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Anotace 

POKORNÝ, Lukáš.  Aspekty požárního zabezpečení letiště v Přerově z vojenského 

provozu na provoz smíšený : bakalářská práce. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2011, 48 s. 

Autor v této práci řeší požadavky na požární zabezpečení letiště při přechodu 

z vojenského provozu na provoz smíšený. Změnou provozu vzroste kategorie letiště a tím i 

požadavky požárního zabezpečení. Začátkem bude řešit obecné požadavky podle 

legislativy. V druhé části uvede zabezpečení letiště, které ve třetí části bude porovnávat 

s požadavky legislativy na jednotlivé kategorie. V závěru uvede zjištěné nedostatky a 

navrhne možná řešení. 

Klíčová slova 

kategorie letiště, vojenská hasičská jednotka záchranná a požární služba  

 

POKORNÝ, Lukáš. Aspects of the fire safety of the airport in Přerov military 

operation in mixed traffic: a bachelor thesis. Ostrava : VSB-TU Ostrava, 2011, 48 s. 

The author of this work addresses the requirements for airport fire protection during 

the transition from military service in mixed traffic. By changing of airport traffic will 

increase its category and also the fire safety requirements. At the beginning he solves the 

general requirements of legislation. In the second part he state an airport security, which 

in the third part will be compared with the legislative requirements or each category. In 

conclusion states the deficiencies and propose possible solutions. 

Key words 

Airport fire-fighting unit, category airport, rescue and fire service  
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 Úvod 

Cílem této bakalářské práce je posouzení sil a prostředků jednotky požární ochrany 

na letišti v Přerově. Letiště je bráno jako vojenské mezinárodní neveřejné letiště a je 

zařazeno v Military aeronautical information publication (MAIP) [7]. Dle L-14 [5] jsou na 

něj kladeny požadavky pro záchrannou a požární službu v kategorii letiště 4. Dle 

požadavků záchranné a požární služby je možné ho zařadit do kategorie letiště  7, ale to jen 

na vyžádání 24 hodin předem. Čím vyšší je kategorie letiště, tím vyšší jsou požadavky 

v oblasti záchranné a požární služby. Pokud letiště nebude splňovat požadavky v oblasti 

záchranné a požární služby dané kategorie letiště, nemůže být do ní zařazeno a nemohou 

ho využívat letadla, která do této kategorie spadají. Cílem posouzení prostředků VHJ je 

zjistit, jaké podmínky v záchranné a požární službě jsou a dále musí být splněny, aby 

letiště mohlo být stabilně zařazeno v kategorii 7 a využíváno jako veřejné. Splnění 

požadavků záchranné a požární služby na úroveň kategorie letiště 7 není zdaleka jediný 

faktor pro udělení statutu veřejného letiště. Řešení těchto faktorů jako je např. skladba 

podloží, délka přistávací dráhy apod., není předmětem této práce. 

 Nejdříve jsou představeny základní pojmy, vysvětleny požadavky na záchrannou a 

požární službu v kategorii 4 a v kategorii 7. V další kapitole je uvedeno vybavení vojenské 

hasičské jednotky, které je nutné posoudit pro zařazení letiště do dané kategorie letiště. 

V následující kapitole je porovnáváno vybavení vojenské hasičské jednotky, jestli splňuje 

požadavky vybavení letiště podle předpisů či nikoliv a budou navrhnuta možná řešení 

případných nedostatků. 
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Rešerše 

Uvedené zákony a předpisy v této kapitole řeší širokou problematiku letišť. Pro potřeby 

této práce jsou použity jen části zákonů a předpisů, které souvisí se zajištěním požární 

ochrany. 

 

Military aeronautcal information publication, LKPO Přerov, Vojenská letecká informační 

služba AČR 2010, 125 s 

Podává základní informace o využitelnosti letiště Přerov. 

 

Letecký předpis. Letiště L-14. č.j. 641/2009-220-SP/4, MDČR. Úřad pro civilní letectví. 

2009, 247 s  

Letecké předpisy řady „L “ vychází z ICAO Annexu L. Číslo příslušného Annexu je 

totožné s číslem předpisu L. V předpisu L14 jsou uvedeny požadavky na záchrannou a 

požární službu letiště. 

 

Manual letištních služeb (Doc 9137 - AN/898), 1. Část Záchranné a požární práce. 3. 

Vydání, 1990, 128s 

Rozpracovává požadavky L 14. 

 

Letištní pohotovostní plán letiště Přerov, evid.č. 480/4v, VÚ 4574, 1990, 27s  

V pohotovostním plánu letiště Přerov jsou zpracovány postupy a požadavky při 

mimořádné události na letišti v Přerově. 

  



 
 

3 
 

1 Současná situace řešené problematiky 

Zde jsou uvedeny základní termíny, které se v práci používají a jsou zde definovány 

požadavky kladené na záchrannou a požární službu letiště. 

1.1 Základní termíny a jejich definice 

Tato podkapitola jmenuje základní termíny a jejich význam v požární ochraně letiště. 

Dráha/RWY (Runway) 

Vymezená pravoúhlá plocha na pozemním letišti upravená pro přistání a vzlety letadel [5]. 

Heliport  

Letiště nebo vymezená plocha na konstrukci určená zcela nebo zčásti pro přílety, 

odlety a pozemní pohyby vrtulníků [5]. 

Kontrolní doba T 

Je doba potřebná ke snížení počáteční intenzity ohně o 90 %. Kontrolní doba je 

určena na  1 min [6]. 

Kritický prostor skutečný 

Protože se v praxi málo kdy stane, že hoří v celém teoretickém kritickém prostoru, 

byl stanoven na základě zkušeností kritický prostor skutečný, který tvoří zhruba 2/3 

teoretického kritického prostoru [6]. 

Kritický prostor teoretický 

Je obdélník, jehož jeden směr je celková délka letadla a druhý směr se mění podle 

délky a šířky trupu letadla, v němž je nezbytné požár lokalizovat. Cílem je zabezpečit jeho 

celistvost a zachovat v něm podmínky snesitelné pro cestující [6]. 

 Křižovatka pojezdových drah (Taxiway intersection) 

Křížení dvou nebo více pojezdových drah [5]. 

Letecká informační služba (LIS) (Aeronautical Information Service (AIS)) 

Služba zřízená pro daný prostor působnosti, která je odpovědná za poskytování 

leteckých informací/údajů potřebných pro bezpečnost, pravidelnost a hospodárnost 

letového provozu [5]. 
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Letiště (Aerodrome) 

Vymezená plocha na zemi nebo na vodě (včetně budov, zařízení a vybavení), 

určená buď zcela nebo z části pro přílety, odlety a pozemní pohyby letadel [5]. 

VHJ 

Vojenská hasičská jednotka plní na letišti v Přerově funkci záchranné a požární 

služby 

MAIP (Military Aeronautical Information Publication) 

Vojenská letecká informační příručka. V této příručce jsou uvedena veškerá 

vojenská letiště a jejich parametry a požadavky, které splňují [7]. 

Osvědčené letiště (Certified aerodrome) 

Letiště, jehož provozovateli bylo uděleno Osvědčení letiště [5]. 

Osvědčení způsobilosti letiště (Aerodrome certificate) 

Osvědčení vystavené Úřadem pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“) ve smyslu 

použitelných předpisů pro provoz letiště (dále jen „Osvědčení letiště“) [5].  

Osvědčování letišť 

Je známo, že v jednotlivých státech se liší formy vlastnictví a způsoby provozování 

a dozorování letišť. Nejefektivnější a transparentní metodou zajištění souladu 

s ustanoveními předpisu L-14 je zřízení dozorčího orgánu ve věcech zajištění bezpečnosti 

leteckého provozu. V ČR je tímto dozorčím orgánem ÚCL. Udělení Osvědčení letiště pro 

provozovatele letadel a další organizace znamená, že letiště v době udělení Osvědčení 

splňuje požadavky na vybavení a jeho provoz a že je dle ÚCL schopno udržovat soulad 

s těmito požadavky po dobu platnosti Osvědčení. Proces osvědčování stanovuje základ pro 

průběžné sledování souladu s požadavky. Informace o stavu osvědčování letišť je třeba 

poskytnout letecké informační službě pro uveřejnění v Letecké informační příručce (AIP) 

[5].  

Pohybová plocha (Movement area) 

Část letiště určená pro vzlety, přistání a pojíždění letadel, se skládá z provozní 

plochy a odbavovací plochy (ploch) [5]. 
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Provozní cíl 

Limit či hodnota, kterého by se mělo dosáhnout. Není to však povinnost. 

Záchranná a požární služba 

Funkci záchranné a požární služby zajišťuje vojenská hasičská jednotka. Hlavním 

cílem záchranné a požární služby je záchrana životů při letecké nehodě nebo incidentu na 

letišti nebo v jeho blízkém okolí. Záchranná a požární služba je poskytována za účelem 

vytvořit a udržovat podmínky pro přežití, zajistit únikové cesty pro cestující a zahájit 

záchranu těch cestujících, kteří nejsou schopni bez další pomoci sami vystoupit. Záchrana 

osob může vyžadovat použití techniky a personálu, který není zařazen jako součást 

vybavení pro účely záchranné a požární služby. Nejdůležitější činitelé ovlivňující účinnost 

záchrany pro přežití letecké nehody jsou výcvik, účinnost prostředků a rychlost, se kterou 

mohou být personál a prostředky určené pro záchranné a požární účely použity. Požadavky 

hašení požárů budov a skladů pohonných hmot nebo spojené s pokládáním pěny na RWY 

nejsou vzaty v úvahu [5]. 

Zásahový čas 

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

službu a časem, kdy první zasahující vozidlo(a) je (jsou) ve stavu aplikace hasiva nejméně 

50 % hasebního výkonu stanoveného v Tabulce 1.3 [5]. Hodnoty, které Tabulka 1.3 

obsahuje, jsou převzaty z Leteckého předpisu L14 - Letiště. 

1.2 Požadavky záchranné a požární služby 

Následující podkapitoly seznámí s jednotlivými požadavky požární a záchranné 

služby, které je nutné pro provoz letiště zajistit. K zajištění požadavků záchranné a požární 

služby můžou být určeny soukromé nebo veřejné organizace. Předpokládá se umístění na 

letištích, ale mohou být umístěny i mimo letiště, pokud je splněn zásahový čas [5]. 

1.2.1 Zařazení do kategorie 

Aby na letišti byla zajištěna dostatečná požární ochrana, je nutné, aby letiště bylo 

zařazeno ve správné kategorii letišť pro záchrannou a požární službu dle leteckého 

předpisu L14. Kategorie letiště se určuje podle Tabulky 1.1 z leteckého předpisu L14. 

Postup stanovení kategorie letiště je následující. U největších letounů, které běžně 

používají letiště, se nejdříve vyhodnotí jejich délka a následně jejich šířka trupu. Na 

základě těchto hodnot se stanoví kategorie letiště pro použití těchto letounů [5]. 
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Jestliže po výběru kategorie příslušné k celkové délce nejdelšího letounu je šířka 

trupu tohoto letounu větší než maximální šířka v Tabulce 1.1 pro tuto kategorii, potom 

skutečná kategorie pro tento letoun musí být o jednu kategorii vyšší. Hodnoty, které 

obsahuje Tabulka 1.1, jsou převzaty z Leteckého předpisu L14 - Letiště [5]. 

Tabulka 1.1 Kategorie letiště 

Kategorie letiště 
Celková délka letounu (L) 

[m] 
Maximální šířka trupu 

[m] 

1 0 < L < 9 2 

2 9 ≤ L < 12 2 

3 12 ≤ L < 18 3 

4 18 ≤ L < 24 4 

5 24 ≤ L < 28 4 

6 28 ≤ L < 39 5 

7 39 ≤ L < 49  5 

8 49 ≤ L < 61  7 

9 61 ≤ L < 76  7 

10 76 ≤ L < 90  8 

Úroveň poskytované ochrany na letišti pro záchrannou a požární službu musí 

odpovídat kategorii letiště stanovené s použitím zásad 1.2.1 s výjimkou, kdy počet pohybů 

letounů nejvyšší kategorie běžně používajících letiště ve třech po sobě jdoucích 

nejzatíženějších měsících je menší než 700, úroveň poskytované ochrany nesmí být menší 

než o 1 kategorii pod stanovenou kategorií. Jeden pohyb představuje buď vzlet nebo 

přistání. Využití letiště letounem z vyšší kategorie je možné, pokud bude uvedeno v AIPu 

nebo v MAIPu a na vyžádání do určité doby z pravidla 24 hodin předem (před přistáním) 

budou splněny požadavky na požární a záchrannou službu pro vyšší kategorii letiště [5]. 

1.2.2 Hasební látky 

Na letišti musí být zajištěny základní i doplňkové hasební látky. Základní hasební 

látkou musí být: 

a) pěna splňující minimální úroveň účinnosti A nebo 
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b) pěna splňující minimální úroveň účinnosti B nebo 

c) kombinace těchto látek. 

Doplňkovou hasební látkou jsou hasební prášky vhodné na hašení požárů 

uhlovodíků. Jestliže je zvolen pro použití s pěnou hasební prášek, je třeba dbát na zajištění 

jejich slučitelnosti. Mohou být použity i jiné doplňkové hasební látky, které mají 

ekvivalentní požární účinnost [5]. 

1.2.3 Účinnost hasící pěny 

Účinností hasicí pěny se posuzuje schopnost uhasit oheň a vzdorovat opětovnému 

vzplanutí. Účinnost pěny uvádí výrobce, nebo se určí pomocí níže uvedeného testu.  

Test účinnosti se provádí ve zkušební kruhové ocelové nádobě s výškou okraje 

200 mm. Při testu se používá zařízení zaznamenávající přesnou teplotu vzduchu, teplotu 

vody a rychlost větru. Při testu se doporučuje, aby teplota vzduchu a teplota pěnotvorného 

roztoku byla ≥ 15°C a rychlost větru byly menší než 3 m s-1. Při testu se do nádoby nalije 

100 l vody a paliva. Směs se zapálí. Další parametry pro účinnost „A“ a „B“ jsou uvedeny 

v Tabulce 1.2 [6]. 

Hodnoty, které Tabulka 1.2 obsahuje, jsou z Manuálu letištních služeb DOC 9137- 

AN/898. 

Tabulka 1.2 Požadavky na test hasící pěny 

Test účinnosti hašení Výkonnost stupně A Výkonnost stupně B 

Trysky (zviřující vzduch) 

Přípojky 

Tlak v tryskách 

Intenzita dodávky 

Výtoková rychlost 

„UNI 86“ 

pěnová tryska 

700 kPA 

4,1 l min-1 m-2 

11,4 l min-1 

„UNI 86“ 

pěnová tryska 

700 kPA 

2,5 l min-1 m-2 

11,4 l min-1 

Velikost ohně 2,8 m2 kruhového tvaru 4,5 m2 kruhového tvaru 

Palivo (na vodním podkladu) Kerosín Kerosín 

Doba hoření před začátkem zásahu 60 s 60 s 

Účinnost hašení 
Doba hašení 

Celková doba aplikace 

Doba opětovného zapálení 25% 
plochy 

 

≤ 60 s 

120 s 

≥ 5 minut 

 

≤ 60 s 

120 s 

≥ 5 minut 
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Množství vody pro tvorbu pěny a doplňkových látek připravených na záchranných 

a požárních vozidlech musí být v souladu s kategorií letiště určenou podle Tabulky 1.1 a 

Tabulky 1.3 s výjimkou, že toto množství může být změněno následovně. Pro letiště 

kategorie 3 až 10, jestliže je použita pěna splňující úroveň účinnosti A, může být 

nahrazeno až 30 % vody doplňkovou látkou [5]. 

Pro účel záměny látek musí být použity následující ekvivalenty:  

1 kg doplňkové hasební látky = 1,0 l vody pro tvorbu pěny splňující úroveň 

účinnosti A, 

1 kg doplňkové hasební látky = 0,66 l vody pro tvorbu pěny splňující úroveň 

účinnosti B. 

Množství vody pro tvorbu pěny je stanoveno na základě aplikovaného  

výkonu 8,2 l min-1 m-2 pro pěnu splňující úroveň účinnosti A a 5,5 l  min-1 m-2 pro pěnu 

splňující úroveň účinnosti B. Když jsou použity jiné doplňkové hasební látky, musí být 

ověřeno jejich množství vůči potřebnému množství vody [5]. 

Na letištích, kde se předpokládá provoz větších letadel v rámci dané kategorie, musí 

být upraveno množství vody pro tvorbu pěny a úměrně tomu zvýšen hasební výkon 

roztoku pěny[5].  

1.2.4 Minimální použitelné množství hasebních látek 

Podle kategorie letiště jsou kladeny požadavky na minimální množství hasebních 

látek. Tato závislost je uvedena v Tabulce 1.3 Množství vody je stanoveno na základě 

průměrné celkové délky letounů dané kategorie. Intenzita dodávky hasiva zaručuje 

lokalizaci požáru ve skutečném prostoru za 1 min [6]. 

 Na požářišti musí být k dispozici pěna splňující úroveň účinnosti A nebo B a 

doplňkové látky podle Tabulky 1.3. Při zásahu se počítá s použitím pěny nebo prášku [5]. 
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Tabulka 1.3 Minimální množství hasebních látek 

Kategorie 
letiště 

Pěna splňující úroveň 
účinnosti A 

Pěna splňující úroveň 
účinnosti B 

Doplňkové látky 

Voda 
[1] 

Průtok 
pěnotvorného 

roztoku 
[1 min-1] 

Voda 
[1] 

Průtok 
pěnotvorného 

roztoku 
[1 min-1] 

Hasební 
Prášek 
[kg] 

Průtok 
prášku 
[kg s-1] 

3 1 800 1 300 1 200 900 135 2,25 

4 3 600 2 600 2 400 1 800 135 2,25 

5 8 100 4 500 5 400 3 000 180 2,25 

6 11 800 6 000 7 900 4 000 225 2,25 

7 18 200 7 900 12 100 5 300 225 2,25 

8 27 300 10 800 18 200 7 200 450 4,5 

9 36 400 13 500 24 300 9 000 450 4,5 

10 48 200 16 600 32 300 11 200 450 4,5 

Množství pěnotvorných látek připravených odděleně na vozidlech pro tvorbu pěny 

musí být v poměru k množství připravené vody a vybranému koncentrátu pěny. Množství 

pěnotvorné látky připravené na vozidle musí být dostatečné pro vytvoření nejméně dvou 

náplní pěnového roztoku [5].  

Pro urychlené doplnění zásahových vozidel na místě letecké nehody musí být 

k dispozici doplňkové zásobování vodou. V případě jakéhokoliv typu požáru, kdy se 

předpokládá použití hasebních prášků jako doplňkového hasiva, mohou být suché 

chemické prášky nahrazovány pouze látkami se shodnými nebo lepšími hasícími 

vlastnostmi [5]. 

Za účelem opětovného naplnění vozidel musí být na letišti udržována rezervní 

zásoba pěnotvorné látky a doplňkové látky ekvivalentní 200 % množství těchto látek, které 

mají být připraveny na záchranných a požárních vozidlech. Rezervní zásoba musí být 

zvýšena tam, kde je předpokládáno podstatné zdržení opětovného doplnění této zásoby [5]. 
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1.2.5 Minimální počet záchranných a požárních vozidel 

Tak jako množství hasiva se odvíjelo od kategorie letiště, stejně tak i minimální 

počet záchranných a požárních vozidel je závislý na kategorii letiště, ve které je letiště 

zařazeno. Minimální počet záchranných a požárních vozidel na letišti musí být v souladu 

s následující Tabulkou 1.4. Tabulka 1.4 obsahuje data z Leteckého předpisu L14 – Letiště 

[5]. 

Tabulka 1.4 Minimální počet záchranných požárních vozidel 

Kategorie letiště Záchranná a požární vozidla 

4 1 

5 1 

6 2 

7 2 

1.2.6 Zásahový čas 

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

službu a časem, kdy první zasahující vozidlo(a) je (jsou) ve stavu aplikace hasiva nejméně 

50 % hasebního výkonu stanoveného v Tabulce 1.3. Zásahový čas záchranné a požární 

služby nesmí přesáhnout 3 minuty na kteroukoliv část provozované RWY za optimálních 

podmínek dohlednosti a stavu povrchu vozovky. Optimální podmínky dohlednosti a stavu 

povrchu vozovky jsou definované jako den, dobrá dohlednost, bez srážek a povrch běžné 

zásahové trasy není znečistěný např. vodou, ledem nebo sněhem [5]. 

Provozním cílem záchranné a požární služby na letišti je dosažení zásahového času 

nepřevyšujícího 2 minuty na kteroukoliv část kterékoliv provozované RWY za optimálních 

podmínek dohlednosti a stavu povrchu vozovky a dosažení zásahového času 

nepřevyšujícího 3minuty na kteroukoliv část pohybové plochy za optimálních podmínek 

dohlednosti a stavu povrchu vozovky [5].  

1.2.7 Minimální počty personálu 

Minimální počet požadovaného personálu pro zajištění záchrany je uveden 

v Tabulce 1.5, která obsahuje data z Leteckého předpisu L14 - Letiště. Minimální počet 

personalu je určen pouze pro plnění úkolů záchranné a požární služby (viz záchranná a 



 
 

11 
 

požární služba). Požadavky spojené s hašením požárů budov a skladů pohonných hmot 

nebo s pokládáním pěny na RWY nejsou vzaty v úvahu [5]. 

 Odborná způsobilost personálu není v této kapitole řešena, protože je brána, jako 

samozřejmost a především by to byla velmi obsáhlá kapitola. 

Tabulka 1.5 Minimální počty personálu  

Kategorie letiště Minimální počty personálu 

1-2 1+3 

3-4 1+5 

5-7 1+5 

8 1+5 a 1+3 

9-10 1+5 a 1+5 

 

1.2.8 Požární stanice 

Požární stanice musí být umístěny tak, že přístup záchranných a požárních vozidel 

do prostoru RWY je přímý a bez překážek a vyžaduje minimální počet zatáček. Všechna 

záchranná a požární vozidla musí být garážována v požárních stanicích. Nejsou-li zřízeny 

požární stanice, musí být záchranná a požární vozidla garážována ve vhodných prostorech. 

Pokud není možno dosáhnout zásahového času z jedné požární stanice, musí být zřízeny 

pobočné stanice [5]. 

Okolo každého vozidla musí být prostor o min. šířce 1,2 m. Podlahy musí mít 

úpravu odolnou proti olejům. Teplota v garáži nesmí klesnout pod 13 °C [6]. 
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2 Zabezpečení záchranné a požární služby letiště Přerov 

Kapitola popisuje vybavení VHJ technickými prostředky, personálem a další 

parametry letiště, které je nutné znát pro posouzení splnění požadavků uvedených 

v kapitole 1. 

2.1 Seznam vozidel VHJ a množství hasiva 

Tato kapitola uvádí všechna vozidla VHJ s množstvím hasiv v Tabulce 2.2. Na 

všech vozidlech je hasební prášek v ručních nebo pojízdných hasicích přístrojích, kromě 

vozdila 1, ve kterém jsou zásobníky pevně připevněné k vozidlu. Dalším údajem v této 

podkapitole je zásoba pěnidla uskladněná mimo vozidela. V Tabulce 2.3 je výkon čerpadla 

při sání z nádrže (Qč), průtok pěnotvorného roztoku z výstupních zařízení a výkon dodávky 

hasebního prášku z hasicích přístrojů a práškových zařízení. Průtok pěnotvorného roztoku 

byl stanoven výrobcem a uveden na výstupních zařízeních Průtok hasebního prášku u 

hasicího přístroje byl spočítán jako podíl hmotnosti hasiva a doby činnosti, kterou rovněž 

uvedl výrobce hasicího přístroje. Pro jednoduchost a přehlednost jsou vozidla označena 

čísly, která budou používána v tabulkách celé bakalářské práce. Uvedení celého typového 

značení vozidel by bylo nepřehledné. Číslo uvedené v závorce uvádí možnou alternativu 

vozidla. Čísla vozidel jsou v Tabulce 2.1. 

Tabulka 2.1 Číselné značení vozidel 

Typové označení vozidla Číslo vozidla 

KHA 32/9500/1150/150/150 – S 2 [VPZ zatím nepřidělena] 1 

KHA 32/8200/800/150/150 - S 3   [VPZ 085 58 59] 2 

CAS 32/8200/800 – S 3 Z              [VPZ 361 87 12] 3 

CAS 32/8200/800 – S 3 Z              [VPZ 334 91 91] 4 

CAS 25/2500/400 - S 2 Z               [VPZ 304 33 25] 5 

CAS 25/2500/400 - S 2 N               [VPZ 302 48 70] 6 

CAS 24 1800/130 – M 1 Z             [VPZ 026 32 09] 7 
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Tabulka 2.2 Seznam vozidel VHJ a množství hasiv 

Číslo vozidla Voda [l] 
Pěnidlo na vozidlo 

[l] 
Pěnidlo 

v kanystrech [l] 
Prášek 
[kg] 

CO2 

[kg] 

1 9 500 1150 0 2 x 125 0 

2 8 200 800 4 x 50 3 x 50 0 

3 8 200 800 4 x 50 50 6 

4 8 200 800 4 x 50 
50 

2 x 6 
2 

5 2 500 400 0 2 x 6 2 x 6 

6 2 500 400 0 2 x 6 2 x 6 

7 1 800 130 2 x 50 4 x 6 0 

Celkem 40 900 4 480 700 560 24 

Z Tabulky 2.2 vyplývá, že na vozidlech je celková zásoba 40 900 l vody, 5 180 l 

pěnidla, 560 kg hasebního prášku a 24 kg CO2. Dále je na letišti mimo vozidla uskladněno 

1 300 l pěnidla. Celková zásoba pěnidla na letišti je 6 480 l. Na vozidlech je použito 

pěnidlo pro výrobu pěny účinnosti třídy A. 
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Tabulka 2.3 Seznam vozidel VHJ a výtokové rychlosti hasiv z výstupních zařízení 

Číslo vozidla 

Qč 
[l m-1] 

Výtoková zařízení na pěnu 

Průtok 

pěnotvorného 
roztoku [l m-1] 

hasebního prášku 
[kg s-1] 

Výstup Celkem Výstup Celkem 

1 6 500 

Lafetová 
proudnice: 
 - střešní 
 - nárazníková 
Ruční proudnice 

 
 

4 500 
800 
500 

5 800 3 3 

2 3 200 

Lafetová 
proudnice: 
 - střešní 
 - nárazníková 
 Ruční proudnice 

 
3 000 
1 000 
500 

3 200 3 x 0,833 2,5 

3 3 200 
BLIZZARD 2000 
Ruční proudnice 

2 000 
500 

3 000 0,833 0,83 

4 3 200 
BLIZZARD 2000 
Ruční proudnice 

2 000 
500 

3 000 2 x 0,5 1 

5 2 500 
Ruční proudnice P6 
Ruční proudnice 

680 
500 

1 180 2 x 0,5 1 

6 2 500 
Ruční proudnice P3 
Ruční proudnice 

320 
500 

820 2 x 0,5 1 

7 2 700 
Ruční proudnice 
2xvysokotlak 

475 
2 x 200 

875 4 x 0,5 2 

Množství pěnotvorného roztoku dodávaného z jednoho vozidla je možné zvýšit 

(oproti hodnotám v Tabulce 2.3, pokud to výkonnost čerpadla dovolí) zvýšením počtu 

pěnotvorných zařízení a počtu personálu. Navyšování personálu a vybavení vozidla bude 

v případě potřebyřešeno v následujících kapitolách. 

2.2  Organizační struktura VHJ 

VHJ je brána jako četa členěna na 4 směny a tvoří ji 42 zaměstnanců. Jeden 

příslušník VHJ je jejím velitelem. V první směně je 11 příslušníků, protože v případě 

nepřítomnosti velitele čety ho zastupuje ve funkci velitel první směny. Ostatní směny mají 

příslušníků 10. Konkrétní rozdělení dle Obrázku 1. VHJ se skládá z vojáků z povolání a 

z občanských zaměstnanců. Každého strojníka je možné ve směně zařadit na funkci hasiče. 
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Slouží se ve 12-ti hodinovém směnném provozu fungujícím v režimu den, noc, volno-

volno. Praktický příklad: Pondělí den, úterý noc, středa čtvrtek volno, pak se celý cyklus 

opakuje. 

 

Obrázek 1 Schéma organizační struktury VHJ 

2.3  Požární stanice 

Na letišti je požární stanice v rekonstrukci, proto se VHJ dočasně přestěhovala do 

prostor, které dočasně plní funkci požární stanice. Umístění těchto prostor na letišti je 

zřejmé z Přílohy 1. Koncepce požární stanice před rekonstrukcí a v rekonstrukci je 

3patrová budova. Všechny její patra jsou určená pro osoby. Prostory pro techniku nejsou 

součástí této budovy, ale nacházejí se ve vedlejší budově, která je vzdálená cca 60 m. Tyto 

prostory jsou vytápěné a umožňují garážování 3 vozidel. V těchto prostorách jsou rovody 

vzduchu pro vozidla. Část hangáru sloužící jako dočasná požární stanice je rozdělena na 

Velitel VHJ

Velitel 1. směny

Starší stojník 5x

Hasič 4x

Hasič -
zdravotník

Velitel 2. směny

Starší stojník 5x

Hasič 3x

Hasič -
zdravotník

Velitel 3. směny

Starší stojník 5x

Hasič 3x

Hasič -
zdravotník

Velitel 4. směny

Starší stojník 5x

Hasič 3x

Hasič -
zdravotník
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prostory pro příslušníky VHJ a pro stání vozidel. Oba prostory jsou ve stejné výškové 

úrovni propojené dveřmi. Prostory pro stání vozidel jsou vytápěné, bez rozvodů vzduchu. 
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3 Vyhodnocení splnění požadavků požární a záchranné služby 

kategorie letiště 4 a 7  

3.1  Splnění požadavků na množství hasiv 

V této kapitole budou posuzována množství hasiv, kterými disponuje VHJ a 

požadavky na množství hasiva podle L 14 pro letiště v kategori 4 a v kategorii 7. 

Požadavky vycházejí z Tabulky 1.3. V případě letiště v Přerově platí hodnoty pro pěnu 

splňující úroveň účinnosti A. 

3.1.1 Voda 

Požadované množství vody pro výrobu pěnotvorného roztoku podle kategorie 

letiště je uvedeno v Tabulce 1.3. Následující postup výpočtu požadovaného množství vody 

pro výrobu pěnotvorného roztoku je převzat z „Manuálu letištních služeb“ DOC 9137 – 

AN/898. Množství vody potřebné pro výrobu pěnotvorného roztoku se vypočítá jako 

součet vody potřebné pro lokalizaci požáru ve skutečném prostoru a množství vody 

potřebné pro udržení kontroly nebo uhašení zbývajícího ohně. Množství vody potřebné pro 

lokalizaci se vypočítá jako součin skutečného kritického prostoru, intenzity dodávky vody 

podle účinnosti druhu pěnidla a kontrolní doby. Skutečný kritický prostor se vypočítá 

z teoretického kritického prostoru podle vzorce v Tabulce 3.1, který je opět závislý na 

kategorii letiště. Množství vody potřebné pro udržení kontroly nebo dohašení zbývajícího 

požáru se nedá přesně určit, proto se počítá jako součin množství pro lokalizaci požáru a 

hodnoty z Tabulky 3.2, která je závislá na kategorii letiště. Níže jsou uvedeny rovnice 

s výpočty a v Tabulce 3.3 jsou hodnoty výpočtů pro kategorii letiště 4 a 7  

Tabulka 3.1 Výpočet teoretického kritického prostoru  

Celková délka Teoretický kritický prostor 

L < 12 m L x (12 m + W) 

12 m ≤ L < 18 m L x (14 m + W) 

18 m ≤ L<24 m L x (17 m+W) 

L ≥ 24 m L x (30 m+W) 

kde   L……celková délka letadla  

         W……šířka trupu letadla 
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Tabulka 3.2 Množství hasiva pro udržení kontroly a/nebo uhašení zbývajícího ohně 

Kategorie letiště Q2 = procento z Q1 

1 0 

2 27 

3 30 

4 58 

5 75 

6 100 

7 129 

8 152 

9 170 

Do vzorce z Tabulky 3.1 je dosazována průměrná délka letounu dané kategorie letiště 

z Tabulky 1.1. 

Rovnice pro výpočet skutečných kritických prostorů letiště: 

0,667 ·                                                     (3.1) 

kde AT Teoretický kritický prostor [m2]; 

 AP Skutečný kritický prostor [m2]; 

 

Rovnice pro výpočet množství vody potřebné na výrobu pěny: 

                                                          (3.2) 

kde Q Množství vody potřebné na výrobu pěny [litr]; 

Q1 Voda potřebná pro lokalizaci požáru v AP [litr]; 

Q2 Voda potřebná na udržení kontroly a/nebo uhašení zbývajícího ohně po 

lokalizaci požáru [litr]. 
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Rovnice pro výpočet Q1: 

· ·                                                     (3.3) 

kde AT Skutečný kritický prostor [m2]; 

R Intenzita dodávky, podle druhu použitého pěnidla. Pro pěnidlo úrovně A 

R= 8,2 [l min-1]; 

 T Doba hašení potřebná k lokalizaci. T= 1 [min]. 

Rovnice pro výpočet Q2: 

 ·                                                          (3.4) 

kde Q1 Voda potřebná pro lokalizaci požáru v AP [litr]; 

Q2 Voda potřebná na udržení kontroly a/nebo uhašení zbývajícího ohně po 

lokalizaci požáru [litr]; 

 K         hodnota z Tabulky 3.2 

Tabulka 3.3 Minimální množství vody pro výrobu pěny 

Kategorie AT AP Q1 Q2 Q 

4 441 294,147 2 412,005 1 398,963 3 810,969 

7 1 540 1 027,18 8 422,876 10 865,51 19 288,39 

Vypočítané minimální množství vody pro kategorie 4 a 7 se mírně liší od hodnot 

uvedených v Tabulce 1.3. Ačkoliv je rozdíl zanedbatelný, pro potřeby této práce budou 

používány hodnoty z Tabulky 1.3. Účelem toho výpočtu bylo především seznámení 

s postupem, než ověřování tabulkových hodnot. 

Množství vody, kterým disponují požární vozidla, je 40 900 l. Požadavek 

minimálního množství vody pro kategorii letiště č. 4 je 3 600 l a pro kategorii letiště č. 7 je 

18 200 l viz Tabulka 1.3. Z toho vyplývá, že množství vody je dostatečné. Varianty 

minimálního počtu techniky na výjezdu pro zabezpečení minimálního množství vody dle 

Tabulky 1.3 jsou uvedeny v Tabulce 3.4 pro kategorii letiště 4 a v Tabulce 3.5 pro 

kategorii letiště 7. Technika je ve variantách volena tak, aby její počet byl minimální. Číslo 

vozidla v závorce je alternativa pro číslo vozidla předchozího. Např.: 1 + 5 (6) znamená, že 

v této variantě vždy pojede vozidlo 1 s vozidlem 5, nebo vozidlem 6. Množství techniky, 
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kterým disponuje VHJ podle Tabulky 2.2 umožňuje více variant, ale tím se zbytečně 

navýšuje počet vozidel. 

 

Tabulka 3.4 Zabezpečení množství vody s minimálním počtem techniky pro kategorii č. 4  

Varianta Čísla vozidel ve výjezdu Voda [l] 

A 1 9 500 

B 2 8 200 

C 3 (4) 8 200 

D 5 (6) + 7 4 300 

E 5, 6 5 000 

 

Tabulka 3.5 Zabezpečení množství vody s minimálním počtem techniky pro kategorii č. 7   

Varianta Čísla vozidel ve výjezdu Voda ve vozidlech [l] 

A 1+ 2 + 7 19 500 

B 1 + 3 (4) + 5 (6) 20 200 

C 2 + 3 (4) + 7 18 200 

D 3 + 4 + 5 (6) 18 900 

E 2 + 3 + 4 24 600 

 

3.1.2 Průtok pěnotvorného roztoku 

V Tabulce 1.3 jsou uvedeny požadované výtokové rychlosti pěnotvorného roztoku 

v závislosti na kategorii letiště. Požadovaná dodávka pěnotvorného roztoku u kategorie 

letiště č. 4 je 2 600 l min-1 a kategorie letiště č. 7 7900 l min-1. Pro příklad jsou uvedeny 

možné kombinace vozidel pro letiště kategorie 4 v Tabulce 3.6 a pro letiště kategorie 7 

v Tabulce 3.7. Vždy je bráno minimum vozidel pro splnění požadavku. 
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Tabulka 3.6 Zajištění dodávky pěnotvorného roztoku na počet vozidel pro letiště kat. č. 4 

Varianta Čísla vozidel ve výjezdu 
Průtok pěnotvorného roztoku 

[l·min-1] 
Celkem 

A 1 4 500 4 500 

B 2 3 000 3 000 

C 
3  
4 

2 000 
2 000 

2 680 

D 
3 (4) 

7 
2000+500 

475 
2 975 

E 
3 (4) 
5 (6) 

2 000+500 
320 

2 820 

 

Tabulka 3.7 Zajištění dodávky pěnotvorného roztoku na počet vozidel pro letiště kat. č. 7 

Varianta Čísla vozidel ve výjezdu 
Průtok pěnotvorného roztoku 

[l·min-1] 
Celkem 

A 
1 
2 

4500+800+500 
3000 

8800 

B 
1 

3 (4) 
4500+800+500 

2000+500 
8300 

C 
2 
3 
4 

3000 
2x (2000+500) 

8000 

D 

1 
5 
6 
7 

4500+800+500 
680+500 
320+500 

475 

8275 

 

3.1.3 Množství prášku a jeho dodávka z vozidel 

Dalším požadavkem na množství hasiva je množství a dodávka prášku. Požadavky 

se odvíjí podle kategorie letiště, které jsou uvedeny v Tabulce 1.3. Technika je ve 

variantách volena tak, aby její počet byl minimální při splnění daného požadavku podle 

Tabulky 1.4. Při kombinaci vozidel je posuzováno množství prášku a intenzita dodávky 

prášku, které je možné dostat na požářiště kombinací vozidel a jejich vybavením. Ve 
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sloupcích průtok prášku je počítaná minimální kombinace, aby se dosáhlo požadované 

dodávky z Tabulky 1.3. 

Tabulka 3.8 Zajištění dodávky prášku na požářišti kombinací vozidel pro kategorii letiště 4  

Varianta 
Čísla vozidel ve 

výjezdu 
Prášek 
[kg] 

Celkem 
[kg] 

Průtok prášku [kg s-1] 

A 1 2 x 125 250 3 

B 2 3 x 50 150 3 x 0,83 

C 
3+4+ 

+7 

2 x 50 

6 x 6 
136 3 x 0,83 

Z Tabulky 3.8 vyplývá, že zabezpečení dodávky množství prášku je možné zajistit 

kombinací techniky variantami A, B, C. Varianta C je již náročnější na počet techniky a 

především na počty osob, proto je brána jen jako možná alternativa, ale nebude s ní 

počítáno pro posouzení letiště. 

Tabulka 3.9 Zajištění dodávky prášku na požářišti kombinací vozidel pro kategorii letiště 7  

Varianta Kombinace 
techniky 

Prášek 
[kg] 

Celkem 
[kg] 

Průtok prášku [kg s-1] 

A 1 2 x 125 250 3 

B 

2 
3  
4 
 

5 x 50 250 3 x 0,83 

C 
2 
4  
7 

4 x 50 
6 x 6 

236 2,5 

Optimální kombinace vozidel na množství a dodávku hasebního prášku v Tabulce 

3.9 je varianta A a B. Varianta C je již náročnější na počet techniky a osob. Variantu C je 

možné zjednodušit doplněním vozidel ve variantě pojízdnými hasicími přístroji. V tom 

případě bude nutné provést úpravy prostorů pro uložení. Tím by varianta C byla 

efektivnější. Vzhledem k tomu, že není jiné náhradní varianty, bude se brát, jako krizová 

možnost, kterou je nutné vyřešit jedním z uvedených způsobů. 
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3.1.4 Zásoba hasiv 

Podkapitola 3.1.4 psuzuje požadavek zásoby hasiv v podkapitole 1.2.4 a zásobu 

hasiv VHJ v podkapitole 2.1. Na letiště se používá pěnidlo Finiflam AFFF, jehož přimísení 

je 6 %. Požadavky na množství pěnidla jsou uvedeny v kapitole 1.2.4. Celková zásoba na 

vozidlech je 5 180 l pěnidla a dalších 1 300 l mimo vozidla. V Tabulce 3.10 je uvedené 

posouzení dostatečnosti množství pěnidla na jednotlivá vozidla. V Tabulce 3.11 a 3.12 je 

posouzení dostatečného množství pěnidla pro doplnění vozidel ve výjezdu a musí být 

ekvivalentní dvounásobku množství na vozidlech ve výjezdu. 

Tabulka 3.10 Množství pěnidla na vozidlech v závislosti na množství vody 

Typ vozidla Voda [l] 
Požadované pěnidlo 

na vozidlech [l] 
Pěnidlo na 

vozidlech [l] 

1 9 500 1 140 1 150 

2 8 200 984 1 000 

3 8 200 984 1 000 

4 8 200 984 1 000 

5 2 500 300 400 

6 2 500 300 400 

7 1 800 216 230 

 

Tabulka 3.11 Pěnidla pro opětovné doplnění vozidel ve výjezdu pro letiště kategorii 4 

Varianta 
Čísla vozidel 
ve výjezdu 

Množství pěnidla ve 
vozidlech [l] 

Množství pěnidla 
pro opětovné 

dopnění vozidel [l] 

Zásoba pěnidla 
na letišti [l] 

A 1 1 150 2 300 5330 

B 2 1 000 2 000 5480 

C 3+4 2 000 4 000 4480 

D 3 (4)7 1 230 2 460 5250 

E 3 (4)+5 (6) 1 400 2 800 5080 

Zásoba pěnidla na letišti pro kategorii letiště 4 je větší, než zásoba pro opětovné 

doplněnní vozidel ve výjezdu, jak je zřejmé z Tabulky 3.11 a tím je požadavek splněn. 
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Tabulka 3.12 Pěnidlo pro opětovné doplnění vozidel ve výjezdu pro letiště kategorii 7 

Varianta 
Čísla vozidel 
ve výjezdu 

Celkové množství 
pěnidla ve vozidlech 

[l] 

Zásoba pro 
opětovné doplnění 

[l] 

Zásoba 
pěnidla na 
letišti [l] 

A 1 + 2 2 150 4 300 4330 

B 1 + 3 (4) 2 150 4 300 4330 

C 2 + 3 + 4 3 000 6000 3480 

D 1 + 5 + 6 + 7 2 180 4 360 4300 

Zásoba pěnidla na letišti pro kategorie letiště 7 na opětovné doplění vozidel je 

dostatečná pro variant vozidel A, B. Pro varianty C a D požadavek splněn není. 

Požadované množství prášku pro opětovné doplnění vozidel podle kapitoly 1.2.4 je 

posuzováno v Tabulce 3.13. pro kategorii letiště 4 a v Tabulce 3.14 pro kategorii letišě 7. 

Protože podmínky VHJ neumožňují doplnění prášku, jako samotného hasiva do zásobníků 

na vozidlech nebo do hasicích přístrojů, bude zásobou pro opětovné doplnění počítáno 

množství prášku v hasicích přístrojích, kterými se dají hasicí přístroje na vozidlech 

nahradit. 

Tabulka 3.13 Prášek potřebný pro doplnění vozidel ve výjezdu pro letiště kategorii 4 

Varianta 
Čísla vozidel 
ve výjezdu 

Množství prášku ve 
vozidlech [kg] 

Množství prášku 
pro opětovné 

dopnění vozidel 
[kg] 

Zásoba prášku 
na letišti [kg] 

A 1 250 500 310 

B 2 150 300 410 

C 3 + 4 + 7 136 272 424 

Zásoba prášku na letišti je ekvivalentní 200 % množství prášku na vozidlech u 

variant B a C. Množství prášku pro opětovné doplnění vozidel je dostatečný. 
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Tabulka 3.14 Množství prášku potřebného pro opětovné doplnění vozidel ve výjezdu pro 
letiště kategorii 7 

Varianta 
Čísla vozidel 
ve výjezdu 

Množství prášku ve 
vozidlech [kg] 

Množství prášku 
pro opětovné 

dopnění vozidel 
[kg] 

Zásoba prášku 
na letišti [kg] 

A 1 250 500 310 

B 2 + 3 + 4 250 500 310 

C 2 + 4 + 7 236 472 324 

Zásoba prášku na letišti není ekvivalentní 200 % množství prášku na vozidlech ani 

pro jednu z variant. Proto tento požadavek není splněn. Pro splnění tohoto požadavku je 

nutné koupit pojizdné hasicí přístroje, které budou mít celkovou hmotnost hasiva 

minimálně 148 kg. Aby bylo zabezpečené množství pro doplnění vozidel z varianty A B, 

musí se koupit pojízdné práškové hasicí přístroje, které budou mít celkovou hmotnost 

hasiva minimálně 190 kg. 

Jelikož v předpise L 14, ani Manuálu letištních služeb“ DOC 9137 – AN/898 není 

požadavek na náhradní varianty vozidel do výjezdu, požadavek na minimální množství pro 

opětovné doplění vozidel ve výjezdu je splněn, až na zásobu prášku pro opětovné doplnění 

vozidel pro letiště kategorie 7. 

3.1.5 Minimální počet záchranných a požárních vozidel 

Minimální počet záchranných a požárních vozidel se posuzoval porovnáním 

požadavků v Tabulce 1.4 s minimálním počtem vozidel potřebných na dopravu a aplikaci 

minimálního množství hasiva na požářiště v Tabulkách 3.4, …, 3.9. Počty vozidel pro 

letiště kategorie 4 a 7 jsou splněny. Pro letiště kategorie 4 počet techniky VHJ umožňuje 

různé kombinování techniky v případě vyřazení některé techniky z provozu a splnění 

požadavků záchranné a požární služby. Pro letiště kategorie 7 počty umožňují omezené 

kombinování techniky v případě vyřazení některé techniky z provozu a splnění požadavků 

záchranné a požární služby. Protože legislativa řešící požadavky záchranné a požární 

služby (L 14, Manuálu letištních služeb“ DOC 9137 – AN/898) neřeší požadavek na 

náhradní varianty vozidel do výjezdu, minimální počet záchranných a požárních vozidel je 

splněn.  
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3.1.6 Zásahový čas 

Posuzování zásahového času mělo 2 části. 1. část byla dílčí experimentální a 2. část 

experimentální. Posuzování bylo zaměřené na požadavky uvedených v kapitole 1.2.7. 

Dílčí experimentální část 

V dílčí experimentální části se zásahový čas počítal rovnicí (3.5) jako součet: 

- doby potřebné k výjezdu (doba od vyhlášení poplachu po nastoupení do vozidel),  

- doby jízdy na místo zásahu (doba od výjezdu z požární stanice do příjezdu na místo 

zásahu) a  

- doba potřebné k aplikaci hasiva (doba od příjezdu na místo zásahu po aplikaci 

hasiva 50 % dle Tabulky 1.3).  

Doba výjezdu a doba aplikace hasiva byla určena praktickou zkouškou, protože na 

tuto činnost nejsou stanoveny normativy. Místem zásahu bylo určené nejvzdálenější místo 

pohybové plochy a dále nejvzdálenější místa na RWY. Doba jízdy se počítala rovnicí (3.6). 

Zásahový čas byl počítán: 

- pro prostory dočasné požární stanice a nejvzdálenější místo pohybové plochy, 

- pro prostory požární stanice v rekonstrukci a nejvzdálenější místo pohybové 

plochy, 

- pro prostory dočasné požární stanice a nejvzdálenější místo RWY, 

- pro prostory dočasné požární stanice v rekonstrukci a nejvzdálenější místo 

RWY. 

Zásahový čas pro prostory požární stanice v rekonstrukci je pouze orientační, 

protože podmínky během rekonstrukce jsou odlišné od podmínek za normálního stavu 

(pohyb osob v prostoru stanice, parkování vozidel apod.).  

Doba výjezdu byla stanovena jako průměrná hodnota z experimentů pro dočasnou 

požární stanici a pro požární stanici v rekonstrukci viz Tabulka 3.15. V experimentu se 

měřil čas od ohlášení do doby výjezdu. Průměrné rychlosti byly stanoveny z řízené diskuze 

se strojníky. Doba zahájení aplikace hasiva stanovena jako průměrná hodnota 

z experimentů pro jednotlivou techniku viz Tabulka 3.16. Způsoby aplikací hasiv u vozidel 

byl následující. U vozidel 1 a 2 je doba aplikace hasiva nulová, protože u těchto vozidel se 

počítá s aplikací hasiva hned při příjezdu k místu zásahu z lafet (střešní a nárazníkové). Z 
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vozidel 3 a 4 se hasivo aplikovalo pěnotvornou kombinovanou proudnicí na vozidle. U 

vozidel 5, 6 a 7 se aplikace hasiva zkoušela jednoduchým vedením na 1 x C. U vozidel 

stejného typu a téměř shodných parametrů (rychlost, výkon, jízdní vlastnosti, spotřeba) se 

předpokládá zanedbatelný rozdíl v průměrné rychlosti. Proto zásahový čas byl počítán i 

zkoušen jen s jedním vozidlem stejného typu. Zkratky ve vzorcích jsou použity i 

v Tabulce 3.15, …, 3.20. 

Rovnice pro výpočet průměrných časů: 

               Ø
∑

                                                   (3.5) 

kde  tØ je průměrný čas [min:s]; 

 t1   tn jsou hodnoty naměřených časů [min:s]; 

 n je počet naměřených časů  

 

Rovnice pro výpočet zásahového času: 

                                                             (3.6) 

kde  t je zásahový čas [min:s]; 

tv  je doba výjezdu [min:s]; 

tj  je doba jízdy [min:s]; 

th je doba aplikace hasiva [min:s]; 

 

Rovnice pro výpočet doby jízdy: 

                                                        (3.7)  

kde  tj  je doba jízdy [h] 

s vzdálenost mezi požární stanicí a místem zásahu [km]; 

v je průměrná rychlost [km.h-1]; 
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Tabulka 3.15 Měřené časy výjezdu pro požární stanice 

 
tv1 

[min:s] 
tv2 

[min:s] 
tv3 

[min:s] 
tv4 

[min:s] 
tv5 

[min:s] 
tØ 

[min:s] 

Dočasná 0:22 0:19 0:20 0:18 0:19 0:20 

V rekonstrukci 0:41 0:40 0:38 0:39 0:40 0:40 

 

Tabulka 3.16 Časy aplikace hasiva 

Vozidlo 
thp 

[min:s] 
thp 

[min:s] 
thp 

[min:s] 
thp 

[min:s] 
thp 

[min:s] 
tØ 

[min:s] 

3 0:14 0:12 0:11x 0:11 0:12 0:12 

5 0:33 0:30 0:28 0:29 0:30 0:30 

7 0:32 0:30 0:29 0:29 0:30 0:30 

 

Tabulka 3.17 Výpočet zásahového času pro dočasnou požární stanici na nejvzdálenější 
místo pohybové plochy  

Vozidlo 
tv 

[min:s] 
s 

[km] 
v 

[kmh-1] 
tj 

[min:s] 
th 

[min:s] 
t 

[min:s] 

1 0:20 3 80 2:15 0 2:44 

2 0:20 3 65 2:46 0 2:44 

3 0:20 3 65 2:24 0:12 2:56 

5 0:20 3 65 2:46 0:30 3:24 

7 0:20 3 80 2:15 0:30 2:55 
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Tabulka 3.18 Výpočet zásahového času z dočasné požární stanici na nejvzdálenější místo 
RWY  

Vozidlo 
tv 

[min:s] 
s 

[km] 
v 

[kmh-1] 
tj  

[min:s] 
th 

[min:s] 
t 

[min:s] 

1 0:20 1,9 80 1:25 0 1:45 

2 0:20 1,9 65 1:45 0 2:05 

3 0:20 1,9 65 1:45 0:12 2:17 

5 0:20 1,9 65 1:45 0:30 3:35 

7 0:20 1,9 80 1:25 0:30 2:15 

Zásahové časy při výjezdu z prostoru dočasné požární stanice vozidel 1, 2, 3 a 7 

jsou podle výpočtů vyhovující pro požadavek prvních zasahujících vozidel. Vozidla 5,6 

v tomto případě by neměla být brána jako první zasahující vozidla, ale jako jiná než první 

zasahující vozidla. Vysvětlení pojmů: první zasahující vozidla a jiná, než první zasahující 

vozidla vyplývá z definice zásahového času v kapitole 1. 

Tabulka 3.19 Zásahový čas pro požární stanici v rekonstrukci na nejvzdálenější místo 
pohybové plochy 

Vozidlo 
tv 

[min:s] 
s 

[km] 
v 

[kmh-1] 
tj 

[min:s] 
th 

[min:s] 
t 

[min:s] 

1 0:35 3 75 2:00 0 2:35 

2 0:35 3 60 2:30 0:00 3:05 

3 0:35 3 60 2:30 0:12 3:17 

5 0:35 3 60 2:30 0:30 3:35 

7 0:35 3 75 2:00 0:30 3:05 
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Tabulka 3.20 Výpočet zásahového času pro požární stanici v rekonstrukci na RWY  

Vozidlo 
tv 

[min:s] 
s 

[km] 
v 

[kmh-1] 
tj 

[min:s] 
th 

[min:s] 
t 

[min:s] 

1 0:20 1,5 75 1:12 0 1:32 

2 0:20 1,5 60 1:23 0 1:27 

3 0:20 1,5 60 1:23 0:12 1:55 

5 0:20 1,5 60 1:23 0:30 3:13 

7 0:20 1,5 75 1:12 0:30 2:02 

Zásahové časy při výjezdu z prostoru požární stanice v rekonstrukci vozidla 1 je 

podle výpočtů vyhovující pro požadavek prvního zasahujícího vozidla. Ostatní vozidla 5 

v tomto případě by neměla být brána jako první zasahující vozidla, ale jako jiná než první 

zasahující vozidla. 

Experimentální část 

Praktická zkouška zásahového času byla zkoušena jen pro prostory, protože 

podmínky na požární stanice v rekonstrukci jsou během rekonstrukce odlišné od podmínek 

za normálního stavu (pohyb osob v prostoru stanice, parkování vozidel apod.). 

 Příslušníci jednotky VHJ byli informováni o zkušebním výjezdu z důvodu 

bezpečnosti, který bude během směny. Pohybovali se v prostorách dočasné požární stanice 

a věnovali se činnosti podle rozvrhu zaměstnání. Zásahový čas se měřil od ohlášení po 

aplikaci hasiva (přesná definice zásahového času je v podkapitole 1.2.7). Místem zásahu 

bylo nejvzdálenější místo na pohybové ploše. Kratší vzdálenosti k místu zásahu nebyly 

prakticky zkoušeny. Ač se vozidlo 1 nezúčastnilo měření, jeho jízdní vlastnosti a možnosti 

zásahu jsou lepší než u vozidel, která se měření účastnily. Proto se předpokládá zásahový 

čas minimálně stejný, jako mělo vozidlo s nejlepším zásahovým časem. 
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Tabulka 3.21 Měření zásahového času u vozidel VHJ 

Vozidlo 
s 

[km] 
t1 

[min:s] 
t2 

[min:s] 
t3 

[min:s] 
t4 

[min:s] 
tØ 

[min:s] 

7 3 2:55 2:53 2:56 2:52 2:54 

2 3 2:59 2:57 3:00 2:56 2:58 

3 3 3:02 3:05 3:00 2:59 3:02 

5  3 3:33 3:36 3:29 3:28 3:32 

Z Tabulky 3.19 je vidět, že zásahový čas je splněn u všech vozidel. Protože 

dosažení 3 minut na pohybové ploše je provozním cílem, může se považovat za splněný. 

Protože místo dojezdu na kteroukoliv část RWY je zhruba o 30 % blíže, než byl zkoušen 

zásahový čas, dá se předpokládat, že zásahový čas bude splněn. 

3.1.7 Počty personálu 

V této kapitole jsou posuzovány minimální počty personálu, které nesmí být 

v rozporu s Tabulkou 1.5 a zároveň musí být dostatek osob na obsluhu techniky. 

V Tabulce 3.22 je počet strojníků a hasičů potřebný pro obsluhu techniky a dodávku hasiva 

z Tabulky 3.4, 3.6 a 3.8 pro kategorii letiště 4. V Tabulce 3.23 je počet strojníků a hasičů 

potřebný pro obsluhu techniky a dodávku hasiva z Tabulky 3.5, 3.7 a 3.9 pro kategorii 

letiště 7.  

Protože se hasební zásah provádí pěnou nebo práškem, bude minimální počet 

strojníků a hasičů na směně rovem počtu strojníků a hasičů pro dodávku hasiva s vyšším 

požadavkem na strojníky a hasiče. Dále bude připočítáván ještě velitel a zdravotník. 

Tabulka 3.22 Minimální počet strojníků a hasičů ve variantách pro kategorii 4 

Varianta 
Voda/Pěna/Prášek Ve směně 

Strojníci Hasiči Strojníci Hasiči 

A 1/1/1 -/1/1 1 1 

B 1/1/1 -/1/3 1 3 

C 1/2/3 -/2/3 3 3 

D 2/2/- -/3/- 2 3 

E 2/2/- -/3/- 2 3 
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Z Tabulky 3.22 vyplývá, že nejvyšší počet osob je u varianty C na dodávku prášku.. 

V Pohotovostním plánu letiště je uveden plný stav 10 příslušníků VHJ a minimum 7, 

z toho je možné odvodit, že minimum je 70 %  plného počtu příslušníků ve směně. 7 lidí je 

dostatečné k postavení družstva 1+5 a k pokrytí minimálního počtu pro variantu A i pro 

variantu B. 

Tabulka 3.23 Minimální počet strojníků a hasičů ve variantách pro kategorii č. 7 

Varianta 
Voda/Pěna/Prášek Ve směně 

Strojníci Hasiči Strojníci Hasiči 

A 3/2/1 -/3/1 3 3 

B 3/2/3 -/4/3 3 4 

C 3/3/3 -/4/6 3 6 

D 3/4/- -/8/- - - 

Z Tabulky 3.23 vyplývá, že nejvyšší počet osob je u varianty D. na dodávku 

pěnotvorného roztoku. Protože varianta D není jediná varianta, bude se počítat s variantou 

C. Proto v kategorii 7 mohou být minimálně 3 strojníci a 6 hasičů. Dále velitel směny a 

zdravotník. 11 lidí je minimální počet lidí na směně. Minimální počet osob je 70 % plného 

stavu, plný stav je 16 lidí. 

 

3.2  Požární stanice 

Požární stanice by měla odpovídat parametrům v kapitole 1.2.9.  

3.2.1 Prostory dočasné požární stanice 

Prostory svými rozměry splňují požadavek, aby všechna požární vozidla byla 

garážovaná a byl kolem každého vozidla volný prostor o min šířce 1,2 m a teplota neklesla 

pod stanovenou hodnotu. Přístup požárních a záchranných vozidel do prostoru RWY je bez 

zbytečných překážek s minimálním počtem zatáček, není však přímý. 

3.2.2 Prostory požární stanice v rekonstrukci 

Prostory požární stanice v rekonstrukci v současné době nejsou schopny zajistit 

garážování vozidel VHJ, aby teplota prostor pro stání vozidel neklesla pod stanovenou 

hodnotu. Přístup do RWY pro vozidla VHJ není přímý, ani bez zbytečných zatáček. 

Během rekonstrukce je nezbytné rozšířit prostory pro garážování techniky, nebo vystavět 
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nové prostory podle požadavků, které by měly být splněny. Dále zajistit příjezdovou 

komunikaci přímou do prostoru RWY. 
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Závěr 

Požadavky na záchrannou a požární službu letiště z kapitoly 1 a vybavení VHJ 

z kapitoly 2 byly porovnány v kapitole 3. Na základě porovnání bylo vyhodnoceno splnění 

daných požadavků pro kategorie letiště 4 a 7. 

Hasiva 

Požadavek na potřebné množství hasiv na vozidlech byl splněn pro obě kategorie 

letišť. Rezervní zásoba látek pro opětovné doplnění vozidel pro kategorii letiště 4 byla 

splněna. Pro kategorii letiště 7 byla také splněna, až na rezervní zásobu prášku. Pro tyto 

účely chybí 148 kg. Doplnění potřebného množství prášku je možné vyřešit nákupem 

pojízdných hasicích přístrojů, které by se vyměnily za prázdné haisicí přístroje. 

V předpisech uvedených v první kapitole, kde jsou specifikované požadavky na 

záchrannou a požární službu je uvedeno, že v místech nehody musí být doplňkové 

zásobování vodou. Tento požadavek je možné splnit za současné situace jen kyvadlovou 

dopravou vody, protože se v blízkosti nenachází hydrant, který by bylo možné pro tyto 

účely použít. Řešením je vybudování hydrantové sítě v blízkosti RWY. 

Minimální počet zásahových vozidel 

Minimální počet zásahových vozidel je splněn pro obě kategorie letiště. U obou 

kategorií je možné vozidla do výjezdu kombinovat tak, aby byla zajištěna dodávka hasiva 

na požářiště i za situace, kdyby nějaké vozidlo bylo mimo provoz. 

Minimální počet personálu 

Minimální počet personálu podle L 14 je splněn pro obě kategorie. Pro zabezpečení  

minimální dodávky hasiv na požářišti se potřebný počet osob odvíjí především od 

techniky, kterou jednotka disponuje. Počet personálu pro kategorii letiště 4 na obsluhu 

techniky pro zajištění minimální dodávky hasiv je počet personálu dostatečný včetně 

rezerv. Zebezpečení minimální dodávky hasiv na požářišti pro kategorii letiště 7 je 

zajištěno za současného plného počtu lidí na směně a použitelnosti všech vozidel VHJ. 

Proto je třeba navýšit plný počet personálu z počtu 10 na 16 lidí na směně, aby byly 

rezervy v pesonálu pro případ dovolených, nemoci a případné potřeby obsazení techniky 

při kombinacích naročnějších na počet personálu. 
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Zásahový čas a požární stanice 

Zásahový čas byl splněn u obou kategorií z prostorů dočasné požární stanice na 

RWY i na nejvzdálenější místo pohybové plochy při vhodné kombinaci vozidel.  

Při měření z prostorů požární stanice v rekonstrukci byl splněn jen zásahový čas na 

RWY. Zásahový čas na pohybovou plochu splnilo jen jedno vozidlo a to pro kategorii 

letiště 4, jinak splněn nebyl. 

Požární stanice v rekonstrukci nesplňuje požadavek, aby přístup do prostorů RWY 

byl přímý bez překážek s minimálním počtem zatáček. 

Řešením je postavit spojovací přímou cestu na RWY. Tím se sníží počet zatáček a 

zkrátí se zásahový čas. Dále je nutné u požární stanice v rekonstrukci vybudovat prostory 

s dostatečnou kapacitou pro stání vozidel VHJ. Tyto prostory jsou rozměrově nedostatečné 

pro počet vozidel VHJ. 

Prostory dočasné požární stanice splňují požadavky kladené na požární stanice. 

Pokud by se z těchto prostor měla stát trvalá požární stanice, je vhodné vybudovat rozvody 

vzduchu, pro trvalé připojení vozidel a upravit cestu, aby byla přímá do prostoru RWY. 

U požárních stanic je potřebné posoudit nákladnost na odstranění nedostatků. V případě 

rozhodování o umístění požární stanice z výše uvedených variant je nezbytné provést 

posouzení finanční náročnosti na odstanění výše zniňovaných nedostatků u obou variant. 
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 Příloha  

 

Obr. 2 Schéma letiště [7] 

 


