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Diplomová práce se zabývá seznámením se základními druhy a zásadami dopravy vody 

od vodního zdroje k místu zásahu. S využitím cisternových automobilů, kombinované 

dopravy vody a základní zásady plnění letecké techniky hasební vodou. Hlavním cílem této 

práce je zmapování a vytvoření karet využívaných při potřebě zřízení čerpacích stanovišť, 

plnění a přistání letecké techniky. Vyhodnocení základních parametrů příjezdových cest a 

ploch, dostupnosti terénu, vydatnosti zdrojů, možnosti ustavení a vytvoření čerpacího 

stanoviště. Velikosti přistávacích ploch s nejbližším zdrojem vody k doplňování požární 

techniky. Určení vodních ploch, které splňují podmínky pro plnění závěsného vaku 

v hasebním obvodu Boskovice. 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

Annotation: 

 

HANÁK, Antonín. A Loading Station in the Fire-Fighting District of Fire Station Boskovice 

  

Dissertation. Ostrava:VŠB – FBI 

 

Key words: 

• distant water transport 

• shuttle transport of the water 

• system of air rescue service  

• water source 

• water-pumping station 

 

My dissertation concerns with identification of basic types and principles of water transport 

from water source to the point of  intervention. This by using pump water tenders, combined 

water transport and basic principles of loading air technics by extinguishing water. The main 

goals of this disseration are mapping and creating of the cards used for establishing of water-

pumping stations when necessary, water loading and landing of air technics. Evaluation of 

basic parameters for access roads and areas, terrain accessability, sources functions, 

possibilities for establishing the water pumping station. Dimensions of landing areas with the 

nearest water source for refilling of the fire technics. Finally the identification of water areas 

fulfilling the conditions for loading of aerial water-bag in Fire-Fighting District of Fire Station 

Boskovice. 
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1 Úvod 

 

Ve většině případů využívají požární jednotky k přepravě na místo požáru cisternové 

automobilové stříkačky, od kterých je pak prováděn vlastní požární zásah. Hašení požáru 

většího rozsahu, kdy jeho plocha překračuje hodnotu několika stovek m2, je nasazen vyšší 

počet proudů vody na hašení nebo když doba hašení překračuje desítky minut, si vyžádá vyšší 

zásoby vody. Toto množství překračuje objemy dovezené v nádržích na vodu u cisternových 

automobilových stříkaček. Každá úspěšná likvidace požáru rovněž vyžaduje nepřetržitou 

dodávku vody. Je nutné hledat v okolí místa požáru dostatečně vydatné a také dostupné zdroje 

a pak následně tuto vodu dopravit na místo požáru. Nejvhodnější a nejjednodušším řešením je 

napojení požárního čerpadla na nadzemní nebo podzemní rozvod vody. Tento způsob lze 

uplatnit především v městské zástavbě nebo průmyslových podnicích, kde je vybudován 

vodojem nebo čerpací stanice s příslušným potrubním rozvodem a zásobou vody. 

V případech, kdy se v blízkosti místa požáru potrubní rozvod nenachází nebo za situace, kdy 

rozvod vody má vydatnost nižší než je dodávka vody na hašení, je nutné hledat jiné, 

dostatečně vydatné zdroje v blízkém a u déle trvajících požárů i ve vzdálenějším okolí místa 

požáru. 

Vydatnými vodními zdroji nohou být přírodní vodní zdroje jakým jsou např. řeka, potok, 

rybník, jezero, přehradní, či jiná vodní nádrž. Mimo základní parametry vodního zdroje, 

kterými jsou průtok vody nebo jeho objem, nás musí zajímat rovněž přístup k vodní hladině a 

únosnost nástupních ploch pro ustavení požární techniky. U cisternových automobilů je 

čerpadlo pevně připojeno k podvozku a chceme-li čerpat vodu z vodního zdroje, musí 

automobil dojet co nejblíže k vodní hladině. U přenosných požárních stříkaček jsme schopni 

přenést nebo převézt toto čerpací zařízení až na plochu v blízkosti vodní hladiny. 

U většiny požárů se spoléhá na znalosti vodních zdrojů s možnosti zřízení čerpacího 

stanoviště na místní dobrovolné jednotce, kdy musí velitel zásahu vyhodnotit možnosti zřízení 

čerpacího stanoviště. Proto hlavním cílem této diplomové práce je zmapování vodních ploch 

s možností zřízení čerpacích stanovišť. Využití letecké techniky s možností přistání a čerpání 

požární vody v hasebním obvodě Boskovice.  

Tyto informace zpracovat za účelem vytvoření karet, stanovit postup vyhodnocování a 

pořízení fotodokumentace. Karty budou dále využitelné pro potřeby jednotek požární 

ochrany.  
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2 Způsoby dopravy vody na požářiště [1] 
 

• Dálková doprava vody  -  od vodního zdroje až k místu požáru dopravujeme vodu 

pomocí hadic 

• Kyvadlová doprava vody  -  vodu převážíme v cisternových automobilových 

stříkačkách nebo v nádržích umístěných na jejich podvozcích, které se pravidelně 

pohybují mezi místem požáru a vodním zdrojem. 

• Kombinovaný způsob dopravy vody  -  za situace kdy komunikace neumožňují příjezd 

automobilových cisteren až k vodní hladině nebo přístup k místu požáru je nesjízdný, 

v takovém případě se cisterny pohybují pouze po dostatečně zpevněných 

komunikacích a pomocí dálkové dopravy vody se překonává nepřístupná část trasy 

mezi místem požáru a vodním zdrojem. 

� Na volbu způsobu přepravy vody při požáru má vliv: 

- čas do zahájení hašení nebo změny požadavku na dodávané množství vody 

- vzdálenost mezi místem požáru a vodním zdrojem 

- množství sil a prostředků, které jsou k dispozici 

- kvalita dopravní komunikace 

- dopravované množství vody 

3   Kyvadlová doprava vody  
 

Hašení požáru v místech, kde se v bezprostřední blízkosti nenachází dostatečně 

vydatný zdroj vody, lze zajistit organizovanou dodávkou vody s pomocí automobilových 

cisteren, tzv. kyvadlovou dopravou. V tomto případě je nepřetržitá dodávka vody hadicovým 

vedením nahrazena dopravou vody po částech a to v nádržích na vodu cisternových stříkaček. 

Výhodou tohoto způsobu dopravy je malá časová náročnost na její přepravu a schopnost 

rychle dopravit vodu na vzdálenosti i několik kilometrů. V případě dálkové dopravy vody by 

bylo nezbytné mít dispozici stovky hadic. Kyvadlovou dopravou vody lze přepravovat vodu 

jen v místech, kam se automobilové cisterny s ohledem na své rozměry a hmotnost bezpečně 

přepraví. To nemusí platit především pro místa u vodního zdroje a v blízkosti místa požáru na 

otevřené ploše, např. v lese na otevřené skládce, staveništi…. Jízda může být omezena nebo 

přímo znemožněna v místech s málo únosnými mosty a přejezdy, či v místech, kde je snížen 

průjezd. 
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Abychom zajistili dodávku vody v dostatečném množství na hašení, musíme stanovit 

počet obíhajících automobilových cisteren, které dopravují vodu od vodního zdroje na místo 

požáru. 

3.1  Uspořádání kyvadlové dopravy vody: 

• u vodního zdroje je trvale umístěno požární čerpadlo, které zabezpečuje 

dodávku vody přijíždějícím cisternám 

• v blízkosti místa požáru je ustavena cisterna, která zabezpečuje dodávku vody 

k útočným proudům a její nadrž na vodu je průběžně doplňována vodou 

• mezi vodním zdrojem a místem požáru se pohybuje potřebný počet cisteren, 

které zajišťují nepřetržitou dopravu vody 

 počet automobilových cisteren potřebných k zajištění kyvadlové dopravy vody určíme tak, že 

dobu, kterou potřebuje jedna tato cisterna k absolvování úplného okruhu při dopravě vody, 

podělíme dobou, která je potřebná k vyprázdnění nádrže s vodou. 

 Absolvování jednoho okruhu k dopravě vody se skládá z několika časových úseků: 

• doba plnění nádrže    

                  �� =
�

��

     [min] 

V – objem nádrže 

Q2 – dodávané množství vody  

• doba jízdy od vodního zdroje na místo požáru 

           �� =
�	 .  �

�

         [min] 

l1   -   délka trasy jízdy  [km] 

v1  -  rychlost jízdy        [km/h-1] 

• doba jízdy z místa požáru k vodnímu zdroji 

           �� =
�	 .  ��

��

       [min] 

l2    -  délka trasy jízdy zpět           [km] 
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v2    -  rychlost jízdy cisterny zpět  [km/h-1] 

• doba vyprázdnění cisterny 

            �� =
�

�

    [min] 

V   -  objem nádrže   [l] 

Q1  -  množství vody odebrané z nádrže  [l / min-1] 

• počet cisteren, který je potřeba nasadit na kyvadlovou dopravu vody 

 

                                               n =
�� ��� ��

��� �
 

 

Základní podmínkou úspěšného hašení je nepřetržitě vedený zásah s dodávkou hasební 

látky na plochu požáru. Tuto podmínku splníme tehdy, když budeme mít po celou dobu 

hašení zajištěno dostatečné množství hasební látky. Nepřetržitou dodávku vody s použitím 

kyvadlové dopravy vody zabezpečíme tehdy, bude li požární čerpadlo, které u vodního zdroje 

plní nádrže na vodu automobilových cisteren, dodávat větší množství vody než je potřeba 

vody na hašení. Tato podmínka je splněna v případě, kdy doba plnění prázdné nádrže na vodu 

bude kratší než doba jejího vyprázdnění. Nebude li tato podmínka splněna, budou plné nádrže 

s vodou cisteren vyprázdněny rychleji než naplněny a po určité době nastane situace, kdy u 

vodního zdroje budou jednotlivé cisterny čekat na naplnění a na místě požáru dojde 

k přerušení hašení z důvodu nedostatku vody.   

4  Dálková doprava vody [1] 

 Jednotky požární ochrany se nejčastěji přepravují na místo požáru pomocí požárních 

automobilů. Tyto automobily přepravují nejenom hasiče, ale také převážejí potřebné 

technické prostředky na zásah, požární čerpadlo a pokud se jedná o cisternu automobilové 

stříkačky, také nezbytnou zásobu vody na hašení. Po ustavení požárního automobilu 

v blízkosti místa požáru jsou od čerpadla vedeny jednotlivé proudy, s jejichž pomocí je 

dopravována hasební látka až na místo hašení. Při dopravě vody, jako nejčastěji používané 

hasební látky, pomocí hadicového vedení je potřeba při jeho budování respektovat a znát 

některé důležité faktory. Je to především dopravované množství vody, jehož hodnota má mít  
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vliv na velikost a počet požárních čerpadel a také na počet položených hadicových vedení. 

Dále je to vzdálenost vodního zdroje od místa požáru a výškového převýšení obou míst. 

Hodnota vzdálenosti mezi oběma místy a velikost výškového převýšení ovlivní počet a 

rozmístění požárních čerpadel na trase přepravy vody.  

Po předběžném návrhu hadicového vedení je nutné ověřit tlakové poměry v něm, aby byl 

dodržen zejména požadovaný tlak před proudnicí a tlakové možnosti použitého čerpadla. 

Pouze při dodržení potřebného tlaku vytvoří proudnice optimální proud vody nebo jiné 

hasební látky a dopraví hasební látku na plochu hašení. 

 Při dopravě hasební látky s použitím hadicového vedení se tlak vyvinutý čerpadlem 

zužitkuje následujícím způsobem: 

• na vytvoření proudu hasební látky, kterým může být kompaktní nebo roztříštěný proud 

vody, proud těžké nebo střední pěny s požadovaným dostřikem 

• překonání třecích ztrát v hadicovém vedení 

• překonání geodetické výšky mezi vodním zdrojem a místem požáru 

• překonání tlakových ztrát 

U hadicového vedení je nutno respektovat efekty, které vznikají při náhlých změnách 

tlaku. Může docházet k hydraulickému či vodnímu rázu. Vodní ráz může vznikat při prudkém 

otočení uzávěru proudnice, rozdělovače nebo při prudkém náběhu a odstavení čerpadla. U 

hadicového vedení o větších délkách může vodní ráz dosáhnout hodnot, kdy dojde 

k mechanickému poškození hadic protržením, poškození těsnění ve spojích nebo na čerpadle. 

Ochrana hadicového vedení je možná především zařazením přetlakového ventilu do 

hadicového vedení nebo také pomalejší a opatrnější manipulací s uzávěry čerpadla. 

Výpočty parametrů hadicového vedení jsou postaveny na základě hydrodynamiky.    

Provádět přesné a někdy složité výpočty přímo na místě požáru není účelné a v některých 

případech ani možné. V praxi se často můžeme setkat s tabulkami nebo grafy pro výpočet 

dálkové dopravy vody, které tuto situaci velice usnadňují. U některých tabulek a grafů nejsou 

uvedeny, za kterých podmínek je lze používat. Chybí hodnota převýšení, parametry použitých 

hadic, a proto výsledky mohou vést k řešení, kdy dálková doprava vody je z hlediska 

tlakových poměrů předimenzovaná nebo naopak se tlak vody spotřebuje ve vedení na 

překonání třecích ztrát a voda není na místo požáru dopravena v požadovaném tlaku.Při 

výpočtech je používaná nestandardní jednotka tlaku a to výška vodního sloupce uváděna 

v metrech. Tato jednotka umožní zjednodušení při prováděných výpočtech. 
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0,1 MPa     cca    10 m vodního sloupce 

 Tlak vody na výstupu čerpadla se při její dopravě hadicemi spotřebuje na překonání: 

• tlakových ztrát třením Ht, kdy jejich hodnoty vztažené na délku 100 m 

hadic v závislosti na dodávaném množství vody  

• převýšení terénu Hp mezi vodním zdrojem a místem požáru, kdy jeden 

metr převýšení odpovídá jednomu metru vodního sloupce 

• tlakových ztrát odporem vřazených armatur Ha, pro které jsou přiřazeny 

následující hodnoty ztrát: 

- rozdělovač, sběrač, přetlakový ventil Ha =7,5mvsl. 

- kompaktní proud    Hk =  40 m v.sl. 

- roztříštěný proud    Hk  =  40  -  60 m v.sl. 

- proudnice těžké pěny    Hk  =  60  -  80 m v.sl 

- proudnice střední pěny  Hk  =  40  -  60 m v.sl. 

Na překonání výškového rozdílu mezi vstupním hrdlem a polohou hladiny vody při 

plnění cisterny a na překonání odporu ve vstupním hrdle čerpadla při dopravě vody mezi 

čerpadly je potřeba zabezpečit tlak Hk  =  15 m vodního sloupce 

S ohledem na tlakové poměry v hadicovém vedení musí při dopravě vody platit: 

 

  Ht   ≥  Ht1  +  Ht2  +  Hp  +  Ha  +  Hk           m vodního sloupce 

kde je : 

 Ht   -  tlak vody na výstupu čerpadla 

             Ht1  -  třecí ztráty v dopravním hadicovém vedení 

 Ht2  -  třecí ztráty v útočném hadicovém vedení 

 Hp   -  převýšení 

 Ha  -  ztráty v armaturách 

 Hk  -  požadovaný tlak vody na výstupu z hadicového vedení 
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Tabulka č. 1 - Přehled tlakových ztrát v [MPa] [4] 

 

l/min  Hadice C 52 mm Hadice C 52 mm  Hadice B 75 mm  

100  0,8  0,19  0,26 

150  1,2  0,76  1  

200  1,7  1,70  2,3  

300  2,2  3,05  4,1  

400  2,8  4,75  6,5  

500  3,4  6,85  9,4  

600  4,1  9,40  13  

700  4,8  12,3  16,7  

800  5,6  15,6  21 

900  6,6  19,2  26  

1000  
  

31,5 

1100  
  

37,5 

 

• nové naměřené hodnoty 

• staré stávající hodnoty 

 

Tabulka č. 2 – rychlý výpočet dálkové dopravy vody v [MPa] 

 

  

Tabulka pro výpočet dálkové dopravy ze stroje do stroje izolovanými hadicemi. 
Od celkového tlaku 0,8 Mpa, který stroj vytváří se odečítají ztráty   

            ztráta v [ MPa] 
tlak potřebný na účinné hašení 
vodou     0,4   
ztráta na kulovém 
rozdělovači       0,05   

ztráta na rozdělovači se sedlovými ventily   0,075   

ztráta na převýšení 1 m       0,01   

ztráta na převýšení 10 m       0,1   

ztráta na vstupu do dalšího stroje     0,15   

    měrná hadicová ztráta na 100 m vedení 1B   

        800 l/min   0,16   

při průtoku   600 l/min   0,08   

        400 l/min   0,04   

  

• tabulka používaná jednotkami PO  
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5 Využití letecké techniky k hlídkové činnosti a k hašení lesních požárů 

 

5.1  Systém letecké hasičské služby [3] 

Systém LHS byl poprvé zřízen v roce 1993 a od této doby odhalily letouny a vrtulníky 

do něj zapojené mnoho požárů a výrazně pomohly s hašením těch obtížných. Ministerstvo 

zemědělství ze svého rozpočtu zabezpečuje po finanční stránce systém LHS jako službu 

vlastníkům lesů v lesích na území České republiky, s výjimkou lesů v působnosti Ministerstva 

obrany (MO) a Ministerstva životního prostředí (MŽP), na celkové ploše 2,4 mil. ha lesních 

pozemků (asi 90 % lesů v ČR) v úzké spolupráci s Ministerstvem vnitra-generálním 

ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (MV-GŘ HZS ČR) a státním podnikem Lesy 

ČR, s.p. (Lesy ČR). 

Po vyhodnocení období mezi léty 1998 až 2000, kdy se náklady na systém LHS 

pohybovaly mezi 26 a 34 mil. Kč ročně, přistoupilo Ministerstvo zemědělství k přehodnocení 

systému LHS, s cílem minimalizovat náklady a přitom zabezpečit jeho dostatečnou účinnost. 

Bylo zpracováno podrobné hodnocení rizik lesních požárů v jednotlivých oblastech republiky, 

podmínek pro šíření požárů a předpokládaných škod. V úvahu byly brány mimo jiné i vlhkost 

a prosychání porostů, jejich druhová skladba, srážky a četnost požárů v minulosti. Tyto údaje 

pak byly zapracovány do mapových podkladů. 

Na základě těchto analýz došlo v roce 2001 k výrazné organizační změně systému 

LHS, t.j. snížení počtu hasebních letadel ze 17 na 6 a zapojení vrtulníků Policie ČR letecké 

služby (LS PČR) do systému LHS. Tím se Ministerstvu zemědělství podařilo uspořit 40 % 

finančních prostředků v porovnání s rokem 2000. Pro účely LHS je od té doby území 

republiky rozděleno na celkem čtrnáct pracovních sektorů LHS tří kategorií stanovených s 

ohledem na výskyt lesních ekosystémů a podle nebezpeční vzniku požáru a možné výše škod 

způsobených lesními požáry. Podle kategorie sektoru LHS se pak odvíjí četnost hlídkových 

letů i stupeň vybavenosti a připravenosti letecké techniky tamních stanic LHS. 

Pracovní sektory LHS: 

• pracovní sektor kategorie A - stanice LHS v tomto sektoru musí být schopná 

provést hlídkový let a hašení požáru na základě výzvy pověřeného zaměstnance Lesů  

ČR, resp. operačního a informačního střediska HZS kraje (dále jen „OPIS HZS  
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kraje"). Letecký personál musí mít k dispozici letadlo k hašení lesních požárů a 

letadlo pro hlídkovou činnost a rekognoskaci lesních porostů. Činnost personálu 

stanice LHS, vedoucí ke vzletu letecké techniky, musí být zahájena nejdéle do 5 

minut po vyžádání letadla a vzlet musí být uskutečněn do 15 minut po vyžádání 

letadla k provedení hasebního zásahu nebo účelového letu a to i v případě, kdy 

letadlo vykonává jinou činnost. V případě požadavku na hlídkový let musí být let 

uskutečněn po určené trase nad předurčeným územím v dohodnutém čase. 

• pracovní sektor kategorie B - stanice LHS musí být schopna ve dnech pracovního 

volna a klidu po předchozí výzvě s časovým odstupem 24 hodin provést hlídkový let 

po určené trase nad předurčeným územím v dohodnutém čase. 

• pracovní sektor kategorie C - stanice LHS musí být schopna ve dnech pracovního 

volna a klidu v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů po předchozí výzvě 

s časovým odstupem 72 hodin provést hlídkový let po určené trase nad 

předurčeným územím v dohodnutém čase  

Provádění letecké hlídkové činnosti a hašení lesních požárů v hlavní sezóně lesních 

požárů je umožněno díky existenci „Dohody o spolupráci při zajišťování letecké hasičské 

služby“ mezi MV a MZe a smlouvy „O zajišťování letecké hasičské služby“ mezi 

Ministerstvem zemědělství a soukromým leteckým provozovatelem na základě uskutečněné 

veřejné soutěže. 

Do systému LHS jsou z valné části zapojeni soukromí letečtí provozovatelé, kteří jsou 

vybráni ve veřejné soutěži vyhlašované MZe. Na hlídkové a hasební činnosti LHS se rovněž 

podílejí vrtulníky LS PČR. Kromě základen LS PČR v Praze a v Brně vzlétají letadla LHS z 

dalších devíti stanic LHS rozmístěných po celé republice (v roce 2006 Tachov, Hosín, 

Holešov, Mnichovo Hradiště, Jihlava, Žamberk, Plasy, Zábřeh, Znojmo). 

MV-GŘ HZS ČR organizuje mimo jiné školení leteckých posádek, zajišťuje vybavení 

letadel potřebnou spojovací technikou a garantuje její spolupráci s pozemními jednotkami PO 

a operačními a informačními středisky HZS ČR. 

5.2  Hlídková činnost  

Vyžadování hlídkových letů provádějí zaměstnanci Lesů ČR pověření MZe s ohledem 

na roční období, meteorologické podmínky, návštěvnost lesů či provádění lesnických činností 

a jiné vlivy spojené se zvýšeným nebezpečím vzniku lesních požárů. Hlídková činnost je 

realizována využitím hlídkových letounů, kdy minimálně dvoumístné letadlo se pohybuje po 

předem stanovené trase letu a zjišťuje případné požáry. 
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V budoucnosti se nabízí možnosti vyzkoušet i jiná moderní zařízení pro zjišťování 

lesních požárů ze vzduchu, nesená ať už pilotovanými či nepilotovanými leteckými 

prostředky. Určujícím kritériem pro nasazení takových prostředků v ČR bude jistě pořizovací 

cena a také výše provozních nákladů, případně jejich víceúčelovost. Řešením by mohl být i 

pronájem služby s tím, že společnost, která takové zařízení provozuje, jej využije v méně 

rizikovém období i pro jiné účely. 

Například v USA má tuto problematiku na starosti Národní mezirezortní středisko pro 

boj s požáry v přírodním prostředí. Za účelem zjišťování lesních požárů provádí tato vládní 

agentura každodenní digitální snímkování území USA v infračerveném spektru 

prostřednictvím svých dvou letounů. Infračervená snímací zařízení montovaná na letounech 

jsou schopna zaměřit horký bod plochy 15 cm2 z výšky 2500 m a provést snímkování oblasti 

o rozloze až 400 000 hektarů za jednu hodinu.  

5.3 Hašení lesních požárů 

 

Kromě provádění hlídkové činnosti s cílem včasného zjištění a lokalizace lesních 

požárů, je dalším hlavním úkolem leteckých prostředků podíl na jejich likvidaci - ať již přímo 

hašením ze vzduchu, nebo tím, že spolupracují s pozemními jednotkami PO a informují je o 

poloze, podobě a postupu požáru, přístupových cestách, vhodných vodních zdrojích apod. 

Využívání letecké techniky k hašení lesních požárů ve světě i v České republice je 

dáno především snahou zpomalit nebo zastavit šíření požáru v co nejkratší době. Letecké 

hašení je využíváno především v případech, kdy lze jen omezeně použít standardní postupy 

zdolávání lesních požárů. Včasná aplikace hasební látky leteckou technikou, i když v 

nedostatečné intenzitě, značně zkrátí dobu nutnou k lokalizaci a vlastní likvidaci lesního 

požáru. 

Letouny nebo vrtulníky jsou pro hašení lesních požárů využívány na základě 

požadavku velitele zásahu. Letecká technika je přivolávána především k rozsahem větším 

lesním požárům s účastí většího počtu jednotek PO (stupeň požárního poplachu 2 a vyšší). 

Hasebního efektu, který je vyvolán cíleným shozem velkého množství vody na frontu požáru 

během krátkého okamžiku, nelze ve špatně přístupném terénu docílit žádnou pozemní 

technikou. 
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5.4 Letecké prostředky pro hašení lesních požárů 

 

Je známo, že HZS ČR nedisponuje vlastní leteckou technikou pro hašení lesních 

požárů. K tomuto účelu využívá letecké prostředky zapojené do již popsaného systému LHS, 

případně další provozovatele letecké techniky, kteří se smluvně zavázali poskytnout tzv. 

plánovanou pomoc na vyžádání a jsou ostatními složkami integrovaného záchranného 

systému (IZS). 

 Je třeba si uvědomit, že v případě letecké techniky zařazené do systému LHS se 

nejedná o prostředky zařazené do požárních poplachových plánů krajů, ale o strategické síly a 

prostředky, jejichž činnost v rámci systému LHS financuje MZe ze svého rozpočtu. 

Letecká technika používaná k hašení požárů v České republice [5] 

Leteckou techniku používanou k hašení lesních požárů je možné rozdělit podle 

několika kritérií. Jedním z nich je způsob transportu hasební vody. Dle tohoto kritéria lze 

leteckou techniku dělit na : 

• letadla s integrovanou nádrží na dopravu hasební látky (hydroplány, vrtulníky 

v České republice nejsou k dispozici, letadla pro zemědělskou činnost aj.) 

• letadla se závěsným vakem pro doplňování, dopravu a odhoz hasební látky 

(vrtulníky) 

 Pro letecké hašení lesních požárů se v ČR v současné době používají letouny 

typů Antonov An-2 „Andula" (obr.  1),  Z-37T a Z-137T „Turbo Čmelák" (obr. 2), 

PZL M-18 Dromader (obr. 3) a vrtulník typu BELL 412 (obr. 4) se závěsným vakem „Bambi 

Bucket". Technicko-taktická data letadel nejčastěji používaných k leteckému hašení jsou 

popsána v příloze č. 1. 

 

 

 



 

 

 

Obrázek č. 1 Letoun typu Antonov An

Obrázek č. 2 Z 
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Obrázek č. 1 Letoun typu Antonov An-2 „Andula“ 

 

Obrázek č. 2 Z – 37T a Z 137T „Turbo čmelák“ 

 



 

 

 

Obrázek č. 3 

Obrázek č. 4 Vrtulník typu BELL 412
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Obrázek č. 3 PZL M-18 Dromader 

 

Obrázek č. 4 Vrtulník typu BELL 412 se závěsným vakemse závěsným vakem 



 

 

 

Vzhledem k vysokým nákladům, prová

požárů, jsou ve světě i v České republice 

plní kromě leteckého hašení požárů i jiné úkoly. 

letadel by byl v našich podmínkách neekonomický. Ve 

požárům rozlehlých lesních masivů a

Chorvatsko, aj.) se používají i speciální jednoúčelová letadla, např. 

určená výhradně k hašení lesních požárů.

 

 

  

Při hašení lesních požárů

vrtulníky typu BELL-412 k tomu účelu vybavené aplikačním zařízením pro odhoz a na 

doplňování hasební látky (standardně Bambi vak), provozované LS PČR.

V případě nasazení leteckých prostředků pro zdolávání lesních požárů je důležitá

jejich vzájemná komunikace i spojení s pozemními silami a prostředky. Všechna letadla 

určená k hašení lesních požárů v rámci systému LHS jsou tedy vybavena radiostanicí 

pracující na kmitočtu požární ochrany, radiostanicí pracující v leteckém pásmu a navig

zařízením GPS. 
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vysokým nákladům, provázejícím využití letecké techniky pro hašení 

požárů, jsou ve světě i v České republice většinou využívána víceúčelová letadla, která 

plní kromě leteckého hašení požárů i jiné úkoly. Provoz pouze jednoúčelových hasicích 

by byl v našich podmínkách neekonomický. Ve státech, kde dochází k

rozlehlých lesních masivů a následným velkým škodám (Španělsko, 

používají i speciální jednoúčelová letadla, např. 

lesních požárů.   

Obrázek č. 5 Letadlo Canadair 

ři hašení lesních požárů v posledních letech se osvědčily vrtulníky, a to zejména 

412 k tomu účelu vybavené aplikačním zařízením pro odhoz a na 

doplňování hasební látky (standardně Bambi vak), provozované LS PČR. 

V případě nasazení leteckých prostředků pro zdolávání lesních požárů je důležitá

jejich vzájemná komunikace i spojení s pozemními silami a prostředky. Všechna letadla 

určená k hašení lesních požárů v rámci systému LHS jsou tedy vybavena radiostanicí 

pracující na kmitočtu požární ochrany, radiostanicí pracující v leteckém pásmu a navig

zejícím využití letecké techniky pro hašení 

většinou využívána víceúčelová letadla, která 

Provoz pouze jednoúčelových hasicích 

státech, kde dochází k častějším 

škodám (Španělsko, 

používají i speciální jednoúčelová letadla, např. Canadair (obr. 5) 

     

vrtulníky, a to zejména 

412 k tomu účelu vybavené aplikačním zařízením pro odhoz a na 

V případě nasazení leteckých prostředků pro zdolávání lesních požárů je důležitá 

jejich vzájemná komunikace i spojení s pozemními silami a prostředky. Všechna letadla 

určená k hašení lesních požárů v rámci systému LHS jsou tedy vybavena radiostanicí 

pracující na kmitočtu požární ochrany, radiostanicí pracující v leteckém pásmu a navigačním 
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6 Plnění letecké techniky hasební látkou 

 

6.1 Obecné zásady [5] 

Při nasazení letecké techniky na hašení lesních požárů musí být dohodnuta nejbližší 

vhodná pracovní letecká plocha od místa požáru určená na doplňování letadla hasebními 

látkami, pokud není prováděno plnění závěsného vaku vrtulníku nořením z vhodného vodního 

zdroje. Nejbližší vhodnou pracovní leteckou plochu určuje pilot letadla (letecký personál 

v pohotovosti) na základě návrhu velitele zásahu nebo místně příslušného OPIS HZS kraje 

vyžadujícího pomoc, přičemž se vychází ze znalostí místních podmínek. 

Vyslání jednotky PO do místa dohodnuté pracovní letecké plochy za účelem plnění 

letadla hasební látkou provede velitel zásahu nebo územně příslušné OPIS HZS kraje, které si 

letadlo k hašení vyžádalo. Technika pro doplňování letadla musí být na pracovní leteckou 

plochu přistavena v dohodnutém čase. Na pracovní letecké ploše musí být přistaveny 

minimálně dvě cisternové automobilové stříkačky (dále jen „CAS") a musí být zajištěna 

nepřetržitá dodávka hasební vody ve smyslu zásad provádění dálkové dopravy vody. CAS je 

možné nahradit např. přenosnými požárními stříkačkami. Potom je ovšem problematika 

složitější o zajištění kontinuální dodávky vody v době plnění. 

Hasební látku tvoří směs vody a smáčedla, nebo pouze voda. Jednotka PO zajišťuje 

plnění letadla vodou. Letecký personál zajišťuje doplňování smáčedla do nádrže letadla. 

Smáčedlo je součástí vybavení hasebního letadla. O konkrétním použití hasební látky 

rozhoduje velitel zásahu. 

6.2 Plnění vrtulníků hasební látkou 

Plnění závěsného vaku vrtulníků hasební vodou může probíhat dvěma způsoby: 

• z vodní plochy nořením (vodní plochy určené k noření, příloha č. 2 ) 

• pomocí požární techniky (plochy určené pro plnění letecké techniky, příloha č. 3) 
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6.3 Plnění závěsného vaku nořením 

 

Vrtulníky určené k hašení požárů mohou samostatně doplňovat hasební vodu jejím 

nabíráním z vhodných vodních zdrojů. Může se jednat především o přehrady, rybníky, jezera, 

řeky, říčky, umělá vodní díla (jezy, koupaliště, vodní nádrže) atd. (obr. 6). 

Jakmile se dostane závěsný vak na vodní hladinu, překlopí se a začne se potápět (obr. 

7). Je to způsobeno závažím na jedné straně vaku. Kapacita závěsného vaku může být 

ovlivněna rychlostí, se kterou se závěsný vak vytahuje z vody. Při pomalém vytahování bude 

závěsný vak minimálně naplněn, při rychlém vytahování bude naplněn maximálně. Souvisí to 

s roztažností materiálu, ze kterého je závěsný vak vyroben. 

 

 

 

          Obrázek č. 6 Plnění vrtulníku z vodního zdroje 
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       Obrázek č. 7 Plnění vaku vodou z vodního zdroje 

6.3.1 Při doplňování hasební látky z vodní plochy je důležité dodržet následující 

pravidla: 

• minimální hloubka vodního zdroje musí být vyšší než je výška závěsného 

vaku,minimálně 1,5 až 2 m. Při plnění závěsného vaku ze zdroje 

s nedostatečnou hloubkou hrozí společně s hasební vodou nabrání i kamení a 

dalších nečistot, které mohou při shozu způsobit zranění zasahujícím hasičům 

nebo poškození požární techniky. Dále při menší hloubce nedojde k plnému 

naplnění závěsného vaku, hrozí zachycení a poškození závěsného vaku o 

překážky ležící na dně vodního zdroje. 

• dle možnosti předurčené jednotky PO je třeba místo plnění předem zkontrolovat, 

zda nejsou pod hladinou překážky, které by mohly způsobit zachycení závěsného 

vaku během plnění (stromy, větve, kořeny)  

• při zvolení plnícího místa se berou v úvahu podmínky pro let vrtulníku (např. směr 

větru) nebo okolní výškové překážky (stromy, sloupy elekt. vedení) 

• plnicí místo se vybírá co nejblíže požářišti (cca do 10 km od místa zásahu) 

• k minimalizaci rizika ohrožení osob (odlétávající předměty), letové posádky 

vrtulníku nebo majetku, je nutné zamezit vstupu nepovolaných osob na místo 

plnění ve vzdálenosti minimálně 50 m od místa plnění - zajišťuje Policie ČR, 

popřípadě předurčená jednotka PO 

 



 

 

 

• nejefektivnější je plnění 

• je-li plněn vak např. z řeky, tedy zdroje s tekoucí vodou, je výhodnější plnění 

provádět v místech s pomalu tekoucí vodou (zátoka atp.). Plnění se provádí po 

proudu, je nutné udržovat rychlost, která je s

v závislosti na místních 

6.4 Plnění závěsného vaku pomocí požární techniky

Plnění závěsného vaku pomocí požární techniky se provádí v případě, pokud není 

dostupný vodní zdroj pro plnění závěs

nebo v případě, kdy tento zdroj nelze použít z bezpečnostních nebo jiných důvodů, případně 

je vodní zdroj příliš vzdálen od požáru. Při plnění závěsného vaku vrtulník nepřistává, ale 

zůstává ve visu s vakem nad zemí

Plnění závěsného vaku pomocí požární techniky se provádí pomocí tzv. „plnicích 

proudnic". Jedná se o speciálně upravené proudnice s půlspojkou B 75 s uzávěrem, které byly 

vyvinuty na základě praktických zkušeno

aby vytékajícímu proudu dala válcový tvar a zpomalila proudění vody. Plnicí proudnice je 

potom snadněji a bezpečněji ovladatelná a nedochází k

vytékající vody. Plnicí proudnice

leteckému hašení. 

 

                   Obrázek č. 8 Plnící proudnice závěsného vaku vrtulníku
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nejefektivnější je plnění zavěšeného vaku za mírného pohybu vrtulníku dopředu

li plněn vak např. z řeky, tedy zdroje s tekoucí vodou, je výhodnější plnění 

v místech s pomalu tekoucí vodou (zátoka atp.). Plnění se provádí po 

proudu, je nutné udržovat rychlost, která je stejná nebo vyšší než rychlost proudu 

v závislosti na místních podmínkách a na směru větru 

ění závěsného vaku pomocí požární techniky [5] 

Plnění závěsného vaku pomocí požární techniky se provádí v případě, pokud není 

dostupný vodní zdroj pro plnění závěsného vaku nořením (vodní plocha nebo vodní tok), 

nebo v případě, kdy tento zdroj nelze použít z bezpečnostních nebo jiných důvodů, případně 

je vodní zdroj příliš vzdálen od požáru. Při plnění závěsného vaku vrtulník nepřistává, ale 

nad zemí nad vytvořeným plnicím stanovištěm. 

Plnění závěsného vaku pomocí požární techniky se provádí pomocí tzv. „plnicích 

proudnic". Jedná se o speciálně upravené proudnice s půlspojkou B 75 s uzávěrem, které byly 

vyvinuty na základě praktických zkušeností (obr. 8). Plnicí proudnice je konstruována tak, 

aby vytékajícímu proudu dala válcový tvar a zpomalila proudění vody. Plnicí proudnice je 

potom snadněji a bezpečněji ovladatelná a nedochází k nadměrnému 

vytékající vody. Plnicí proudnice jsou trvale uloženy na palubě vrtulníku předurčeného k 

Obrázek č. 8 Plnící proudnice závěsného vaku vrtulníku

zavěšeného vaku za mírného pohybu vrtulníku dopředu 

li plněn vak např. z řeky, tedy zdroje s tekoucí vodou, je výhodnější plnění 

v místech s pomalu tekoucí vodou (zátoka atp.). Plnění se provádí po 

tejná nebo vyšší než rychlost proudu 

Plnění závěsného vaku pomocí požární techniky se provádí v případě, pokud není 

ného vaku nořením (vodní plocha nebo vodní tok), 

nebo v případě, kdy tento zdroj nelze použít z bezpečnostních nebo jiných důvodů, případně 

je vodní zdroj příliš vzdálen od požáru. Při plnění závěsného vaku vrtulník nepřistává, ale 

Plnění závěsného vaku pomocí požární techniky se provádí pomocí tzv. „plnicích 

proudnic". Jedná se o speciálně upravené proudnice s půlspojkou B 75 s uzávěrem, které byly 

proudnice je konstruována tak, 

aby vytékajícímu proudu dala válcový tvar a zpomalila proudění vody. Plnicí proudnice je 

nadměrnému vychýlení tlakem 

jsou trvale uloženy na palubě vrtulníku předurčeného k 

Obrázek č. 8 Plnící proudnice závěsného vaku vrtulníku 
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Pro plnění závěsného vaku je nutné vybrat vhodnou plochu (příloha č. 2). Plnicí 

plocha musí mít minimální rozměry 70 x 30 m se zpevněným povrchem a v závislosti na 

místních podmínkách vyřešeným odtokem přebytečné vody. Všechny volné předměty musí 

být odstraněny nebo upevněny. V okolí plnicí plochy se nesmí vyskytovat ve vzdálenosti 

do 100 m výškové překážky - vysoké stromy, stožáry, výškové konstrukce, dráty 

elektrického vedení. O využití plnicí plochy rozhoduje s konečnou platností pilot vrtulníku. 

Pokud se předpokládá přistání vrtulníku, musí být plocha rozměru minimálně 

50 x 100 m. Uprostřed přistávací plochy musí být vodorovná plocha o minimálním rozměru 

5 x 5 m. Sklon terénu nesmí být větší než 5º. 

Při přistání vrtulníku se závěsným vakem je nutné nejprve položit závěsný vak na zem 

tak, aby vak byl před vrtulníkem. Pilot při přistávání musí zajistit napnutí závěsných lan. Je 

nutné zamezit zbytečné manipulaci závěsného vaku po povrchu během přistávání. Může dojít 

k poškození pláště závěsného vaku. Tento manévr je samostatně zajištěn pilotem 

vrtulníku a hasiči do něj žádným způsobem nezasahují. 

6.4.1  Zásady postupu plnění závěsného vaku vrtulníku 

Pro zabezpečení dostatečného množství vody je nutné zajistit na jeden vrtulník se 

závěsným vakem minimálně 2 x CAS a musí být zajištěna nepřetržitá dodávka hasební vody 

ve smyslu zásad provádění dálkové dopravy vody. Dvě CAS postačují na plnění i více 

vrtulníků, jestliže je zajištěna kontinuální dodávka vody pro hašení. 

Ustavení požární techniky musí být provedeno tak, aby byl zajištěn vzájemný vizuální 

kontakt strojníků, hasičů na proudech a letové posádky vrtulníku (plnicí manévr vrtulníku je 

prováděn proti větru), přibližně 30 m od plnicího místa. 

Dopravní vedení od CAS k místu plnění je prováděno plnicím družstvem vybaveným 

dvěma nezávislými vedeními ze 2 až 3 ks hadic B75 s dostatečným manipulačním obloukem. 

Po celou dobu plnění je nutné dodržet pracovní tlak v dopravním vedení na 0,4 MPa. Dvě 

speciální plnicí proudnice B 75 s uzávěrem jsou obsluhovány 2 x 2  hasiči a je jimi plněn 

jeden závěsný vak. Další hasič pracuje samostatně a jeho úkolem je stabilizovat závěsný vak 

vrtulníku před začátkem plnění a zkontrolovat funkci uzavírací klapky závěsného vaku. 

Koordinaci s letovou posádkou vrtulníku při plnění zajišťuje velitel plnicího stanoviště, který 

musí být od hasičů provádějících plnění zřetelně odlišen - červená přilba, vesta apod. 

 

 



 

 

Plnění závěsného vaku se začíná již ve 

(obr. 9) a končí, až když vak přetéká vodou 

především v případě, kdy se používá 

napěnění objemu závěsného vaku a poté 

k okraji vaku.  

      

  Obrázek č. 9 Plnění vaku za pomoci proudnice
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Plnění závěsného vaku se začíná již ve chvíli, kdy je vak relativně stabilizován 

a končí, až když vak přetéká vodou (obr. 10). Tuto zásadu je nezbytné 

případě, kdy se používá smáčedlo. Při použití smáčedla nejprve dojde 

napěnění objemu závěsného vaku a poté teprve k vzestupu hladiny vody se smáčedlem 

Obrázek č. 9 Plnění vaku za pomoci proudnice 

 

 Obrázek č. 10 Oaplněný vak 

chvíli, kdy je vak relativně stabilizován 

Tuto zásadu je nezbytné dodržet 

smáčedlo. Při použití smáčedla nejprve dojde k 

vzestupu hladiny vody se smáčedlem 
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Schéma plnění vaku vrtulníku vodou [5] 
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7 Plnění letounů hasební látkou [5] 

Plnění letounů hasební látkou je možné pouze pomocí požární techniky a provádí se 

dopravním vedením vytvořeným z hadic B 75 nebo C 52. 

Zvolení vhodné plnicí plochy a zřízení plnicího stanoviště pro doplňování hasební 

látky do letounů je složitější než zřízení plnicího stanoviště pro plnění závěsného vaku 

vrtulníku. Doplňování hasební látky do letounů musí probíhat na zemi po přistání letounu. 

Z tohoto důvodu je nutné předem analyzovat možnosti plnění letounů na území daného HZS 

kraje (využití letišť soukromých aeroklubů, polních letišť a dalších vhodných ploch). Vzlety 

a přistání za účelem hašení mohou být prováděny ze všech civilních letišť, schválených 

pracovních leteckých ploch nebo jiných, předem vybraných ploch, pokud svými parametry 

vyhovují pro daný typ letadla. Vzlety a přistání na vojenských letištích mohou být prováděny 

až po předchozí dohodě s útvary Armády ČR.  

K plnění letounu se mohou využívat CAS nebo vhodné požární stříkačky. V případě 

použití požárních stříkaček je problematika komplikovanější o dopravu vody z vodního 

zdroje k místu plnění. 

7.1 Požadavky na výběr vhodné plochy pro letiště 

V případě využití letounů zařazených do systému LHS nelze vyloučit při praktických 

nasazeních potřebu zřízení plnicího stanoviště a tedy i plochy pro přistání a vzlet letounů 

mimo provozovaná letiště. Z těchto důvodů je nutné znát následující zásady na výběr plochy 

pro přistání a vzlet letounů. Konečné rozhodnutí o využitelnosti zvolené plochy jako letiště 

provádí pilot letounu. Z důvodu specifických nároků na plochu se doporučuje tyto plochy 

předem stanovit, zpracovat k nim potřebnou dokumentaci (příloha č. 3). 

Plocha, která se využívá jako letiště, musí splňovat následující požadavky: 

• vzletová a přistávací dráha (dále jen „VPD") musí umožnit rozjezd, rolování, 

vzlet a přistání letounu 

• minimální délka VPD pro jednotlivé typy letounů je následující: 

 

o Z-37TaZ-137T             500 m, 

o An-2                                     450 m, 

o PZL M-18 Dromader  600 m, 
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• šířka VPD nesmí být menší než 15 m, 

• je vhodné, aby směr VPD byl zvolen ve směru převládajících větrů, 

• podélný sklon v kterékoliv části VPD nesmí překročit 2%, 

• příčný sklon by měl být jednotný po celé délce VPD, 

• letiště by mělo být po dobu letového provozu vybaveno ukazatelem směru 

větru a ukazatelem směru přistání 

 

7.2 Obecné zásady postupu plnění letounu 

Jednotka PO po kontrole VPD ustavuje požární techniku ve vzdálenosti min. 10 m od 

okraje VPD, nebo ve vzdálenosti 20 m od podélné osy VPD. Po příletu letadla je povinností 

členů jednotky PO uposlechnout pokynů pilota (leteckého personálu), zejména v organizaci 

doplňování letadla hasební látkou, pohybu osob a techniky po VPD. 

Ustavení požární techniky musí být provedeno tak, aby byl zajištěn vzájemný vizuální 

kontakt strojníků, hasičů provádějících plnění a pilota letounu, minimálně 30 m od plnicího 

stanoviště. 

Pro zajištění dostatečného množství vody je nutné zabezpečit na jeden letoun 

minimálně 2 x CAS a musí být zajištěna nepřetržitá dodávka hasební vody ve smyslu zásad 

provádění dálkové dopravy vody. Před CAS musí být připraven odpovídající počet záložních 

hadic pro výměnu poškozených hadic ve vedení. 

7.2.1 Postup vlastního plnění 

Postup plnění se liší v závislosti na typu letounu, který se pro letecké hašení využívá 

a který je nutné doplnit hasební látkou. Přehled nejčastěji využívaných letounů v systému 

LHS a technicko-taktická data letounů jsou uvedena v příloze č. 1. 
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7.3 Zkušenosti z uplynulých let 

  

Ohlédneme-li se za nedávným obdobím, tak v suchém roce 2003 provedla letadla 

celkem 464 hlídkových letů, při kterých nalétala 700 hodin a zjistila 31 lesních požárů. 

Současně bylo v tomto období hasebními letadly provedeno 541 shozů hasební látky u 54 

lesních požárů, a to s náletem 170 hodin.  

V roce 2004 nalétala letadla při 221 hlídkových letech 290 letových hodin a odhalila při nich 

21 požárů. Současně bylo provedeno 18 shozů hasební látky u šesti požárů, při kterých bylo 

nalétáno 21 letových hodin. 

Rok 2005 byl atypický jednak relativně malým počtem požárů a nízkou mírou jejich 

nebezpečnosti, ale také tím, že se MZe nepodařilo vzhledem ke konkurenčnímu boji leteckých 

provozovatelů a s tím spojených problémů při výběrovém řízení uzavřít smlouvu se 

soukromým leteckým provozovatelem. Systém LHS tak byl zajišťován pouze vrtulníky LS 

PČR, které na vyžádání pověřených zaměstnanců Lesů ČR provedly pouhých devět 

hlídkových letů s náletem 15 hodin a dokonce ani v letním období nebyly přizvány k hašení 

žádného lesního požáru. 

 

Tabulka č 3. - Hlídkové lety a hašení lesních požárů leteckou technikou v letech 2000 až 

2005 [4] 

Rok 

Hlídkové lety Hasební lety 

počet 
zjištěných 
požárů 

počet letů 
počet 
letových 
hodin 

počet 
letů 

počet 
letových 
hodin 

množství 
smáčedla 
/litry/ 

počet 
hašených 
požárů 

2000 70 743 723,64 196 37,91 220 10 

2001 4 287 306,18 78 19,30 71 8 

2002 8 388 415,11 43 10,92 51 3 

2003 31 464 700,61 541 169,20 325 54 

2004 21 221 290,19 18 21,20 10 6 

2005 0 9 14,93 - - - - - - - - - - - - 

 



 

 

8 Strategické zdroje vody

 

 

Obrázek č. 11 vodní nádrž Boskovice
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Strategické zdroje vody 

Obrázek č. 11 vodní nádrž Boskovice [7] 
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8.1 Vodní nádrž Boskovice 

 

Základní technické údaje:  

Tok: Bělá; km 7,400 

Příslušnost nádrže k VH soustavě: Dyjsko – Svratecká 

Provozovatel: Povodí Moravy, s. p. – závod Dyje 

 

Účel nádrže: 

• snížení povodňových průtoků  

• akumulace vody pro trvalé zajištění minimálního průtoku 

• výroba el. energie v MVE 

 

uvedení do provozu 1990   

 
Spodní výpusti: 

počet × průměr 2 × 800 mm 

 

Aádrž:  

stálé nadržení 0,541 mil. m3 407,0 m n. m. 

zásobní prostor 6,375 mil. m3 430,0 m n. m. 

celkový objem 0,427 mil. m3 430,8 m n. m. 

zatopená plocha 7,343 mil. m3    

Hráz:  53,3 ha    

délka hráze v koruně 11,0 m    

výška nade dnem 305,0 m    

Spodní výpusti: 42,5 m   

neškodný odtok 7,0 m3s-1    

Typ: kamenitá sypaná se středním hlinitým těsněním  
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Obrázek č. 12 vodní nádrž Letovice [7] 
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8.2 Vodní nádrž Letovice 
 

Základní technické údaje  

Tok: Křetínka; km 2,923 

Příslušnost nádrže k VH soustavě: Dyjsko – svratecká 

Provozovatel: Povodí Moravy, s. p. – závod Dyje 

Účel nádrže: 

• kompenzační nadlepšení průtoků ve Svitavě 

• trvalé zajištění minimálního průtoku 

• energetické využití zaručených odtoků v MVE 

• snížení povodňových průtoků 

• rekreace, rybářství  

Uvedení do provozu  1976  

Aádrž:  

stálé nadržení 1,560 mil. m3 

zásobní prostor 9,015 mil. m3 

celkový objem 11,644 mil. m3  

zatopená plocha 110,9 ha  

Hráz:   

Typ: hlinitokamenitá sypaná, střední jílové těsnění 

kóta koruny 

šířka koruny 5,0 m  

délka hráze v koruně 126,0 m  

výška nade dnem 28,5 m 

Spodní výpusti:  

počet × průměr 

kapacita při max. hladině 2 × 3,59 m3s-1 
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Bezpečnostní přeliv: 

kóta přelivu 360,10 m n. m.  

kapacita při max. hladině 50,6 m3s-1 

Hydrologické údaje:   

plocha povodí                                                                               126,32 km2 
 

126,32 km2  

průměrný dlouhodobý   roční průtok 

Účinek nádrže:  

neškodný odtok 7 m3s-1   

  
 

 

9 Statistické vyhodnocení požárů 
 

 

 

Tabulka č. 4 Požáry (se zásahem i bez zásahu jednotek požární ochrany) v ČR [9] 

Základní informace 2005 2006 2007 

Počet požárů 20 183 20 262 22 419 

Přímé škody, v mil.Kč 1 634,4 1 934,0 2 129,6 

Počet usmrcených osob 139 144 125 

Počet zraněných osob 914 919 976 

Uchráněné hodnoty při požárech, v mil. Kč 7 110,1 9 182,5 8 861 
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Graf č. 1 Počet požárů v Jmk [8] 

 

 

 

Graf č. 2 Počet požárů v Jmk v roce 2007 dle ÚO 
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Graf č. 3 Počet požárů v ÚO Blansko  

 

            

 

 

Graf č. 4 Počet požárů v ÚO Blansko za rok 2007 
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Tabulka č. 4 Počet požárů v ÚO Blansko za rok 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Postup vytváření karet čerpacích stanovišť a zmapování využití letecké 

techniky v hasebním obvodu Boskovice 

 

 Hlavním úkolem získání a využití informací. Stanovit jak a co by mělo čerpací 

stanoviště splňovat, možnosti příjezdových cest z důvodu dopravy požární vody k místu 

zásahu. Stanovení základních požadavku na plnění letecké techniky, požadované velikosti 

přistávacích a vzletových ploch. Zásady plnění a využití vrtulníku, požadavky na plnění 

z volných zdrojů požární vody. 

 Hlavní kroky vytváření karet: 

� Získaní základních informací a údajů o množství vodních zdrojů, které se nacházejí 

v hasebním obvodu Boskovice – k z mapování území byly použity částečně místní 

znalosti okolí a hlavním zdrojem informací byly internetové stránky www.mapy.cz, na 

těchto stránkách jsem podrobně zmapoval možné zdroje vody, možnosti přístupových 

cest k vodnímu zdroji pro jejich další vyhodnocení na místě a GPS souřadnice. 

� Vlastní vyhledání vodního zdroje a provedení analýzy 

 

LEDEN    12 
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hlavní kritéria: 

• přístupové cesty  

o dostupnost pro techniku 

o průjezdnost, zúžení, sklon, stoupání 

o kvalita a pevnost příjezdových cest 

o možnosti zřízení jednosměrného nebo obousměrného 

provozu 

o vzdálenost od hlavní silnice 

• možnosti zřízení čerpacího stanoviště 

o zpevněné plochy, pro možnost zřízení čerpacího 

stanoviště a ustavení techniky 

o možnosti vytvoření čerpacího stanoviště  

o GPS souřadnice 

• vodní zdroj 

o velikost 

o vydatnost 

o kvalita břehu 

o hloubka 

o vyhodnocení podmínek pro možnost plnění závěsného 

vaku vrtulníku Bell 412 

� Vyhledání a zmapování přistávacích ploch pro leteckou techniku – využití znalostí 

místního leteckého klubu. 

� Vyhodnocení podmínek pro možnost přistání a plnění letecké techniky: 

o stav a využití přistávacích ploch 

o rozměry letiště 

o přístupové cesty k letišti pro CAS  

o zpevněné plochy pro plnění letadel 

o možnosti nejbližšího zřízení čerpacího stanoviště pro 

doplňování CAS (volné zdroje nebo hydrantová sít) 

� Očíslování, zapsání zjištěných poznatků na  místě a pořízení fotodokumentace. 

� Vyhodnocení zapsaných poznatků a fotodokumentace. 

� Vytvoření karet: 

� čerpacích stanovišť v hasebním obvodě Boskovice (příloha č. 2) 
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� vodní plochy splňující podmínky noření závěsného vaku vrtulníku Bell 

412 (příloha č. 2) 

� letiště určené pro plnění letecké techniky požární vodou (příloha č. 3) 

Obsah karty čerpacího stanoviště: 

1) psaná část 

• stručný popis polohy rybníku, příjezdových cest, možnosti 

dopravy požární vody 

• možnosti zřízení čerpacího stanoviště s uvedením GPS 

souřadnic 

•  rozloha vodního zdroje a vydatnost 

• upozornění nebo doporučení pro velitele zásahu o možném 

nebezpečí 

2) grafická část (fotodokumentace) 

• foto rybníka 

• letecký snímek 

•  mapa s barevně označeným místem čerpacího stanoviště a 

vyznačenými příjezdovými cestami 

Obsah karty přistávacích ploch: 

1) psaná část 

• popis a rozměry letiště, příjezdové cesty, zpevněné plochy 

• nejbližší možný zdroj požární vody 

• upozornění nebo doporučení pro velitele zásahu o možném 

nebezpečí 

2) grafická část 

• fotodokumentace letiště 

• letecké snímky 

• mapa letiště s barevně vyznačenými příjezdovými cestami a 

přistávací plochou 

• mapa nejbližšího možného místa zřízení čerpacího stanoviště  

 



 

40 
 

 

11 Závěr 

 

 Při vzniku požáru ne vždy máme požadované množství vody k likvidaci požáru, proto 

je velice důležité vědět o možnosti zřízení čerpácích stanovišť a dopravy požární vody od 

vodního zdroje k místu požáru. Proto hlavním úkolem této práce bylo zmapování, 

vyhodnocení, pořízení fotodokumentace a vytvoření karet čerpacích stanovišť. Možnosti 

čerpání letecké techniky a vytyčení ploch pro jejich přistání, možnosti noření vaku vrtulníku 

Bell 412, použitelných pro výjezdovou jednotku požární ochrany v hasebním obvodu 

Boskovice. 

 Velice důležité bylo stanovení metodiky jak postupovat a co vlastně požadujeme, co 

mají splňovat čerpací stanoviště a přistávací plochy letecké techniky. Za pomoci několika 

zdrojů, byly požadované plochy zmapovány, vyhodnoceny a nejdůležitější data a informace 

byly zaneseny do karet, které se mohou postupem času upravovat a doplňovat. 

 Musíme brát v úvahu, že tyto karty byly vytvořeny na základě zjištěných informací 

v jarním období, kdy je dostatečné množství vody z tání sněhu a srážek. Toto roční období 

může velice ovlivnit zjištěné množství požární vody, velikost hladiny a především vydatnost 

zdroje. Proto tyto údaje můžou mít odchylku a to především v období za nedostatku srážek a 

velmi suchého počasí, kdy dochází k poklesu hladiny vodních ploch a zmenšování nebo 

vysychání přítoků vodních zdrojů.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

 

12 Použitá literatura 

[1] Miloš Kvarčák.: Požární taktika v příkladech. SPBI  6: Ostrava 1998, 232 str., ISBN: 

80-86111-08-3 
[2] Ing. Zdeněk Hanuška: Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požáru. 

Praha 1996, 78 str., ISBN:80-902121-0-7 
[3] Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany 

obyvatelstva 112, ročník VI, číslo 9/2007 

[4] Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany 
obyvatelstva 112, ročník VI, číslo 6/2007 

[5] Ing. Richard Franc.: Využití letecké techniky k leteckému hašení lesních a travnatých 

porostů – konspekty odborné přípravy jednotek požární ochrany, Vydal: MV – 

generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Praha 2004, 53 str., ISBN: 

80-86640-29-9 
[6] www.mapy.cz 
[7] http://www.pmo.cz/ 

[8] por. Zdeňka Jandová.: Statistická ročenka 2007, Hasičský záchranný sbor 

Jihomoravského kraje Územní odbor Blansko 
[9] www.mvcr.cz/statistiky/2008/hzsrok07.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

Příloha č. 1 - Technicko-taktická data letecké techniky používané v České republice 

k hašení  

1) Letoun Antonov An-2 (Andula) 

Technický popis (parametry) 

Letoun An-2 (obr. 1) je dvoumístný jednomotorový vzpěrový dvouplošník s pevným 

podvozkem. Posádka se skládá z jednoho pilota a jednoho palubního mechanika (druhý pilot). 

Rozměry: 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1 Letoun An-2 

 

rozpětí horního křídla 17,2 m, 

rozpětí dolního křídla 14,2 m, 

délka v letové poloze 12,7 m, 

délka v parkovací poloze 12,4 m, 

výška v letové poloze 6,1 m, 

výška v parkovací poloze 4,1m, 

maximální přistávací hmotnost 5500 kg, 

prázdná hmotnost 3125 kg, 

cestovní rychlost 180 km/hod., 

Dolet 900 km, 

Dostup 4300 m.                                
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Hasicí systém se skládá z nádrže na chemikálie a vodu o objemu 1500 l, která je 

integrovaná do trupu letounu, s automatickým pneumaticky ovládaným mechanismem pro 

vypouštění hasební látky, který je ovládán pilotem (není nutná další obsluha), přívodního 

potrubí C52 (B75) s půlspojkou, zpětného ventilu a přepadového potrubí. 

 

2) Letoun PZL M-18 Dromader 

Technický popis (parametry) 

Letoun PZL M-18 Dromader (obr. 2) je jednomístný jednomotorový samonosný 

dolnoplošník s pevným podvozkem. Posádka se skládá z jednoho pilota. 

Hasicí systém je složen z nádrže na chemikálie a vodu o objemu 2500 l, která je 

integrovaná do trupu letounu, automatického hydraulicky ovládaného mechanismu pro 

vypouštění hasební látky (není nutná další obsluha), přívodního potrubí C52 (B75) s  

půlspojkou a kulového ventilu. Nádrž na vodu a chemikálie je umístěna v přední části před 

kabinou pilota. 

Rozměry:                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozpětí1 17,7 m, 

Délka 9,5 m, 

Výška 3,7 m, 

hmotnost prázdného letounu 2550 kg, 

maximální vzletová hmotnost 4700 kg, 

minimální hmotnost pro let 2800 kg, 

maximální hmotnost  

v zásobníku 1900 kg, 

maximální přistávací hmotnost 4200 kg, 

cestovní rychlost 185 km/hod., 

maximální rychlost 265 km/hod., 

Dolet 958 km, 

Dostup 4000 m. 
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Obrázek č. 2 Letoun PZL M-18 Dromader 

 

3) Letoun Z-37T, Z-137T (Turbo Čmelák) 

Technický popis (parametry) 

Letoun Z-37T, resp. Z-137T (obr. 3) je jednomístný jednomotorový samonosný 

dolnoplošník s pevným podvozkem. Posádka se skládá z jednoho pilota a jednoho palubního 

mechanika.                                                                                                         

Rozměry: 

rozpětí       13,6        m,                                                                 

délka       10,5 m,  

výška        3,7 m, 

 hmotnost prázdného letadla s nádrží        1250 kg, 

maximální vzletová hmotnost pro třídu 

„použití k leteckému hašení"        2520 kg, 

maximální hmotnost hasební látky           1000 kg. 
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Obrázek č. 3 Letoun Z-37T, resp. Z-137T 

Hasicí systém se skládá z nádrže na chemikálie a vodu o objemu 1000 l (při úpravě 

nádrže až 1500 l), která je integrovaná do trupu letounu, z poloautomatického mechanismu 

pro vypouštění hasební látky (víko nádrže je nutné vždy po přistání manuálně uzavřít), 

přívodního potrubí B 75 (C 52) s půlspojkou, a zpětného ventilu. Nádrž na vodu a chemikálie 

je umístěna ve svislé poloze za kabinou pilota před prostorem pro přepravu mechanika. 

4)Vrtulník Bell 412 

Technický popis (parametry) 

Vrtulník Bell 412 (obr. 4) je vrtulník střední váhové kategorie, využitelný pro letecké hašení 

požáru. Vrtulník nemá zabudovanou nádrž na hasivo, pro hašení využívá závěsný vak na vodu 

o objemu 800 l (obr. 5). 

Rozměry: 

celková délka včetně rotoru a zadní vrtulky 17m,                                                         

celková výška                                          4,6 m,                                                          

průměr zadní vrtulky                                2,6m,  

maximální rychlost                   270 km/hod.,  

maximální dostup                            6000 m, 
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 maximální dolet                            695 km,  

maximální vzletová hmotnost               5400kg, 

maximální počet přepravovaných osob 13 

 

 

Obrázek č. 4 Vrtulník Bell 412

 

         Obrázek č. 5 vak na vodu o objemu 800 l



 

 
 

Příloha č. 2 – Karty zmapovaných vodních ploch hasebního obvodu Boskovice a 

stanovení vodních ploch určené k noření závěsného vaku vrtulníku Bell 

412. 

Mapa hasebního obvodu Boskovice 

 



 

 
 

Abecední seznam čerpacích stanovišť v hasebním obvodu Boskovice 

1. Cetkovice 

2. Kladoruby 

3. Ludíkov 

4. Letovický rybník 

5. Míchov 

6. Pilské Údolí 

7. Suchý (rekreační středisko) 

8. Suchý 

9. Sudice 

10. Světlá 

11. Skalice nad Svitavou 

12. Šebetov 

13. Usobrno 

14. Vanovice 

15. Velké Opatovice 

16. Vodní nádrž Boskovice 

17. Vodní nádrž Letovice 

 

Vodní plochy určené k noření závěsného vaku vrtulníku Bell 412 

 

 

1. Letovický rybník 

2. Suchý (rekreační středisko) 

3. Suchý 

4. Velké Opatovice 

5. Vodní nádrž Boskovice 

6. Vodní nádrž Letovice 



 

 
 

Cetkovice       

 

     V obci Cetkovice se nacházejí tři možné zdroje vody (Obr.1,2,3).  

1. Rybník (Obr.1) se nachází v západní části obce směrem na Velké Opatovice (Obr.4).  Kolem rybníku vede hlavní silnice (mezi hlavní silnicí a 

rybníkem je mez o šířce 6m), příjezdová cesta je z druhé strany rybníku (Obr.4).vzdálen cca 150 m od hlavní silnice, rybník je o rozměrech 100 x 

30 m (Obr.1), dostatek místa na ustavení techniky, s možností otáčení a obousměrným provozem. Břehy rybníku jsou nezpevněné bahnité. GPS 

souřadnice Loc: 49°34'55.401"A, 16°43'2.352"E 

2. Rybník (Obr. 2) se nachází na severozápadním konci obce, směrem na obec Uhřice (Obr. 5). Rybník je vzdálen cca 100 m od hlavní silnice, 

zpevněná cesta je jen 80 m, potom je jen polní cesta, která vede i kolem rybníku (cesta je slepá), není možnost ustavení techniky, velice 

problematické otočení techniky, možný jen jednosměrný provoz. Rybník je o rozměrech 100 x 28 m. Možnost zřízení čerpacího stanoviště jen za 

suchého počasí. GPS souřadnice Loc: 49°34'50.639"A, 16°43'22.106"E 

3. Rybník (Obr.3) se nachází  na východním konci obce směrem na obec Uhřice (Obr.6). Vzdálen cca 300 m od hlavní silnice. Cesta zpevněná 

asfaltová, úzká s prudkými zatáčky a stoupáním mezi obytné domy, možnost jen jednosměrného provozu a to se zvýšenou opatrností, příjezd 

k rybníku je jen polní cestou cca 30 m, možnost omezeného ustavení techniky a otočení techniky. Možnost zřízení čerpacího stanoviště jen za 

suchého počasí. Rybník o rozměrech 35 x 70 m. GPS souřadnice  Loc: 49°34'42.374"A, 16°43'48.584"E   

 

 Doporučení pro VZ: - v případě zřizování čerpacího stanoviště, doporučuji zřízení stanoviště u prvního rybníku. 

 



 

 
 

 

Obr.1                                                                    Obr.2                                                                 Obr.3   

 

 

Obr.5                                                                        Obr.6                                                                Obr.7 



 

 
 

Ludíkov       

 

     Koupaliště Němčice se nachází na okraji lesa jihozápadně od obce Ludíkov (Obr.1). Ke koupališti je možno přijet ze 3 stran a to od obce 

Ludíkov, mezi obcemi Ludíkovem a Němčicemi a z obce Němčice (Obr.3). Všechny cesty jsou zpevněné asfaltové silnice a vedou až ke 

koupališti cca 1 km od hlavní silnice. Komunikace vede kolem koupaliště, břeh rybníku je nezpevněný bahnitý, z hlavní strany rybníku vedou 

betonové schody 1,5 m široké k vodní hladině (Obr.2). Dostatek místa na vytvoření čerpacího stanoviště s možností otáčení vozidel, parkování 

CAS. Bezproblémový provoz kyvadlové dopravy vody v jednom směru. Koupaliště o rozměrech 100 x 60 m a objemu cca 9000 m3 vody. 

GPS souřadnice Loc: 49°26'49.599"A, 16°43'36.023"E 

 

   Obr.1                                                                    Obr.2                                                                   Obr.3     

 



 

 
 

Sudice       

 

     Rybníky se nachází na jižní straně před obcí Sudice (Obr.1,2). Jedná se o více vodních ploch, ale jen jeden je volně přístupný, ostatní jsou 

oplocené. Rybník je o rozměrech 100 x 50 m. Rybník sousedí z jedné části s hlavní silnicí, břeh je nezpevněný hlinitý 7 m. Ustavení techniky a 

otáčení na hlavní silnici, čerpací stanoviště možno zřídit na nezpevněné ploše čela rybníku (Obr.3). 

GPS souřadnice Loc: 49°31'8.722"A, 16°39'56.036"E 

 

Doporučení pro VZ : nebezpečí práce na silnici  

     Obr.1                                                                      Obr.2                                                                Obr.3   

   



 

 
 

Letovice       

 

     Letovický rybník se nachází na východním okraji města Letovice, za místním koupalištěm (Obr.1). Po odbočení z hlavní silnice 

pokračuje zpevněná asfaltová silnice až k rybníku cca 800 m. Silnice u rybníka je úzká obrostlá keři a je možný jen jednosměrný provoz. Kolem 

rybníku vede nezpevněná polní cesta, břeh rybníku je nezpevněný bahnitý. Dostatek místa na vytvoření čerpacího stanoviště s možností otáčení 

vozidel (Obr.2), omezený prostor pro další CAS, možno ponechat na parkovišti cca 250 m na trase k rybníku (Obr.3). Rybník o rozloze 4 ha a 

objemu cca 160000 m3 vody. Tato vodní plocha splňuje podmínky, pro možnost plnění závěsného vaku vrtulníku Bell 412. 

 GPS souřadnice Loc: 49°33'11.553"A, 16°35'7.83"E 

 Upozornění pro VZ: - příjezdová cesta vede kolem hotelu a parkoviště, kde se pohybuje velké množství lidí  

   Obr.1                                                                    Obr.2                                                                   Obr.3     

 



 

 
 

Suchý       

     Rybník se nachází na severozápadní straně obce Suchý (Obr.1). Rybník slouží jako rekreační středisko. K vodní ploše je možný příjezd 

ze 3 stran a to od obce Suchý, od obce Velenov ( silnice vede přes rekreační část, smí se používat jen na povolení, zákaz vjezdu pro všechna 

motorová vozidla) a od obce Benešov. Břeh hráze je zpevněný s místní komunikací. Ze směru od hlavní silnice je vybudována zpevněná plocha 

pro vytvoření čerpacího stanoviště se schody na vodní hladinu o šířce 4 m (Obr.2). Dostatek místa na vytvoření čerpacího stanoviště s možností 

otáčení vozidel, parkování CAS. Bezproblémový obousměrný provoz kyvadlové dopravy vody (Obr.3). Vodní plocha o rozloze 5 ha a objemu 

cca 840000 m3 vody.  Vodní plocha splňuje podmínky, pro možnost plnění závěsného vaku vrtulníku Bell 412. 

GPS souřadnice Loc: 49°28'52.248"A, 16°45'37.734"E 

Upozornění pro VZ: rekreační středisko, velký pohyb lidí a aut. 

    Obr.1                                                                    Obr.2                                                                   Obr.3      

   



 

 
 

 

Příloha č. 3 – Karty zmapovaných přistávacích ploch v hasebním obvodu Boskovice  

Abecední seznam přistávacích ploch v hasebním obvodu Boskovice 

1. Letiště Letovice 

2. Letiště Sudice 

3. Letiště Třebětín 

 

 

 

 



 

 
 

Letiště Letovice    

 

Letiště (Obr.1) se nachází na východní straně za městem Letovice směrem na obec Podolí, cca 1,5 km od města Letovice (Obr.3). Letiště 

je přímo u hlavní silnice, kolem letiště vede nezpevněná polní cesta, dostatek místa pro otočení a ustavení techniky(Obr.2). U příjezdové cesty 

stojí dva hangáry, u nichž je zpevněná asfaltová plocha o rozměrech 30 x 20 m. Přistávací plocha je udržovaná, o rozměrech 650 x 100 m. 

Nejlepší možnost čerpání a doplňování vody je z hydrantové sítě (Obr.4) GPS souřadnice Loc: 49°32'39.124"A, 16°35'11.16"E, na okraji města 

Letovice, vzdálené cca 1 km, možnost čerpání z volných zdrojů, nejbližší letovický rybník vzdálen 4 km GPS souřadnice Loc: 49°33'11.939"A, 

16°35'8.042"E ( komplikovaná cesta přes město Letovice (Obr.5)). Plnění letadla na nezpevněné ploše, pozor na podmáčený terén. GPS 

souřadnice Loc: 49°32'39.019"A, 16°36'1.122"E 

  Doporučení VZ: nevjíždět a neotáčet se s technikou na přistávací dráze, dbát pokynů pilota. 
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            Obr.4                                                                                                  Obr.5 

          

 

 

 

 



 

 
 

Letiště Sudice       

 

 

      Letiště se nachází mezi obcemi Sudice a Vážany, možný příjezd od obou obcí (Obr.1). Letiště o rozměrech 800 x 100 m, velice 

dobře udržované. Možné 4 příjezdové cesty, dvě od Sudic a dvě od Vážan (Obr.2), ale všechny nezpevněné polní cesty o délce 400 m k letišti. 

Na obou krajích letiště je zpevněná asfaltová plocha o rozměrech 50 x 50 m (Obr.3), které slouží pro plnění letecké techniky. Možné vzlétat a 

přistávat z obou stran letiště (závisí na povětrnostních vlivech a domluvě s pilotem) ke každé straně dvě příjezdové cesty. Možné ustavení 

techniky, zřízení okruhu kyvadlové dopravy vody. Nejlepší možný zdroj vody je Sudický rybník (Obr.4,5,6 viz. Karta), vzdálen od letiště 2 km. 

 

 GPS souřadnice čerpacího stanoviště Loc: 49°31'8.722"A, 16°39'56.036"E.  

GPS souřadnice Letiště Loc: 49°31'8.722"A, 16°39'56.036"E 

 

Upozornění pro VZ : neotáčet se a nepřejíždět po přistávací dráze, před projetím letištní dráhy se vždy podívat, jestli právě nepřistává 

letecká technika!!! (dochází ke křížení okraje přistávací dráhy viz. Obr.2 ), určení strany místa plnění po dohodě s pilotem. 
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Letiště Třebětín     

 

Letiště (Obr.1) se nachází severovýchodně za městem Letovice, směrem na obec Novičí cca 500m před obcí Novičí je odbočka do prava 

na družstevní zpevněnou asfaltovou cestu, letiště se nachází po 150 m po pravé straně, cesta je dostatečně široká pro obousměrný provoz, otočení 

a ustavení techniky. Po cestě je možno pokračovat a vrátit se přes obec Novičí  (Obr.3). Plnění letadla je možno na zpevněné asfaltové ploše 

(Obr.2) o rozměrech 70 x 50 m. Přistávací a vzletová plocha má délku 500 m.  

 GPS souřadnice Loc: 49°34'50.618"A, 16°35'26.28"E 

  Doporučení VZ: před přistáním informovat pilota o stavu dráhy (není pravidelně sečena), upozornit, že dráha je v mírném svahu 

8-10°. 
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