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1 Úvod 

 V současnosti k moderním trendům dopravy patří bezesporu letecká přeprava.  

S rozvojem a vývojem technických prostředků se stává stále dostupnějším a oblíbenějším 

způsobem přepravy. Letecká přeprava je rychlá, spolehlivá a stále nejbezpečnější. Spojuje 

nejen jednotlivé státy, ale i světadíly. S nárůstem leteckého provozu se zvyšují i rizika spojená 

s leteckými nehodami. V rámci udržitelného rozvoje musí s rostoucím počtem letů v letecké 

přepravě růst i bezpečnost. Součástí rozvoje bezpečnosti v leteckém průmyslu jsou záchranné 

a požární služby letišť (dále jen „ZPSL“).   

 Výše poskytované úrovně bezpečnosti na letišti je dána ZPSL. Každé letadlo, podle 

velikosti, spadá do určité bezpečnostní kategorie. Jakou bezpečnostní kategorii letiště 

disponuje, záleží na tom, jaký stupeň bezpečnosti zabezpečuje ZPSL. Jednoduše řečeno 

bezpečnostní kategorie je určená podle sil a prostředků ZPSL. 

 Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh doporučení ke zvýšení úrovně 

připravenosti na mimořádné události v letecké civilní osobní a nákladní dopravě.  Tato 

bakalářská práce charakterizuje postavení a úkoly ZPSL ve vazbě na mezinárodní letecké 

předpisy a předpisy požární ochrany České republiky (dále jen „ ČR“). Je zaměřena na rozvoj 

akceschopnosti, odborné připravenosti ZPSL. Charakterizuje rozdíly mezi zaměstnanci ZPSL 

a příslušníky Hasičského záchranného sboru ČR na úseku požární ochrany. Zároveň popisuje 

možnosti vzájemné spolupráce obou složek a dalších složek integrovaného záchranného 

systému ČR při přípravě na vznik mimořádné události v letecké přepravě, popřípadě jejich 

činnost při vzniku letecké mimořádné události – letecké nehody. 
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2 Rešerše literatury 

Opatření MD č.j. 641/2009-220-SP/4, Předpis L 14 – Letiště, Hlava 9 – Letištní provozní 

služby, zařízení a instalace, Úřad pro civilní letectví,  Praha, 2009 

Tento předpis je aplikací Přílohy 14 k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví 

a obsahuje ustanovení, jejichž cílem je zvýšení úrovně ochrany na letištích. Popisuje letištní 

pohotovostní plánování jako proces přípravy letiště na zvládnutí MU. Pojímá ochranu 

civilního letectví jako integrální součást plánování provozu letišť. 

 
 

 

ICAO, Manuál letištních služeb (Doc 937-AN/898), část 1, Záchranné a požární práce 

 Tento manuál se zabývá úrovní potřebné ochrany na letištích, obsahuje koncepci 

kritického prostoru a způsob určování množství hasebních látek. 

 

 

Letištní pohotovostní plán letiště Ostrava a.s.  

 Dokument zpracovává postupy řešení jednotlivých mimořádných událostí vedoucí k 

minimalizaci jejich negativních dopadů na leteckou dopravu s využitím vlastních sil a 

prostředků Letiště Ostrava, a.s. nebo v součinnosti s územními a dalšími bezpečnostními a 

krizovými složkami. 

  

 

Katalog typových činností, č.j. PO-1292-8/IZS-2005, Typová činnost složek integrovaného 

záchranného systému při společném zásahu „Letecká nehoda“ STČ - 04/IZS, MV - GŘ HZS 

ČR, Praha, 2005  

 Typová činnost obsahuje postup složek integrovaného záchranného systému při 

záchranných a likvidačních pracích v případě letecké nehody nebo vážného incidentu 

v leteckém provozu. Tyto postupy nejsou určeny pro leteckou nehodu v ohraničeném prostoru 

letiště, který je vymezen Letištním pohotovostním plánem a na těch letištích, kde zasahuje 

jednotka HZS. 
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3 Záchranná požární služba letiště 

Záchranná požární služba letiště (dále jen „ZPSL“) je zřizována na základě zvláštního 

leteckého předpisu L 14 [1] Ministerstva dopravy ČR, jehož zpracovatelem je úřad pro civilní 

letectví. Tento letecký předpis vychází z mezinárodních předpisů Mezinárodní organizace pro 

civilní letectví International Civil Aviation Organisation (dále jen „ICAO“). ZPSL není 

zřízena ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o PO“) [2] jako jiné hasičské záchranné sbory podniku (dále jen „HZSP“). 

Pojmenování jednotky jako ZPSL, vychází rovněž z předpisu L 14 [1],  

Základním účelem zřízení ZPSL je zajištění požární bezpečnosti na letištích. Hlavní 

úkoly ZPSL vycházejí ze zákona o PO [2]. Jedná se především o záchranu osob, zvířat a 

majetku ohrožených provozem letiště. Pro tyto důvody musí ZPSL zajišťovat dostatek sil a 

prostředků používaných při vzniku letecké nehody nebo jiné mimořádné události (dále jen 

„MU“). ZPSL zasahuje při vzniku letecké mimořádné události (dále jen „LMU“), ale i při 

MU, které nesouvisí přímo s leteckým provozem. 

Nejdůležitější pro záchranu životů při letecké nehodě je: 

� rychlost nasazení záchranářů a prostředků určených pro záchranu 

� činnost záchranářů a prostředků určených pro záchranu 

� kvalita spolupráce záchranářů s posádkou letadla 

� profesionální spolupráce záchranářů a ostatních složek na letišti 

� výcvik záchranářů 

Největší rizika spojená s havárií letadla jsou: 

� velký počet obětí 

� možnost dopadu letadla na obydlené území 

� požáry značného rozsahu spojené s velkým množstvím paliva 

� značné materiální škody 

� rozsáhlé následky na životním prostředí 
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4 Kategorie letiště 

 

ZPSL zajišťuje požární bezpečnost z předpisu L 14 na mezinárodních letištích 

převážně nepřetržitě, tedy 24 hodin denně. Úroveň poskytované ochrany závisí na velikosti 

letadel, která na letiště přistávají, a na četnosti jejich pohybů (pohyb = přistání + vzlet). 

Úroveň poskytované ochrany musí odpovídat kategorii letiště. Kategorie letiště jsou rovněž 

stanovené v předpisu L 14 [1] tab. 1. 

 

 

Zásady, podle kterých se určují kategorie letiště: 

� celková délka letadla 

� celková šířka trupu 

 

 

 

Rozhodující je vždy celková délka letadla a teprve pak šířka trupu. Spočítají se pohyby 

největších letadel, které na dané letiště přistávají ve třech nejrušnějších, po sobě jdoucích 

měsících roku a podle předpisu L 14 se určí, kategorie letiště viz tab. 1  

 

Tab. 1 Kategorie letiště pro záchrannou a požární službu 

 

Kategorie letiště Celková délka letounu Maximální šířka trupu 

1 0 m až, ale ne včetně 9 m 2 m 

2 9 m až, ale ne včetně 12 m 2 m 

3 12 m až, ale ne včetně 18 m 3 m 

4 18 m až, ale ne včetně 24 m 4 m 

5 24 m až, ale ne včetně 28 m 4 m 

6 28 m až, ale ne včetně 39 m 5 m 

7 28 m až, ale ne včetně 39 m 5 m 

8 49 m až, ale ne včetně 61 m 7 m 

9 61 m až, ale ne včetně 76 m 7 m 

10 76 m až, ale ne včetně 90 m 8 m 

Zdroj: předpis L 14   

Obrázek 1 zdroj http://hasici.airport-  ostrava.cz/img/letadla/proudove/airbus_a310/nahled a vlastní úprava 



7 

 

5 Záchranná a požární vozidla 

 

Na základě kategorie letiště jsou v předpisu L 14 [1] stanoveny i minimální počty 

záchranných a požárních vozidel viz tab. 2. Předpis dále stanovuje výkon čerpadel, zásoby 

hasiva a druhy hasiv. 

 

Tab. 2 záchranná a požární vozidla podle druhu kategorie 

 

Kategorie letiště Záchranná a požární vozidla 

1 
Záměrně nepoužito 

2 

3 1 

4 1 

 5 1 

6 2 

7 2 

8 3 

9 3 

10 3 

Zdroj: předpis L 14 

 

Obecné nároky a požadavky na záchranná a požární vozidla jsou stanoveny podle 

vyhlášky Ministerstva vnitra č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky. 

Specifické nároky na záchranná požární vozidla jsou popsány v Manuálu letištních 

služeb (dále jen v „manuálu“), který vydala ICAO (Doc 9137 – AN/898, část 1 záchranné a 

požární práce) [4]. Manuál byl vydán v roce 1990. To co popisuje jako doporučené minimální 

vlastnosti je dnes téměř standard a mnohdy je vybavenost současných moderních záchranných 

a požárních vozidel na daleko vyšší úrovni viz tab. 3. Zvyšují se výkony motoru vozidel, 

dosahují větších zrychlení, vyšších maximálních rychlostí. Zvyšují se výkony čerpadel, tím 

roste průtočné množství hasiva v l/min, využívají se proudnice a monitory s vyššími výkony 

(i 6 000 l/min). Vybavení záchranných a požárních vozidel je kvalitnější, využívající moderní 

systémy. Vozidla jsou vybavena termokamerami, osvětlovacími agregáty, klimatizacemi, 

antiblokovacími systémy, systémy regulace prokluzu kol a podobně.  
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Tab. 3 doporučené minimální vlastnosti záchranných a požárních vozidel v návaznosti na 

kategorii letiště 

 

 

Záchranná a požární vozidla 

s objemem nádrže na vodu 

do 4 500 l 

Záchranná a požární vozidla 

s objemem nádrže na vodu 

nad 4 500 l 

Lafetová proudnice 
Volitelná u 1. a 2. kategorie 

Povinná u 3. – 9. kategorie 
Povinná 

Charakteristické 

konstrukční vlastnosti 
Vysoká výtoková kapacita 

Vysoká a nízká výtoková 

kapacita 

Dostřik 
Přiměřený pro nejdelší 

letadlo 

Přiměřený pro nejdelší 

letadlo 

Boční hadice Povinné Povinné 

Ochranné trysky pod 

vozidlem 
Volitelné Povinné 

Otočný monitor na 

nárazníku 
Volitelný Volitelný 

Zrychlení 
80 km/hod za 25 s při 

normální provozní teplotě 

80 km/hod za 40 s při 

normální provozní teplotě 

Nejvyšší rychlost Minimálně 105 km/hod Minimálně 100 km/hod 

Pohon všech kol Povinný Povinný 

Automatická a 

poloautomatická 

převodovka 

Volitelná Povinná 

Konfigurace s nezávislým 

zavěšením zadních kol 

Volitelná u 1. a 2. kategorie 

Povinná u 3. – 9. kategorie 
Povinná 

Minimální úhel nájezdu a 

sjezdu 
30° 30° 

Minimální úhel náklonu 30° 30° 

Zdroj: Manuál letištních služeb 
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Rozdíly mezi standardními požárními automobily, které používají hasiči Hasičského 

záchranného sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“) a záchrannými a požárními vozidly, 

které se využívají pro ZPSL jsou hlavně u cisternových automobilových stříkaček (dále jen 

„CAS“).   

ZPSL se vybavují letištními speciály, což jsou velkoobjemové cisterny s objemem 

nádrží na vodu kolem 12 000 litrů a víc. K množství vody jsou adekvátně vybaveny i 

množstvím pěnotvorné látky. Množství pěnotvorné látky připravené na vozidle musí být 

dostatečné pro vytvoření nejméně dvou náplní pěnového roztoku. Speciály bývají vybaveny i 

tzv. doplňkovým hasivem (práškovým hasicím zařízením nebo hasicím zařízením CO₂).  

Vozidla jsou vybavena střešním monitorem a předním monitorem umístěným na 

nárazníku vozidla. Ovládání monitorů je plně automatické pomocí joysticků v kabině vozidla. 

Vozidla jsou schopna hasit přímo za jízdy. Obsluhu vozidla tvoří zpravidla řidič a jeden hasič. 

S využitím velmi výkonných čerpadel jsou schopni z vozidla hasit požár letadla bez prodlení 

spojeného s přípravou a tažením vedení hadic. Výtoková rychlost (množství hasiva v litrech 

za minutu) roztoku pěny, nesmí být menší, než je uvedena v tab. 4. Je velmi důležitá přesnost 

a preciznost využití hasební látky na likvidaci požáru, protože cisterna při plném výkonu 

čerpadla má zásobu hasiva pouze jen na cca 2 minuty.  

   

6 Hasební látky 

 

ZPSL jsou vybaveny hasebními látkami na hašení všech tříd požárů. Základním 

hasivem je hasící pěna a doplňkovým hasivem jsou hasící prášky a oxid uhličitý (CO₂). 

Hasiva jsou uložena na zásahových vozidlech a rezervní zásoby jsou na požárních 

stanicích. Zásahová vozidla odpovídající tab. 2, musí být schopna přepravovat a dodávat do 

místa požáru přinejmenším minimální množství hasiv, které je pro různé kategorie letiště 

specifikováno v L 14 viz tab. 4. Za účelem opětného naplnění vozidel musí být na letišti 

udržována rezervní zásoba pěnotvorné látky a doplňkové látky ekvivalentní 200 procentům 

množství těchto látek, které mají být připraveny na záchranných a požárních vozidlech. 

Rezervní zásoba musí být zvýšena tam, kde je předpokládáno podstatné zdržení opětného 

doplnění této zásoby. [1] 

V souladu s přepisem L 14 může být nahrazeno základní hasivo doplňkovým.  

� 1 kg hasicího prášku = 1,0 l vody pro výrobu hasící pěny 

� 2 kg oxidu uhličitého (CO₂) = 1,0 l vody pro výrobu hasící pěny 
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Tab. 4 minimální množství a druhy hasebních látek 

 

Kategorie 

letiště 

Pěna splňující úroveň 

účinnosti A 

Pěna splňující úroveň 

účinnosti B 

Doplňkové 

látky 

Voda 

(1) 

Výtoková rychlost 

roztoku 

pěny/min 

Voda (1) 

Výtoková 

rychlost roztoku 

pěny/min 

Hasební 

prášek (2) 

(l) (l) (l) (l) (kg) 

1 
Záměrně nepoužito 

2 

3 1 800 1 300 1 200 900 135 

4 3 600 2 600 2 400 1 800 135 

5 8 100 4 500 5 400 3 000 180 

6 11 800 6 000 7 900 4 000 225 

7 18 200 7 900 12 100 5 300 225 

8 27 300 10 800 18 200 7 200 450 

9 36 400 13 500 24 300 9 000 450 

10 48 200 16 600 32 300 11 200 450 

Zdroj: předpis L 14 

Účinnost A nebo účinnost B je popsána v Manuálu letištních služeb vydaném ICAO a vychází 

ze spotřeby pěnotvorné látky v l/min na uhašení požáru jednoho metru plochy. 

 

7 Personál 

 

Všechen záchranný a požární personál musí být řádně vycvičen k výkonu svých 

povinností. Musí se účastnit taktických a prověřovacích cvičení na odpovídajících typech 

letadel a záchranných a protipožárních prostředků, které jsou na letišti používány, včetně 

"požárů výtoku paliva pod tlakem".  

Dostatečně vycvičený personál musí být v průběhu záchranné operace schopen přesně 

a bez váhání řídit záchranná a požární vozidla a s maximální efektivností využívat vybavení. 

Tento vycvičený personál musí být nasazen takovým způsobem, aby byl dosažen minimální 

zásahový čas a aby mohla být udržena nepřetržitá aplikace látek ve stanoveném rozsahu.
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 Všechen zasahující záchranný a požární personál musí být vybaven ochranným 

oděvem a dýchacími prostředky, které mu umožňují plnit jeho úkoly účinným způsobem. [1] 

Základní kritéria pro přijetí uchazeče k ZPSL jsou obdobná jako u HZS ČR. Uchazeč 

musí prokázat fyzickou zdatnost, zdravotní způsobilost a projít psychologickým vyšetřením.  

Musí mít ukončené středoškolské vzdělání a řidičské oprávnění skupiny „C“. Výhodou je 

samozřejmě odborná kvalifikace získaná studiem na: 

� Střední odborné škole požární ochrany a Vyšší odborné škole požární ochrany ve 

Frýdku - Místku 

� VŠB – TU Ostrava, Fakultě bezpečnostního inženýrství 

� Učilištích požární ochrany HZS ČR  

 

Po přijetí uchazeče k ZPSL do zaměstnaneckého poměru podle zákona č. 262/2006 

Sb., zákoníku práce je zařazen na určenou pozici v organizaci směny viz příloha č. 3. V rámci 

směny se seznámí s hasebním obvodem, s předpisy a nařízeními, a specifickými prostory 

letiště např.:  

� Dráhový systém  

o VPD – vzletové a přistávací dráhy 

o Pojezdové dráhy 

o Předpolí 

o Odbavovací plochy 

o Záložní pás 

o Osové komunikace a jiné 

� Budovy a objekty letiště 

o Odbavovací haly 

� Příletová část 

� Odletová část 

o Trafostanice  

o Stáčírna LPH (leteckých pohonných hmot) 

o Letecké hangáry a jiné 
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Minimální počty personálu zajišťujícího bezpečnost leteckého provozu se odvíjejí od 

kategorie letiště z předpisu L 14 viz tab. 5. Členové ZPSL jsou zařazeni podle hasičské 

terminologie do družstev 1+5, nebo zmenšených družstev 1+3. Každé družstvo má svého 

velitele (velitele družstva) a určený počet hasičů.  

 

Tab. 5 minimální počty členů ZPSL ve směně 

 

Kategorie letiště Minimální počty personálu 

1 
Záměrně nepoužito 

2 

3 1+3 

4 1+3 

5 1+5 

6 1+5 

7 1+5 

8 1+5 a 1+3 

9 1+5 a 1+3 

10 1+5 a 1+5 

Zdroj: předpis L 14 
 

8 Organizace řízení ZPSL 
 
 

Generální ředitel letiště zabezpečuje řízení a organizaci ZPSL, je odpovědný za požární 

ochranu na letišti. Za připravenost a činnost ZPSL odpovídá velitel ZPSL. Za činnost a 

koordinaci směny ZPSL zodpovídá velitel směny. Příklad organizace ZPSL viz příloha č. 3. 

Základním úkolem ZPSL je provedení zásahu při soustředění sil a prostředků, směřující 

především k záchraně osob, zvířat a materiálních hodnot.  

Jedná se zejména o: 

� záchranu osob při LMU, jiných MU a živelných pohromách 

� likvidaci požáru letadel, požáru letištních objektů a ostatních požárů v hasebním 

obvodu 

� zásahy při živelných pohromách a mimořádných událostech 
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� zásahy v místech, kde se nevyskytl požár či jiná mimořádná událost, ale došlo ke 

hmotným škodám, ohrožení životů nebo zranění osob 

� zásahy při úniku ropných produktů a jiných nebezpečných látek při ohrožení životního 

prostředí. 

ZPSL zasahuje bez omezení na veřejných i neveřejných prostorách areálu letiště. 

Výkon služby je organizován v závislosti na leteckém provozu, tak aby byla zajištěna 

nepřetržitá akceschopnost jednotky po dobu 24 hodin, pokud místní úpravou není stanoveno 

jinak. Délka směny je zpravidla 12 hod, max. 16 hod. dle zákoníku práce. Výkon služby se 

člení na organizační a operační řízení. [5] 

 

8.1 Organizační řízení ZPSL 

 

Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé organizační, technické a 

odborné způsobilosti sil a prostředků požární ochrany k plnění úkolu. Zahrnuje zajišťování 

akceschopnosti požární techniky a technických prostředků, provádění odborné přípravy 

včetně praktických cvičení, provádění kontrol v areálu letiště, zajišťování činnosti prostředků 

požární ochrany v objektech, úklid požární stanice a další doplňkové práce (např. revize 

hasicích přístrojů) Uvedené úkoly plní ZPSL v souladu s platnými předpisy a postupy pro 

činnost jednotek požární ochrany (např., Řád chemické služby, Řád technické služby, Řád 

strojní služby, Řád spojové služby aj.) 

ZPSL spolupracuje při odborné přípravě určených požárních hlídek, při školení 

zaměstnanců letiště o požární ochraně a při plnění úkolu v oblasti prevence požární ochrany v 

objektech letiště. [5] 

 

 8.2 Operační řízení ZPSL 

 

Operačním řízením se rozumí činnost od přijetí zprávy o skutečnostech vyvolávajících 

potřebu nasazení sil a prostředků (dále jen „SaP“) k provedení požárního zásahu, do návratu 

na základnu. Skládá se z: 

� vyhlášení poplachu (akustickými popřípadě spojovými prostředky) 

� výjezdu, SaP ZPSL vyjíždí do 45 sekund v době denní i noční z hasičské stanice (tato 

doba se vztahuje nejen na letecký provoz, ale i na objekty a prostory letiště) 
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� dopravy na místo zásahu, s použitím zvláštních výstražných znamení a volbou 

nejkratší nebo nejvhodnější možné trasy.  

� průzkumu, (zjištění ohrožení osob, zvířat a majetku, rozsah požáru, směry šíření a 

stanovení podmínek pro použití požární techniky) 

� záchrany osob, zvířat a majetku, cílem při záchraně osob a zvířat je odstranění 

bezprostředního ohrožení jejich života 

� zdolávání požáru s cílem lokalizace, kdy vedeným zásahem je zamezeno další šíření 

požáru a SaP jsou pro likvidaci požáru dostatečné, poté likvidace až do ukončení 

nežádoucího hoření 

� střídání hasičů při zásahu 

� předání místa zásahu, v případě kdy je nutné zabezpečit dohled. Provádí se písemně do 

formuláře "Předání místa zásahu"[5] 

 

Základním cílem ZPSL při řešení mimořádných událostí v leteckém provozu je dosažení 

zásahových časů dvou minut a nepřevyšujících tři minuty na konci každé VPD, stejně jako na 

kterékoliv části pohybové plochy za optimálních podmínek viditelnosti a stavu povrchu. 

Zásahový čas vychází z předpisu L 14, který předpokládá výjezd SaP ZPSL do 45 sekund od 

vyhlášení poplach.    

Za zásahový čas se považuje čas mezi prvním zavoláním na záchrannou a požární službu 

a časem, kdy první zasahující vozidlo provede účinný zásah aplikací pěny rychlostí nejméně 

50 procent výtokové rychlosti stanovené v tab. 4 

Optimální podmínky viditelnosti a stavu povrchu vozovky jsou definované jako den, 

dobrá dohlednost, bez srážek a povrch běžné zásahové trasy není znečistěný např. vodou, 

ledem nebo sněhem.  

Žádné z dalších vozidel požadovaných k přivezení množství hasebních látek, uvedeném v 

tab. 4 nesmí přijet později než jednu minutu po prvním zásahovém vozidle, aby zajistila 

nepřetržitou aplikaci těchto látek. [1] 

Uvedené úkoly plní ZPSL v souladu s platnými předpisy a postupy pro činnost jednotek 

požární ochrany (Vyhláška MV 247/2001Sb., Předpis L 14, Dokumentace ke zdolávání 

požáru, Letištní pohotovostní plán aj.). 
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9 Letištní pohotovostní plán 

 

Na každém letišti musí být zpracován Letištní pohotovostní plán. Tuto povinnost v ČR 

ukládá předpis L 14 [1]. Letištní pohotovostní plánování je proces přípravy letiště na 

zvládnutí mimořádných událostí na letišti nebo v jeho okolí. Účelem letištního 

pohotovostního plánování je minimalizovat následky mimořádných událostí, zejména z 

hlediska záchrany lidských životů a zajištění provozu letadel. Letištní pohotovostní plán 

stanoví postupy pro koordinaci zásahu různých letištních útvarů nebo služeb a složek IZS v 

okolních obcích, které by mohly přispět při řešení mimořádné události. [1] 

Účelem Letištního pohotovostního plánu je stanovit a popsat možné druhy 

mimořádných událostí ohrožujících bezpečnost letecké dopravy, jejich řešení, dále stanovit 

režim vyrozumění a spolupráce jednotlivých bezpečnostních a ostatních složek letiště pro 

stanovené mimořádné události (letecké nehody, nestandardní situace, protiprávní činy proti 

civilnímu letectví, krizové stavy, ekologické havárie atd.) s cílem odstranit nebo v co nejvyšší 

míře eliminovat jejich negativní dopad. 

Dokument zpracovává postupy řešení jednotlivých mimořádných událostí vedoucí 

k minimalizaci jejich negativních dopadů na leteckou dopravu s využitím vlastních sil 

a prostředků letiště nebo v součinnosti s územními a dalšími bezpečnostními a krizovými 

složkami. [6] 

 

 Letištní pohotovostní plán dále upravuje odpovědnost a pravomoci vedoucích složek 

letiště v případě MU. Popisuje složení krizového štábu (dále jen „KŠ“), způsob svolání členů 

KŠ, místo pro jednání KŠ, jeho činnost, vedoucího KŠ, jeho činnost a oprávnění, komunikaci 

členů KŠ. Pohotovostní plán upravuje, základní systém řízení MU viz příloha č. 4  

 Příklady MU na letišti: 

� letecká nehoda 

� požár na palubě letadla 

� požár v letištních budovách 

� nález podezřelého předmětu v letištní hale nebo v letadle 

� vyhrožování bombou 

� únos letadla 

� živelní pohromy 

� velký únik paliva z letadla 
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  Plán musí být ověřován prováděním: 

a) celoletištního nácviku řešení mimořádných událostí v intervalech nepřesahujících 

dva roky; a 

b) dílčích nácviků řešení mimořádných událostí v průběhu roku k zajištění, aby 

jakékoliv nedostatky zjištěné během celoletištního nácviku řešení mimořádných 

událostí byly odstraněny. 

Letištní pohotovostní plán musí být vyhodnocován následně nebo po skutečné 

mimořádné události, tak, aby byly odstraněny jakékoliv nedostatky zjištěné během takových 

nácviků nebo skutečných událostí. 

Účelem celoletištního nácviku řešení mimořádných událostí je zajištění přiměřenosti 

plánu ve zvládnutí různých druhů mimořádných událostí.  

Účelem dílčích nácviků řešení mimořádných událostí je zajištění přiměřenosti 

odpovědnosti jednotlivých zúčastněných útvarů, částí plánu a systému spojení. 

 
 
 
 
 

10 Stupně pohotovosti a jejich vyhlašování 

 

10.1 Stupně pohotovosti na letecký provoz 

 

I. Místní pohotovost - vyhlašuje věž řízení letového provozu (dále jen „TWR ŘLP“) 

nebo Referát cizinecké a pohraniční policie (dále jen „RCPP“) při přistávání letadla, kdy je 

nebezpečí letecké nehody jen málo pravděpodobné, ale nelze ji zcela vyloučit nebo při 

protiprávních činech na objekty letiště. 

- všechny SaP směny ZPSL vyjíždějí před požární stanici a na provozní plochu vstupují v 

souladu s povolením, vydaným TWR Veliteli zásahu (dále jen „VZ“).  

Místní pohotovost při státně důležitých letech (dále jen „SD letech“) – prostředky jsou 

připraveny s obsluhou v garáži ZPSL a vrata garáže jsou otevřena. 
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II. Plná pohotovost - vyhlašuje TWR ŘLP při takové poruše nebo stavu letadla, kdy 

je možno očekávat nebezpečí letecké nehody 

- všechny SaP směny ZPSL zaujímají přípravné postavení v blízkosti určené vzletové a 

přistávací dráhy nebo objektu a podle operačního postupu a určených variant, VZ  povolává 

prostřednictvím operačního střediska ZPSL (dále jen „OS ZPSL“) další jednotky 

integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“).  

 

III. Letecká nehoda - vyhlašuje TWR ŘLP nebo na základě vlastního pozorování 

Operační středisko (dále jen „OS“) ZPSL při letecké nehodě, která se stala na letišti nebo 

v jeho blízkém okolí 

- všechny SaP ZPSL vyjíždí k místu nehody a podle operačního postupu a určených variant 

jsou povolávány součinnostní jednotky IZS[5]. 

 

 

10.2 Stupně pohotovosti pro objekty, provozy a ostatní případy 

 

Zařazení objektu do stupňů pohotovosti je uvedeno v Poplachovém plánu ZPSL. 

I. Stupeň poplachu - vyhlašuje OS ZPSL 

- vyjíždí určené SaP směny ZPSL 

II. a III. Stupeň poplachu - vyhlašuje OS ZPSL na základě rozkazu VZ 

- vyjíždí všechny SaP směny ZPSL a podle operačního postupu a určených variant jsou 

povolávány součinnostní jednotky IZS 

IV. Stupeň poplachu - vyhlašuje OS ZPSL na základě rozkazu VZ 

- vyjíždí všechny SaP směny ZPSL, povolání součinnostních jednotek IZS řeší Krajské 

operační a informační středisko HZS ČR. 

V souvislosti s výjezdem jednotky je povinen velitel směny koordinovat 

prostřednictvím OS ZPSL s vedoucím směny TWR ŘLP rozsah poskytovaných služeb, zda je 

schopen zajistit plné požární zabezpečení pro letecký provoz nebo je zapotřebí dočasné 

snížení kategorie letiště, což znamená, že na letiště mohou přistávat jen letadla zařazená podle 

velikosti do nižší kategorie nebo úplné zastavení leteckého provozu. 
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11 Operační středisko ZPSL 

 

Pro účely oznámení vzniku požáru, havárie, dopravní nehody, letecké mimořádné 

události nebo jiné mimořádné události v hasebním obvodu jednotky HZS se zřizuje pracoviště 

Operačního střediska (dále jen „OS“) ZPSL. OS rovněž plní funkci Ohlašovny požárů 

organizace. K zajištění provozu OS je zpracován Řád ohlašovny požáru, který upravuje 

způsob přijímání hlášení o vzniku požáru nebo jiné MU, vyhlášení požárního poplachu pro 

zaměstnance letiště a další osoby zdržující se na jeho pracovištích, vyhlašování poplachu 

jednotce ZPSL a předávání informací Operačnímu středisku Hasičského záchranného sboru 

příslušného kraje. [7] 

 

 Hlášení o LMU je zajišťováno prostřednictvím OS, které je v přímém telefonickém 

kontaktu s TWR ŘLP. Ohlašovatelem vzniku letecké nehody bývá většinou TWR, ale taky 

Operační a informační středisko HZS kraje nebo náhodný svědek, který nehodu zaregistroval. 

V tomto případě musí zaměstnanec OS získat co možná nejvíce informací souvisejících 

s nehodou a posoudit zda se nejedná jen o planý poplach.  

 

V případě LMU, kterou ohlásila TWR ŘLP je potřeba zjistit zejména tyto informace: 

� typ letadla 

� v případě letecké havárie místo dopadu (sektorový čtverec), nebo směr přistání 

� množství paliva v letadle 

� počet cestujících a počet členů posádky 

� nebezpečné látky pokud se vyskytují v letadle (druhy, množství) 

� a doplňující informace, které TWR ŘLP zjistí od kapitána letadla (majitele letadla, 

předpokládané poškození, druh přepravovaného zboží…)  

 

Následně na to TWR ŘLP vyhlásí patřičný stupeň poplachu (místní pohotovost, plná 

pohotovost, letecká nehoda) a dá povolení ke vstupu na provozní plochy letiště. Zaměstnanec 

OS následně vyhlašuje poplach jednotce ZPSL akustickým signálem, předá informace VZ, 

zajistí výjezd jednotky (otevírání vrat, povolení výjezdu), koordinuje komunikaci mezi VZ a 

TWR ŘLP, oznamuje LMU dalším složkám letiště a plní další úkoly podle rozhodnutí VZ. 

Poskytuje informativní podporu VZ. 
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12 Odborná příprava 

 

Součástí organizačního řízení jednotky je odborná příprava. Odborná příprava 

zahrnuje teoretickou přípravu, praktický výcvik, osvětovou a tělesnou přípravu. Součástí 

odborné přípravy je i požární sport. Hasiči jsou povinni se zúčastňovat v určeném rozsahu 

odborné přípravy. 

Určení hasiči procvičují používání dýchacích přístrojů jedenkrát za tři měsíce, 

používání protichemických obleků jedenkrát za šest měsíců a používání prostředků pro 

detekci jedenkrát za měsíc. Řidiči požárních automobilů absolvují kondiční jízdu v délce 10 

km, pokud v průběhu čtyř týdnu požární automobil neřídili. 

Znalosti a praktické dovednosti získané v rámci odborné přípravy se ověřují jedenkrát 

za každý kalendářní rok. Jedenkrát ročně se hasiči podrobují testům fyzické zdatnosti podle 

stanovených kritérií. Jedenkrát za dva roky se hasiči podrobují přezkoušení znalostí 

bezpečnosti práce. 

Prověřovací a taktická cvičení jsou součástí odborné přípravy. Prověřovací cvičení 

jsou oprávněni nařídit příslušníci státního požárního dozoru, zástupci leteckých dopravců, 

ředitel letiště, velitel jednotky a úřad civilního letectví (dále jen „ÚCL“). Taktická cvičení 

jsou organizována v souladu s plánem odborné přípravy. Plán odborné přípravy ZPSL vydává 

velitel ZPSL. [5] 

Odbornou přípravu jsem rozdělil pro tuto práci do dvou skupin na obecnou pro 

požární ochranu a speciální jen pro ZPSL. 

Mezi obecnou odbornou přípravu jsem zařadil nástupní odborný výcvik, specializační kurzy 

(SS, TS, CHS, SIS), odbornou přípravu stanovenou plánem odborné přípravy, provádění 

taktických a prověřovacích cvičení a tělesnou přípravu. 

Do speciální odborné přípravy jsem zařadil teoretický i praktický výcvik hašení požáru 

výtoku paliva pod tlakem a vyprošťování letadel a s tím spojené teoretická příprava o 

konstrukci letadel.  

 

 

 

 

 



 

13 Kurz hašení požáru výtoku paliva pod tlakem

   

 Kurz je stanoven předpisem L 14 k

letištní hasiči tento kurz absolvují 

TRAINING CENTER“ na Německém

 V tomto výcvikovém 

rozlitého paliva pod letadlem, hašení podvozkové 

spojené se záchranou osob z ho

náročný. Po úspěšném absolvování 

v celé Evropě viz příloha č. 5. 

 Hašení plošného požáru výtoku leteckého paliva družstvem 1+

hadicového vedení se provádí dv

zaměří na ochlazování trupu 

něj plameny. Druhý proud ochlazuje k

protože v křídle je palivová nádrž a

výcviku se používá místo leteckého paliva ho

plyn, který uniká ze systému rošt

instruktoři podpálí. Do zásahu 

vyzbrojeni a vystrojeni 

ochrannými prostředky (v zásahovém obleku, v zásahové obuvi, se zásahovými rukavicemi, s 

přilbou s ochranným štítem a baterií, v k

družstvo monitorováno a doprovázeno instruktorem. 

reálného zásahu by se používala k

proudy útočného hadicového 

kompaktních a clonových proud

vzájemná komunikace mezi hasi

si pozice jednotliví hasiči vymě

Kurz hašení požáru výtoku paliva pod tlakem 

ředpisem L 14 k získání speciální odbornosti letištní hasi

i tento kurz absolvují ve většině případů ve výcvikovém centr

ěmeckém letišti ve Frankfurtu nad Mohanem. 

ém centru se hasiči učí taktiku zásahu při plošných požárech 

rozlitého paliva pod letadlem, hašení podvozkové části letadla, hašení motor

hořícího letadla. Kurz je 3 denní a je velmi fyzicky i psychicky 

ém absolvování kurzu dostane každý absolvent certifikát

 

 

foto vlastní  

Hašení plošného požáru výtoku leteckého paliva družstvem 1+

rovádí dvěma proudy „C“ (průměr hadice 52 mm), jeden proud 

 letadla a odtlačí od 

j plameny. Druhý proud ochlazuje křídlo, 

ídle je palivová nádrž a hasí motor. Při 

výcviku se používá místo leteckého paliva hořlavý 

plyn, který uniká ze systému roštů a který 

Do zásahu jdou hasiči 

a vystrojeni všemi osobními 

(v zásahovém obleku, v zásahové obuvi, se zásahovými rukavicemi, s 

ochranným štítem a baterií, v kukle a s  dýchací technikou). Po celou dobu zásahu je 

družstvo monitorováno a doprovázeno instruktorem. K hašení se používá voda. V

reálného zásahu by se používala k hašení těžká pěna. Účelem je naučit se správ

ného hadicového vedení, odsluhu multifunkčních proudnic s

kompaktních a clonových proudů. Prověří se zde správné používání výstroje hasi

asiči.  Po uhašení se probírají vzniklé chyby. Do dalšího zásahu 

vymění a zásah se opakuje znovu. 

foto vlastní 
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speciální odbornosti letištní hasič. Čeští 

centru „FEUERWEHR 

 

ři plošných požárech 

ásti letadla, hašení motorů a zásahy 

ícího letadla. Kurz je 3 denní a je velmi fyzicky i psychicky 

certifikát, který je platný 

Hašení plošného požáru výtoku leteckého paliva družstvem 1+5 s využitím 

r hadice 52 mm), jeden proud se 

(v zásahovém obleku, v zásahové obuvi, se zásahovými rukavicemi, s 

. Po celou dobu zásahu je 

hašení se používá voda. V případě 

čit se správě používat 

ních proudnic s kombinacemi 

í se zde správné používání výstroje hasiče a 

obírají vzniklé chyby. Do dalšího zásahu 

foto vlastní  
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Rozmístění nebezpečných systémů v letadle 

 

Zdroj bakalářská práce Řešení leteckých mimořádných událostí na letišti Ostrava – Mošnov zpracoval Petr Vašek 

 

K hašení plošného požáru výtoku leteckého paliva letištním speciálem se využívá 

stejný trenažér jako v předchozím případě. Letištní speciál je cisternová automobilová 

stříkačka (dále jen „CAS“) s velkokapacitní nádrží na vodu, pěnidlo a doplňkové hasivo. CAS 

je vybavena výkonným čerpadlem, 

střešním monitorem pro hlavní hašení a 

dolním monitorem pro dohašování. 

Monitory jsou ovládány ve většině 

případů z kabiny vozidla pomocí 

joysticků. K obsluze CAS postačí dva 

hasiči. Zásah probíhá podobě jako u 

zásahu s hadicovým vedením. 

Nejdůležitější je ochrana trupu letadla, 

kde se vyskytují pasažéři. 
foto vlastní  
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CAS přijíždí k zásahu nejlépe čelně proti letadlu tak, aby při útoku na požár již 

nemusela popojíždět. Nejdříve se provede ochrana trupu střešním monitorem a hlavní 

uhašení. Následně potom se dohasí plameny i pod křídlem s použitím spodního malého 

monitoru. Účelem tohoto nácviku je naučit se, kde a jak umístit vozidlo a obsluhovat 

monitory. Správné umístění CAS je velmi důležité, protože při plném výkonu čerpadla máme 

zásobu hasiva jen cca na dvě minuty. Je zapotřebí využít hasivo co nejefektivněji. 

Další z mnoha možných vzniků požárů na letadle je požár motoru. Požár motoru 

letadla se hasí opět pomocí útočného hadicového vedení. Dva hasiči vystrojeni v zásahových 

oblecích s dýchacím přístrojem provádí hašení motoru nejdříve z přední části, mírně z boku 

asi o 30°, z důvodu šlehajících plamenů. Po snížení 

intenzity požáru, se přesunou do zadní části motoru, 

a pokud je to možné, pokusí se rozebrat kryty 

motoru a tím usnadnit cestu hasivu přímo ke zdroji 

požáru. Z důvodu zefektivnění zásahu se může 

využít dvou proudů s hasivem. Další možností je, 

při použití dvou roztříštěných proudů k ochlazení 

okolí a umožnění zkrácení vzdálenosti od hořícího motoru pro zasahující hasiče, použití 

doplňkového hasiva. Jako doplňkové hasivo se použije hasicí prášek, který za předpokladu, že 

se dostane ke zdroji požáru, dokonale uhasí hořící motor. 

Další požár může vzniknout na podvozku 

letadla. Hašení podvozkové nohy letadla se provádí 

z přední nebo zadní části letadla, nikdy by se neměl 

nikdo pohybovat z boku. Hlavní nebezpečí hrozí 

při roztržení kola, kdy může dojít k zasažení hasiče 

odlétávající částí pneumatiky letounu. Dva hasiči 

v zásahových oblecích s dýchací technikou hasí 

požár s pomocí útočného hadicového vedení. 

Přitom kombinují kompaktní proud k hašení požáru 

a roztříštěný k ochlazování křídla a trupu letadla. Opět by se dalo využít k zefektivnění dvou 

proudů. Jeden proud by prováděl ochlazování křídla, ve kterém se nachází palivo. Druhý 

proud by prováděl hašení podvozku.    

       

 

foto vlastní  

foto vlastní  
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Na závěr výcviku se provádí celkový zásah na letadlo včetně záchrany pasažérů. Je to 

vlastně kombinace předchozích nácviků. Zásah provádí družstvo 1+5 pomocí hadicového 

vedení. Velitel družstva určí strojníka a dvě dvoučlenné skupiny. Útočnou a záchrannou.                

Útočná skupina provádí 

vniknutí do letadla a hašení případných 

požárů. Záchranná skupina má za úkol 

především záchranu osob v letadle a 

jejich transport do bezpečí. Skupiny 

spolu navzájem spolupracují a 

pomáhají si.  

Velitel zůstává po celou dobu 

zásahu mimo letadlo, aby mohl 

vyhodnocovat další možná rizika 

spojená se zásahem. Neustále 

koordinuje činnost v místě zásahu, komunikuje se skupinami a rozhoduje o dalších postupech 

a možnostech vedení zásahu. Strojník obsluhuje vozidlo a chystá potřebné prostředky.  

Po skončení zásahu následuje vyhodnocení nedostatků a chyb. Na následující zásah si 

hasiči vymění pozice, aby si všichni vyzkoušeli, co která skupina provádí, jaké má stanovené 

úkoly a jaká nebezpečí jim při zásahu hrozí.           

 

14 Vyprošťování havarovaných letadel 

 

Vyprošťování se provádí tehdy, když se letadlo z různých příčin ocitne mimo 

zpevněnou plochu, mimo vzletovou a přistávací dráhu, mimo pojezdovou dráhu, nebo úplně 

mimo letiště.  

Vyprošťování letadel je vždy velkým problémem. Je to následek nějaké havárie. 

Velmi důležité je zvolit správný postup, protože letadlo nelze kdekoli podložit, přivázat nebo 

zvednout. Pro tuto činnost je zapotřebí dobře znát konstrukci letadel. S letadlem nelze jakkoli 

manipulovat, protože hrozí jeho rozlomení, promáčknutí nebo jiné poškození. Aby při 

vyprošťování nedošlo k ještě větší škodě na letadle než při samotné havárii.  

 

 

foto vlastní  
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Dalším limitujícím faktorem je rozhodně čas. Jestliže dojde k havárii letadla na letišti, 

nebo jen k vyjetí z dráhy, TWR ŘLP v návaznosti na velikost letadla, místo havárie a další 

skutečnosti může omezit provoz nebo úplně uzavře letiště. Ostatní letadla se odkloní na 

sousední letiště nebo se let úplně zruší, a čím déle bude trvat vyprošťování letadla, tím větší 

budou finanční ztráty pro provozovatele letiště.  

Způsob jak lze manipulovat s letadlem je popsán pro každý typ letadla v AIRCRAFT 

RECOVERY MANUAL (nebo AIRCRAFT RECOVERY DOCUMENT). Každé letadlo má 

svůj AIRCRAFT RECOVERY MANUAL. Než se začne provádět vyprošťování nebo 

jakákoli manipulace s letadlem, musí být AIRCRAFT RECOVERY MANUAL pozorně 

prostudován.  

 

 

14.1 Technické prostředky pro vyprošťování letadel 

 

K usnadnění vyprošťování letadel se využívají různé technické prostředky. Letiště 

v Praze Ruzyni vlastní nízkotlaké zvedací vaky DESCHAMPS s příslušenstvím, s 

kompresorem, s upevňovacím systémem na vyvázání letadla a dalšími prostředky pro 

usnadnění vyprošťování.  

Další podobné zařízení je na letišti v Ostravě. Letiště Ostrava a.s. v roce 2009 

zakoupilo za přispění finanční dotace z Evropské unie kontejner na vyprošťování letadel. 

Kontejner vyrobila firma RESQTEC. Kontejner je vybaven 60 kusy nízkotlakých vaků, více 

smyčkovým závěsem pro trup MULTISLING, sadou upevňovacích prvků a 6 kusy 

strukturovaných desek Q-MAT, které se používají pro pokrytí měkkého, nerovného nebo 

nezpevněného povrchu. Součástí kontejneru je i přívěsný vozík s kompresorem. Ve výbavě 

kontejneru je počítáno i s vyprošťováním a manipulací s největšími moderními letadly jako je 

např. Airbus 380, Boeing 747. 
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14.2 Výcvik s kontejnerem na vyprošťování letadel 

 Aby se mohly používat technické prostředky, je zapotřebí, se s nimi dostatečně 

seznámit. Proto firma Resqtec, která kontejner Ostravskému letišti dodala, provedla zaškolení 

jednotky HZSP letiště Ostrava a.s.. Výcvik proběhl ve spolupráci s výcvikovým centrem ve 

Frankfurtu nad Mohanem. Dvoudenní výcvik probíhal na ostravském letišti za účasti celého 

útvaru. Základem výcviku bylo ukázat možnosti výbavy kontejneru a různé způsoby 

vyprošťování.  

První den se probíraly postupy použití 

nízkotlakých vaků. Jednotka z využitím aircraft 

recovery manualu, prováděla různé metody uložení 

vaků pod příď letadla nebo pod záď letadla nebo 

pod křídla. Před započetím zvedání letadla je 

potřeba dostatečně zabezpečit letadlo proti pohybu. 

Pro zabezpečení letadla proti pohybu slouží 

upevňovací systém, který je součástí kontejneru. 

Kontejner obsahuje 60 kusů nízkotlakých vaků (pracovní tlak max. 0,5 bar), vaky se postupně 

skládají na sebe, ale maximálně jich smí být nad sebou 20. Tedy lze vytvořit tři sloupy. Každý 

vak je schopen se nafouknout na výšku 20 cm. Postupné nafukování vaků se ovládá pomocí 

řídícího panelu. Nejdříve se nafoukne horní vak na tlak nižší, než je stanoven v aircraft 

recovery manualu. Následuje nafukování nejspodnějšího vaku a postupně se pokračuje 

odspodu na horu, až je celý sloup nafouknutý. Tato metoda se používá v případě, že letadlo 

má poškozený podvozek. Po vyzvednutí letadla se může poškozený podvozek nahradit 

podvalníkem a letadlo se odtáhne pryč.   

 

Další možností zvednutí letadla při vyprošťování je 

pomocí více smyčkového závěsu Multisling a jeřábu.  

Nejdříve se sestaví dvoudílné nebo pro větší letadla trojdílné 

rameno, na které se zavěsí závěsný systém Multisling. 

V podstatě Multisling je systém popruhů, které hmotnost 

zvedaného břemene v tomto případě letadla přenesou na větší 

množství plochy.  

foto vlastní 

foto vlastní 
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Před započetím zvedání se opět provede 

zajištění letadla proti pohybu. Jestliže se v případě 

menších letadel použijí jen samostatné popruhy, 

musí být místo umístění popruhů dobře vybráno. Je 

zapotřebí prostudovat aircraft recovery manual 

proto, aby se rovnoměrně rozdělila hmotnost letadla 

na popruhy a nedošlo k převrácení letadla, roztržení, 

promáčknutí nebo k jinému nežádoucímu poškození. 

Je nutné znát hmotnost letadla a její rozvržení. Znát a popřípadě využít hmotnost paliva, vědět 

jakou hmotnost má náklad a kde a jak je uložen.   

 

15 Spolupráce mezi ZPSL a složkami IZS 

15.1 Letecká nehoda 

 Letecká nehoda je mimořádná událost spojená s provozem letadla, která se stala mezi 

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

všechny takové osoby letadlo opustily, a při které: 

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

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

� letadlo bylo zničeno, nebo poškozeno, 

� letadlo je nezvěstné, nebo je na zcela nepřístupném místě (pozn.: letadlo je 

považováno za nezvěstné, jestliže pátrání bylo úředně ukončeno a trosky nebyly 

nalezeny) [8]. 

 

Postup činnosti při řešení letecké nehody (dále jen „LN“) je pro případ LN mimo 

vyhrazený prostor letiště popsán v katalogu typových činností složek integrovaného 

záchranného systému (dále jen „IZS“) při společném zásahu „Letecká nehoda“. V případě, že 

se stane LN v prostoru letiště, postupuje se podle „Letištního pohotovostního plánu“. 

Podle toho kde se LN stane, se také určuje právo velení u zásahu. Je asi samozřejmostí, že 

v případě LN ohraničeném prostoru letiště bude velitel zásahu vedoucí ZPSL. V případě LN 

mimo letiště má právo velení příslušník HZS ČR nebo příslušný služební funkcionář HZS 

ČR. 

foto vlastní 
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15.2 Letecká nehoda na letišti 

  

 Nejvyšší riziko vzniku LN na letišti hrozí při přistání nebo při vzletu letadla. V 

případě LN v prostoru letiště se organizuje činnost podle letištního pohotovostního plánu.  

Vedoucí směny ZPSL jako velitel zásahu se rozhoduje podle informací z řídící věže, zda 

povolá na pomoc složky IZS. Hlavním kritériem rozhodování zda povolat či nepovolat je 

velikost letadla, počet pasažérů na palubě, množství paliva a dalších nebezpečných látek. 

Povolání složek IZS se provádí prostřednictvím operačního střediska ZPSL.  

 

V případě LN na letišti v prvé fázi zasahují složky IZS letiště: 

� ZPSL letiště 

� Referát cizinecké a pohraniční policie (RCPP) 

� Celní úřad (CÚ) 

� Oddělení bezpečnosti letiště (OBL) 

� Vedoucí provozu letiště (VPL) 

� Pracovníci provozních a technických úseků letiště 

 

 

15.3 Letecká nehoda mimo prostor letiště 

 

 Pád letadla mimo letiště je vždy velmi katastrofický. Zpravidla bývá způsoben 

technickou závadou, lidským selháním nebo je následkem teroristického činu. V případě pádu 

letadla většinou dojde k roztržení trupu, odtržení křídel, podvozku a podobně. Téměř vždy je 

doprovázen vznikem masivního požáru. Dá se předpokládat, že trosky letadla jsou 

rozprostřeny na velké ploše a těla pasažérů rozházena po okolí. V takových případech je 

velmi malá šance na záchranu.  

  Problémem je určit přesnou polohu dopadu letadla, často je LN v nedostupném terénu 

a s tím souvisí další komplikace. Nejhorší LN jsou v případě pádu letadla do obydlené části. 

Hrozí velký počet zraněných a mrtvých, obrovské škody na majetku, na životním prostředí. 

 V těchto případech  ZPSL se samozřejmě podílí na zásahu. Poskytuje odbornou 

pomoc spojenou s leteckou problematikou a plní další úkoly stanovené velitelem zásahu. 
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16 Možnosti zvýšení úrovně poskytované požární ochrany na letišti  

 

 Rozdělil bych tuto oblasti na personální a technickou.  

V oblasti personální je samozřejmě neustále co zlepšovat. Myslím si, že na tak 

specifický obor, jako je letištní hasič, jsou jen omezené možnosti výcviku. Každé letiště by 

mělo mít svůj výcvikový trenažér. Při LN je jen malý zlomek času na rozhodnutí a v nízkém 

počtu zasahujících hasičů velitel nemá dostatek času rozhodovat. V prvním okamžiku zásahu 

musí každý hasič přesně vědět jak co nejlépe a nejúčinněji využít techniku se kterou zasahuje. 

Zásah musí probíhat naprosto koordinovaně, sladěně a hlavně rychle. Jinak pasažéři v letadle 

mají jen mizivou šanci na přežití. Proto je třeba neustále se zdokonalovat a vylepšovat 

postupy a způsoby zásahu. Jednotky ZPSL ostatních letišť by měly mezi sebou komunikovat 

a sdělovat si poznatky a zkušenosti.  Rozhodně by nebylo na škodu provádět teoretický a 

praktický výcvik společně.     

 Myslím si, že by nebylo od věci, aby hasiči z letiště absolvovali každý rok stáž u HZS 

ČR. Přispělo by to k rozvíjení spolupráce mezi složkami a k získání praktických dovedností 

v oblasti požární ochrany. U letištních hasičů není tolik možností praktických zkušeností a 

jenom nácvik přece nestačí.  

 Pro usnadnění zásahu by bylo dobré vypracovat „zásahové karty“. Zásahová karta by 

měla obsahovat důležité informace pro zasahující hasiče, kde hrozí nebezpečí, jaké jsou 

možnosti evakuace, jak postupovat při hašení, umístění a možnosti vypnutí elektrické energie 

a další informace pro nejefektivnější zásah. 

 V oblasti techniky rovněž je zapotřebí neustálého zdokonalování. Ke zkrácení 

zásahových časů modernizovat vozidlovou techniku. Používat zásahová požární vozidla s 

větší množstvím hasebních látek, využívat výkonnější čerpadla pro dopravu hasiva na místo 

požáru. 

Ke snadnější orientaci využívat GPS navigace, termokamery. Využívat systémy 

navigace pomocí souřadnic v návaznosti na již zastaralý systém čtvercových map. Ke zvýšení 

úrovně komunikace u zásahu využít novodobých informačních technologií pro spojení 

(digitální radiostanice, mobilní telefony, handsfree).              

 

 

 

 



29 

 

17 Závěr 

 

 Ve své bakalářské práci jsem představil analýzu platných právních a provozních 

předpisů v civilním letectví a předpisů požární ochrany v návaznosti na využití pro 

záchrannou a požární službu letiště. Nastínil jsem postavení a úkoly záchranné a požární 

služby letiště. Provedl jsem zhodnocení činnosti záchranné a požární služby letiště.  

Učinil jsem rozbor a možnosti odborné přípravy. Detailněji jsem se zabýval 

praktickým výcvikem ve školících centrech v zahraničí, protože v současné době v České 

republice žádné specializované výcvikové centrum neexistuje.  

Připomenul jsem možnosti vzniku letecké nehody. S rostoucím počtem letů roste míra 

rizika vzniku letecké mimořádné události. Popsal jsem postupy a úkoly jednotlivých 

záchranných složek letiště. Způsoby řízení zásahu v případě letecké mimořádné události. 

Možnosti nasazení jednotky záchranné a požární služby, popsal jsem mobilní a technické 

prostředky a vybavenost jednotek těmito prostředky.  

Výsledkem této bakalářské práce je zvážení a navržení možností zvýšení personální a 

technické úrovně ke snížení možných následků leteckých mimořádných událostí.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18 Použité zkratky 

 

ZPSL  - Záchranná a požární služba letiště  

ICAO  - Mezinárodní organizace pro civilní letectví 

HZSP  - Hasičský záchranný sbor podniku 

HZS ČR - Hasičský záchranný sbor České republiky 

MU  - Mimořádná událost 

LMU  - Letecká mimořádná událost 

LN  - Letecká nehoda 

CAS  - Cisternová automobilová stříkačka 

VPD  - Vzletová a přistávací dráha 

LPH  - Letecké pohonné hmoty 

SaP  - Síly a prostředky 

KŠ  - Krizový štáb 

TWR ŘLP - Řídící věž řízení letového provozu 

VZ  - Velitel zásahu 

SDL  - Státně důležitý let 

IZS  - Integrovaný záchranný systém 

OS ZPSL - Operační středisko záchranné a požární služby letiště 

ÚCL  - Úřad civilního letectví 
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Pro řešení ostatních situací mimo vlastní místo zásahu slouží krizový štáb letiště 
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