostatečně velká plocha bez rizika silného proudění a 

turbulencí a dostupná pro doprovodné vozidlo. Ve směru letu musí být alespoň jedna 

náhradní varianta přistání. Pilot vysílačkou informuje o vybraném místu přistání doprovod. 
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Během klesání se balón natočí zástěrkou napřed a zahájí se klesání na přistání. Ve výšce 

cca 10 m nad zemí se podrovná, pilot upozorní pasažéry na přistání, zkontroluje jejich 

správnou přistávací pozici a upevnění výstroje. Při finálním klesání se koriguje natočení 

balónu, ve výšce cca 1 m nad zemí se podrovná a otevře se zařízení pro vypouštění 

vzduchu. Normální přistání (do rychlosti cca 4 m/s) je s balónem nad hlavou, koš zůstane 

stát. Ještě před úplným vyfouknutím je potřeba uzavřít zařízení pro vypouštění vzduchu, 

aby nedošlo k překlopení koše nebo ke spadnutí obalu na koš a hořáky. Po přistání se 

zhasnou hořáky a uzavřou láhve, posádka může opustit koš. Poté se stáhne, odepne a sbalí 

obal, vypustí plyn z hadic, odšroubují se a společně se sundaným hořákem se zabalí. 

Všechny části balónu se naloží k odvozu, zkontroluje se stav místa přistání a provede se 

záznam letu do palubního a pilotního deníku a posádka odjíždí. 
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4. Analýza rizika vzniku požáru 

 

Jelikož jsou certifikační specifikace pro horkovzdušné balóny velmi obecné, mohou 

se návrhy, konstrukce a použité materiály u jednotlivých výrobců lišit. Analýza rizika 

vzniku požáru je provedena pro konkrétní typ balónu ve fázi provozu (užívání) a pro 

prostředí užívání v České republice. Ve své podstatě ji lze aplikovat i na jiné typy balónů, 

s přihlédnutím k specifickým provozním úpravám. 

 

4.1 Cíl analýzy 

 

Cílem analýzy je posouzení rizika vzniku požáru na soustavě horkovzdušného 

balónu, tedy nalezení kritických prvků, stanovení možných scénářů a následné zhodnocení 

a případná úprava stávajících bezpečnostních opatření. 

 

4.2 Použité metody analýzy 

 

K analýze bylo využito kombinace více metod. Níže je uveden jejich základní popis. 

 

FMEA – Analýza příčin a následků poruch 

Metoda sestavuje tabulku příčin poruch a jejich následků na systém. Identifikuje 

jednoduché poruchy, které mohou významně přispívat k havárii. Může být provedena 

jedním analytikem, ale měla by být zkontrolována jiným. Výsledkem je kvalitativní 

systematický seznam zařízení, jejich poruch a následků, s možností kvantifikace. Zahrnuje 

i odhad nejhorších případů následků. Obvykle je dokumentována v tabulkové formě [7].  
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HAZOP – Analýza nebezpečnosti a provozovatelnosti 

Metoda vyvinutá k identifikování a hodnocení nebezpečí v procesu a k identifikování 

operačních problémů. Používá se nejčastěji během nebo po projektové fázi procesu, 

úspěšně je využívána i na existující procesy. Interdisciplinární tým (5 - 7 lidí) využívá 

tvořivých, systematických kroků k odhalování odchylek od projektu, které mohou vést k 

nežádoucím následkům. K odhalování se využívá tzv. klíčových slov, které se kombinují s 

procesními parametry. Výsledky týmové diskuse se zapisují do tabulky, kde jednotlivé 

sloupce představují příčiny, následky a ochranné prostředky pro odchylky procesu. 

Nevýhodou této metody je její vysoká náročnost na čas a pracnost [6]. 

 

FTA – Analýza stromem poruch 

Deduktivní metoda, která vyhledává jednotlivé havárie nebo systémové poruchy a 

určuje příčiny těchto událostí. FTA je grafický model různých kombinací poruch zařízení a 

lidských chyb, které mohou vyústit v hlavní systémovou poruchu nazývanou „vrcholová 

událost“. Studii může provádět jeden nebo více analytiků, kteří mohou doporučit 

bezpečnostní zlepšení procesu [5].  

 

ETA – Analýza stromem událostí 

Metoda graficky vyjadřuje možné výsledky havárie vyplývající z iniciační události. 

Výsledkem jsou havarijní sekvence, řada poruch a chyb vedoucích k havárii (posuzuje se 

úspěch nebo porucha funkce systému). Havarijní sekvence představují logickou kombinaci 

událostí, mohou být převedeny do modelu stromu poruch a dále kvantitativně hodnoceny. 

[8]. 

 

4.3 Výběr a popis systému 

 

Pro účel analýzy je použit nejběžněji používaný balón typu BB30Z vyrobený 

společností BALÓNY KUBÍČEK spol. s r. o. Balón je určený pro privátní létání, posádku 
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tvoří pilot a 3 další osoby. Objem obalu je 3000 m
3
. Balón odpovídá popisu v kapitole 2, 

níže jsou uvedeny specifikace pro palivový systém. 

 

4.3.1 Hořák 

Je použit 2-jednotkový hořák typu Ignis na fixním rámu. Každá jednotka pracuje 

samostatně a má vlastní přívod paliva, ovládání obou jednotek je možno jednou rukou. Při 

selhání jedné hořákové jednotky slouží druhá jako záložní. Spotřeba paliva závisí na 

teplotě v obalu, nákladu, teplotě okolí, manévrování a výšce letu. Průtok paliva je cca 8 kg 

/min při tlaku 7,5 bar [30],[23]. 

 

Tabulka 2 Parametry hořáku [23] 

Velikost obalu 
Spotřeba při 100 °C 

[kg/hod. letu] 

Vytrvalost na 1 láhev 

30 kg 

[min.] 

BB30Z 36 - 45 40 - 50 

 

 

Obrázek 9 Schéma hořákové jednotky 
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4.3.2 Palivová láhev 

Jsou použity 3 nízkotlaké svařované palivové lahve typu VA70 v provedení Standard 

(odběr kapalné fáze paliva). Výrobcem je společnost THEO SCHROEDER fire balloons 

GmbH. Láhev odpovídá požadavkům Směrnice Rady 1999/36/ES ze dne 29. dubna 1999 o 

přepravitelném tlakovém zařízení a má platný EASA typový certifikát opravňující 

k použití v letectví. Lahev je vyrobena z nerezové oceli, stěna tloušťky 2 mm. Vnitřní 

objem je 70 l a využitelná kapacita je 30 kg kapalného paliva. Hmotnost prázdné láhve je 

cca 19 kg. Maximální přípustný provozní tlak v láhvi je 12 bar. Kapalné palivo je 

odebíráno z dolní části palivové láhve přes vnitřní trubici. Přívod paliva (1) se uzavírá 

kulovým kohoutem. Vývod je osazen koncovkou se šroubovým spojením. Palivová láhev 

je vybavena palivoměrem (2), který měří množství paliva v posledních 40 % obsahu láhve 

a šroubovým ventilem maximálního plnění (3). Bezpečnostním prvkem je pojistný ventil 

(4). Láhve jsou vybaveny polstrovaným voděodolným obalem šíře min. 25 mm. [19] [30]. 

 

Obrázek 10 Palivová láhev (1 – odběr kapalné fáze; 2 – palivoměr; 3 – ventil 

maximálního plnění; 4 – pojistný ventil) 
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Plnění láhve probíhá při otevřeném ventilu maximálního plnění, ze kterého po dobu 

plnění uniká malé množství paliva. Ve chvíli, kdy je láhev naplněna na 80 procent její 

kapacity (tedy 30 kg paliva), začne z ventilu maximálního plnění tryskat kapalina. Obsluha 

ventil uzavře a uzavře přívod paliva [30]. 

 

4.3.3 Hadice  

K vedení paliva z palivové láhve k hořáku jsou použity středotlaké hydraulické 

hadice Parker 426-ST (EN 857 2SC/ ISO11237 Typ SC) délky 2650 mm s vnitřním 

průměrem 10 mm a minimálním poloměrem ohybu 90 mm. Hadicovina je konstruována 

tak, aby odolávala přetlaku, mechanickému poškození, působení přepravovaného média a 

okolním vlivům. Hadice sestává z vnitřní nitrilové duše s rozšířenou snášenlivostí ke 

kapalinám, dvojitého ocelového opletu a vnějšího pláště ze syntetické pryže se speciálním 

polyetylenovým povlakem. K propojení láhví slouží tzv. T-propojka [30].  

 

Obrázek 11 Detail koncovky hadice a vedení hadic rukávem 
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4.3.4 Palivo 

V České republice se jako palivo pro balóny využívá převážně LPG, směs propan-

butan. Podíl propanu a butanu se liší, na našem území se používá tzv. zimní a letní směs. 

 

Tabulka 3 Používané typy směsi PB [18]  

Typ směsi Podíl propanu 

[%] 

Podíl butanu 

[%] 

Zimní  60 40 

Letní 40 60 

 

V normálním stavu je to plyn bez barvy a zápachu, pro jeho snazší rozpoznání se ale 

odorizuje (přidávají se do něj zapáchající plyny). Plyn je těžší než vzduch, takže se usazuje 

na nejnižším místě terénu. Směs je extrémně hořlavá, její únik vytváří požární nebezpečí. 

Zapálení je možné působením horkých povrchů, jiskrou (i jiskra elektrostatické elektřiny) 

nebo otevřeným plamenem. Působením ohně může dojít k explozi tlakové nádoby. Směs 

par se vzduchem může tvořit výbušnou směs. V kapalném stavu zaujímá pouze 1/260 

plynného objemu. Při volné expanzi z tlakové lahve se plyn prudce ochlazuje. Vybrané 

vlastnosti jsou uvedeny v tabulce níže [25]. 
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Tabulka 4 Vybrané vlastnosti PB (LPG) [25] 

Hořlavost  Extrémně hořlavý 

Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu Dle složení -42°C (propan) až -0,5°C 

(butan), v průměru do -13°C 

Bod vzplanutí < -104 až -74 ºC podle složení 

Horní/dolní mez výbušnosti 9,5 / 1,8 (% obj.) 

Relativní hustota páry dle složení 1,562 – 2,091 (vzduch = 1) 

Teplota samovznícení 430 až 490 ºC podle složení 

Výhřevnost kapalná fáze: dle složení 46,34 – 47,70 

MJ/kg 

plynná fáze: dle složení 93,57 – 123,55 

MJ/m
3
 

 

 

4.4 Vrcholová událost 

 

Vrcholovou událostí je požár. Požár je nežádoucí hoření. Aby k hoření došlo, je 

potřeba přítomnosti: 

 hořlavé látky; 

 oxidačního prostředku; 

 zdroje zapálení s dostatečným množstvím energie a vysokou 

teplotou.   

K přerušení hoření dojde vyloučením alespoň jednoho z uvedených prvků [1].  

Hořlavou látkou je v našem případě palivo (LPG), oxidačním prostředkem 

atmosférický vzduch, zdrojem zapálení může být plamen, tepelné záření nebo elektrický 

výboj. Hoření je pro systém horkovzdušného balónu žádoucí pouze v prostoru hořáku, 



 

30 

 

v jakémkoliv jiném místě systému představuje nebezpečí. K hoření mimo hořák může dojít 

především únikem paliva z palivového systému a jeho následnou iniciací nebo přenesením 

plamene. Právě na tuto situaci jsem se podrobněji zaměřila v další části analýzy.  

 

4.5 Nebezpečí vzniku požáru 

 

Možné zdroje nebezpečí jsem rozdělila podle fází provozu. 

 

4.5.1 Nebezpečí vzniku požáru na zemi 

K požáru může dojít ještě před samotným vzletem balónu. Největší nebezpečí je ve 

fázi předletové přípravy a při přistání, ale ani nebezpečí při skladování a přepravě nelze 

zanedbat. 

Skladování a přeprava 

Jak při skladování tak při přepravě představuje největší riziko naplněná palivová 

lahev. Požár může zapříčinit nedodržení předpisů pro skladování a přepravu nádob se 

zkapalněnými ropnými plyny.  

Další riziko představuje nedodržení pokynů pro údržbu, manipulaci a opravu součástí 

horkovzdušného balónu udané výrobcem. Může dojít k vniknutí cizích těles a nečistot do 

součástí nebo k jejich mechanickému poškození, což následně zapříčiní únik paliva nebo 

selhání funkce systému.  

Předletová příprava 

Ve fázi předletové přípravy probíhá manipulace s otevřeným ohněm, nelze již tedy 

vyloučit iniciační zdroj ve formě plamene. Reálné riziko představuje únik paliva 

z palivového systému nebo zapálení materiálů plamenem hořáku. Při předletové přípravě 

se provádí předletová prohlídka a zkoušky funkčnosti systému, nebezpečí by mohlo 

vyplynout z nedodržení postupu, nedbalosti nebo úplného zanedbání kontroly. 

Riziko může nastat s ohledem na meteorologické podmínky a místo vzletu. Zvýšené 

ostrahy by se mělo dbát v suchých letních dnech. Při vytápění obalu hořákem může dojít 
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k zapálení porostu a za vhodných podmínek k rychlému šíření požáru. K omezení tohoto 

rizika je vhodné použití plachty nebo alespoň zástěrky z textilie se sníženou hořlavostí. 

Povětrnostní podmínky mohou zapříčinit také přeskok plamene. Uhasnutí plamene hořáku 

by představovalo riziko v případě, že by zůstal otevřen palivový okruh, palivo by unikalo 

do prostoru a následně došlo k jeho iniciaci. 

Přistání  

Přistání se za normálních podmínek provádí s balónem nad hlavou a koš zůstává stát, 

hořák se zhasíná až po přistání. Riziko nastává při pádu obalu na ještě zapálený nebo 

nevychladnutý hořák, nebo pokud dojde k překlopení koše se zapáleným hořákem, kdy 

hrozí zapálení přilehlého porostu. Při tvrdém dopadu hrozí poškození částí palivového 

systému, únik paliva a následný požár. Nebezpečné situace mohou vznikat především za 

silného větru. Ten je nejen příčinou nestandardního přistání, ale také značně komplikuje 

průběh již vzniklého požáru a může přispívat k jeho šíření. Pro nestandardní podmínky 

přistání jsou stanoveny nouzové postupy uvedené v letové příručce. Ve všech případech 

nestandardního typu přistání je vhodné zahasnout hořák ještě před přistáním. 

 

4.5.2 Nebezpečí vzniku požáru ve vzduchu 

 Hlavním iniciačním zdrojem je plamen hořáku, který je nezbytný pro správnou 

funkci celého systému balónu a proto ho nelze vyloučit. Nebezpečí opět představuje únik 

paliva. Lze předpokládat, že množství uniklého paliva nebude velké a ve většině případů 

dojde k rozptylu do prostoru.  

Přepojování palivových láhví 

K úniku paliva a následnému požáru může dojít při přepojování palivových lahví a to 

především nedodržením postupu a nedbalostí (otevírání a zavírání ventilů, nedotažení 

spojů). Riziko lze snížit použitím T-propojky.  

Střet s elektrickým vedením 

Zvláštní riziko představuje střet balónu s elektrickým vedením. Značná část balónu je 

z vodivých materiálů – nosná lana, rám koše a hořáku i samotný hořák, palivové lahve. Při 

přiblížení nebo při přímém střetu s elektrickým vedením může dojít ke zkratu 
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a obloukovému výboji. Ke střetu může dojít při vzletu nebo při přistání a záleží na tom, ve 

které části balónu ke kontaktu dojde. Příznivější je případ kontaktu s vedením v oblasti nad 

rovníkem obalu, který je málo vodivý a lze předpokládat nejvýše spálení obalu. V nižších 

částech balónu je množství vodičů a vzniklý výboj zde může zapříčinit přetavení nosných 

lan, protržení palivového vedení a palivových láhví a vznik požáru.  

 

4.6 Kritické prvky systému 

 

Z hlediska rizika vzniku požáru jsme klíčovým prvkem systému horkovzdušného 

balónu určila palivový systém, který pracuje s množstvím extrémně hořlavé látky a 

otevřeným řízeným plamenem. Kritickými prvky palivového systému je samotná palivová 

láhev a dále hadice a armatury, jejichž selhání může vést k úniku paliva. K odhalení těchto 

prvků bylo využito kombinace metody HAZOP (viz Příloha A) a FMEA (viz Příloha B). 

[31]. 

 

4.7 Únik paliva 

 

 K úniku paliva může dojít ve všech fázích provozu balónu a na všech částech 

palivového systému. Samotný únik představuje nebezpečí vždy, míra nebezpečí a následků 

roste úměrně s množstvím uniklé palivové směsi. Množství uniklé látky bude úměrné 

velikosti otvoru, kterým uniká a tlaku paliva v systému. Pro případ úniku si definujeme 

netěsnost (do 1 mm), trhlinu (až několik centimetrů) a roztržení (v celém průměru).  

Pro analýzu jsem využila kombinace metod ETA a FTA a sestavila stromy poruch a 

událostí (viz Příloha C).  
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4.7.1 Únik paliva z palivové lahve 

Únik paliva z palivové láhve považuji za největší zdroj nebezpečí. Pokud dojde 

k úniku nad úrovní hladiny kapaliny, půjde o jednofázový únik plynu. V ostatních 

případech bude únik dvoufázový, bude unikat kapalina a ta se následně odpaří. 

Na těle tlakové nádoby může dojít k tvorbě netěsností a trhlin. Příčinou může být oslabení 

materiálu korozí, konstrukční nebo výrobní vada nebo např. mechanický náraz. K úniku 

dojde také při netěsnosti na armaturách nebo jejich úplným selháními. Zde zmíním 

především možnost selhání pojistného ventilu, který je stěžejním bezpečnostním prvkem 

tlakové nádoby. Pokud dojde k překročení maximálního provozního přetlaku a dalšího 

nárůstu tlaku a ventil se neotevře, může situace vyústit až v roztržení tlakové nádoby a 

explozi.  

 

4.7.2 Únik paliva z hadice 

K úniku na hadici může dojít netěsností, trhlinou nebo úplným roztržením hadice. 

Nejhorší možný případ, tedy roztržení hadice, považuji za nejméně pravděpodobný. 

Příčinou vzniku netěsnosti a trhliny je např. překročení provozních parametrů, zejména 

poloměru ohybu. Velkou roli hraje špatná údržba hadic, nešetrná manipulace při přepravě a 

skladování. Náchylné jsou v tomto ohledu zvláště koncovky hadic, kde může dojít 

k poruše těsnicího prvku nebo vniku cizích těles a nečistot. Nelze opomenout působení 

vnějších vlivů (např. zvýšené namáhání teplem z hořáku při nesprávném vedení hadic). 

Únik bude těžké zaznamenat, pokud k němu dojde v místě uchycení hadic 

k podpěrám hořáku, protože hadice jsou zde schovány v koženém rukávu. Při zjištění 

úniku je prvořadé zavřít přívod paliva na palivové láhvi. Poškozenou hadici je nutné 

vyměnit. 

 

4.7.3 Únik paliva z hořáku 

K úniku paliva v prostoru hořáku může dojít především netěsnostmi na armaturách a 

selháním jejich funkce. Na vině je většinou opotřebení, poškození nebo špatné uložení 

těsnicího prvku. V důsledku nešetrné manipulace při přepravě a skladování může dojít 
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k vniknutí cizích těles nebo mechanickému poškození, zde je náchylná zejména spirála 

výparníku.  K většímu úniku může dojít prostřednictvím otevřených hořákových ventilů a 

současné absenci plamene. 

Lze předpokládat, že případný únik na hořákové jednotce bude snadno iniciován 

přímo plamenem nebo působením tepelného záření.  

 

4.8 Následky úniku 

 

Ve většině případů lze předpokládat dvoufázový únik paliva. Palivo unikne 

v kapalné fázi a bude se rychle odpařovat (tzv. mžikový odpar). Pokud dojde k iniciaci 

uniklého paliva, nastane požár. Jeho rozsah bude závislý na uniklém množství a době 

trvání úniku. Zde hraje podstatnou roli lidský činitel. Únik menšího rozsahu bude 

pravděpodobně rozptýlen do prostoru, v případě jeho iniciace bude požár snadno 

zvladatelný s použitím dostupných prostředků. Je ale prvořadé zamezit dalšímu unikání 

paliva. 

Za nejhorší scénář považuji únik paliva z palivové láhve, který je rozvinut pomocí 

stromu událostí v Příloze C. V případě úniku paliva a jeho okamžité iniciace dojde k 

tryskavému požáru (JET FIRE) ve směru působení tlaku až do úplného vyhoření obsahu. 

Pokud nedojde k okamžité iniciaci, následuje mžikový odpar a tvoří se oblak plynu, který 

se buď rozptýlí, nebo po iniciaci může dojít k tzv. mžikovému požáru (FLASH FIRE). Na 

palivové lahvi může nastat i jev BLEVE a následně výbuch a vznik tzv. ohnivé koule 

(FIREBALL). Pravděpodobný je i tzv. domino efekt, kdy jedna událost (požár) může svým 

působením vyvolat další.  

 

JET FIRE – požár výronu kapaliny, vzniká při úniku hořlavé kapaliny nebo plynu 

z nádrže nebo potrubí pod tlakem. 

FLASH FIRE - efekt je fyzikálně založen na principu tzv. explozivního hoření. 

Děj lze charakterizovat jako "vyhoření" oblaku s výraznými projevy tepelné radiace na 

okolí bez tlakového účinku. Účinek je krátkodobý. 
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BLEVE (výbuch expandujících par vroucí kapaliny) - patří do kategorie fyzikálních 

výbuchů.  Nastává, pokud je tlaková láhev nebo zásobník s LPG zasažen přímým 

plamenem nebo sálavým teplem. Ohřevem narůstá vnitřní tlak a v teplem oslabeném 

materiálu se nakonec vytvoří mikrotrhlina. Tato trhlinka se pak dále šíří a dojde buď k 

okamžitému roztržení nádoby, nebo se její šíření zastaví, na krátkou dobu dojde k tryskání 

obsahu z nádoby následovanému prudkým roztržením nádoby. 

FIRE BALL (atmosférické hoření oblaku par) - jev způsobený uvolněním vzkypělého 

obsahu nádoby obsahující hořlavou kapalinu nebo zkapalněný plyn a jejich následná distribuce 

do okolní atmosféry, za současného hoření obalové vrstvy.  

 

4.9 Shrnutí 

 

Nebezpečí vzniku požáru je přítomno ve všech fázích provozu balónu. Může být 

způsobeno okolními vlivy (meteorologické podmínky), selháním lidského faktoru 

(nedodržení bezpečnostních pokynů a postupů, zanedbání údržby) nebo selháním funkce 

systému.  

Podrobnější analýze byl podroben palivový systém balónu. Selhání jakéhokoliv jeho 

prvku může vést k úniku paliva, který je primárním zdrojem pro nebezpečí vzniku požáru. 

Kritickými prvky jsou armatury a hadice, na kterých může dojít k vzniku netěsnosti či 

selhání funkce. Selhání prvku lze často předejít dodržením bezpečnostních postupů a 

pokynů a prováděním pravidelných i mimořádných kontrol zařízení.  
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5. Preventivní opatření  

 

S pomocí provedené analýzy lze navrhnout opatření vedoucí ke snížení rizika vzniku 

požáru na soustavě horkovzdušného balónu.  

 

5.1 Obecné zásady 

 

Prvořadou prevencí je dodržování postupů a pokynů daných výrobcem, zejména při 

údržbě, manipulaci a opravě jednotlivých součástí balónu. Je potřeba provádět pravidelné 

kontroly a zkoušky a při jakémkoliv podezření na možnou poruchu součásti provést 

mimořádnou kontrolu. V blízkosti soustavy balónu platí přísný zákaz kouření. Speciální 

důraz je kladen na dodržování bezpečnostních předpisů pro práci se zkapalněnými plyny.  

 

5.2 Palivové láhve 

 

Při skladování a přepravě láhví je primárním požadavkem dodržovat platné předpisy 

pro skladování a přepravu zkapalněných plynů - tlakové lahve skladovat v suchých, 

chladných, dobře větraných prostorech s vyloučením působení přímého slunečního světla, 

mimo dosah zdrojů tepla a zdrojů vznícení. Teplota ocelové láhve by neměla přestoupit 50 

°C.  

Před vzletem je potřeba zjistit hmotnost paliva v láhvích a funkčnost ventilů. Při 

podezření na netěsnost použít ke zjištění možného úniku pěnotvorný prostředek, nikdy ne 

otevřeným plamenem. Láhve musí být v koši upevněné pomocí předepsaných poutacích 

popruhů. 
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5.3 Hadice 

 

U hadic je důležité nepřekračovat provozní parametry (především poloměr ohybu), 

omezit možnost jejich mechanického poškození a zajistit, aby se do nich nedostaly 

nečistoty. Před vzletem se kontroluje správnost a těsnost připojení palivového systému. Je 

důležité dbát na způsob vedení a upevnění hadic v koši a na rám hořáku. Přebytečnou 

délku hadic vždy vést dospod, nikdy ne nahoru k hořáku. Hadice se přepravují a skladují 

prázdné. 

 

5.4 Hořák 

 

Při přepravě a skladování je potřeba omezit možnost mechanického poškození 

hořákových jednotek a vstupu nečistot, k uložení mohou sloužit zvláštní brašny. Před 

samotným vzletem balónu je nutné zkontrolovat montáž a funkci jednotlivých hořákových 

jednotek a jejich částí – zapalování, ventily, tvar a velikost plamene, tlak paliva. Po 

každém letu by se měl hořák vyčistit.  
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6. Represivní opatření 

 

Represivní opatření jsou rozdělena pro případ úniku paliva a pro případ požáru 

zvlášť. Ať už k události dojde na zemi nebo ve vzduchu, je potřeba jednat rychle a 

zachovat klid. Především v malých balónech, kde je několikačlenná posádka v jednom 

prostoru koše společně s technikou, je potřeba důrazně zajistit organizaci. To vyžaduje 

zkušenosti pilota a klade na něj značné nároky.  

 

6.1 Opatření pro případ úniku paliva  

 

V případě úniku paliva je vhodné vycházet z předpisů vztahujících se k používanému 

typu paliva (zkapalněných ropných plynů). Primárně je nutno: 

 

 Vyloučit možné zdroje iniciace (zhasnout plamen, zabránit vzniku statické 

elektřiny); 

 Zastavit unikání látky do okolí (uzavřít armatury, pokud je to technicky 

možné a bez rizika pro zasahujícího); 

 Zabránit přímému kontaktu s látkou. 

 

6.2 Opatření pro případ požáru 

 

Pokud k požáru na soustavě horkovzdušného balónu dojde, je potřeba neodkladně 

provést opatření k jeho lokalizaci a likvidaci. Základní represivní opatření jsou stejná pro 

požár vzniklý jak na zemi, tak ve vzduchu a lze je shrnout do několika bodů: 
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 zamezit přívodu paliva (uzavřít ventily na palivových lahvích); 

 vypustit plyn z hadic; 

 uhasit požár s použitím dostupných prostředků (hasicí přístroj, hasicí 

rouška); 

 ihned přistát (pro případ požáru během letu); 

 opustit koš do bezpečné vzdálenosti (min. 30 m). 

 

Základní nouzové postupy by měly být uvedeny v Letové příručce. Lze zvážit užití 

speciálních karet s nouzovými postupy. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo posoudit nebezpečí vzniku požáru na soustavě 

horkovzdušného balónu a určit možné zdroje zapálení. Prostředkem k posouzení tohoto 

rizika byla systematická analýza provedená s pomocí normovaných metod (FMEA, 

HAZOP, ETA a FTA).  

Již při rešerši jsem narazila na problém nedostatku informací k dané tematice. 

Odborná literatura se problematikou horkovzdušných balónů příliš nezabývá, předpisy pro 

certifikaci a provoz mají spíš obecný charakter. Na cílené posouzení požárního rizika 

spojeného s provozem balónů se dosud nikdo nezaměřil, přestože je zřejmé. Nezbytným 

krokem bylo tedy obrátit se přímo na výrobce. Díky vstřícnému přístupu jsem získala 

informace nejen technického charakteru, ale především se prakticky seznámila s obsluhou 

balónu, co bylo podstatné pro následnou tvorbu analýzy. Při hledání možných příčin 

vzniku požáru jsem využila speciální analytické metody, díky nimž jsem byla schopná 

určit kritické prvky systému, možné poruchy a jejich následky a odhadnout výsledné 

scénáře. Na základě výsledků pak bylo možné určit preventivní opatření a priority při 

opatřeních represivních.  

Nebezpečí vzniku požáru je přítomno ve všech fázích provozu balónu. Může být 

způsobeno okolními vlivy (meteorologické podmínky), selháním lidského faktoru 

(nedodržení bezpečnostních pokynů a postupů, zanedbání údržby) nebo selháním funkce 

systému.  

Kritickým článkem soustavy je bezesporu palivový systém, který pracuje 

s množstvím extrémně hořlavé palivové směsi v tlakové nádobě a řízeným otevřeným 

plamenem. Největším rizikem pro vznik požáru je únik paliva a jeho následná iniciace. 

Jako nejčastější příčinu úniku lze označit selhání funkce armatury a selhání lidského 

faktoru. Pokud k úniku paliva dojde, je prvořadým opatřením vyloučit možné iniciační 

zdroje a zabránit dalšímu unikání látky. V případě iniciace a následného vzniku požáru je 

potřeba zabránit dalšímu přívodu paliva a uhasit požár dostupnými prostředky. Vysoké 

nebezpečí je spojeno s přítomností tlakových nádob, v nejhorším možném případě hrozí 

roztržení palivové láhve a výbuch. Pokud už k požáru dojde, je potřeba reagovat rychle, 

neboť následky mohou být fatální.  
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Nebezpečí požáru při provozu horkovzdušných balónů nelze zcela vyloučit, je ale 

možné předcházet jeho vzniku dodržováním preventivních opatření. Především se jedná o 

provádění pravidelných i mimořádných kontrol jednotlivých součástí systému a 

dodržování postupů a pokynů daných výrobcem. Stávající bezpečnostní opatření 

shledávám dostatečnými.  

Práce může sloužit k rozšíření obecného povědomí o dané problematice a pro využití 

jednotkami hasičského záchranného sboru. 
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